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RESUMO

Este  trabalho  tem como  campo  de  estudo  os  relacionamentos  que  ocorrem  no
âmbito das redes interorganizacionais que recebem apoio governamental. O objetivo
de pesquisa é  compreender a relação entre as entidades de apoio e os pequenos
empreendimentos familiares rurais, participantes da feira do produtor, realizada na
cidade de Guarapuava, região central do estado do Paraná. Esta feira é um evento
que conta com cerca de 120 feirantes, que são produtores rurais e urbanos. Foi
criada por iniciativa da Secretaria Municipal de Agricultura que em sua fase inicial
coordenava todas as suas atividades. Atualmente, os feirantes são membros de uma
associação independente, criada especialmente para coordenar o evento. A escolha
do  tema  é  justificada  pela  carência  de  publicações  em  casos  de  dependência
operacional das redes de pequenos empreendedores rurais em relação aos seus
apoiadores. Assim, abordou-se inicialmente a origem dos estudos em redes, suas
tipologias,  os relacionamentos,  a  cooperação,  as  abordagens para  o  estudo das
redes e os empreendimentos familiares rurais. Para alcançar os objetivos propostos,
foi adotado o estudo de caso como estratégia de pesquisa, sendo a feira do produtor
o  objeto  de  estudo,  com  foco  nos  seus  relacionamentos.  A  compreensão  do
fenômeno ocorreu de forma indutiva, pela combinação de métodos quantitativos e
qualitativos.  A  aplicação  de  instrumento  de  pesquisa  quantitativo  resultou  na
construção de um sociograma representativo da rede que, com o auxílio do software
UCINET©,  foi  possível  mapear  a  estrutura  das  relações  entre  os  atores  que
compõem a feira do produtor. Utilizando-se da análise do conteúdo dos textos de
reportagens, transcrição de entrevistas e observações de campo, descreveu-se o
conteúdo  transacional  da  rede.  A análise  da  relação  entre  a  feira  e  a  principal
entidade de apoio concluiu que: i) a feira do produtor está intrinsecamente ligada aos
seus idealizadores governamentais; ii) os atores governamentais são privilegiados
em termos de centralidade e potencial de acesso na rede; iii) a influência dos atores
governamentais sobre os feirantes é inversamente proporcional ao seu tempo de
atuação na feira; iv) os atores governamentais são pontes que ligam, os feirantes a
domínios externos; v) o fluxo de informações que alimenta a rede está associado à
sua estrutura interna; vi) a rede é densa, com indicações favoráveis de coesão e
conectividade,  facilitando  a  livre  circulação  de  informações;  vii)  o  conteúdo  das
informações que circula na rede é considerado pelos feirantes importante para os
negócios na feira. Essas conclusões permitiram ao pesquisador recomendar que a
feira como rede interorganizacional mantenha um relacionamento estreito com o seu
apoiador  governamental,  procurando  se  fortalecer  internamente  por  meio  da
construção de uma estrutura de lideranças que lhe dê estabilidade.

Palavras-chave: Relacionamentos  Interorganizacionais;  Redes  Interorganiza-
cionais; Cooperação Interorganizacional; Análise Sociométrica; Agricultura Familiar.
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ABSTRACT

This present study approached the field of relationships that occur in the context of
inter-organizational networks that receive government support. The goal of research
is  to  understand  the  relationship  between  support  organizations  and  small  rural
family enterprises, participants from the producer fair, called “feira do produtor”, held
in the city of Guarapuava, central region of Parana state. This fair is an event that
has about 120 fair dealers, who are farmers and urban. It was created by initiative of
the  municipal  office  of  agriculture  in  its  early  stages  coordinating  all  activities.
Currently,  the  fair  dealers  are  members  of  an  independent  association,  created
especially to coordinate the event. The choice of theme is justified by the lack of
publications  in  cases  of  operational  dependence  on  small  rural  entrepreneurs
networks in relation to their supporters. Thus, approached initially the origin of studies
on  networks,  their  types,  relationships,  cooperation,  approaches  to  the  study  of
networks and rural family enterprises. To achieve the goals, it adopted the case study
as a research strategy, being the producer of the fair the object of study, focusing on
their  relationships.  Understanding  the  phenomenon  occurred  inductively,  by
combining quantitative and qualitative methods. The quantitative research tool  for
application resulted in the construction of a representative network sociogram that
with the help of UCINET © software, it was possible to map the structure of relations
between actors in the “feira do produtor”. Using the content analysis of the reports of
texts,  interviews  transcription  and  field  observations,  described  the  transactional
content  network.  The analysis  of  the  relationship  between  the  fair  and  the  main
support entity concluded that: i) the fair producer is inextricably linked to its creators
government; ii) government actors are privileged in terms of centrality and potential
to access the network; iii) the influence of governmental actors on the fair dealers is
inversely  proportional  to  the  time  of  work  at  the  fair;  iv)  government  actors  are
bridges that connect the fair dealers to external domains; v) the flow of information
that feeds the network is associated with the internal structure; vi)  the network is
dense, with favorable indications of cohesion and connectivity,  facilitating the free
flow of information; vii) the content of the information circulating on the network is
considered important by fair dealers for business at the fair. These findings allowed
the  researcher  to  recommend  that  the  fair  as  network  level  maintains  a  close
relationship with your government supporter, seeking to strengthen internally through
the construction of a structure of leadership that gives you stability.

Key-words: Interorganizational  Relationships;  Interorganizational  Networks;
Interorganizational Cooperation; Sociometric Analysis; Family Farming.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA

O  homem,  por  sua  natureza,  está  inserido  num  contexto  social,  onde  as

relações com o outro, ou de um grupo com outro grupo, têm feito parte da história da

evolução. A esse respeito, Aristóteles já definia o homem com zóon politikon e fazia

uma analogia ao lembrar que os animais vivem juntos porque pastam no mesmo

campo  (GOMEZ,  2001).   Analogamente,  as  organizações  necessitam  estar  em

constante  interação,  porque  seus  fornecedores e  clientes  atuam em um mesmo

mercado.

As interações entre as organizações têm, desde o século XX, contribuído para

o crescimento econômico mundial. Essas relações interorganizacionais, de acordo

com Oliver (1990) são transações, fluxos e ligações, relativamente duradouras, que

ocorrem em volta ou entre uma organização e uma ou mais organizações em seu

ambiente. Têm, geralmente, por objetivo, resolver problemas complexos e/ou atingir

metas  conjuntas  (VAN  DE  VEN,  1976).  Enquadram-se  nessa  definição  distritos

industriais,  empreendimentos  coletivos,  arranjos  produtivos  locais  e  clusters,  os

quais,  no  presente  trabalho  recebem  a  denominação  genérica  de  redes

interorganizacionais.

Os primeiros estudos em redes identificados por Nohria (1992) são da década

de  1930,  porém  foi  com  a  divulgação  da  teoria  dos  sistemas,  por  Ludwig  von

Bertalanffy, na década de 1960, que surgiram diversos estudos sobre as relações

interorganizacionais. Oliver (1990) cita e classifica cerca de 150 estudos de 1960 a

1990.

As  redes  interorganizacionais  têm  sido  objetos  de  estudos  acadêmicos,

principalmente após a difusão do crescimento, nas décadas de 1970 e 1980, da

chamada Terceira Itália. Nohria (1992) comenta que o termo “network” virou moda e

passou a ser utilizado para as mais diversas relações, desde o nível individual até às

organizações. O fato é que a formação de distritos industriais foi considerada como
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responsável pelo crescimento do Produto Interno Bruto acima da média europeia em

um  período  econômico  altamente  recessivo  das  regiões  do  centro  e  nordeste

italianas (ABODOR, 2011; FEITOSA, 2009; GALVÃO, 2000). Fenômeno semelhante

aconteceu no estado alemão de Baden-Württemberg e na região de West Jutland,

no  oeste  da  Dinamarca:  crescimento  contínuo,  mesmo  em  épocas  de  crise

(GALVÃO, 2000). São casos comprovados em estudos científicos, evidenciando a

importância do tema.

Galvão (2000) elenca algumas dezenas de estudos relacionados a clusters e

distritos industriais em países como Brasil, Estados Unidos, Índia e Itália realizados

nos anos 1990. O tema foi difundido, extrapolando o meio acadêmico: em 2007 a

revista norte-americana  Forbes reconheceu a importância das redes na economia

contemporânea (POST, 2007) e o Fórum Econômico Mundial, em seu encontro de

2008,  definiu  o  poder  da  inovação  colaborativa  como  tema  central,  conforme

lembram Balestrin, Verschoore e Reyes Júnior (2010).

Historicamente, se destacaram na França os clusters de Oyonnax (plásticos) e

Cholet (têxteis). Nos Estados Unidos, o  Silicon Valley.  Na Polônia, a cooperação

entre os municípios,  na década de 1990,  auxiliou o melhoramento do transporte

público (CZEPCZYNSKI, 2009). Na China o modelo de desenvolvimento endógeno

difundido a partir dos anos 1970 foi a força motora que contribuiu para a transição de

uma economia rural para uma economia de mercado (BELANDI; LOMBARDI, 2012).

E o crescimento da economia asiática desde a década de 1980, com destaque para

Japão,  Coreia do Sul  e  Taiwan,  pode ser  atribuído às redes interorganizacionais

(NOHRIA, 1992).

No  Brasil,  os  exemplos  vindos,  principalmente  da  Europa,  inspiraram  o

governo  a  criar  projetos  de  desenvolvimentos  locais.  Muitos,  inseridos  nas

superintendências  regionais,  tais  como  a  SUDAM  (Superintendência  de

Desenvolvimento  da  Amazônia);  a  SUDESUL  (Superintendência  do

Desenvolvimento  da  Região  Sul);  a  SUDECO  (Superintendência  de

Desenvolvimento  da  Região  Centro Oeste); e a SUDENE (Superintendência  do

Desenvolvimento   do   Nordeste).  Criadas com o objetivo  inicial  de  amenizar  as

diferenças  econômicas  regionais,  foram,  ao  longo  do  tempo,  adquirindo  funções
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colonizatórias,  com  uso  e  exploração  dos  recursos  naturais.  Mesmo  assim,

impulsionaram  o  desenvolvimento  nacional  (MESSIAS;  ALMEIDA;  GOULARTI

FILHO,  2012).  Assim,  diversos  arranjos  e  sistemas  produtivos  locais  voltados  à

produção,  à  inovação  ou  outros  aspectos  mercantis,  têm  recebido  apoio

governamental, seja como indutor, promotor ou estruturador da rede (CASSIOLATO;

SZAPIRO, 2003).

Esses fenômenos levaram Best (1990) a chamar as décadas de 1970 e 1980

de  The  New Competition (BEST,  1990;  NOHRIA,  1992).  Ou  seja,  o  modelo  de

organização  hierarquizada  tem  sido  substituído  por  modelos  com  ênfase  na

estrutura de redes, valorizando-se as relações interorganizacionais, tanto horizontais

(referentes à competidores que atuam no mesmo mercado), quanto verticais (com

foco na cadeia de fornecimento e/ou distribuição).

No  mesmo  período  (décadas  de  1970  e  1980),  Granovetter  (1985;  2007)

retoma  as  ideias  de  que  os  conceitos  e  métodos  sociológicos  influenciam  os

fenômenos econômicos e propõem que todas as ações dos indivíduos, incluindo as

econômicas, estão imersas nas relações sociais. O autor inspirou-se na obra de Karl

Polanyi  (1944).  E,  ao  abordar  o  problema  do  embeddedness (GRANOVETER,

1985),  enfatiza  a  necessidade  de  interpretar  os  problemas  econômicos  das

instituições de forma interdependente, imersos nas redes de relacionamentos.

Castells  (1999;  2010)  coloca  que  se  vive  um  período  de  transição  da

sociedade industrial para a sociedade em rede. As organizações, que nos primórdios

da administração científica, valorizavam a distribuição do trabalho, posteriormente se

preocuparam com o comportamento humano, receberam o aporte da sociologia, da

antropologia e da psicologia, passando hoje da fase contemporânea para a era da

globalização.  Nesse  contexto,  a  conexão  entre  o  local  e  o  global  surge  como

importante  caminho  para  a  solução  dos  problemas  da  sociedade  pós-

contemporânea (CASTELLS, 2010).

As  relações  interorganizacionais  sempre  ocorreram.  Porém,  nas  últimas

décadas,  elas  passaram  a  ter  mais  destaque  e  a  ser  mais  exploradas.  Essas

formações, seja como arranjos produtivos locais, clusters ou outro tipo de rede, são

histórias exitosas recorrentes em diversos países. Considerando-se que tal conceito
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compreende todas as relações comerciais, pode-se afirmar que as organizações não

conseguem, sozinhas, reunir as condições necessárias para atuar num ambiente de

rápidas mudanças tecnológicas e elevada competição (CASTRO, 2013). Esse fato

pode  ser  justificado  por  alguns  fenômenos  que  ocorrem  nas  redes

interorganizacionais: compartilhamento de competências, facilidade de absorção (e

assimilação)  de  conhecimentos  externos  (CAMISÓN;  FORÉS,  2011;  LLAPA;

NAKANO; MEDINA, 2011) e visão orientada para o mercado (FIERRO et al., 2011).

Fenômenos  que  justificam  a  performance  positiva  encontrada  nas  organizações

inseridas nos contexto das redes interorganizacionais.

Os benefícios da formação de redes são os mais diversos. Pode-se destacar:

redução  de  custos  de  transação;  redução  de  riscos  financeiros;  fomento  da

cooperação; acesso mais barato a novas tecnologias e novos mercados; melhoria

da confiança e garantia na formação de laços interorganizacionais. Esses laços, de

acordo com Abodor (2011), devem ocorrer de forma espontânea, a exemplo do que

ocorreu  na  Itália,  no  Vale  do  Silício  norte  americano  e  no  centro  têxtil  alemão

(ABODOR, 2011; RADU, 2010).

