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1. RESUMO 

Este trabalho procurou fazer uma reflexão sobre o papel da nação como 

proeminente do desempenho superior da indústria nacional, no caso a indústria de 

água mineral engarrafada, pelo motivo de o Brasil importar mais água que exportar e 

como a formação de Clusters (agrupamentos) de empresas deste setor poderia 

fortalecer a dinâmica nacional para que o país obtivesse um desempenho superior 

na competição internacional. Foi utilizado como referência teórica principal Michael 

Porter, autor da teoria dos Clusters e contribuinte para a teoria das Vantagens 

Competitivas. Através de bibliografias foi identificado dados do mercado nacional de 

água mineral como produção, consumo, empregos, a dinâmica nacional e os 

determinantes da competitividade brasileira. Com base nesses dados, foi elaborado 

um estudo de caso de caráter exploratório e qualitativo sobre a concentração de 

empresas produtoras de água mineral engarrafada no Circuito das Águas Paulista, 

composto pelas cidades de Socorro, Serra Negra, Pedreira, Monte Alegre do Sul, 

Lindóia, Águas De Lindóia, Jaguariúna e Amparo, identificando o cluster, sua cadeia 

produtiva e seu estágio de desenvolvimento, bem como as possíveis oportunidades 

de atração para novos empreendimentos, as externalidades positivas e efeitos 

multiplicadores trazidos para a região pela concentração dessas empresas, 

verificando que teoria dos Clusters poderia se constituir como uma melhor forma de 

organização espacial para a exploração do recurso água mineral. 

Palavras Chave: Arranjo Produtivo Local; água mineral; vantagem competitiva. 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil é uma das nações que possuem os maiores volumes de água doce do 

mundo e por consequência uma vasta variedade de águas minerais. Seria de se 

presumir, através de um reflexo teórico, que o Brasil, como nação, possuísse 

vantagens comparativas (como economias de escala que reduzem o custo e 

disponibilidade de fatores), fazendo com que se tornasse o líder no mercado mundial 

de água, trazendo superávits na balança comercial. Porém, o Brasil importa mais 

água do que exporta. Isso deixa evidente que não é mais apenas a disponibilidade 

de fatores que trará um desempenho superior e sustentado ao longo prazo para uma 

nação. É necessário diagnosticar o desempenho superior sustentado das indústrias 

nacionais através de outra teoria: da criação de vantagens – a vantagem 
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competitiva. Esta como fator principal para que as empresas nacionais criem 

inovações e busquem vantagens fortalecendo seu desempenho superior no 

mercado. Além disso, a localização concentrada das empresas e justamente a sua 

vulnerabilidade frente à maior facilidade de comércio no mercado global torna o país 

sede e todas as suas características endógenas o principal determinante para a 

sustentação da vantagem competitiva nas empresas, fortalecendo-as mutuamente. 

Decorrente da constante necessidade da supremacia da competitividade nacional 

frente a outras nações, bem como a teoria contemporânea de Cluster, que prevê 

que as vantagens competitivas são criadas através de processos altamente 

localizados e que a dinâmica da indústria nacional influencia neste processo deriva-

se a questão problema deste trabalho: É possível a formação de um cluster (APL) de 

produtores de água mineral na região do Circuito das Águas Paulista? 

3. OBJETIVOS 

A partir da questão problema, foram elaborados os objetivos com base nas teorias 

de Cluster e de Vantagens Competitivas, buscando identificar no mercado regional 

de água mineral a possibilidade de que a aglomeração das empresas produtoras de 

água mineral engarrafada na região possa gerar vantagens competitivas e 

externalidades positivas para o Circuito das Águas Paulista e para o mercado 

nacional. O objetivo geral do trabalho foi verificar a possibilidade e os fatores que 

poderiam contribuir para a formação do cluster na região bem como os benefícios 

que poderiam ser trazidos ao mercado local. Já como objetivos específicos: 

Identificar a cadeia de valores do setor e seus processos; Identificar a possibilidade 

de atração de novos empreendimentos relacionados ao mercado de água mineral na 

região do Circuito das Águas Paulistas, verificar a competitividade da região. 

