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literatura especializada, bem como a mídia, atri-
buem cada vez mais importância às micro e pe-
quenas empresas (MPEs) em decorrência da

maior flexibilidade, da maior capacidade adaptativa, que
essas unidades produtivas possuem para se ajustarem às
mudanças macro e microeconômicas. Os argumentos, de
forma estilizada, podem ser apresentados da seguinte
maneira: a globalização dos mercados estaria a enfraque-
cer a capacidade competitiva das grandes e megaempresas,
o que abriria espaços crescentes para empresas de menor
porte. A maior flexibilidade destas as proveria de condi-
ções mais adequadas para fazer frente a características
essenciais da economia global – como a ampliação dos
mercados, as mudanças rápidas de demanda e as novas
tecnologias de produção e de organização do trabalho – e
lhes permitiria um ajustamento mais rápido a essas trans-
formações. Além do que, seu aumento numérico poderia
elevar a participação das MPMEs (micro, pequenas e
médias empresas) no valor adicionado da produção e nos
mercados de bens e serviços. Estaríamos então na pre-
sença de uma tendência de desconcentração, a caminho
de uma estrutura mais atomizada, em que o grau de con-
centração e o poder de mercado de segmentos expressi-
vos da economia seriam menores. Embora muitas vezes
esses argumentos apareçam juntos e em seqüência supos-
tamente lógica, a segunda afirmativa não obrigatoriamente
é conseqüência da primeira, além de o próprio primeiro
argumento necessitar ser examinado em separado e de for-
ma crítica.

Este é o tema deste artigo que foi estruturado em três
seções. A primeira aponta e analisa as principais tendên-
cias que beneficiam a criação e manutenção de plantas e
de empresas de menor porte no momento presente. A se-

gunda seção adiciona elementos analíticos para compre-
ender os incentivos aos movimentos de desverticalização
ou verticalização das empresas. A terceira discute a hete-
rogeneidade desse segmento e sua subordinação ao mo-
vimento das grandes empresas. Por fim, tecem-se as con-
siderações finais e expõem-se linhas de políticas públicas
que podem vir a fomentar um espaço econômico mais ex-
pressivo para as empresas de menor porte.

O MOMENTO ECONÔMICO ATUAL
E A EXPANSÃO DAS MPMES

O momento econômico atual encerra um conjunto de
elementos intrínsecos que, em princípio, favorecem a
constituição de um amplo espectro de empresas de me-
nor porte (trabalhos autônomos, micro, pequenas e mé-
dias). Os argumentos nessa direção podem ser reunidos
pelo menos em seis blocos.

O ambiente macroeconômico, desde o início da déca-
da passada, joga nesta direção. Menores taxas de cresci-
mento econômico, exceto em alguns países asiáticos, e
períodos de instabilidade e de recessão criam condições
favoráveis para a constituição de pequenos negócios. A
existência de taxas de desemprego e de subemprego ex-
pressivas diminuem os salários e, portanto, diminuem o
custo de oportunidade de se estabelecer por conta pró-
pria e de constituir e manter empresas intensivas em tra-
balho, geralmente de menor escala.

Ademais, a ampliação dos índices de desigualdade de
renda,1 ou um elevado índice de desigualdade em si, leva
à maior diferenciação de produtos e de serviços por es-
tratos de renda, abrindo espaço econômico para o mesmo
fenômeno.

A
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A maior internacionalização das economias, por sua
vez, cria um ambiente de maior competitividade e de maior
incerteza. A primeira se revela pela redução de custos e
por estratégias agressivas de ampliação de mercado, o que
aumenta os retornos da flexibilidade na produção e no uso
do trabalho, bem como na redução relativa deste. O se-
gundo mostra-se nas flutuações bruscas nas demandas dos
diferentes mercados e na instabilidade das taxas de juros
e de câmbio, entre outras. Os ajustamentos rápidos que
se fazem necessários tendem a favorecer a constituição
de empresas menores, menos burocratizadas, menos en-
gessadas em suas práticas comerciais e que podem criar
sistemas mais ágeis de ajustamento para seus custos e
demais variáveis estratégicas.2