Apesar de os atores serem beneficiados pela sua participação na rede, suas

ações em prol do coletivo poderá ocorrer com base na racionalidade individual de

cada  participante.  Um  ator,  ao  perceber  que  pode  gozar  de  vantagens,

independentemente  de  sua  contribuição  ao  grupo,  poderá  optar  por  deixar  aos

outros  participantes  o  ônus  do  esforço.  Se  muitos  agirem  dessa  forma,  a

estabilidade da rede estará comprometida (OLSON, 1999). Essa questão enaltece a

importância da governança em bem conduzir as ações dos atores participantes da

rede.

Os  negócios  realizados  no  âmbito  coletivo,  por  meio  de  redes

interorganizacionais,  têm-se mostrado efetivos.  E,  para  sua  operacionalização,  o

apoio  do  governo  ou  de  outras  entidades  tem sido  de  fundamental  importância

(ABODOR, 2011; FEITOSA, 2009; OPRIME; TRISTÃO; PIMENTA, 2011; PORTER,

2000).  Porém,  o  auxílio  governamental  pode,  muitas  vezes,  tornar-se  condição

indispensável e o seu afastamento colocar a estrutura da rede em risco. Chou et al.

(2011) evidenciaram a importância do papel do governo chinês para que  clusters
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das  indústrias  de  semicondutores  na  província  de  Jingsu,  obtivessem  êxito  na

absorção de tecnologia  externa.  Wegner e Zen (2011,  p.  39)  identificaram “uma

relação de dependência técnica muito grande” ao programa público apoiador de uma

rede de cooperação horizontal no estado do Rio Grande do Sul.

Ao  abordar  a  prosperidade  das  nações,  Porter  (1993)  argumenta  que  a

competitividade de um país depende da capacidade de inovação de suas indústrias.

A prosperidade nacional não é algo herdado, mas sim o produto do esforço
criativo humano. [...] A competitividade de um país depende da capacidade
da sua indústria de inovar e melhorar. (PORTER, 1993, p. 167).

O  autor  coloca  também  que  as  políticas  econômicas  nem  sempre  são

condições para o aumento da competitividade das nações (PORTER, 1993). Alguns

anos depois Porter (2000) admitiu a dificuldade dos clusters se desenvolverem sem

o apoio governamental. Então, a capacidade interna das organizações não exime os

governos  de  promoverem  ações  de  apoio,  principalmente  nas  fases  iniciais,

enquanto a rede não está madura. O Vale do Silício (Silicon Valley) nos Estados

Unidos recebeu apoio governamental em sua fase inicial. Na sua fase madura o seu

sucesso passou a depender das ações de suas organizações âncoras (CASTILLA et

al.; 2000).

Exemplos típicos de redes que dependem do apoio governamental  são as

feiras livres, que acontecem nas cidades brasileiras. A feira do produtor, que ocorre

desde  o  ano  de  2013,  na  cidade  de  Guarapuava,  região  central  do  estado  do

Paraná, é um fenômeno que pode ser definido como uma rede interorganizacional

ou rede de  cooperação.  Ela  tem como propósito  a  comercialização conjunta  de

produtos  provenientes  da  agricultura  familiar.  Seu  eixo  são  os  pequenos

empreendimentos familiares rurais.  É uma feira  que acontece semanalmente em

cinco bairros da cidade e conta com a participação de cerca de 120 produtores.

Organizada  inicialmente  pela  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  durante  a

realização desta pesquisa passou a ser coordenada pela Associação dos Produtores

Feirantes de Guarapuava (APROFEG) criada recentemente.

O estudo das redes formadas por pequenos empreendedores que contam com

apoios governamentais são mais comuns na literatura, o que não ocorre quando o

tema é delimitado aos pequenos empreendimentos familiares rurais. Os trabalhos
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observados nesse campo de estudo,  as redes interorganizacionais,  referem-se a

problemas envolvendo  tecnologias  de  produção  e  compartilhamento  de

conhecimentos  (BINOTTO;  AKAHOSHI,  2013;  CAMPOS;  MARTINS;  MAYORGA,

2005; TEIXEIRA et al., 2007). Já o presente trabalho é abordado sob a ótica das

redes sociais, em que os atores são considerados imersos nas relações sociais e

suas  ações  (GRANOVETTER,  1985,  2007)  e  procura  focar  na  comercialização

conjunta dos produtos oriundos de empreendimentos familiares rurais, que ocorre na

feira do produtor, apoiado pela ação governamental.

Esta obra apresenta o resultado de 22 meses de pesquisa, investigando as

relações sociais entre os empreendimentos familiares rurais participantes da feira do

produtor e o papel de entidades de apoio, em especial a Secretaria Municipal de

Agricultura.

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA

Diante das considerações expostas até aqui e adotando-se o pressuposto de

que  atores  governamentais  são  relevantes  para  a  consolidação  das  redes

interorganizacionais,  levanta-se  a  seguinte  questão:  qual  é  a  relação  entre  os

pequenos empreendimentos familiares rurais, participantes da feira do produtor, e as

entidades que os apoiam?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral

Como objetivo geral para esta pesquisa, tem-se o seguinte: compreender a

relação entre as entidades de apoio e os pequenos empreendimentos familiares

rurais, participantes da feira do produtor, realizada na cidade de Guarapuava, região

central do estado do Paraná.

1.3.2 Objetivos Específicos
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Para  atingir  o  objetivo  geral,  alguns  objetivos  específicos  precisam  ser

alcançados. São eles:

a) Caracterizar a rede de cooperação interorganizacional denominada feira do 

produtor;

b) Mapear a estrutura das relações entre os atores que compõem a feira do 

produtor;

c) Descrever o conteúdo das relações entre os atores;

d)  Descrever o papel das entidades de apoio em relação aos pequenos empre-

endimentos familiares rurais, participantes da feira do produtor.

1.4 JUSTIFICATIVA

A dependência operacional das redes em relação aos seus apoiadores, tem

sido identificada e pesquisada por autores como: Abodor (2011); Balestrin e Vargas

(2004); Cassiolato e Szapiro (2003); Castro, Bulgacov e Hoffmann (2011); Chou et

al.  (2011);  Feitosa  (2009);  Oprime,  Tristão  e  Pimenta  (2011);  Porter  (2000);

Sacomano Neto e Truzzi (2004; 2009); Wegner e Zen (2011); dentre outros. Porém,

em função da amplitude da teoria de redes interorganizacionais (NOHRIA, 1992), o

assunto está longe de se esgotar e as colaborações empíricas contribuem para dar

representatividade ao tema.

Os  empreendimentos  familiares  rurais  têm  expressiva  participação  na

economia nacional. O último censo agropecuário, realizado em 2006, pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujos resultados foram divulgados no

ano  de  2009,  informa  que  houve  um crescimento  na  participação  das  pessoas

ocupadas na agricultura familiar.  Em 1995/96 (censo anterior), 76,9% do total  de

pessoas  ocupadas  nos  estabelecimentos  agropecuários  estavam  na  agricultura

familiar. Em 2006 esse número aumentou para 78,8%. Esses dados dizem respeito

a todo o país.  Considerando-se somente a região sul,  houve um decréscimo no

período de 83,9% para 82,6%, mas ainda assim com participação acima da média

nacional. Os percentuais, representavam, em 2006, cerca de 10 milhões de pessoas

no Brasil. Em termos econômicos, contribuíram em 40% do Valor Bruto da Produção
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Agropecuária  (VBP),  índice  que  corresponde  ao  faturamento  bruto  dentro  dos

estabelecimentos (IBGE, 2009).

Apesar de o empreendimento familiar ter uma participação importante no setor

agropecuário,  tanto  em  termos  demográficos  quanto  econômicos,  o  modelo

macroeconômico atual favorece o grande produtor rural, em detrimento do pequeno,

especialmente aquele inserido na pequena agricultura familiar. Essa particularidade

tem instigado os sindicatos de trabalhadores rurais e suas estruturas nacionais de

representação  a  substituir  suas  bandeiras  de  luta  de  reforma  agrária  e  direitos

trabalhistas, por projetos de desenvolvimento rural mais inclusivos para a agricultura

familiar (ABRAMOVAY, 2012).

A  Lei  11.326/2006  instituiu  o  empreendedor  familiar  rural  e  preconiza

benefícios por meio da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos

Familiares  Rurais  (BRASIL,  2006a).  Porém,  são  os  grandes  proprietários  que

recebem mais subsídios para cultivo das principais  commodities (cana de açúcar,

milho e soja, por exemplo). O pequeno produtor enfrenta dificuldades na aquisição

de  insumos  protegidos  por  patentes,  tendo  sua  margem  de  lucro  reduzida

(ROGATTO,  2013),  além  de  incertezas  relacionadas  às  mudanças  climáticas  e

constante evolução na cadeia de suprimentos dos produtos agrícolas (JIA; HUANG;

XU, 2012).

Particularmente o município de Guarapuava apresenta uma população rural de

14.335 pessoas, ou 8,6% do total de habitantes, de acordo com censo demográfico

de 2010 (IBGE, 2013). De acordo com os dados do censo agropecuário de 2006,

haviam naquele ano 7.581 pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários

no  município.  O  valor  do  rendimento  nominal  mediano  mensal  per  capita dos

domicílios era de 300,00 reais.

Conscientes desses fatos, os pequenos empreendedores familiares rurais do

município de Guarapuava puderam, no ano de 2011, apresentar alternativas para

tentar  enfrentar  essa  realidade.  Isto  ocorreu  durante  Conferência  Municipal  de

Agricultura  e  Desenvolvimento  Rural,  realizada  pelo  Instituto  Paranaense  de

Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  (EMATER-PR).  E  as  ideias  apresentadas

foram utilizadas para montar um programa para beneficiar a agricultura familiar, que
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engloba  diversas  ações  que  se  complementam,  visando  melhorar  a  renda  e  a

qualidade de vida dos produtores. Dentre elas destaca-se a feira do produtor.

Os empreendimentos coletivos fortalecem e dão melhores condições para os

players de menor expressividade no mercado. A formação em redes é um meio para

pequenos produtores rurais terem acesso aos mercados (BELLANDI; LOMBARDI,

2012)  Permite  sua  inserção  num  contexto  econômico  competitivo,  aumentando

também  a  sua  competência  e  o  poder  de  barganha,  tanto  em  relação  aos

fornecedores, quanto aos clientes.

Os  trabalhos  acadêmicos  encontrados  na  literatura  envolvendo  redes  de

relacionamentos  interorganizacionais  de  pequenos  empreendedores  rurais  estão

voltados  para  a  busca  de  tecnologias  de  produção  e  compartilhamento  de

conhecimentos. Esta particularidade pode ser observada nos trabalhos de Binotto e

Akahoshi (2013), Campos, Martins e Mayorga (2005) e Teixeira et al. (2007). Muitos

artigos  analisam  relações  com  apoiadores  governamentais,  porém  não  fazem

referência  a  pequenos  empreendedores  familiares  rurais,  conforme  pesquisa

bibliográfica realizada pelo autor e corroborada por  Hermes, Resende e Andrade

Júnior (2013).

A particularidade do presente trabalho é a abordagem, sob a ótica das redes

sociais, dos atores imersos nas relações sociais e suas ações (GRANOVETTER,

1985;  2007)  focando  na  comercialização  conjunta  dos  produtos  oriundos  de

empreendimentos familiares rurais, apoiada pela ação governamental.

Este  estudo  pode  gerar  conhecimentos  práticos  sobre  variáveis

condicionantes  do  sucesso  de  redes  interorganizacionais,  contribuir  para  o

entendimento do conteúdo das relações intrarredes e apresentar alternativas para a

inserção  dos  pequenos  empreendimentos  rurais  no  ambiente  econômico

globalizado.

As referências utilizadas neste estudo foram resultados de buscas realizadas

nas  bases  de  pesquisa  das  plataformas  EBSCO,  Periódicos  Capes,  SCIELO,

SPELL, utilizando as palavras-chave: Business Network; Cooperation; Cooperation

Network;  Coopetition;  Industrial  Cluster;  Organizational  Arrangements;  Strategic
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Alliances. A partir de então, um portfólio de artigos sobre o tema de interesse foi

montado e analisado, permitindo a construção do referencial teórico.

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está estruturada em quatro capítulos, de forma a dar melhor

compreensão ao leitor. O capítulo 1, apresentado anteriormente, introduz o tema,

apresentando o campo de trabalho, o problema de pesquisa, o objetivo geral,  os

objetivos específicos e finaliza justificando a importância do assunto, do ponto de

vista teórico e prático e a necessidade da pesquisa.

O capítulo 2 trata do referencial teórico, e traz a origem dos estudos em redes,

tipologias empregadas, os relacionamentos, a cooperação e as abordagens para o

estudo das redes interorganizacionais. As redes como estrutura de governança e

perspectiva de análise são abordadas, finalizando com uma seção específica sobre

os empreendimentos familiares rurais.

O  capítulo  3  apresenta  os  procedimentos  metodológicos,  destacando  o

problema de pesquisa, os constructos e categorias de análise, o delineamento e

delimitação da pesquisa. Apresenta o campo de estudo, a fonte de coleta de dados e

aborda como os dados foram tratados e analisados.

O capítulo 4 caracteriza a feira do produtor como rede de cooperação, aborda

a estrutura de suas relações e seu conteúdo transacional, finalizando com a análise

da relação entre os feirantes e as entidades de apoio governamental.

O  trabalho  é  finalizado  com  as  considerações  finais,  apresentando  uma

síntese dos objetivos alcançados, sua conclusão final e sugestões para pesquisas

futuras.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, são abordados três temas relevantes no âmbito do estudo das

redes interorganizacionais. Inicialmente, os relacionamentos interorganizacionais e

redes, centrados nas mais diversas relações, de relativa duração, que ocorrem entre

as organizações, abordados por diferentes autores e teorias. Depois a cooperação

interorganizacional que aborda as motivações que levam à cooperação, bem como

as condições e os benefícios resultantes das relações. E, também, as abordagens

para o estudo de redes, compreendendo a estrutura de governança, que trata das

relações entre os atores, e as redes como base analítica para estudar as relações

sociais.  O  capítulo  é  finalizado  conceituando  os  pequenos  empreendimentos

familiares  rurais,  e  abordando  autores  que  enfatizam  a  importância  dos  seus

relacionamentos para o desenvolvimento da economia.

