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RESUMO 
 
 Com base nas crescentes mudanças tecnológicas e gerenciais da atualidade, as empresas 
buscam meios de ganhar vantagens e se manterem em atividade no mercado. 
 Com o intuito de mostrar novas alternativas para a inserção de pequenas e médias empresas na 
dinâmica econômica dos dias de hoje, o presente artigo analisa, no conceito de redes flexíveis de 
pequenas e médias empresas, pontos positivos e negativos dessa configuração de arranjo setorial. 
 Para isso, fizemos uma revisão bibliográfica do assunto e apresentamos uma abordagem de 
arranjos produtivos locais do setor coureiro-calçadista e do setor têxtil-vestuário mostrando, 
basicamente a questão das vantagens da cooperação entre as empresas. 
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ABSTRACT 
 
 Based in the increasing management and technological changes, the firms are looking for 
ways to reach vantages and maintain their activities in the market. 
 With the objective to show new alternatives to insert small and medium firms in the economic 
dynamic nowadays, this article analyze, in the small and medium firms flexible nets concept, positive 
and negative points of this sectorial arrangement configuration. 
 For this, we have done a bibliography revision in this subject and we have presented an 
approach of local productive arrangement in shoe sector and clothing sector showing, basically, the 
vantages of cooperation among the firms. 
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