As mudanças técnico-organizacionais, baseadas na
microeletrônica e na tecnologia de organização de infor-
mações, corroboram essa tendência, na medida em que
conduzem à diminuição das escalas eficientes de produ-
ção, possibilitando a construção de redes de unidades pro-
dutivas, organizacionais e de informações inter ou intra-
firmas a partir de plantas menores. Deve-se acrescentar
que mudanças no ambiente tecnológico rompem as ro-
tinas existentes. Em muitos ramos, a vantagem compara-
tiva da experiência não-transferível e acumulada pelas
grandes empresas no processo de inovação diminui, au-
mentando a probabilidade de surgirem empresários ino-
vadores.3

O processo de desindustrialização,4 aliado à expansão
do setor de serviços, também resulta em uma escala efi-
ciente menor de plantas, viabilizando, dessa forma, uma
maior participação de empresas menores. Soma-se a isso
o fato de que as atividades do setor de serviços tendem à
customização e à especialização, o que abre espaços eco-
nômicos para essas empresas, especialmente micro e pe-
quenas (MPEs).

As estratégias empreendidas pelos oligopólios favore-
cem a existência de empresas de menor porte no merca-
do. A determinação de seus preços, fixados acima de seus
custos marginais, permite que firmas menores e indepen-
dentes, com custos maiores e taxas de lucro menores,
permaneçam no mercado. Isto, somado às estratégias de
diferenciação de produtos e marcas dos oligopólios, pode
vir a beneficiar a exploração de nichos de mercado por
essas empresas. E quanto maior for sua aptidão para emi-
grar entre nichos, maior será sua probabilidade de sobre-
vivência nos mercados.

O ambiente político joga na mesma direção. Os gover-
nos, num ambiente de crise, de mudanças exacerbadas,
de aumento da incerteza e da insegurança e de elevado
desemprego, procuram fomentar essas formas de produ-
ção. Além disso, com o aprofundamento das desigualda-
des sociais e a frustração das expectativas populares, evi-

tam reprimir a ilegalidade, o não cumprimento das legis-
lações que regulamentam o uso do trabalho, e a existên-
cia de trabalhos irregulares, intermitentes, abaixo dos pa-
drões mínimos, etc. Se a este quadro agregarmos a
ausência de sistemas de seguro-desemprego e de renda
mínima ou de garantias de cidadania abrangentes ratifi-
cam-se os incentivos a essas formas de trabalho. Soma-
se a isso que os defensores do liberalismo econômico
apóiam o desenvolvimento de empreendimentos de me-
nor porte em geral, não apenas porque correspondem ao
seu ideário, mas também porque permitem ampliar suas
bases de apoio na busca de alcançar determinadas metas,
como, por exemplo, maior desregulamentação dos mer-
cados, privatização de setores públicos e um maior nú-
mero de mercados descentralizados. Por fim, partidos pro-
gressistas – socialistas, verdes, etc. – de diferentes países,
ao empreenderem disputas de poder, geralmente em âm-
bito municipal, provincial ou estadual, onde possuem
maiores chances de vitória, apresentam propostas centra-
das em políticas públicas locais de estímulo ao desenvol-
vimento de pequenas empresas, de cooperativas – muitas
vezes ancoradas por recursos públicos –, com a perspec-
tiva de resgatar a economia local e seus empreendedores.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
E INCENTIVOS ÀS MPES

A produção de quaisquer bens e serviços pode ser vis-
ta como um conjunto de etapas seqüenciais que podem
ser cumpridas interna ou externamente por uma única
firma. Uma produção diz-se verticalizada quando prati-
camente todas as etapas do processo são efetuadas no in-
terior da mesma firma; quando mais firmas assumem di-
ferentes etapas do processo de produção, tem-se a
produção desverticalizada. A firma é considerada uma or-
ganização que deve mensurar, avaliar e cotejar os custos
de supervisão e controle decorrentes de uma determinada
etapa do processo de produção vis-à-vis os custos de
transação de adquiri-la no mercado.5 A comparação entre
esses custos é que irá determinar uma ação integradora
ou desintegradora da firma com relação a uma determi-
nada etapa de produção: quanto maiores forem os custos
de transação, dada uma mesma tecnologia, a firma tende
a internalizá-la. O tamanho eficiente da firma é então
determinado quando o custo marginal de internalizar
uma etapa adicional equivale ao custo de transação no
mercado.

