
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

QUALIFICAÇÃO DE TESE 

 

Resumo 

A atividade industrial é considerada um fator determinante do crescimento econômico regional. Os 

países que avançaram economicamente nas duas últimas décadas possuem estrutura industrial 

diversificada e voltada para atividades econômicas intensivas em progresso técnico. O ambiente 

organizacional já competitivo torna-se mais amplo devido à globalização e ao aumento da oferta de bens e 

serviços ao mercado consumidor. Ao competir em mercados cada vez mais exigentes, na expectativa de 

superar suas limitações, as empresas buscam novas possibilidades. A formação de redes de empresas 

para a atuação conjunta e associativa, com base em mecanismos de cooperação, constitui uma alternativa 

que viabiliza o atendimento de necessidades comuns e a obtenção de vantagens competitivas que seriam 

mais difíceis de serem conquistadas individualmente. Independente da forma de atuação, a atividade 

industrial obtém seus resultados essencialmente por meio da produtividade ao explorar da melhor forma sua 

capacidade produtiva. A ociosidade ocorre quando a capacidade de certo recurso que está à disposição da 

empresa em determinado período não é utilizada. A Economia Compartilhada, de maneira geral, fornece 

acesso temporário a recursos ociosos. Os produtores capitalizam a capacidade não utilizada dos recursos 

que possuem enquanto os consumidores pagam pelo o acesso a tais recursos, em vez de adquirir a 

propriedade de uma empresa ou produtor. O presente trabalho visa compreender quais são os benefícios 

do compartilhamento da capacidade excedente de produção, por meio da economia compartilhada, em uma 

rede de empresas com atuação industrial. Espera-se propor um modelo de compartilhamento da 

capacidade excedente em redes de empresas. 
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