2.1 RELACIONAMENTOS INTERORGANIZACIONAIS E REDES

O termo “rede” tem diversos significados, de acordo com o contexto no qual

está inserido. São as redes de computadores da tecnologia da informação, as redes

de abastecimento de água ou as redes de energia elétrica, entre outras acepções

(DUTRA, 2009). A palavra rede tem sua origem no latim, rete, que significa teia ou,

um  conjunto  de  linhas  entrelaçadas,  com  nós  formados  pelas  intersecções  das

mesmas. E, nas Ciências Sociais, refere-se ao conjunto de pessoas ou grupo de

pessoas (vinculadas ou não a alguma organização) que estão interligadas entre si

de forma direta ou indireta (MARCON; MOINET, 2001).

Apesar de as relações interorganizacionais terem surgido juntamente com as

próprias organizações, os primeiros estudos acadêmicos tratando do assunto são

bem mais recentes. Porém, ainda nos primórdios da Administração Científica, em

1890, Marshall, em sua obra  Principles of Economics, utilizou pela primeira vez o

termo  “Distrito  Industrial”  (MARSHALL,  1920),  referindo-se  às  organizações  que
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atuam  em  locais  geograficamente  próximos,  com  pouca  diferenciação,

caracterizando-se  como  redes  horizontais  não  hierarquizadas.  Mais  adiante,  na

década  de  1920,  foi  publicada  a  obra  póstuma  de  Max  Weber,  Economia  e

Sociedade, em que o autor analisa as relações sociais. Apura que é um fenômeno

empírico frequentemente observado e que os atores são movidos em termos de

racionalidade,  tanto  axiológica,  referindo-se  ao  sentimento  de  aceitação,  quanto

teleológica, pela expectativa de lealdade dos parceiros (WEBER, 2004),  além de

apresentar uma extensa classificação para o fenômeno.

Outro registro acadêmico se deu na década de 1930, quando Roethlisberger e

Dickson (1939) descreveram e enfatizaram a importância das redes informais de

relacionamentos nas organizações. Esse trabalho está relacionado ao evento que

ficou  conhecido  no  meio  acadêmico  como  Experiência  de  Hawthorne,  cujas

conclusões evidenciaram a importância da integração social  dos empregados na

produtividade (NOHRIA, 1992).

Porém,  foi  na  década  de  1960,  quando  o  biólogo  austríaco  Ludwig  von

Bertalanffy, autor da Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFFY, 1973), estendeu o

conceito de sistemas e suas implicações das ciências naturais às ciências sociais

(SOUZA, 2001), que as relações interorganizacionais passaram a ser consideradas

de forma mais efetiva.

Alguns  trabalhos  acadêmicos  da  época  focaram-se  nos  subsistemas

intraorganizacionais, como Katz e Kahn (1967); Rice (1963); Trist et al. (1963); Miller

e Rice (1963), cujos estudos foram destacados no Brasil por Motta (1971). Outras

pesquisas voltaram-se para as relações interorganizacionais e foram relatadas por

Oliver (1990), que identificou cerca de 150 artigos tratando do tema de redes entre

os anos de 1960 e 1990.

A  autora  (OLIVER,  1990)  estudou  a  motivação  dos  relacionamentos

interorganizacionais, identificando diversos trabalhos que abordam o tema de redes.

Classificou-os  dentro  de  seis  contingências  críticas  propostas  como motivadoras

para  os  relacionamentos organizacionais:  necessidade,  assimetria,  reciprocidade,

eficiência, estabilidade e legitimidade (Quadro 01).
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Para Oliver  (1990),  as  necessidades são involuntárias  e  geralmente  dizem

respeito  a  exigências  legais  ou  regulamentares.  A  assimetria  diz  respeito  ao

potencial de exercer poder ou controle sobre outra organização ou seus recursos. A

reciprocidade  enfatiza  cooperação,  colaboração  e  coordenação  entre  as

organizações.  A  eficiência  refere-se  à  tentativa  de  a  organização  melhorar

internamente pelo desejo de exercer poder e controle sobre os recursos externos ou

o  desejo  de  buscar  benefícios  recíprocos  interorganizacionais.  A  estabilidade

motivada por formação de relações que muitas vezes se caracterizam como uma

resposta  adaptativa  à  incerteza  ambiental.  A  legitimidade  está  relacionada  à

demonstração  ou  melhora  da  reputação,  imagem,  prestígio  ou  congruência  com

normas vigentes em seu ambiente institucional.

Quadro 01 – Contingências críticas motivadoras dos relacionamentos
interorganizacionais

Contingência h Característica

Necessidade Involuntária

Assimetria Exercício de poder e controle

Reciprocidade Cooperação

Eficiência Poder ou benefícios recíprocos

Estabilidade Adaptação

Legitimidade Reputação

Fonte: adaptado de Oliver (1990).

A análise pode ser estendida pelo estudo do relacionamento entre essas seis

contingências,  porque  elas  não  ocorrem  de  forma  isolada.  Na  verdade,  muitas

dessas contingências poderão ser observadas como motivadoras das organizações

ao estabelecerem relacionamentos interorganizacionais. E, em cada caso particular,

algumas estarão mais presentes que outras. De um modo geral, pode-se dizer que

alguma contingência específica leva a organização a estabelecer relações, mas as

demais contribuem para consolidar a decisão.

Diferentemente  da  racionalidade,  abordada  por  Weber  (2004),  e  dos

motivadores citados por Oliver (1990), Olson (1999) levanta a possibilidade de os
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atores  serem motivados  por  racionalidades  individuais.  De  acordo  com  o  autor,

dependendo do número de atores, a contribuição individual  ao grupo poderá ser

imperceptível e ele poderá abster-se de contribuir,  por não desejar participar dos

custos, mas somente das vantagens, maximizando, assim, seus benefícios. Essa

atitude, quando ocorre de forma isolada, não interfere na coletividade, porém, do

ponto de vista agregado, poderá trazer consequências negativas para todo o grupo.

Por  esse  motivo,  é  desejável  que  a  racionalidade  coletiva  acompanhe  as

contingências críticas motivadoras dos relacionamentos interorganizacionais.

Apesar de as redes interorganizacionais existirem há muito tempo, de acordo

com Castells  (1999,  2010),  a  evolução da tecnologia  da informação nas últimas

décadas constituiu terreno propício para a difusão da lógica de redes. Inspiradas no

sistema Toyota de produção, que é baseado na cooperação interorganizacional, as

pequenas e médias empresas têm conseguido, de forma conjunta sustentar-se no

mercado. As grandes corporações não têm mais a mesma autonomia dos tempos da

administração científica e suas operações dependem de alianças com organizações

menores.  Ao  mesmo  tempo,  as  redes  de  empresas  menores  as  colocam  em

condição de igualdade com os players de maior expressão no mercado.

O  crescente  interesse  nos  temas  de  redes  interorganizacionais,  segundo

Balestrin  e  Vargas (2004),  é  consequência  da ineficiência  do  modelo  da grande

empresa hierarquizada e da facilidade com que o ambiente em rede favorece o

compartilhamento de informações, de conhecimentos, de habilidades e de recursos

para inovação. Esse fato introduz o conceito de “Coopetição”, que Bengtsson e Kock

(2000) consideram a situação na qual duas ou mais organizações cooperam entre si

em algumas áreas, mas, ao mesmo tempo, são concorrentes em outras.

Adquirir economia de escala e aprendizado; adquirir acesso aos benefícios de

outras  organizações;  compartilhar  riscos  de  investimentos;  e  ajudar  a  moldar  o

mercado;  são  alguns  fatores  comuns,  dentre  muitos  outros,  que  motivam  o

desenvolvimento  de cooperação entre  as  organizações (PORTER, 2000). Assim,

tanto as grandes, quanto as pequenas organizações podem interagir, no ambiente

de redes, com outras organizações de diversos tamanhos.
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Alguns aspectos que contribuem para a formação de redes foram abordados

por  Nohria  (1992),  que  apresentou  quatro  temas,  abrangendo  vários  níveis  de

análise  que  contribuem  para  a  aquisição  de  vantagens,  quando  da  adoção  da

perspectiva de redes, os quais são apresentados no Quadro 02.

A possibilidade de exercer poder e influência sobre seus players e também em

relação aos fornecedores e clientes é um atrativo das redes organizacionais. Porém,

é  necessário  verificar  se  todos  os  participantes  podem  desfrutar  dos  mesmos

benefícios ou dependem de seu posicionamento referente à estrutura das relações

dentro da rede (NOHRIA, 1992).

Quadro 02 – Aspectos motivadores para a formação de redes

Aspecto motivador Consequências

Poder e influência Poder para influenciar os players

Potencialização de esforços Foco e objetividade

Alianças estratégicas Diminuição dos custos de transação

Adaptação Competitividade frente a nova ordem econômica

Fonte: adaptado de Nohria (1992).

A potencialização de esforços é explicada pela possibilidade de mobilização

de pessoas chave com interesses comuns dentro da rede. As alianças estratégicas

auxiliam  no  gerenciamento  de  incertezas  competitivas  e  recursos  comuns,

diminuindo  os  custos  de  transação.  A adaptação  é  uma  resposta  às  mudanças

macroeconômicas  e  organizacionais  do  final  do  século  XX,  com  arranjos

organizacionais  mais  eficientes,  governáveis  e  flexíveis,  comparados  com  a

organização  tradicional.  Ainda,  a  adoção  da  perspectiva  de  redes  facilita  a

coordenação das atividades econômicas, gerando competitividade (NOHRIA, 1992).

Complementando  os  pontos  de  vista  abordados,  ao  tratar  de  redes

interorganizacionais,  Gulati  (1998) enfoca alianças estratégicas e as define como

acordos entre empresas envolvendo trocas. Acrescenta que as empresas podem ser

interligadas  com  outras  por  meio  de  uma  ampla  gama  de  relações  sociais  e

econômicas,  cada  uma  das  quais  pode  constituir  uma  rede  social.  Desde

relacionamentos com fornecedores, fluxos de recursos, membros de associações
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comerciais,  até  as  relações  entre  os  trabalhadores  individuais  e  alianças

estratégicas anteriores.

Para Gulati  (1998),  é importante investigar a sequência de eventos que as

organizações realizam para  a  efetivação das redes interorganizacionais.  O autor

investigou as seguintes questões: (1) Quais as características das empresas que

resolvem participar da rede? (2) Quem elas escolhem como parceiros? (3) Como a

aliança é formalizada? (4) Como a participação e a própria rede evolui ao longo do

tempo? (5) Quais os fatores que influenciam o desempenho da rede? (6) Qual o

efeito das redes no desempenho individual dos atores?

As  respostas  encontradas  permitiram  ao  autor  concluir  que:  imperativos

financeiros e tecnológicos contribuem para a formação de alianças; a escolha dos

parceiros  específicos  está  relacionada  às  complementaridades  que  as  alianças

podem trazer; a evolução das alianças depende da dinâmica social, comportamental

e competitiva entre os parceiros. Gulati (1998) coloca que a governança das redes

vai depender dos custos de transação, da interdependência e das assimetrias de

poder.

Ainda sobre os aspectos estratégicos, Oprime, Tristão e Pimenta (2011), ao

proporem alternativas à falta de integração e cooperação em clusters, consideram

importante analisar determinadas variáveis estratégicas, tanto sob o ponto de vista

individual,  quanto sob a ótica da rede como um todo,  conforme apresentado na

Figura 01.

Para  esses  autores,  a  integração  e  cooperação  de  áreas  estratégicas

funcionais no ambiente de redes oportuniza às organizações a obterem êxito frente

as  ameaças  e  oportunidades  do  ambiente  externo.  Porém,  de  acordo  com  as

prioridades  estratégicas  específicas  de  cada  ator,  ocorrerá  diferentes  relações  e

interesses  dentro  da  rede.  Há  diferentes  interesses  de  cooperação  local,  com

diferentes níveis de competências específicas de cada ator.  E as empresas com

gestão  mais  estruturada  estão  mais  preparadas  para  os  desafios  do  ambiente

externo  e,  consequentemente,  conseguem  tirar  maior  proveito  das  alianças  em

redes (OPRIME; TRISTÃO; PIMENTA, 2001).
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Figura 01 – Visão estratégica

Fonte: adaptado de Oprime, Tristão e Pimenta (2001).

Marcon e Moinet (2001) construíram um modelo para representar a tipologia

das redes interorganizacionais em dois eixos, conforme apresentado na Figura 02.

Figura 02 - Mapa de Orientação Conceitual

Fonte: adaptado de Marcon e Moinet (2001, p. 168).

Esse modelo se caracteriza por contemplar diversas outras tipologias, o que

justifica sua apresentação. O eixo vertical apresenta em sua parte superior as redes

verticais, estruturadas em relação as suas cadeias de suprimentos. A hierarquia é

sua  dimensão  principal  e,  geralmente,  apresenta  uma  empresa  que  lidera  e
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coordena  a  rede.  Na  parte  inferior  do  mesmo  eixo,  estão  as  redes  horizontais,

voltadas para a dimensão da cooperação, não apresentando liderança formal, sendo

guiadas por leis de mercado ou por associações ou órgãos governamentais.

O eixo horizontal  se  refere  à questão da formalidade das alianças.  Muitas

redes são formadas por afinidades culturais ou interesses comuns, sem que haja

algum  instrumento  que  a  formalize.  Porém,  outras  estão  enquadradas  em  leis,

seguem contratos ou estão organizadas em associações e projetos específicos. As

relações interorganizacionais  da  presente  pesquisa  estarão focadas ao longo do

eixo horizontal da referida figura.

Tigre  (2006)  classifica  as  redes interorganizacionais  de  acordo  com a sua

hierarquia,  contemplando o  eixo  vertical  do  modelo  de Marcon e  Moinet  (2000),

conforme apresentado na Figura 03.