Abstraindo os principais componentes envolvidos nas
transações de mercado, pode-se afirmar que existem in-
centivos à integração na medida em que:
- nem todos os custos de transação podem ser especifica-
dos ou mensurados. Dado que não se pode definir os ter-
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mos dos contratos de maneira objetiva, a firma tenderá a
internalizar a etapa de produção;

- existem inovações organizacionais que diminuem os
custos burocráticos;

- o produto é altamente especializado. Neste caso, com-
prador e vendedor se tornam reféns um do outro. Se o
comprador desiste, o vendedor tem uma elevada proba-
bilidade de não vender o produto; se o vendedor falha na
entrega, nos prazos, nos padrões, etc., o comprador não
consegue completar o processo de produção;

- a informação é um componente importante da transa-
ção. Sem o conjunto necessário de informações não se
definem os termos de um contrato ou corre-se um eleva-
do risco de que eles não sejam cumpridos. Os investimen-
tos em informações podem inviabilizar a desverticaliza-
ção de uma etapa do processo de produção.

Em contrapartida, existem incentivos à desverticaliza-
ção quando:

- as transações são simples, os produtos intermediários
são padronizados, fáceis de produzir e freqüentemente
produzidos;

- os custos de coordenação da produção ou da adminis-
tração de uma grande empresa passam a constituir um
elemento importante no custo total, restringindo o ingresso
em novos mercados, e existem dificuldades para introdu-
zir inovações organizacionais;

- os códigos jurídico-comerciais permitem a definição de
regras contratuais que reflitam os acordos entre parcei-
ros;

- as regras tributárias e outras regulamentações favore-
cem as MPMEs;

- a ambiência cultural é intensiva em confiança.

A incorporação desse conjunto de elementos micro-
econômicos à análise, através do contraste e avaliação dos
efeitos líquidos, contribui para explicar porque, utilizan-
do uma tecnologia, distintos setores de atividade detêm
graus diferenciados de integração vertical, ou porque se
observam distintas distribuições de tamanho das firmas
entre países com o mesmo nível de renda. Naqueles onde
os custos de transação são menores, dada uma determi-
nada tecnologia, haverá maior cooperação interfirmas e
uma proporção relativamente mais elevada de MPMEs,
como é o caso das estruturas produtivas do Japão e dos
Estados Unidos, por exemplo. Ou países ou localidades
que apresentam maior incidência de conflitos trabalhis-
tas apresentam sistemas empresariais mais horizontais, que
se configuram em estratégias mais cooperativas entre fir-
mas e no incentivo à desverticalização das grandes em-
presas, como é o caso da Itália em  relação a outros países
da União Européia. Os países ou localidades que culti-

vam uma ideologia de cooperação traduzida em institui-
ções podem vir a gerar redes de pequenas empresas, a
exemplo dos sistemas de subcontratação no Japão ou dos
distritos industriais do norte da Itália.

A tendência à desverticalização hoje significa que as
relações de custos interno/externo mudaram, favorecen-
do a existência de empresas menores e de sistemas de
contratações ou subcontratações. Entretanto, estas rela-
ções podem se alterar. O ambiente de incerteza provoca-
do pela diminuição das barreiras entre países e pela in-
tensificação das inovações inibe a definição dos termos
dos contratos. Os investimentos em informação6 neces-
sários num mundo mais intensivo neste insumo podem
também impedir sua definição. E, por fim, a aplicação da
ciência aos processos produtivos tende a complexificá-
los, o que também não incentiva a formulação de contra-
tos. Esses aspectos podem vir a estimular uma concentra-
ção de atividades produtivas, se bem que numa estratégia
descentralizada, tendo em vista o perfil e a potencialida-
de da tecnologia existente e suas tendências.

Enfatizamos que as partes em que é dividida a presen-
te análise não têm caráter determinístico; podem e, a nos-
so juízo, devem ser filtradas pelas políticas públicas a
serem implementadas pelas instituições de cada país ou
localidade.

EMPRESAS DE MENOR PORTE,
HETEROGENEIDADE E MOVIMENTO
DE DESCONCENTRAÇÃO

Muitos são os argumentos, os fatos e as tendências que
favorecem hoje o crescimento da produção em pequenas
unidades. Entretanto, o resultado pode não ser a descon-
centração econômica. A maior parte dos argumentos e
fatos implicam diminuição do tamanho eficiente das plan-
tas. Isto pode redundar, como está ocorrendo em diferen-
tes ramos da atividade, especialmente no setor industrial,
num processo de descentralização das empresas no espa-
ço, mas não de desconcentração do poder econômico.

