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Resumo: A competitividade tem impulsionado, nos últimos anos, as empresas
a buscarem, cada vez mais diferenciais que as consolidem e garantam sua
posição no mercado. A indústria de calçados é um importante vetor para o
desenvolvimento da economia em diversos países. Onde, tais indústrias têm
como características a absorção de farta mão de obra, mobilidade de
localização e formação de Clusters como estratégia competitiva. No Brasil, a
indústria calçadista possui destacada importância no desenvolvimento regional,
conforme a literatura sobre o tema. Na região do Cariri-CE encontram-se
empresas de diferentes portes na produção de calçados, caracterizando-a
como “polo calçadista”. Uma importante estratégia adotada para a busca por
competitividade é a formação de clusters industriais, que são agrupamentos de
empresas do mesmo setor e instituições de apoio, tendo em comum a
localização geográfica e a cooperação. Indagamos se a localização e a
cooperação entre as empresas do cluster calçadista do Cariri-CE, contribui
para o fortalecimento estratégico das empresas e consequentemente para o
desenvolvimento local. A partir dessa indagação, o objetivo do estudo foi
mostrar os principais fatores que tornam a localização do Cluster estratégica
promovendo a cooperação. A metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa,
exploratória, elaborada por meio de estudo de caso. Foi realizada uma revisão
de literatura em seguida a construção do instrumento de coleta, um
questionário semiestruturado o qual foi submetido a um pré-teste com 3
executivos do setor, em seguida confirmado e aplicado a uma amostra de 3
empresas em uma pesquisa qualitativa. Os resultados esperados ao final da
pesquisa investigam se a localização é um diferencial competitivo, se a
cooperação favorece a inovação e práticas de compartilhamento entre os
membros do cluster e estimulam o desenvolvimento de vantagens
competitivas, contribuindo para o desenvolvimento local.
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