Segundo  Tigre  (2006),  as  redes  hierarquizadas  são  aquelas  que  têm  por

coordenação uma empresa âncora, que atrai as demais para complementar suas

atividades. Geralmente, a empresa líder tem o poder de estabelecer as regras do

relacionamento  interorganizacional,  sendo  responsável  pelo  direcionamento  e

funcionamento da rede.

Quando comandadas por produtores, os participantes são responsáveis por

uma sequência de atividades que complementam o negócio do líder. Geralmente, a

empresa  principal  é  quem  toma  a  iniciativa  da  rede,  detendo  maior  parte  da

tecnologia, a qual transfere parcialmente aos seus fornecedores. Tem como exemplo

típico as montadora de veículos (TIGRE, 2006).

As redes hierarquizadas comandadas por fornecedores são, tradicionalmente

lideradas por grandes empresas varejistas e atacadistas com atuação global. Apesar

de terceirizar a produção em países onde a mão de obra é mais barata, muitas

vezes  contribuem para  a  capacitação  e  desenvolvimento  de  seus  fornecedores.

Além de  grandes  varejistas,  proprietários  de  grifes  famosas  também se  utilizam

dessa formatação (TIGRE, 2006).
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Figura 03 - Classificação das redes interorganizacionais

Fonte: adaptado de Tigre (2006).

As  redes  cujo  comando  e  liderança  ocorre  por  fornecedores  de  insumos

críticos, referem-se às empresas que necessitam de componentes de alta tecnologia

ou padrões tecnológicos diferenciados na composição de seus produtos. Fabricante

de softwares, de produtos protegidos por patentes e componentes eletrônicos são

exemplos dessa categoria (TIGRE, 2006).

As redes não hierarquizadas têm por característica a cooperação. Motivadas

por interesses comuns, podem ser tanto horizontais quanto verticais. Assim, seus

participantes podem ser fornecedores ou concorrentes entre si (TIGRE, 2006).

Várias são as tipologias e classificações apresentadas por diversos autores.

Porém, elas não se afastam muito dos eixos vertical e horizontal de Marcon e Moinet

(2001), apresentados anteriormente na Figura 02. 

Tanto  os  aspectos  motivacionais,  quanto  os  tipológicos (ou  os  estruturais),

conduzem o pesquisador a investigar o fenômeno sob a ótica das mais diversas
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teorias organizacionais. Por esse motivo, o estudo das redes interorganizacionais é

considerado  de  escopo  amplo.  Balestrin,  Verschoore  e  Reyes  Júnior  (2010)

elencaram as principais correntes teóricas abordadas nas pesquisas sobre redes de

cooperação  no  Brasil  entre  os  anos  de  2000  e  2006,  conforme é  mostrado  no

Quadro 03.

Quadro 03 – Principais correntes teóricas abordadas em pesquisas de redes

Corrente Característica Autores

Economia industrial Ganhos econômicos de produção Eccles (1981)
Turati (1990)
Teece (1980)

Dependência de 
recursos

Acesso e compartilhamento de recursos 
escassos

Pfeffer e Salancik (1978)

Redes sociais Oportunidades surgem nas relações entre 
os atores

Burt (1992)
Granovetter (1981, 1985)

Teoria crítica Oportunidades surgem no poder das 
relações desiguais

Whitt (1980)
Perucci e Potter (1989)

Teoria institucional A rede fornece legitimidade aos atores DiMaggio e Powell (1983)

Estratégias 
organizacionais

Estratégia orientada para objetivos 
comuns

Astley (1984)
Astley e Fombrun (1983)

Fonte: adaptado de Balestrin, Verschoore e Reyes Júnior (2010).

Sob a ótica da economia industrial, a estrutura verticalizada perde espaço para

as  cadeias  de suprimentos  interorganizacionais,  permitindo  que  as  organizações

trabalhem suas  expertises e obtenham ganhos superiores em relação ao modelo

tradicional. A teoria da dependência de recursos, quando aplicada às redes, permite

a compreensão dos processos de redução das dependências ambientais, por meio

de alianças estratégicas.  A teoria  das redes sociais  estuda as relações entre os

atores participantes da rede e sua influência no desempenho da empresa. Já as

teorias  críticas  olham  nessas  relações  questões  de  poder  e  dominação  e  as

vantagens e desvantagens provenientes das diferentes posições ocupadas na rede

(BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES JÚNIOR, 2010).

Na  visão  da teoria  institucional,  a  parceria  com atores  consolidados,  ou  a

atuação em grupo, permite maior exposição no mercado ao participante incipiente; é

o alcance da legitimidade no ambiente institucionalizado. Quando o planejamento
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organizacional  inclui  interesses  comuns  aos  atores  da  rede,  ocorre  a  chamada

estratégia colaborativa como meio de alcançar objetivos coletivos. Tudo deve ser

pesado e avaliado, tanto em termos de vantagens competitivas, aquisição de novos

conhecimentos  e  tecnologias,  quanto  aos custos  resultantes  da participação nas

redes  interorganizacionais.  Por  isso,  o  fenômeno  das  redes  também  pode  ser

compreendido  com  o  auxílio  da  teoria  dos  custos  de  transação,  da  ecologia

populacional,  da  teoria  evolucionária  e  da  teoria  contingencial  (BALESTRIN;

VERSCHOORE; REYES JÚNIOR, 2010).

A presente pesquisa pretende abordar o tema das redes interorganizacionais

sob a ótica das redes sociais. Pois, em concordância com Granovetter (1985; 2007),

os atores participantes de uma rede interorganizacional estão imersos nas relações

sociais  e  suas  ações  dificilmente  se  darão  de  forma  atomizada  ou  dificilmente

basear-se-ão em racionalidades individuais.

Essa  concepção  coletiva,  não  atomizada,  do  comportamento  humano  nas

relações  econômicas  se  contrapõe  aos  pressupostos  da  concorrência  perfeita

abordados por Smith (1981) em sua obra  A riqueza das nações. Nela o autor se

refere  à  “mão  invisível  do  mercado”  guiando  as  ações  individuais  dos  atores

econômicos.  De  acordo  com  Polanyi  (1968),  pesquisadores  como  Bronislaw

Malinowski  e  Richard  Thurnwald  derrubaram  o  mito  do  homem  selvagem

individualista, mostrando que o senso de coletividade sempre esteve presente nas

sociedades primitivas. Além disso, a evolução  para a sociedade civilizada sempre

apresentou o sistema econômico invariavelmente submerso no social. Ou, como já

afirmava Aristóteles,  o homem é um ser social  e não econômico.  Polanyi  (1968)

ressalta que o objetivo primeiro do homem é o reconhecimento social. A sua busca

por  posses e  por  poder  são consequências  secundárias  desse objetivo  maior  e

conclui dizendo que “a economia do homem se encontra, regra geral, submergida

nas suas relações sociais” (POLANYI, 1968, p. 66).

Granovetter  (1985;  2007)  apresenta  o  problema  da  imersão  social  do

comportamento situado entre os extremos da visão subsocializada de Adam Smith e

do ponto de vista supersocializado de Karl Polanyi. A racionalidade da busca por

metas  econômicas  se  dá  por  meio  das  relações  sociais.  A  confiança  nos
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relacionamentos começa no social para depois chegar ao econômico. O conteúdo

dos  relacionamentos  vai  gerar  a  ação  econômica.  Então,  não  é  possível

compreender a ação econômica sem compreender também os relacionamentos.

2.2 COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAL

Por  diversos  motivos,  que  são  tratados  ao  longo  deste  capítulo,  muitas

organizações, concorrentes de forma direta ou não, realizam alianças estratégicas

na forma de redes interorganizacionais. Conseguem conviver de forma relativamente

pacífica, contrariando ideias tradicionais de concorrência predatória e ainda obter

bons desempenhos.  É o conceito de “coopetição”,  apresentado por  Bengtsson e

Kock (2000), que o definem como uma dualística e paradoxal relação que emerge

quando duas organizações cooperam em algumas atividades e ao mesmo tempo

competem  entre  si  em  outras.  Daí  surge  uma  relação  complexa  e  de  lógicas

diferentes: por um lado os atores competem entre si num ambiente de hostilidade e

conflito  de  interesses  e,  por  outro  lado,  compartilham  gentilezas  e  interesses

comuns.  Para  que  seja  possível  “coopetição”,  essas  duas  lógicas  devem  ser

separadas adequadamente.

As  motivações  mais  comuns  por  trás  do  desenvolvimento  das  redes  de

cooperação foram elencadas por Porter e Fuller (1986): aquisição de economia de

escala  e  aprendizado;  acesso  aos  benefícios  dos  ativos  de  outras  empresas

(tecnologia, acesso ao mercado, capital, capacidade de produção, produtos ou mão

de obra); reduzir riscos, principalmente em relação ao capital investido, mas também

em pesquisa e desenvolvimento. O objetivo é adquirir conhecimentos, habilidades,

competências  e  produtos  superiores,  que  sozinhos  não  podem  ser  adquiridos.

Então, é necessário avaliar as competências que a organização precisa, mas não

tem,  e  verificar  a  oportunidade  de  adquiri-las  por  meio  da  formação  de  redes

(FAULKNER, 2003).

Para  que  a  cooperação  obtenha  êxito,  ambos  os  parceiros  devem  ter

condições  de  fornecer  recursos  e  competências  que  o  outro  necessita.  Se  não

houver essa reciprocidade e complementaridade, a aliança não será sustentável. É
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fundamental  a  satisfação  de  necessidades  complementares.  E,  a  esse  respeito,

muitas  vezes  a  participação  em  redes  de  cooperação  é  motivada,  inicialmente

(gatilho), por forças externas não controláveis pelas organizações. Pode ser uma

crise econômica, geral ou setorial; uma modificação no comportamento do mercado;

as  consequências  do  mercado  globalizado;  as  mudanças  tecnológicas;  as

incertezas;  as  barreiras  tarifárias;  dentre  tantos  outros  aspectos.  Porém,

independentemente das motivações externas,  as condições internas é que serão

levadas em conta para a tomada de uma decisão. Nesse momento, a possibilidade

de obter recursos não alcançáveis sozinhos é um dos principais fatores levados em

conta na tomada de decisão (FAULKNER, 2003). 

Faulkner  (2003)  enumera  quatro  formas  de  dependência  de  recursos  que

motiva as empresas a criarem redes de cooperação: acesso aos mercados; novas

tecnologias;  acesso  a  habilidades  especiais;  acesso  a  matérias-primas.   As

empresas  geralmente  têm  acesso  aos  mercados  locais,  nos  quais  elas  se

desenvolveram. Para ter acesso rápido a outros mercados, minimizando custos de

conquista  de  novos  clientes,  a  aliança  com  organizações  que  já  atuam  nesse

mercado  desejado  é  uma  boa  opção.  Além  disso,  provê  uma  situação  de

reciprocidade  ao  permitir  que  todos  os  participantes  da  rede  de  cooperação

desfrutem de ambos os mercados.

Tanto  o  acesso  aos  mercados,  quanto  as  demais  formas  de  dependência

(tecnologias,  habilidades  e  matérias-primas)  fazem  parte  de  um  conjunto  de

recursos que são como moeda de troca na criação da rede de cooperação. Então,

uma empresa oferece um recurso na expectativa de obter outro. Para que dê certo,

ambas devem ser beneficiadas equitativamente, sendo que a aliança vai existir até

que o equilíbrio seja rompido. No momento que um ator perceber que está mais

beneficiando  a  terceiros  do  que  sendo  beneficiado,  os  motivos  para  continuar

participando da rede não mais existirão. Um exemplo foi o caso da Nummi,  joint

venture criada entre as montadoras de automóveis General Motors (americana) e

Toyota (japonesa), nos anos 1980. A Toyota queria entrar no mercado americano e a

General  Motors  desejava ter  acesso ao sistema Toyota  de produção.  Ambas se

beneficiaram com a parceria, que encerrou em 2008 devido à crise econômica do
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subprime,  quando as duas empresas já haviam adquirido os recursos desejados

(GOMES-CASSERES, 2009).

As  redes  de  cooperação  possuem especificidades  características  do  ramo

organizacional e o porte das organizações também apresentam peculiaridades que

refletem  nos  seus  relacionamentos.  Diferentemente  das  grandes  empresas,  os

pequenos empreendimentos apresentam motivações particulares para a formação

de redes de cooperação. Balestrin e Vargas (2004) elencam algumas características,

para esses casos que contribuem para gerar confiança entre os atores, conforme

apresentado no Quadro 04.

Quadro 04 – Peculiaridade das redes de pequenos empreendimentos

Peculiaridades das redes de pequenos empreendimentos

Compartilhamento e discussão de informações sobre mercados, tecnologias e lucratividade.

Existência de similaridades suficientes entre processo e técnicas.

Estabelecimento de relações de longo prazo.

Existência de pouca diferença entre tamanho, poder ou posição estratégica.

Rotação periódica das lideranças.

Recompensa financeira semelhante para as firmas e empregados dentro delas.

O alcance de vantagem econômica se dá pela experiência coletiva das firmas, pelo aumento das 
vendas e pelos ganhos marginais.

Fonte: adaptado de Balestrin e Vargas (2004, p. 211).

As pequenas empresas, devido à sua estrutura, geralmente se relacionam de

forma mais estreita,  interdependente e menos formal  que as empresas de maior

porte. Essas características não as impedem de colherem os frutos dos benefícios

das redes, porém, o fazem com um alcance limitado.

Os fatores motivacionais que originam as redes interorganizacionais podem

ser  classificados  de  acordo  com  as  áreas  de  cooperação  e  com  diversas

possibilidades de interação. O Quadro 05 apresenta a classificação das principais

áreas passíveis de cooperação, de acordo com Tigre (2006).
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Quadro 05 - Áreas de Cooperação e suas Possibilidades de Interação

Área Possibilidades de interação

Comercial

Pesquisas de mercado.

Consórcio de exportações.