A reestruturação das grandes empresas industriais, ins-
pirada em larga medida na experiência do setor automo-
tivo, está centrada na organização de redes de fornecedo-
res de produtos e serviços intra-empresa ou entre empresas.
Essas táticas são implementadas visando ganhos de efi-
ciência e de flexibilidade e se ajustam, portanto, à oferta
técnica e à tendência de redução do tamanho eficiente das
plantas. Através dessa estratégia descentralizada, estas ten-
dem a manter o controle e os mesmos graus de concen-
tração no mercado, podendo mesmo vir a aumentá-los.
Já o grande comércio concentra-se em espaços urbanos
estratégicos e oferece produtos em maior quantidade, o
que tende a diminuir preços, e bastante diferenciados,
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o que vem a atrair um grande número de consumidores.
Esses espaços, normalmente, também agrupam um ele-
vado número de serviços, muitas vezes franqueados. Cria-
se, portanto, uma barreira de capital à entrada de peque-
nas empresas e recrudescem as forças favoráveis a uma
maior participação de grupos econômicos, com signifi-
cativo aporte de capital no setor, muitos dos quais atuan-
do ou podendo atuar em escala global.

Aqui, como em outros trabalhos,7 pretendemos ratifi-
car algumas características dos pequenos negócios, espe-
cialmente daqueles que restringem o nível e a continui-
dade de suas atividades. Inicialmente, deve mencionar-se
a insuficiência de capital e de capacitação técnico-admi-
nistrativa dos proprietários. Este fato subordina a esco-
lha do ramo de atividade a ser explorado e traz conse-
qüências não apenas para a determinação do valor
adicionado gerado como também para a manutenção do
negócio no mercado. A barreira de capital impõe esco-
lhas em atividades inseridas em mercados competitivos
que, em geral, oferecem bens de pequeno valor unitário,
cuja escala, por sua vez, determina um reduzido número
de negócios; este conjunto resulta numa pequena partici-
pação no mercado. A possibilidade de absorver novas tec-
nologias depende do acesso às informações, de  sua  ava-
liação e da existência de capital, requisitos que, por sua
vez, estão sujeitos à capacitação do proprietário, à sua
capacidade de acumulação e ao seu crédito. Como nor-
malmente o pequeno proprietário carece desses requisi-
tos, sua adequação aos novos padrões da produção e do
mercado é lenta e muitas vezes não lhe resta senão fechar
as portas. Soma-se a isso que um elevado número de pe-
quenos negócios são empreendidos com vistas à sobrevi-
vência de seus proprietários e não com objetivo de acu-
mulação, de capitalização – o que restringe ainda mais a
probabilidade de sucesso do negócio. Uma parte dessas
atividades não dispõe nem de mercado, nem de tecnolo-
gia e tampouco de rentabilidade, para que possam ser ex-
ploradas por firmas tipicamente capitalistas, de porte
maior; e caso uma dessas condições mude, o pequeno
proprietário encontra dificuldades para suportar a concor-
rência. Nesta situação, verifica-se que as taxas de natali-
dade e de mortalidade dos pequenos negócios são eleva-
das e que o segmento dos pequenos negócios, embora
tenha um espaço numérico significativo, é altamente ins-
tável.

Esse conjunto de limitações faz com que um elevado
número de pequenos negócios não cumpra ou não possa
cumprir as diferentes regulamentações existentes, operan-
do, total ou parcialmente, de forma ilegal.  Isto  traz  pre-
juízos para eles próprios e para a coletividade. Por um
lado, o pequeno proprietário na ilegalidade não pode ce-
lebrar contratos mais longos e estáveis, encontra restri-

ções de crédito e sua atuação não favorece a constituição
de uma consciência cidadã. Por outro, não paga os tribu-
tos, adota um padrão de concorrência desleal no mercado
e impõe custos adicionais à coletividade, desrespeitando
normas sanitárias, ecológicas, de uso do trabalho, de pa-
drão de qualidade, etc.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
POLÍTICAS PÚBLICAS

A política pública, em quase todos os países, inclusive
no Brasil, tem se dirigido, desde os anos 80, para intentos
institucionais multifacetados, com vistas a abranger dife-
rentes grupos-metas com ações descentralizadas e imple-
mentados através de parceria entre níveis de governo,
empresas privadas, sindicatos, universidades e ONGs. Esse
desenho, de maneira geral, corresponde às recomendações
e ao suporte financeiro provido por instituições e organi-
zações supranacionais, como a União Européia, a OCDE
e o Banco Mundial. Por esse esquema, cabe aos governos
nacionais filtrar as diretrizes mais amplas, centralizar o
foco em suas prioridades e coordenar e monitorar a adap-
tação e execução dos programas implementados pelos
governos estaduais e municipais. Os fundos iniciais pro-
vêm do governo central, às vezes em parceria com fun-
dos internacionais e, posteriormente, caso o programa se
prolongue, os governos estaduais e municipais assumem
o programa.