4. METODOLOGIA 

Com base nas metodologias apresentadas por Gil (2002) e através do referencial 

teórico acima, foi realizado um estudo de caso de caráter exploratório, descritivo e 

qualitativo para a possibilidade do detalhamento e caracterização da unidade-caso, 

ou seja, o mercado de água mineral do Circuito das Águas Paulista. A coleta de 

dados foi desenvolvida através de pesquisa bibliográfica, como livros, artigos, 

dissertações, periódicos, revistas e pesquisa documental. Foram analisados a Teoria 

de Cluster e informações sobre as empresas do mercado nacional de água mineral. 
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Com base nesses dados foi desenvolvido um estudo de campo elaborado com 

entrevistas de modo a aprofundar-se na caracterização dos agentes locais 

(empresas e órgãos públicos) da região do Circuito das Águas Paulista e como a 

inter-relação entre eles era feita, verificando se existia o desenvolvimento de um 

cluster de produtores de água mineral na região.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A dinâmica nacional de uma indústria é influenciada pelo modo como as empresas 

competem e acaba por ser a base de como os determinantes serão empregados e 

desenvolvidos em prol de um desempenho superior da indústria nacional, bem como 

um fator de impulso para o avanço do país, demonstrando que o país sede tem 

fundamental importância na competição globalizada. Neste sentido a interação 

regional entre toda cadeia produtiva de um setor vai afetar, e acaba sendo afetada, 

pela dinâmica nacional. As empresas acabam por se agruparem (cluster), dividindo 

a cadeia de valor onde uma ou um subgrupo de empresas ficam responsáveis por 

determinada atividade na cadeia e em que os fatores herdados do ambiente são 

propícios para a atração das empresas na cadeia de valor, fazendo com que o 

agrupamento, a sua inter-relação e a relação com cadeias de valor correlatas, que 

são atraídas para a região, torne as empresas capazes de gerar inovações mais 

rapidamente, pressionadas pela rivalidade entre as empresas aglomeradas. Isso 

desperta a necessidade dos concorrentes locais e dos nacionais de também 

avançarem na busca de inovação, provando para estas que o desenvolvimento de 

novas vantagens competitivas é necessário. As empresas deixam de ficar a mercê 

dos fatores básicos e herdados, pois estes no geral são comuns a todos e passam a 

supri-los pela criação de vantagens competitivas como a geração de tecnologias 

(PORTER, 1993). Isso acaba por gerar externalidades positivas que são benefícios 

gerados a partir da ação de um agente que são disseminados aos outros, como 

produtividade, conhecimento, economia de escala e escopo e demanda agregada 

(DIAS, 2008). Essa é a base da teoria dos Clusters, desenvolvida por Porter (1993) 

para designar um agrupamento geograficamente concentrado de empresas de uma 

mesma indústria e mercados correlatos que estão inter-relacionadas. Por estarem 

em um mesmo local geográfico, as empresas passam a competir mais fortemente 

entre si, o que estimula toda a dinâmica do setor a gerar maiores inovações. 
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Os vínculos e as inter-relações entre os agentes ocorrem de maneira diferente, o 

que proporciona aos Clusters uma identidade cultural. A semelhança cultural que se 

forma entre as empresas aglomeradas tornam o intercambio de informações, 

conhecimentos, e o modo de administrar mais fácil e dinâmico (PORTER, 1993). De 

um modo geral, os Clusters passam por três etapas de desenvolvimento. Arranjos 

incipientes, sendo primeira etapa em que existe baixa cooperação e inter-relação 

entre as empresas, pouca ou nenhuma iniciativa para estímulos de geração de 

inovações e geralmente obtêm-se vantagens a partir de fatores herdados; Arranjos 

em Desenvolvimento, onde novos empreendimentos são atraídos para a região e a 

interação entre as empresas se intensifica quando passam a defender interesses 

regionais ainda com pouca inter-relação com o poder público; e o ultimo estágio é o 

Cluster desenvolvido, onde existe ampla interação entre as empresas e o poder 

público, facilitando a cooperação pela troca de conhecimento com maior facilidade 

de gerar inovações. Os possíveis estrangulamentos na cadeia de produtiva são 

supridos pela vinda de mais empresas e investimentos (CASTRO, 2009). 