Campanhas publicitárias.

Canais de comercialização.

Compartilhamento

Compartilhamento de infraestrutura tecnológica para testes, ensaios, 
certificações.

Capacitação de recursos humanos.

Licenciamento cruzado de marcas e patentes.

Atividades de P&D, com padrões e rotas comuns.

Operacional
Troca de informações para a melhoria da qualidade e produtividade.

Rotinas técnicas e administrativas comuns.

Compartilhamento de recursos logísticos.

Político-institucional Representação coletiva junto a órgãos governamentais.

Projetos em comum nas áreas econômica, social e ambiental.

 Fonte: adaptado de Tigre (2006).

No  âmbito  comercial,  as  empresas  concorrentes  fazem,  muitas  vezes

apoiadas por suas associações representativas da categoria na qual estão inseridas,

tanto pesquisas de mercado, quanto campanhas publicitárias, que vão poder ser

usufruídas  por  todos  os  participantes,  sem  que  essa  ação  interfira  na  sua

competitividade.

Na  área  tecnológica,  as  agências  de  inovação,  as  incubadoras  e  parques

tecnológicos  são  os  exemplos  típicos.  No  campo  operacional,  a  cadeia  de

suprimentos  (supply  chain)  e  as  redes  verticais  hierarquizadas  permitem  o

compartilhamento de conhecimentos e tecnologias de processos.

Faulkner (2003) apresenta uma classificação para o que chama de alianças

estratégicas: focada na aliança, com definição clara da função de cada ator; alianças

complexas, que objetivam adquirir vantagens específicas, como redução de custos;

Joint Ventures, envolvendo a criação de outra empresa; consórcio, com atividades

complementares  e  verticalizadas;  e  aliança  colaborativa,  quando  os  parceiros

desejam  uma  aliança  flexível,  com  compromissos  mútuos  limitados.  Essa

classificação é representada graficamente em três dimensões específicas: natureza



40

(focada a complexa), forma (Joint venture e colaboração) e filiação (dois parceiros a

consórcio), conforme a Figura 04.

Figura 04 – Formas de alianças estratégicas

Fonte: adaptado de Faulkner (2003).

A natureza das alianças, representada no eixo Y na figura, pode ser focada em

circunstâncias particulares, normalmente envolvendo uma atividade em particular,

como objeto da aliança entre duas ou mais empresas. Ainda no mesmo eixo, porém

na direção oposta, estão as alianças de natureza complexa, que se caracterizam por

um aproveitamento  maior  das potencialidades das organizações participantes  da

aliança.

A forma da  aliança,  posicionada  ao  longo do  eixo  X,  pode  ser  uma  Joint

Venture, cujo produto da aliança é uma outra organização, legalmente separada das

demais. Ou, no extremo direito do eixo, uma aliança formal ou informal, sem que

haja a constituição de uma terceira organização, mantendo cada participante mais

independente, porém colhendo os frutos da aliança. A terceira forma, refere-se à

filiação e, ao longo do eixo Z, representa desde dois parceiros até um consórcio que

poderá ter dezenas de participantes.

A seleção dos participantes de uma aliança é de fundamental importância e,

além da identidade estratégica,  que proporciona o  efeito  sinérgico  motivador  da

participação  na  rede,  a  identidade  cultural  também  deve  ser  levada  em  conta.
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Porém, aspectos culturais são mais abstratos que os estratégicos e merecem uma

análise mais profunda na escolha dos parceiros e,  muitas vezes,  necessitam de

período  de  adaptação  para  que  os  atores  criem  uma  cultura  comum,  que  vai

caracterizar aquela aliança (FAULKNER, 2003).

O  grau  de  similaridade  e  complementaridade  das  atividades  e  das

capacidades  dos  atores  é  que  vão  definir  o  rumo  e  a  consistência  da  aliança

(LUNDBERG,  2010).  Mas,  os  benefícios  da  cooperação  devem  compensar  os

problemas oriundos da competição entre os participantes (FAULKNER, 2003). Essas

características geram confiança entre os atores, reduzindo os custos de transação, o

que facilita o gerenciamento da rede, tornando-a economicamente viável (JARILLO,

1998).  Além disso,  dentro  desse  ambiente,  há  maior  eficiência  na  resolução  de

problemas,  pois  know-how e  informações  são  trocados  livremente  (BALESTRIN;

VARGAS, 2004).

2.3 ABORDAGENS PARA O ESTUDO DAS REDES

A rede é uma estrutura social composta por um conjunto de atores (indivíduos

ou organizações) e as relações diádicas entre eles (relacionamentos, conexões ou

interações). As redes interorganizacionais encontram-se no centro da perspectiva de

análise  das  organizações  contemporâneas.  E  a  literatura  tem  destacado  duas

abordagens principais: a rede como forma de governar atores econômicos; e a rede

como base analítica para estudar as relações sociais entre os atores (SACOMANO

NETO; TRUZZI, 2009). Essas duas formas de tratar o tema são discutidas a seguir.

2.3.1 Redes como Estrutura de Governança

A  rede  como  estrutura  de  governança  estuda  como  “os  mecanismos

institucionais  pelos  quais  os  relacionamentos  interorganizacionais  são  iniciados,

negociados,  desenhados,  coordenados,  monitorados,  adaptados  e  terminados”

(LOPES; BALDI, 2009, p. 1017). Seu estudo pode ser comparado à análise de uma

organização,  pois  a  rede  apresenta  um conjunto  de  atores  agrupados  em  uma
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estrutura única, caracterizando-se como uma organização de estrutura complexa.

Nesse  caso,  os  atributos  dos  atores,  seus  relacionamentos  e  os  canais  de

interdependência  têm  papel  relevante  na  tomada  de  decisão  (BALESTRIN;

VERSCHOORE, 2008; LOPES; BALDI, 2009).

Dentro desse contexto de coordenação de redes, o estudo da origem e da sua

formação é fator importante para o entendimento da estrutura de governança.  O

evento motivador para o início de uma rede interorganizacional, varia de acordo com

a  estrutura.  As  redes  hierarquizadas,  vistas  anteriormente  na  Figura  03  são

exemplos em que a governança (ou o comando da rede) está nitidamente atribuída

a um ator central que, muitas vezes, foi quem provocou a formação da rede. Já nas

redes não-hierarquizadas, a percepção da governança é menos evidente. Em muitos

casos,  existe  uma coordenação formal  que,  não raro,  é  papel  atribuído a algum

órgão  governamental,  que  toma  a  iniciativa  de  organizar  a  rede,  motivado  por

questões que podem ser políticas, sociais ou econômicas (TIGRE, 2006; VILPOUX,

2011).

Enquanto a estrutura formal baseia-se na relação de informação, autoridade

ou hierarquia, uma estrutura informal pode ser baseada em um grande número de

outras  relações  sociais:  aconselhamento,  comunicação,  compartilhamento  de

conhecimento, confiança, amizade, etc. Além disso, os laços informais podem existir

entre quaisquer dois membros de uma organização (HUNTER, 2015).

No  caso  das  redes  hierarquizadas,  sua  origem  geralmente  se  remete  à

decisão de instalação de uma empresa âncora em determinado local. A partir  de

então,  diversos  atores,  que  dependendo  do  caso,  podem  ser  fornecedores  ou

compradores,  são convidados a fazer  parte  da  cadeia  cliente-fornecedor.  Nestes

casos, a maioria das ações são tomadas por iniciativa da empresa âncora, a qual

compete  todas  as  decisões  estratégicas  da  rede.  A saída  deste  ator  implica  na

dissolução da rede (TIGRE, 2006).

O avanço da tecnologia da informação e da globalização, de acordo com Tigre

(2006), têm implicado em maior liberdade na questão de localização das empresas

participantes  de  uma  rede.  Dependendo  do  ramo  de  negócio,  os  atores  não
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necessitam  estar  próximos  fisicamente  para  constituírem  uma  rede

interorganizacional.

Outro  aspecto  que  é  levado  em  conta,  quando  se  analisa  a  estrutura  de

governança, diz respeito à formalização do relacionamento no âmbito da rede. A

maior confiança e complementaridade implica, muitas vezes, em relacionamentos

baseados na confiança que substituem contratos transacionais. Em outros casos,

principalmente  quando  envolve  concorrência,  ou  tecnologias  de  uso  restrito,  os

atores fazem contratos que formalizam a sua adesão à rede (TIGRE, 2006).

Nas redes não-hierarquizadas, sua coordenação e decisões estratégicas vão

depender  do  grau de formalização que  unem os atores.  Uma rede  formalmente

constituída, com contratos de adesão, estatutos, regimentos e outros documentos,

deverá ter um conselho administrativo que será responsável pela condução formal

do  negócio.  Porém,  como  ocorre  nas  organizações  individuais,  as  estruturas

informais têm papel relevante. E, no caso das redes interorganizacionais, o grau de

influência  que  é  fruto  das  relações  informais,  tem  mais  peso  nas  decisões,

principalmente em se tratando de redes não-hierarquizadas, em que não há um ator

provocador da formação da rede (TIGRE, 2006).

Na  perspectiva  de  Benson  (1975),  a  coordenação  das  redes

interorganizacionais tem por objetivo a luta por recursos, especialmente dinheiro e

autoridade, apresentando um viés econômico da teoria da agência. Pensamento que

não se distanciou muito de Williamson (1985), que aborda as redes como estruturas

de  mercado  (buscando  recursos)  ou  estruturas  hierárquicas  (relações  de

autoridade).  Assim,  a  estrutura  das  redes  encontrar-se-ia  num  continuum entre

mercado e hierarquia, conforme apresentado na Figura 05.

Figura 05 – Continuum mercado x hierarquia

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Williamson (1985).
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Esse ponto de vista simplifica a visão da estrutura das redes, deixando de

abordar formas e arranjos mais complexos, que fogem ao escopo desse modelo. 

Osborn e Hageddorn (1997) colocam que a estrutura de governança das redes

interorganizacionais,  os  seus  padrões  de  informação,  produtos  e  fluxos  de

conhecimento são constituídos objetivando, em última análise, ao desempenho e à

sobrevivência das organizações interconectadas. Nesse ponto os autores buscam

apoio na teoria evolucionária, em que as ações coletivas se justificam com o fim de

manter a sobrevivência dos participantes.

Paralelamente  a  essa  linha  de  pensamento,  Powell  (1990)  considera  o

intercâmbio de recursos em um viés social, mais dependente de relacionamentos,

interesse mútuo e reputação e menos envolvido na estrutura formal de autoridade.

Porém, o autor identifica um conjunto coerente de fatores que tornam pertinente falar

em redes como uma forma distinta de coordenar a atividade econômica.

Mercados, hierarquias e as redes são peças de um quebra-cabeça maior que

é a economia, cujas propriedades são definidas pelos tipos de interação que ocorre

entre eles. Os comportamentos e interesses dos atores individuais são moldados por

esses padrões de interação (POWELL, 1990).

Mesmo  não  sendo  modelos  perfeitos  para  a  descrição  da  realidade

econômica, Powell (1990) argumenta que mercados, hierarquias e redes permitem

fazer progressos na compreensão da diversidade de arranjos econômicos  conforme

apresentados no Quadro 06.

Quadro 06 – Dimensões que diferenciam a rede

Fatores chaves Formas

Mercado h Hierarquia Rede

Base normativa Contratos – direitos de 
propriedade

Relações trabalhistas Forças 
complementares

Meios de 
comunicação

Preços Rotinas Relações

Métodos de resolução
de conflitos

Desacordos - recorre à 
justiça para cumprimen-
to de contratos

Autoridade administrativa 
– supervisão

Norma de recipro-
cidade - preocupação 
com reputação
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Fatores chaves Formas

Mercado h Hierarquia Rede

Grau de flexibilidade Alto Baixo Médio

Quantidade de com-
promissos entre as 
partes

Baixo Médio para alto Médio para alto

Tom ou clima Precisão e/ou suspeita Formal / burocrático Aberto – benefícios 
mútuos

Escolhas ou prefe-
rência dos atores

Independente Dependente Interdependente

Misturas de formas Repete transações

Contratos como 
documentos 
hierárquicos

Organização informal

Características de 
mercado: centros de 
lucros e transferência de 
preços

Hierarquias de status

Múltiplos parceiros

Regras formais

Fonte: adaptado de Powell (1990, p. 300).

O  Quadro  06  resume  algumas  das  diferenças  principais  entre  mercados,

hierarquias e redes. Nas transações que ocorrem nos mercados, os benefícios são

especificados  de  maneira  clara,  não  há  necessidade  de  confiança  mútua  e  os

acordos são amparados por leis específicas. Nos mercados, os valores dos bens

são  mais  importantes  que  as  relações  entre  os  atores.  Nas  hierarquias,  as

comunicações ocorrem no contexto de um contrato de trabalho. Os padrões e o

contexto  das  troca  interorganizacionais  são  moldadas  pela  posição  na  estrutura

hierárquica formal (POWELL, 1990).

Nas redes ocorrem uma sequência de transações indefinidas, relacionadas ao

contexto de um padrão geral de interação. As sanções são mais normativas que

legais. Os participantes evitam o uso de sanções legais, uns contra os outros. Eles

preferem criar créditos e débitos de favores que concorrem para uma relação de

dependência de longo prazo, e muitas vezes envolvem os participantes em um nível

pessoal.  Têm  vantagens  sobre  os  mercados  ou  as  hierarquias  por  facilitar  a

aprendizagem  e  a  transferência  de  conhecimentos.  Elas  respondem  mais

rapidamente do que as hierarquias às mudanças inesperadas. Nas redes, as partes

ganham com a reunião de recursos, e essa partilha exige que as partes se adaptem

e acomodem outros participantes da rede (POWELL, 1990).
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2.3.2 Redes como Perspectiva de Análise

O estudo das redes como perspectiva  de análise  está  voltado a  questões

relacionadas à estrutura da rede, com o foco na compreensão da relação entre os

atores,  e  não  nos  atores  isolados,  nem  nos  seus  atributos.  O  objetivo  dessa

perspectiva é tentar compreender como os atores estão ligados uns com os outros e

como  essas  relações  contribuem  para  facultar  a  realização  de  atividades  que,

conforme  Sacomano  Neto  e  Truzzi  (2004,  p.  257),  “[...]  proporciona  ordem  e

significado para a vida social”. Suas origens conceituais podem ser atribuídas, de

acordo  com  Tichy,  Tushman  e  Fombrun  (1979),  a  três  grandes  escolas  de

pensamento:  Sociologia,  Antropologia  e  Teoria  dos  Papeis,  conforme  são

apresentadas no Quadro 07.