A política econômica é fundamental para a consolida-
ção de uma estrutura produtiva menos concentrada, tanto
em termos de espaço quanto de geração de valor adicio-
nado. Autores que privilegiam em sua análise os custos
de transação e os incentivos decorrentes consideram que,
no âmbito de uma dada tecnologia, as empresas que me-
lhor se adaptam a essas regras têm maior probabilidade
de sobreviver no mercado. Esse enfoque, como exposto
anteriormente, é relevante para abstrair, modelar e retirar
resultados comportamentais a respeito da firma e das pos-
síveis configurações dos sistemas produtivos em diferen-
tes países e para subsidiar políticas econômicas. Como
qualquer abstração da realidade, contudo, essa racionali-
zação deve se circunscrever a seus próprios limites.

A história e estórias de empresas indicam que empre-
sas menos eficientes, em virtude de práticas de mercado
até mesmo predatórias, muitas vezes sobrevivem, seja por
fatores políticos, seja por acontecimentos de pura sorte,
enquanto outras mais eficientes desaparecem. Há um con-
junto de elementos relevantes para a sobrevivência no
mercado e o fortalecimento das empresas, especialmente
pequenas, que devem ser levados em conta. É o caso, por
exemplo, das barreiras de capital e da acumulação tecno-
lógica, que podem impedir a entrada de novos concor-
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rentes; da configuração dos sistemas de crédito de longo
prazo destinados à atividade produtiva; do tamanho, da
estrutura e da dinâmica dos mercados domésticos e inter-
nacionais; das práticas oligopólicas adotadas e do ambiente
institucional que as cerca (incentivador ou desincenti-
vador); das leis de comércio internas e internacionais; e
da cultura empresarial do país. A formulação de políticas
públicas, para não ser frustrada, deve, após a análise dos
resultados dos modelos teóricos microeconômicos con-
vencionais, incorporar elementos políticos e sociais do
mundo real, de tal forma a torná-la mais aderente à reali-
dade e aumentar a probabilidade de seu sucesso.

Com tudo isso, pode-se afirmar que cada país, região
ou localidade pode vir a reforçar a participação de em-
presas menores, criando ou fortalecendo instituições vol-
tadas ao incentivo a este tipo de empreendimento. Entre
as instituições que podem vir a criar condições de longo
prazo – produtividade e estratégias competitivas – para a
manutenção das atividades de menor escala, destacamos
a necessidade de intensificar a educação geral de quali-
dade, a formação e o desenvolvimento da vocação em-
presarial, assim como de estabelecer mecanismos de aces-
so ao crédito, e, acima de tudo, de reforçar a confiança
pública nos propósitos deste caminho.

Os governos nacionais e locais podem, e deveriam,
direcionar suas demandas de bens e serviços, sob a forma
de licitações, para esses segmentos. Também podem, e
deveriam, diminuir os custos explícitos e implícitos para
o estabelecimento e funcionamento dos pequenos negó-
cios. Os tributos, as taxas e os custos de operação, além
de onerosos, gastam o tempo dos pequenos empreende-
dores. Os bairros pobres ou periféricos de muitas cida-
des, isto é verdadeiro para o Brasil, são vistos pelo poder
público como meros bolsões-dormitórios, ao invés de
serem tratados como comunidades que devem poder
realizar um ato fundamental da vida social que é o traba-
lho. Para apoiar tal fim, há carência de tudo: calçamento,
água, esgoto, transportes coletivos, coleta de lixo, limpe-
za pública em geral, linhas telefônicas, equipamentos cul-
turais, equipamentos de lazer, policiamento, fiscalização,
etc. Fica difícil despertar a consciência empreendedo-
ra de fundo num ambiente desses; fica fácil estimular o
oportunismo, o imediatismo predatório e a certeza da
impunidade no caso de se infringirem leis e regulamen-
tações.