Com predominância na formação de um Cluster, estão as MPMES (Micro, Pequenas 

e Médias empresas). Possuem um papel essencial na aglomeração, pois são as 

primeiras geradoras de emprego e renda em uma região (JULIEN, 2010). 

Especializam-se em uma parte da cadeia produtiva e terceirizam outras fazendo 

com que as ligações entre fornecedores e até mesmo entre concorrentes como 

forma de cooperação seja estimulada (DIAS, 2008), tornando-se assim, as principais 

canalizadoras da rivalidade interna e, portanto na criação de ambientes mais 

competitivos com economias abertas e geradoras de conhecimento e informação 

(PORTER, 1993). As MPMES recebem influências ainda mais intensas na nova 

competição global, pois muitas vezes sofrem com a competição de produtos 

internacionais, forçando-as a gerarem inovações, porém, como a capacidade 

individual das MPMES é limitada (CEZARINO; CAPOMAR. 2006) a aglomeração 

geográfica destas empresas junto aos agentes políticos se torna um facilitador da 

disseminação de conhecimentos e inovações (LASTRES; et al. 2002). 

6. RESULTADOS 

Com relação à referência bibliográfica acima foi possível verificar a rivalidade e a 

estratégia das empresas no mercado nacional de água mineral engarrafada inferindo 
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um estudo de caso sobre a concentração de empresas produtoras de água mineral 

no Circuito das Águas Paulista.  

O mercado se encontrou bastante competitivo em 2012, chegando a um total de 500 

marcas (OSCAR, 2012). Como comparativo à alta competitividade interna no Brasil, 

nos EUA a concorrência é oligopolizada compreendendo cerca de 10 produtores 

(IBWA, S/D). Os produtores se localizam em maior concentração no estado de São 

Paulo, o qual possuía 258 concessões de lavra (direito de explorar o mineral) em 

2008, seguido de Minas Gerais com 89 concessões (FONSECA, 2009). Essa 

concentração deve-se a outros determinantes como regiões onde fatores de custo 

de produção são mais baratos e onde existe maior concentração de demanda para a 

redução com custos logísticos. Pela água engarrafada possuir baixo valor agregado, 

as empresas, em especial as MPMES, acabam por competir regionalmente também 

por não possuírem eficiência na logística (MME/BIRD, 2009).  As MPMES tem 

perdido espaço no mercado para as grandes empresas. A diminuição da 

participação das MPMES, que já foi de 74%, pode ser justificada principalmente pelo 

investimento das grandes empresas e o capital estrangeiro direcionado ao Brasil 

para aquisições, pesquisa e desenvolvimento de produto, diferenciações e logística, 

diferente das MPMES nacionais que em sua maioria são de administração familiar 

informal e deixam de investir em marketing e logística. Essa dinâmica resulta em 

uma ampla competição local voltada para a guerra de preço com produtos de baixo 

valor agregado e pouca diferenciação (MME/BIRD, 2009). A competição local e 

também a existência de aglomerações de empresas em certas regiões levando em 

consideração a teoria dos Clusters poderia, portanto, aumentar a dinâmica do 

ambiente competitivo das empresas, forçando-as a inovarem. 

A unidade caso deste trabalho foi as empresas de água mineral do Circuito das 

Águas Paulista, composto pelas cidades de Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra 

Negra, Monte Alegre do Sul, Lindóia, Águas de Lindóia e Socorro que possuem um 

grande potencial hidrográfico (www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br, S/D).  