Quadro 07 – Origens conceituais da perspectiva de análise de redes

Escola Características Autores

Sociologia Padrão de interação. Cooley (1956)
Park (1924)
Simmel (1950)

Antropologia Conteúdo, condições e evolução. Frazer (1919)
Lévi-Strauss (1969)
Malinowski (1922)

Teoria dos Papeis Conteúdo individual. Katz e Kahn (1967)

Fonte: adaptado de Tichy, Tushman e Fombrun (1979).

As  escolas  apresentadas  no  Quadro  07  abrangem  três  características

importantes  dos  relacionamentos.  A  Sociologia  considera  como  chave  para  a

compreensão da vida social os padrões de interação e comunicação recorrentes nas

relações sociais. A Antropologia estuda a evolução dos relacionamentos baseada em

conteúdo e condições. E a Teoria dos Papéis analisa os relacionamentos sob a ótica

dos papéis individuais desempenhados pelo indivíduo ligado na pessoa focal.

A  partir  dessas  origens  conceituais,  Tichy,  Tushman  e  Fombrun  (1979)

apresentam uma série de ferramentas necessárias para o estudo das redes. Nesse

contexto, três aspectos são destacados pelos autores: o conteúdo das transações
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entre os atores; a natureza qualitativa das ligações; e as características estruturais,

que se referem ao padrão geral de relações entre os atores do sistema, em que uma

série de propriedades podem ser analisadas, conforme apresentadas nos Quadros

08, 09 e 10.

Quadro 08 – Conteúdo das transações

Conteúdo das transações

1. Troca de afeto

2. Troca de influência ou poder

3. Troca de informações

4. Troca de bens ou serviços

     Fonte: adaptado de Tichy, Tushman e Fombrun (1979, p. 508).

O conteúdo das transações refere-se ao que é trocado quando dois atores

estão ligados. Pode-se observar que os autores apresentam a possibilidade de um

número maior de conteúdos intangíveis.  Quatro tipos de conteúdos transacionais

são apresentados:  afetos,  que estão relacionados à  amizade ou similaridade de

gostos;  influência ou poder,  cujo  tema foi  abordado na estrutura de governança;

informações, que podem estar relacionadas à tecnologia e  know-how; e troca de

bens  ou  serviços.  Então,  as  redes  interorganizacionais  podem constituir-se  com

ênfase em algum desses conteúdos específicos. Mesmo assim, múltiplos conteúdos

transacionais podem ser trocados ao mesmo tempo e, para cada um deles, a rede

pode apresentar peculiaridades. Por exemplo, a rede de troca de informações pode

ser descentralizada e totalmente conectada, enquanto a rede de influências pode ser

centralizada (TICHY; TUSHMAN; FOMBRUN, 1979).

Quadro 09 – Natureza das ligações

Natureza das ligações

Propriedade Medida

1. Intensidade Força das ligações

2. Reciprocidade Grau em que os atores se reportam entre si

3. Clareza das expectativas Grau de concordância das relações
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Natureza das ligações

4. Multiplexidade Grau de multiplicidade de papéis que ligam os 
atores

Fonte: adaptado de Tichy, Tushman e Fombrun (1979, p. 508).

A  natureza  das  ligações  está  relacionada  aos  conteúdos  específicos

observáveis na relação entre dois atores. A intensidade mede o grau em que os

indivíduos honram seus compromissos mútuos, ou abrem mão de interesses outros

em benefício da relação, ou ainda o número de contatos em uma unidade de tempo.

A reciprocidade refere-se ao grau em que os atores recorrem aos seus pares em

cada conteúdo transacional, em outras palavras, reflete se a relação entre os atores

é ou não bidirecional (WASSERMAN; FAUST, 1999).  A clareza de expectativas se

relaciona com o quanto cada ator está de acordo com o comportamento do seu par

e se suas expectativas estão em sintonia.  A multiplexidade refere-se às diversas

funções passíveis de serem exercidas por cada ator;  quanto maior o número de

papeis que vincula um ator a outro, maior é a multiplexidade e mais forte é a ligação

(TICHY; TUSHMAN; FOMBRUN, 1979).

O conteúdo das transações e a natureza das relações são propriedades que

podem ser analisadas individualmente para cada par de atores. Já as características

estruturais têm vários graus de abrangência. Pode se referir a: rede e suas ligações

externas; rede em si; pequenos clusters dentro da rede. Aqui, os clusters se referem

a pequenos grupos de atores ligados por algum interesse particular, que pode ser

temporário,  devido  a  algum  propósito  limitado.  E  as  características  estruturais

também podem se referir a atores que fazem alguma ligação especial dentro ou fora

da rede e até a membros isolados (TICHY; TUSHMAN; FOMBRUN, 1979).

Quadro 10 – Características Estruturais

Característica Estrutural

Propriedade Medida

1. Tamanho Número de participantes da rede.

2. Densidade (conectividade) O número de ligações atuais em relação ao número total de 
ligações possíveis.

3. Clustering (agrupamento) O número de regiões densas na rede.



49

Característica Estrutural

4. Abertura O número de ligações externas atuais em relação ao número 
total de ligações externas possíveis.

5. Estabilidade Grau com que o padrão atual se modifica ao longo do tempo.

6. Reachability (acessibilidade) Número médio de ligações entre dois indivíduos quaisquer na 
rede.

7. Centralidade Grau em que as ligações são guiadas pela hierarquia formal.

8. Estrela O indivíduo com mais nominações

9. Ligação (liaison) Indivíduo que não é membro de um cluster, mas liga dois ou 
mais clusters.

10. Ponte Indivíduo que é membro de vários clusters.

11. Gatekeeper Uma estrela que também liga a rede a domínios externos.

12. Isolado Indivíduo que não tem nenhum par na rede.

Fonte: adaptado de Tichy, Tushman e Fombrun (1979, p. 508).

A medida  da  centralidade  tem  sido  discutida  com  mais  profundidade  por

diversos autores. Freeman (1979) apresenta a especificação de nove medidas de

centralidade, divididas em três grupos. O primeiro grupo se refere à centralidade de

grau (degree), ou o número de ligações incidentes sobre um nó, que mede o grau de

atividade  das  comunicações.  O  segundo  grupo  se  baseia  na  intermediação  de

pontos (betweenness) e são índices de potencial para o controle das comunicações.

O último grupo de medidas de centralidade se baseia na proximidade (closeness) e

são índices tanto de independência quanto eficiência ou velocidade, na qual a rede

consegue resolver seus problemas (FREEMAN, 1979).

Faust (1997) revisou as medidas de centralidade de Freeman (1979), focando

na influência interpessoal. Concluiu que o potencial de centralidade (degree) define

quantos laços o ator possui na rede ou qual o seu nível de conexão; o potencial de

acesso (closeness) se refere à distância dos outros atores ou o quão próxima é a

ligação em relação ao conjunto da rede; e o potencial de controle (betweenness)

estabelece um grau de importância para a difusão da informação dentro da rede

(FAUST, 1997).

Everett  e  Borgatti  (2005)  apresentaram  três  conceitos  que  chamaram  de

centralidade estendida. Os autores consideram a centralidade como a medida mais

importante e mais amplamente usada para a análise das redes. A primeira extensão
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se refere a relação de um ator com um grupo de atores. Esse conceito permite a

avaliação da centralidade relativa das diferentes equipes ou departamentos dentro

de uma organização ou para avaliar se uma minoria étnica em uma sociedade está

mais integrada do que outra (EVERETT; BORGATTI, 2005).

A segunda  extensão,  chamada  pelos  autores  de  2-modos  ou  duomodal,

recebe essa denominação por relacionar dois tipos de entidades, atores e eventos,

cuja relação pode ser adesão ou participação dos atores aos referidos eventos. A

importância  dessa  medida  reside  na  possibilidade  de  avaliar  a  centralidade  de

membros de diferentes modos, usando uma métrica comparável. Por exemplo, como

um  evento  serve  como  uma  ponte  única  entre  diferentes  grupos  de  atores

(EVERETT; BORGATTI, 2005).

A terceira extensão refere-se à centralidade de regiões do núcleo da rede em

relação  à  sua  periferia,  conforme  apresentada  na  Figura  06.  Todos  os  atores

(representados pelos números de 1 a 9) pertencem, em maior ou menor grau, à

rede, porém os de número 1, 7, 8 e, principalmente 9, são mais centrais.

Figura 06 – Centralidade núcleo-periferia

Fonte: adaptado de Everett e Borgatti (2005, p. 16)

Além  da  centralidade,  outros  aspectos  importantes  foram  abordados  na

literatura,  como  o  conceito  de  equivalência  estrutural,  investigada  por  Lorrain  e

White (1971) e o trabalho de Burt (1992), que abordou os buracos estruturais da

rede e suas consequências.
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A equivalência estrutural é uma ferramenta útil para a investigação concreta

(em oposição a geral) das relações entre as partes elementares de uma rede social.

É  uma  técnica  para  descobrir  nódulos  estruturalmente  equivalentes,  reduzindo

homomorficamente  as  relações  entre  conjuntos  concretos  de  atores  sociais

(BERKOWITZ,  1982).  Além disso,  é  uma ferramenta  útil  para  a  identificação  de

buracos estruturais e contatos não redundantes (LOPES; BALDI, 2009).

Os buracos estruturais (gaps) se remetem aos laços fracos da rede ou aos

contatos  não redundantes.  Quando determinado ator  se  conecta  frequentemente

com os mesmos contatos, a probabilidade de aquisição de novos conhecimentos é

menor. De acordo com Burt (1992), a chance de prosperar está relacionada às redes

densas,  ligadas  a  redes  ou  contatos  mais  distantes,  desde  que  não  sejam

redundantes.  Ou seja,  os  contatos  não podem ser  sempre os  mesmos,  com as

mesmas informações e benefícios (LOPES; BALDI, 2009).

Além  da  equivalência  estrutural,  a  coesão  é  outra  medida  útil  para  a

identificação  de  gaps e  contatos  não  redundantes.  Quanto  mais  coesa  a  rede,

menores os buracos estruturais e maior a possibilidade de redundância entre os

contatos  (BURT,  1992;  LOPES;  BALDI,  2009).  Outra  medida  relacionada  é  a

acessibilidade (reachability), que mede a possibilidade de haver um caminho na rede

entre  dois  atores  (WASSERMAN;  FAUST,  1999).  Para  Sacomano Neto  e  Truzzi

(2004), em termos estruturais, o posicionamento de um ator está em um continuum

que varia entre a rede densa (coesa) e a rede difusa.

A rede densa, com contatos redundantes, apresenta algumas vantagens. Para

Gnyawali e Madhavan (2001), ela faz com que os fluxos de informações e outros

recursos  ocorram  com  mais  rapidez  e  mais  eficiência;  desenvolve  facilmente

confiança e padrões de comportamento comum, pois apresentam características de

um sistema fechado; e facilita a atribuição de sansões. Os autores desenvolveram

um modelo conceitual que relaciona centralidade, autonomia, equivalência estrutural

e densidade com as probabilidades de ação e resposta da rede. E concluíram que

“[…]  have not  differentiated between competitors who have direct  ties with  each

other  and  those  who  do  not”.  Em  tradução  livre:  “[…]  não  há  diferenças  entre

competidores que têm laços diretos e aqueles outros que não têm” (GNYAWALI;
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MADHAVAN, 2001, p. 442). Porém, admitiram a necessidade de uma abordagem

mais sutil para analisar como, na mesma rede, concorrentes com ligações diretas

uns com os outros, podem se comportar de forma diferente dos concorrentes que

não possuem tais vínculos diretos. 

Conforme pôde ser visto acima, a análise das redes sociais (de indivíduos ou

organizações)  consiste  em medir  uma variedade  de  relações  entre  um ou  mais

conjuntos de agentes (indivíduos ou organizações).  Para ser possível  a medição

dessas  relações,  é  necessária  a  criação  de  modelos  com  linguagem  simbólica

própria,  que  permitam  um  tratamento  matemático  dos  dados  resultantes  das

relações que ocorrem nas redes interorganizacionais.  Das diversas maneiras  de

descrever  simbolicamente  a  análise  de  redes,  Wasserman  e  Faust  (1999)

apresentaram três diferentes esquemas notacionais: teoria dos grafos, sociometria e

álgebra.

Figura 07 – Exemplos de notação pela teoria dos grafos

Fonte: adaptado de Souza (2004, p. 97).
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A teoria dos grafos apresenta a estrutura lógica que demonstra como os atores

se relacionam. Sua representação é chamada de sociograma, no qual  os grafos

representam objetos  e  seus relacionamentos.  Os objetos  são  representados  por

pontos, chamados de nós. As linhas conectoras dos objetos, representando qualquer

tipo de conexão entre eles, são chamadas de ligações, que podem ser direcionadas

(com sentidos), conforme exemplo apresentado na Figura 07 e/ou ponderadas (com

pesos nas ligações), de acordo com a Figura 08. 

A notação sociométrica estuda as relações afetivas entre um grupo de atores.

Utiliza notações positivas ou negativas, como por exemplo: amigo / inimigo; com

vínculo  /  sem  vínculo.  Os  dados,  geralmente,  são  apresentados  numa  matriz

bidimensional,  chamada de  sociomatriz.  Nas  duas  dimensões  da  matriz,  linha  e

coluna,  são  colocados,  respectivamente,  os  atores  transmissores  e  receptores

(WASSERMAN; FAUST, 1999).