Por fim, no âmbito da elevada heterogeneidade do seg-
mento dos pequenos negócios,  não se pode deixar acres-
centar alguns argumentos específicos acerca das redes de
empresas. Há dois modelos que devem ser citados: em-
presas subordinadas a uma firma principal e empresas in-
dependentes que cooperam entre si. Estes dois sistemas,
embora tenham como traço comum a cooperação compe-

titiva, ou seja, a cooperação com vistas a aumentar o grau
de eficiência coletiva, são muito distintos.

O primeiro – exemplificado pela organização das gran-
des empresas japonesas – sobressai-se por representar uma
hierarquia entre empresas.8 A empresa-manufatura prin-
cipal é o pólo dinâmico do conjunto; este opera através
de relações de subcontratação organizada em sucessivas
camadas de fornecedores, que se submetem às especifi-
cações, padronizações e outros critérios originários da
empresa-mor, sendo incentivados, entretanto, a obter ga-
nhos de eficiência por meio de inovações técnicas e or-
ganizacionais. A diminuição dos custos burocráticos, orga-
nizacionais e de estoques embutidos neste sistema permite
à empresa principal especializar-se e investir no desen-
volvimento de novos produtos.

O segundo modelo – extraído da experiência dos dis-
tritos industriais do norte da Itália – tem caráter regional
e consiste numa relação horizontal entre empresas inde-
pendentes, especializadas em determinadas etapas do pro-
cesso produtivo de uma mercadoria e organizadas em um
sistema de subcontratação. A mesma cultura e hábitos
criam uma estreita cooperação entre as empresas-mem-
bros, promovem a capacidade coletiva através da flexibi-
lidade, acumulam experiência para os processos de ino-
vação tecnológico-organizacional e formulam estratégias
diferenciadas de ampliação de mercado e de obtenção de
crédito.

Os governos regionais e locais tiveram importância na
definição de instituições, suporte financeiro em obras de
infra-estrutura e articulação política mais ampla para a
definição de tal formato. O primeiro modelo indica como
uma relação de cooperação entre grandes e pequenas fir-
mas pode fomentar essas últimas, ratificando, entretanto,
a tendência ao modelo concentrador-descentralizado. Já
o segundo modelo revela a importância das instituições
locais na organização da produção com base em em-
presas de menor porte enquanto meio para enfrentar os
níveis de competitividade atuais.

NOTAS

1. O mesmo se pode afirmar sobre espaços com um elevado índice de desigual-
dade de renda.

2. Deve-se destacar que esse argumento encerra a hipótese de que não haja res-
trições técnicas na produção de bens e serviços, que as informações sejam per-
feitamente disseminadas e que a capacitação técnica e de recursos humanos es-
teja disponível.

3. Observa-se, contudo, que estruturas de mercado oligopolizadas incentivam as
grandes firmas a manterem e a efetuarem os processos de inovação pois, através
de estratégias de diferenciação de produtos e de mercado, podem apropriar-se
do retorno desses investimentos.

4. Este processo caracteriza-se pelas menores participações do valor adicionado
industrial no produto total e do emprego industrial no emprego total, o que, em
parte, decorre do processo de desverticalização da indústria. Além disso, a evo-
lução dos sistemas de classificação e mensuração está aquém das mudanças na
estrutura produtiva, ou seja, ocorrem por problema de mensuração.
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5. Os custos de transação surgem quando há necessidade de informações, de
negociação, ou incertezas quanto ao cumprimento dos contratos. A esse respei-
to, ver, entre outros, Williamson (1989) e Milgrom e Roberts (1992).

6. É preciso assinalar a diferença entre dados e informações. Dados transfor-
mam-se em informações quando se encontram organizados e disponíveis para
tomadas de decisões. Ou seja, as informações têm um fim e são úteis.

7. O marco teórico abstrato, geral e abrangente é que as pequenas firmas inse-
rem-se no espaço produtivo e territorial dependendo do padrão de acumulação e
da distribuição de renda associada. Estes requisitos, por sua vez, dependem de
como cada país e localidade se insere, de um lado, no padrão de acumulação
mundial e, de outro, em seu padrão de acumulação prévio, suas instituições e da
política econômica e pública posta em ação. O ritmo e os perfis são dados pelos
grandes grupos econômicos e pelo Estado. Ver, entre outros, Cacciamali (1983
e 1994).

8. Nesse sistema, os fornecedores que mantêm laços mais duradouros com a
manufatura principal têm um tratamento diferenciado, possuindo exclusividade
no fornecimento do produto por todo seu ciclo de vida e maior autonomia.
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