Foram somadas 44 concessões de lavra da indústria de água mineral na região em 

2012. A maioria das empresas produtoras se concentram nas cidades de Serra 

Negra, Lindóia e Amparo. A lavra de mais antiga concessão é datada do ano de 

1940 nas cidades de Lindóia e Amparo, o que demonstra que a região vem há muito 

http://www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br/
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tempo se consolidando, já que o primeiro relato de concessão no Brasil é de 1935 

(SANTANA, 2012). 

Entre as três empresas que concederam os dados de produção, foi levantado um 

total de 22,6 milhões de litros produzidos no ano de 2011. É importante observar 

também que a participação do estado na produção nacional caiu ao longo dos anos. 

Em 2004, foi responsável por 37% da produção (DNPM, 2005). Em 2010, a 

participação do estado caiu para 23% (DNPM, 2011) chegando a 19% em 2011 

(KULAIF, 2012) Demonstrando que existe cada vez menos escoamento de produtos 

para outros estados, internalizando a rivalidade para atendimento da demanda local.  

A água mineral da região influencia a atração de empreendimento em diversos 

setores que utilizam a água, como turístico, agricultura e outras bebidas e também a 

aglomeração de empresas de suporte para empresas produtoras de água mineral 

engarrafada. A empresa Ashby se instalou na cidade de Amparo em 1993 buscando 

a qualidade da água mineral para a produção de suas cervejas (www.ashby.com.br, 

S/D). A Dortmund em Serra Negra também buscou a estratégia da utilização da 

água da região por se demonstrar de fácil extração e pelo fato da cidade ser turística 

para promover a marca, segundo entrevistado E.  

Por volta da década de 1910, Águas de Lindóia começou a receber seus primeiros 

empreendimentos voltados para água, turismo e terapia: balneários (com água 

mineral natural) e hotéis. Visando também a competitividade entre outras regiões 

hidrominerais (como cidades em Minas Gerais e Rio de Janeiro) o governo de Águas 

de Lindóia estimulou o desenvolvimento da cidade para que se tornasse uma 

estância hidromineral (FRANCO, 2002). Com o passar do tempo a água na região 

adquiriu uma imagem positiva que acabou sendo conhecida nacionalmente. 

Consumidores muitas vezes querem consumir a água especificamente de Serra 

Negra, afirma o entrevistado B. O turismo foi exuberado devido às características da 

água na região para fins de lazer e tratamento, com isso, o comércio local também 

se aflorou na venda de vestuário de malhas como blusas, jaquetas, camisetas 

(SEVEGNANI; SACOMANO, 2008). 

A região possui empresas que produzem máquinas para a produção de água 

mineral engarrafada. Surgiram da família Giraldi que atuava na produção de água 

mineral engarrafada na década de 1970. Na década de 1980, Antônio Roberto 

http://www.ashby.com.br/
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Giraldi identificou a necessidade de automação das máquinas de higienização e 

envase de água mineral em embalagens de 20 litros, até então manuais, para 

aumentar a produção e a qualidade do produto. No final da década, Antonio Roberto 

Giraldi, constituiu uma empresa para o comércio das máquinas, a I.G. Indústria e 

Comércio de Máquinas LTDA se tornando pioneiro no setor. A constituição dessa fez 

com que aumentasse a qualidade do produto da região, segundo o entrevistado F. 

Logo depois surgiu uma nova empresa de máquinas de envase da mesma família, o 

que aumentou significativamente a rivalidade. 

A estratégia das empresas em Serra Negra é a competição por preço e por serem 

pequenas caracterizadas por uma administração familiar e informal, muitas vezes 

não conseguem agregar valor ao produto. As empresas de Serra Negra não se 

aproveitam da imagem positiva da água da região para construir uma marca e elevar 

o preço, segundo o Entrevistado B. O entrevistado D também relatou que em Lindóia 

as empresas competem de maneira diferente: através da diferenciação e do maior 

portfólio de produtos, sustentando o tradicionalismo da cidade neste mercado, 

possibilitando promover a água mineral das empresas. Algumas já passam para 

investimentos em produtos além da água mineral engarrafada como a Lindoya 

Verão que desenvolveu um produto de hidratação para pele que tem como base a 

água mineral (www.lindoyaveraothermal.com.br, S/D). 