A  Figura  08  retrata  um  exemplo  mostrado  por  Boongasame,  Temdee  e

Daneshgar (2012) que apresenta oito atores conectados em determinada rede. O

ator A interage regularmente com o ator B, mas não com o ator D. Entretanto, ator A

e ator B estão diretamente conectados. Ao mesmo tempo, o ator B interage mais

frequentemente com o ator A do que com o ator C, o que é indicado pelo número de

interações na ligação correspondente (número “3”). Ligações que não tem número

se referem ao número “1”.

Figura 08 – Exemplo de sociograma de rede com oito membros

Fonte: Boongasame, Temdee e Daneshgar (2012, p. 118).
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Os detalhes da relação esquematizada na Figura 08 estão representados na

sociomatriz da Tabela 1. É uma matriz 8 x 8 e por indicar o número de interações

entre os atores, ela é simétrica.

Tabela 1 – Sociomatriz referente à rede da Figura 08

A B C D E F G H
A - 3 0 0 0 0 3 1
B 3 - 1 1 0 0 0 0
C 0 1 - 0 0 1 0 0
D 0 1 0 - 1 0 0 0
E 0 0 0 1 - 0 0 0
F 0 0 1 0 0 - 0 0
G 3 0 0 0 0 0 - 0
H 1 0 0 0 0 0 0 -

Fonte: adaptado de Boongasame, Temdee e Daneshgar (2012, p. 118).

Outra notação útil, e consistente tanto com a teoria dos grafos, quanto com a

notação  sociométrica,  é  a  notação  algébrica,  mais  adequada  para redes multi-

relacionais,  uma  vez  que  denota facilmente as  combinações  de relações.  Mas,

Wasserman  e  Faust  (1999)  informam  que  também  podem  ser  usadas  para

descrever  relações  individuais.  Assim,  é  possível  representar  as  redes

interorganizacionais por meio de diversos modelos e essa modelagem possibilita a

medição e análise de várias propriedades estruturais e relacionais das redes.

Neste item, pôde-se verificar as  duas abordagens principais do estudo das

redes: a rede como estrutura de governança e como base analítica para estudar as

relações  sociais  entre  os  atores.  A estrutura  de  governança  enfoca  como  os

relacionamentos  interorganizacionais  são  iniciados,  negociados,  desenhados,

coordenados,  monitorados, adaptados e terminados; questões referentes a redes

hierarquizadas  e  não-hierarquizadas;  as  dimensões  que  diferenciam  a  rede  na

abordagem econômica de mercado e hierarquia em comparação com a abordagem

de redes de Powell (1990).

Na  questão  da  rede  como perspectiva  de  análise,  foram verificadas  suas

origens  conceituais  nas  três  grandes  escolas  de  pensamento:  Sociologia;

Antropologia;  e  Teoria  dos Papéis;  as  ferramentas necessárias para  o estudo:  o

conteúdo das transações entre os atores; a natureza qualitativa das ligações; e as
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características estruturais,  que se referem ao padrão geral  de relações entre  os

atores do sistema. Aspectos da centralidade foram discutidos; as redes coesas e

difusas, com as questões dos buracos estruturais; e os três diferentes esquemas

notacionais: teoria dos grafos, sociometria e álgebra.

2.4 OS EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS

Os empreendimentos familiares rurais foram legalmente instituídos pela Lei

11.326/2006, que estabeleceu as diretrizes para a formulação da política nacional da

agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais (BRASIL, 2006a). Já a Lei

11.428/2006 classificou o pequeno produtor rural como 

[…] aquele que, residindo na zona rural, detenha a posse de gleba rural não
superior  a  50  (cinquenta)  hectares,  explorando-a  mediante  o  trabalho
pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiros, bem como
as  posses  coletivas  de  terra  considerando-se  a  fração  individual  não
superior  a 50 (cinquenta)  hectares,  cuja renda bruta seja proveniente de
atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais ou do extrativismo
rural em 80% (oitenta por cento) no mínimo (BRASIL, 2006b, p. 1).

Apesar  de  a  legislação ser  relativamente  recente,  o  agronegócio  no Brasil

sempre teve participação importante na composição do Produto Interno Bruto (PIB).

Hoje representa cerca de 30% do PIB nacional, com participações importantes nas

exportações e nos empregos (VILPOUX, 2011). De acordo com dados da Pesquisa

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2013, do número total de pessoas com

negócios no Brasil, 18% eram produtores rurais. Porém, este percentual teve uma

queda de 7% em relação ao ano de 2009 (BEDÊ, 2015).

Os motivos para a diminuição do número de empreendedores rurais no Brasil

podem ser resumidos em: êxodo rural, verificado nos últimos 50 anos; introdução de

inovações  tecnológicas  (principalmente  a  mecanização)  no  sistema de  produção

rural;  mudanças  na  política  trabalhista  brasileira  (BEDÊ,  2015;  CAMARANO;

ABRAMOVAY, 2000; VIEIRA FILHO; GASQUES; SOUSA, 2011).

Apesar de novas tecnologias terem sido introduzidas no campo, o pequeno

empreendimento familiar rural necessita alcançar novos níveis de qualidade e novas
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escalas  de  produção,  que  segundo  Wilkinson  (2008),  devem  ser  realizadas  no

âmbito das ações coletivas, possibilitando a redução de custos de transação.

A implantação  de  cooperativas,  associações  ou  redes  interorganizacionais

podem trazer três tipos principais de benefícios para os agricultores: organizar a

venda dos produtos dos agricultores; intercâmbio de informações; e assessoria para

alcançar  os  níveis  exigidos  de  qualidade  do  produto.  Nos  países  menos

desenvolvidos, essas redes são importantes para os pequenos empreendimentos

rurais, contribuindo para fixar os agricultores no campo e para tirá-los da pobreza

(FAO,  2009;  VILPOUX,  2011).  Para  que  a  rede  se  organize  em  forma  de

associações,  o  apoio  de  diversas  entidades,  como  organizações  não

governamentais,  universidades  e  governo,  contribui  para  o  treinamento  e

capacitação  dos  seus  membros.  Porém,  o  grande  desafio  é  dar  o  suporte

necessário, sem criar uma relação de dependência (THE WORLD BANK, 2007). Ou

como comenta Vilpoux (2011, p. 192),

O  grande  desafio  é  transformar  os  projetos  de  acompanhamento  da
agricultura familiar,  com apoio a organizações na forma de cooperativas,
associações,  ou  todas  outras  estruturas  de  interação,  em  projetos
sustentáveis  em  médio  e  longo  prazo,  que  permitam  aos  produtores
ganharem  em  escala,  modernizar  suas  propriedades  e  competir  nos
mercados nacionais e internacionais. (VILPOUX, 2011, p. 192)

Quando se apresenta a ideia de redes em que os atores são produtores rurais,

com  relações  externas  com  o  ambiente  urbano,  evidencia-se  a  relação  de

interdependência social, econômica, cultural e ambiental entre o rural e o urbano. Na

verdade,  a  ruralidade  se  encontra  presente  na  gênese  social,  sugerindo  a

inexistência de uma divisão entre os meios, podendo-se considerar um  continuum

rural-urbano  (ABRAMOVAY,  2000;  CASTELLS,  1975;  JACINTO;  MENDES;

PEREHOUSKEI,  2012).  Atualmente,  o  meio  rural  encontra-se  em  uma  fase  de

renascimento,  adaptando-se às mudanças contemporâneas nas relações sociais,

econômicas, ambientais e culturais com o meio urbano, não se tratando de uma

urbanização do meio rural (CARMO, 2009; LIMA, 2007).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este  capítulo  apresenta  os  aspectos  metodológicos  da  pesquisa,

apresentando de forma sistematizada as etapas que foram cumpridas, com vistas a

atingir  seus  objetivos  geral  e  específicos  e  dar  confiabilidade  como  trabalho

científico. Apresenta inicialmente as perguntas de pesquisa, os objetivos e trata dos

constructos e das categorias de análise. E finaliza delineando a pesquisa, com a

apresentação da metodologia utilizada para coleta, tratamento e análise de dados.

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA, CONSTRUCTOS E CATEGORIAS DE 

ANÁLISE

Amparado  na  teoria  de  redes,  apresentada  anteriormente  no  capítulo  do

referencial  teórico,  esta  pesquisa  adota  o  pressuposto  de  que  atores

governamentais são relevantes para a consolidação das redes interorganizacionais.

Assim, apresenta a seguinte questão problema: qual é a relação entre os pequenos

empreendimentos familiares rurais, participantes da feira do produtor, e as entidades

que os apoiam?

Este trabalho está focado na comercialização conjunta dos produtos oriundos

de empreendimentos familiares rurais, que ocorre na feira do produtor, apoiado pela

ação governamental e coordenado pela da Secretaria Municipal de Agricultura. O

objetivo  é  compreender  a  relação  entre  as  entidades  de  apoio  e  os  pequenos

empreendimentos familiares rurais, participantes da feira do produtor, realizada na

cidade de Guarapuava, região central do estado do Paraná. Isto posto, as seguintes

questões vão nortear o trabalho de pesquisa:

a) Como se caracteriza a rede de cooperação interorganizacional denominada 

feira do produtor?

b) Qual a estrutura das relações entre os atores que compõem a feira do 

produtor?
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c) Como pode ser descrito o conteúdo das relações entre os atores?

d) Qual o papel das entidades de apoio em relação aos pequenos empreen-

dimentos familiares rurais, participantes da feira do produtor?

As  primeiras  pesquisas  na  área  de  administração  de  empresas  se

caracterizavam por  serem predominantemente  quantitativas.  Porém,  a  partir  dos

anos  1970,  aumentou  o  interesse  dos  pesquisadores  na  abordagem  qualitativa.

Seguindo ambas as tendências, utilizou-se neste trabalho dados tanto quantitativos,

quanto qualitativos.

Com base no problema de pesquisa e nos objetivos propostos, foram definidas

os constructos  e as categorias de análises,  as quais,  de acordo com a fase do

processo investigativo, foram divididas em quantitativa e qualitativa

Para a fase quantitativa, foram utilizadas as diversas propriedades da rede, já

conceituadas  anteriormente,  apoiadas  nos  trabalhos  de:  Berkowitz  (1982);  Burt

(1982);  Everett  e  Borgatti  (2005);  Faust  (1997);  Freeman  (1979);  Gnyawali  e

Madhavan (2001); Lopes e Baldi (2009); Lorrain e White (1971); Sacomano Neto e

Truzzi (2004);  Tichy, Tushman e Fombrun (1979); e Wasserman e Faust (1999). A

definição  operacional  das  propriedades  ocorreu  pela  análise  das  respostas  do

Questionário de Avaliação Sociométrica – QAS (Apêndice E) e sua tabulação, com

auxílio do software para a análise de dados de redes sociais UCINET© (BORGATTI;

EVERETT;  FREEMAN,  1999).  O  questionário  passou  por  um  teste  prévio  que

consistiu em simular as respostas para 20 respondentes com posterior análise. A

partir  desta  simulação  foram  feitas  algumas  modificações  que  resultaram  no

questionário apresentado. Os constructos da fase quantitativa estão apresentadas

no Quadro 11.

Quadro 11 – Constructos da fase quantitativa

Constructo h Definição Constitutiva Definição Operacional

1. Tamanho Número de participantes da rede. Análise do campo A do QAS(1).

2. Intensidade Força das ligações. Análise das respostas dos 
campos C e D do QAS(1).

3. Reciprocidade Grau em que os atores se reportam 
entre si.

Análise dos nomes citados no 
campo A e sua relação com o 
nome do campo E do QAS(1).
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Constructo h Definição Constitutiva Definição Operacional

4. Densidade 
(conectividade)

O número de ligações atuais em relação
ao número total de ligações possíveis.

Análise da matriz gerada a partir 
das respostas QAS(1).

5. Multiplexidade Grau de multiplicidade de papéis que 
ligam os atores.

Análise das respostas dos 
campos B e F do QAS(1).

6. Estrela Indivíduo que é membro de vários 
clusters.

Análise do sociograma gerado 
pelo software UCINET©.

7. Centralidade (degree) Define quantos laços o ator possui na 
rede ou qual o seu nível de conexão.

Análise do sociograma gerado 
pelo software UCINET©.

8. Centralidade de 
acesso (closeness)

Referente à distância dos outros atores 
ou o quão próxima é a ligação em 
relação ao conjunto da rede.

Análise do sociograma gerado 
pelo software UCINET©.

9. Centralidade de 
controle (betweenness)

Estabelece o grau de importância para a
difusão de informações dentro da rede.

Análise do sociograma gerado 
pelo software UCINET©.

10. Clustering 
(agrupamento)

O número de regiões densas na rede. Análise do sociograma gerado 
pelo software UCINET©.

11. Reachability 
(acessibilidade)

Número médio de ligações entre dois 
indivíduos quaisquer na rede.

Análise dos dados gerados pelo 
software UCINET©.

(1) Questionário de Avaliação Sociométrica apresentado no Apêndice E.

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Tichy, Tushman e Fombrun (1979).

Já,  para  a  fase  qualitativa,  são  usadas  categorias  de  análise,  que  foram

baseadas  nas  diversas  dimensões  que  diferenciam  a  estrutura  de  governança,

abordadas  por  Balestrin  e  Vargas  (2004);  Lopes  e  Baldi  (2009);  Powell  (1990);

Sacomano  Neto  e  Truzzi  (2009);  Tichy,  Tushman  e  Fombrun  (1979) e  já

conceituadas anteriormente e que estão apresentadas no Quadro 12.

Quadro 12 – Categorias de análise da fase qualitativa

Categoria de Análise Definição Constitutiva Definição 
Operacional

Fonte do dado

1. Troca de afeto Conteúdo transacional relacionado à
amizade ou similaridade de gostos.

Foram avaliadas a
partir dos 
resultados da fase
quantitativa, por 
meio de 
anotações de 
campo referentes 
à justificativa da 
resposta do 
campo D do 

Justificativa do 
campo D do 
QAS(1).