Como as empresas competem estritamente por preço, acabam sendo pressionadas 

pela tributação. Os empresários destacaram a dificuldade da comercialização pela 

alta taxa de impostos que o governo estadual e federal estabelece sobre a água 

mineral engarrafada. O imposto sobre o produto é calculado através de um valor 

monetário fixo que é calculado por uma alíquota sobre o preço médio nacional do 

produto. Segundo entrevistado C o imposto estava sendo maior que o preço cobrado 

pelo produto das empresas na Região. Isso levava muitas empresas a sonegarem 

impostos através da omissão de notas fiscais para continuar a competir. 

Os entrevistados G e H afirmaram não existir articulação entre os empresários e o 

governo local e não identificaram ações que a prefeitura poderia tomar em benefício 

do mercado de água mineral da cidade e da região. O entrevistado D relatou que em 

2003 uma associação dos produtores de água mineral engarrafada visava uma 

parceria junto à prefeitura de Serra Negra para a preservação e direito de uso do 

http://www.lindoyaveraothermal.com.br/
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nome do município presente em todos os rótulos dos produtores de água mineral 

engarrafada da cidade, bem como a proteção de sua qualidade e tradicionalismo, 

porém o poder público não se comprometeu com o projeto. 

Para os entrevistados as parcerias e associações são bem vindas para melhorar a 

competitividade e produtividade, porém afirmaram o desinteresse por parte de 

muitas empresas, o que se torna controverso. O entrevistado D promoveu reuniões 

em 2011 a fim de estabelecer uma associação entre as empresas de Serra Negra 

para que se evitasse a canibalização de preço, porém não se concretizou. A 

interação ainda é fraca, e os empresários não se articulam em busca de gerar 

benefícios em prol da região, segundo a entrevistada A. Com os dados das 

entrevistas e pesquisas foi possível analisar a interação entre os agentes locais 

verificando a cadeia produtiva local, chegando ao esquema da Figura 01.  

FIGURA 1 Cadeia Produtiva Circuito das Águas Paulista 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se com esse trabalho que a teoria dos Clusters poderia acelerar o 

processo de geração de vantagens competitivas para o mercado de água mineral do 

Brasil, já que as empresas competem e estão concentradas geograficamente. Foi 

possível caracterizar o Cluster de produtores de água mineral no Circuito das Águas 

Paulista em estágio incipiente, embora seja evidenciado que existe a atração de 

empreendimentos correlatos e de suporte para as empresas produtoras de água 

mineral engarrafada. As iniciativas para a formação de cooperativas e associações 

originadas em Serra Negra também demonstrou a falta de conscientização dos 

próprios empresários e do poder público, de como esse arranjo organizacional 

poderia proporcionar a gestão e a geração de vantagens para o mercado regional, 

trazendo benefícios para a administração estratégica das empresas e também do 
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recurso hídrico da região. As empresas produtoras se caracterizaram como 

pequenas e possuem uma administração familiar informal, onde poucas demonstram 

capacidade para desenvolver estratégias de diferenciação, e estão apoiadas na 

vantagem comparativa da região: a qualidade da água mineral e o tradicionalismo 

das cidades nesse mercado, além de estarem próximas a centros de grande 

consumo como Campinas e São Paulo, facilitando a comercialização. Foi 

identificado um nível muito baixo de inovação tanto em produtos quanto em 

processos organizacionais, embora haja indícios de que a própria pressão dos 

preços esteja fazendo com que as empresas desenvolvam diferenciações, como nas 

empresas de Lindóia, podendo ser um gatilho para a geração de inovações na 

região. 
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