2. Troca de influência 
ou poder

Conteúdo transacional trocado com 
vistas a aumentar a influência ou 
poder.

Questões 4 e 5 
do RSE2(3).

3. Troca de 
informações

Troca de informações, transferência 
de tecnologia e know-how.

Justificativa do 
campo D do 
QAS(1)..
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Categoria de Análise Definição Constitutiva Definição 
Operacional

Fonte do dado

QAS(1). e por meio
de roteiro de 
entrevista 
semiestruturada, 
constantes dos 
apêndices F e G.

4. Troca de bens ou 
serviços

Refere-se a trocas de bens e 
serviços.

Questão 17 do 
RSE1(2).

5. Clareza das 
expectativas

Grau de concordância das relações. Questões 6 e 17 
RSE1(2).

6. Base normativa Base que regulamenta a relação. Questões 1, 4 e 
17 do RSE1(2) e 
questão 3 do 
RSE2(3).

7. Meios de 
comunicação

O gatilho gerador da comunicação. Justificativa do 
campo D do 
QAS(1).

8. Métodos de 
resolução de conflitos

Instancia mediadora para resolver 
problemas.

Questões 3 e 4 
do RSE2(3).

9. Grau de flexibilidade O quanto as relações são flexíveis. Justificativa do 
campo D do 
QAS(1)..

10. Quantidade de 
compromissos entre as 
partes

Quantidade de compromissos 
(formais ou informais) que regem as 
relações.

Justificativa do 
campo D do 
QAS(1)..

11. Tom ou clima É um reflexo da base normativa. Justificativa do 
campo D do 
QAS(1)..

12. Escolhas ou 
preferência dos atores

Grau de interdependência na 
tomada de decisões.

Justificativa do 
campo D do 
QAS(1)..

(1) Questionário de Avaliação Sociométrica apresentado no Apêndice E.
(2) Roteiro Semiestruturado de Entrevista 1 apresentado no Apêndice F.
(3) Roteiro Semiestruturado de Entrevista 2 apresentado no Apêndice G.

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Powell (1990); Tichy, Tushman e Fombrun (1979).

O Quadro 12 apresenta a versão final das categorias de análise qualitativas,

pois à medida que os dados quantitativos foram sendo analisados, as categorias

apresentadas foram sofrendo modificações para adequarem-se às necessidades da

pesquisa.

3.2 DELINEAMENTO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

As redes interorganizacionais,  conforme visto  no referencial  teórico,  podem

receber um tratamento matemático, típico das pesquisas quantitativas. No entanto,
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por se tratar de um fenômeno social, em que o conteúdo das relações devem ser

analisados, a investigação qualitativa também é relevante. A pesquisa qualitativa é

adequada para responder questões "como?" e "porque?", enquanto as pesquisas

quantitativas  voltam-se  para  questões  "quanto?"  ou  "com  que  frequência?".  Na

presente pesquisa, como consequência do objeto de estudo e dos seus objetivos, foi

adotada uma abordagem quanti-qualitativa. Verificou-se as questões quantitativas,

que foram justificadas com o apoio de aspectos qualitativos (FLICK, 2009). A Figura

09 apresenta, de forma esquemática, a sequência das fases de uma investigação de

pesquisa em que as abordagens quantitativa e qualitativa se alternam.

Figura 09 – Sequência das fases de investigação da pesquisa quanti-

qualitativa

Fonte: adaptado de Flick (2009, p. 123).

A abordagem quanti-qualitativa  usada,  fez  uma  primeira  investigação  para

encontrar dados quantitativos que foram melhor compreendidos de forma qualitativa.

Essa  primeira  compreensão  gerou  a  necessidade  de  mais  dados  que,

consequentemente,  implicaram  em  melhor  compreensão  qualitativa  e  assim

sucessivamente, até que as informações pudessem satisfazer o pesquisador.

Para atingir os objetivos propostos neste trabalho, foi necessário investigar os

relacionamentos  e  seus  resultados  de  forma  crítica,  para  posteriormente  poder

descrevê-los. Essa maneira de conduzir a pesquisa caracterizou-a como descritiva

(RICHARDSON, 1989) e permitiu estabelecer relações entre os constructos e as

diversas categorias analisadas.

Dentre os diversos tipos de investigação que se enquadram como pesquisa

qualitativa, destaca-se o estudo de caso (GODOY, 1995a; 1995c). Para Yin (2005,
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p.32),  o  estudo  de  caso  é  “[…]  uma  investigação  empírica  que  investiga  um

fenômeno  contemporâneo  dentro  de  seu  contexto  da  vida  real”.  Pode  envolver

entrevista, documentos e observações (participante e/ou não-participante); a ideia é

fazer um "[…] exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito ou de uma

situação em particular” (GODOY, 1995b, p. 25). 

Neste trabalho, foi adotado o estudo de caso como estratégia de pesquisa, por

se tratar da análise de uma feira, entendida aqui como objeto de estudo. Assim, a

pesquisa foi realizada na feira do produtor, que ocorre na cidade de Guarapuava,

região central do estado do Paraná, sendo que foram analisadas as organizações

que compõem a feira. O estudo de caso realizado nesta unidade se justifica por ser

um evento atual, passível de observação direta e entrevistas sistemáticas, de difícil

manipulação de comportamentos (BRESSAN, 2000; YIN, 2005).

Além dos aspectos citados anteriormente, o estudo de caso também permite a

combinação de métodos quantitativos e qualitativos (GODOY, 1995b) necessários

para  o  esclarecimento  dos aspectos  do fenômeno que será  analisado.  Assim,  a

compreensão do fenômeno ocorre de forma indutiva e por meio de replicação lógica.

E a escolha do método indutivo está relacionada à natureza dos questionamentos do

trabalho,  que  devem  oferecer  mais  informações  que  a  pesquisa  quantitativa

consegue, sozinha, apreender (EISENHARDT; GRAEBNER, 2007).

A feira do produtor foi escolhida como campo de estudo, em função da sua

peculiaridade em relação às feiras tradicionais,  seu rápido crescimento,  aparente

impacto nas condições dos participantes e acessibilidade. Esses fatos, entre outros,

tornam o caso relevante para uma pesquisa de dissertação.

A forma de coleta de dados da pesquisa, com a captação das informações

tanto  quantitativas,  quanto  qualitativas,  de  forma recorrente,  caracterizou-a como

transversal ou seccional (BABBIE, 2001). Ou seja, foram coletados dados em um

período determinado de tempo, em uma única vez com cada sujeito.

As redes interorganizacionais, podem ser analisadas em três níveis: individual,

organizacional e interorganizacional (AUSTER, 1994). Neste estudo, pelo fato de o

foco ser os relacionamentos, o nível de análise é o interorganizacional, tanto para a

fase quantitativa, quanto para a fase qualitativa.
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Para inserir o pesquisador no tema a ser investigado, foi realizado inicialmente

uma entrevista com funcionária da Secretaria Municipal de Agricultura, responsável

pela criação da feira. Para isso utilizou-se do Roteiro Semiestruturado de Entrevista

1, apresentado no Apêndice F.

De posse desse conhecimento inicial, o pesquisador visitou as cinco edições

da  feira  (uma  feira  por  dia,  de  terça  a  sábado,  em  cinco  bairros  diferentes),

conhecendo os feirantes, conversando, observando e fazendo anotações de campo.

Os  primeiros  contatos  permitiram  uma  proximidade  com  os  atores,  para  então

apresentar-se  oficialmente  como  pesquisador  e  convidá-los  a  participarem

espontaneamente da pesquisa.

A coleta de dados na fase quantitativa foi realizada por meio de questionário

de avaliação sociométrica (Apêndice E), aplicado aos feirantes, com o objetivo de

avaliar,  em  termos  sociométricos,  as  relações  entre  eles.  Apesar  de  ser  um

questionário  fechado,  anotações  de  campo  permitiram  colher  justificativas  que

contribuíram para a fase qualitativa da pesquisa. Foi utilizado o método  snowball,

amparado em estudos de Biernacki e Waldorf (1981); Browne (2005); e Wassermann

e Faust (1999). Este método utiliza um tipo de questionário ou entrevista que leva o

entrevistado  a  citar  outros  atores  relevantes  para  a  pesquisa;  esses,  ao  serem

entrevistados,  citarão  ainda  outros  e  assim  sucessivamente,  até  que  os  atores

começam a se repetir, esgotando a fonte de coleta de dados.

Objetivando conhecer o perfil dos pesquisados, dados socioeconômicos foram

coletados em questionário aplicado separadamente. Tanto o questionário de perfil

socioeconômico (apresentado no Apêndice D), quanto o questionário de avaliação

sociométrica (Apêndice E),  passaram por teste prévio que consistiu em simular as

respostas  para  20  respondentes  com  posterior  análise  pelo  pesquisador  e  seu

orientador.

Para melhor compreensão das relações identificadas e quantificadas na fase

anterior,  a  fase  qualitativa  compreendeu,  além  da  entrevista  inicial  com  com

funcionária da Secretaria Municipal de Agricultura responsável pela criação da feira:

a análise de reportagens e entrevistas em jornal e rádio; a realização de entrevistas

com  os  feirantes  e  coordenadores  da  Associação  dos  Produtores  Feirantes  de
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Guarapuava (APROFEG); e observações diretas (não participante) com anotações

de campo. Godoy (1995b) argumenta que no estudo qualitativo, a ideia inicial do

fenômeno é muito aberta e vai se aclarando no decorrer da investigação, podendo

ser  conduzida  por  diferentes  caminhos.  O  Quadro  13  relaciona  os  atores

entrevistados na fase qualitativa e a sua categoria, em um total de 16 entrevistados.

Entre parênteses está representado o número que foi utilizado como referência no

Questionário  de  Avaliação  Sociométrica.  Os  entrevistados  6  e  7  não  estavam

participando da feira no período de aplicação do QAS. O Apêndice G traz o Roteiro

de Entrevista Semiestruturada 2 que foi utilizado nas entrevistas com os feirantes e

coordenadores da APROFEG, no período de junho de 2014 a janeiro de 2016.

Quadro 13 – Relação de entrevistados

Entrevistado Categoria do contato Entrevistado Categoria do contato

Entrevistado 1 Secretaria de agricultura (72*) Entrevistado 9 Coordenador (83*)

Entrevistado 2 Secretaria de agricultura (73*) Entrevistado 10 Coordenador (57*)

Entrevistado 3 Feirante (59*) Entrevistado 11 Feirante (47*)

Entrevistado 4 Feirante (26*) Entrevistado 12 Feirante (50*)

Entrevistado 5 Coordenador (74*) Entrevistado 13 Feirante (25*)

Entrevistado 6 Feirante (NC**) Entrevistado 14 Feirante (59*)

Entrevistado 7 Feirante (NC**) Entrevistado 15 Feirante (76*)

Entrevistado 8 Feirante (32*) Entrevistado 16 Feirante (39*)

* Número do entrevistado no sociograma representativo da rede da Figura 10, p. 74.
** Não foram citados no sociograma representativo da rede da Figura 10, p. 75.

  Fonte: dados primários da pesquisa.

O tratamento dos dados na fase quantitativa ocorreu a partir dos resultados do

QAS (Apêndice E), com auxílio do software para a análise de dados de redes sociais

UCINET©.  No  total,  87  atores  responderam  ao  QAS.  Na  fase  qualitativa,  as

reportagens,  entrevistas  e  observações  de  campo  sofreram  análise  temática  de

conteúdo  (FLICK,  2009).  A integração  das  duas  fases,  com  a  triangulação  dos

resultados, permitiu uma melhor compreensão do fenômeno analisado.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

De  acordo  com  os  procedimentos  metodológicos  apresentados  na  seção

anterior, a coleta de dados ocorreu em duas fases distintas, quantitativa e qualitativa,

porém de  forma concomitante  e  triangulada.  Para  que  a  análise  dos  resultados

ocorra  de forma alinhada com os objetivos  da pesquisa,  sua apresentação está

dividida  em quatro  partes,  apresentada  nos  próximos  subcapítulos.  Em primeiro

lugar, a feira do produtor é caracterizada como rede de cooperação. Na segunda

parte é abordada a estrutura das relações, cujo conteúdo transacional é descrito no

subcapítulo seguinte. Finalizando, a relação entre os feirantes e as entidades de

apoio é analisada.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA REDE DE COOPERAÇÃO

A ideia  da  feira  do  produtor  surgiu  durante  uma  conferência  municipal  de

agricultura  e  desenvolvimento  rural,  no  ano  de  2011,  dois  anos  antes  de  sua

formação. Na ocasião, sugestões foram apresentadas pelos pequenos produtores

rurais, que posteriormente foram utilizadas para montar um programa para beneficiar

a  agricultura  familiar.  Esse  programa  engloba  diversas  outras  ações  que  se

complementam, visando melhorar  a  renda e a qualidade de vida dos produtores

rurais, chamado de Vida Rural. Algumas das ações pertencentes ao programa são:

agentes  de  desenvolvimento  do  campo,  regularização  fundiária,  agroindústrias

familiares,  programa  sanidade  agropecuária,  inspeção  sanitária  de  produtos  e

processos, e a feira do produtor.

Essas ações estão diretamente relacionadas às necessidades do município

que, no ano de 2010, apresentava 11.910 Pessoas em Idade Ativa - PIA, residentes

em domicílios rurais, das quais 49%, encontravam-se ocupadas (IBGE, 2013). No

ano de 2006 havia 2.741 produtores rurais no município (IBGE, 2009), em 2014,
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2.683  pequenos  produtores  rurais  cadastrados  na  Secretaria  Municipal  de

Agricultura.

De acordo com a coordenadora da feira pela parte da Secretaria de Agricultura

do Município, para que o pequeno empreendedor familiar rural possa participar, é

necessário realizar um cadastro junto à referida Secretaria, o que lhe dá acesso às

políticas  públicas  (crédito,  assistência  técnica,  infra-estrutura,  legalização  da

produção,  regularização  fundiária,  associativismo  e  cooperativismo)  que  são

definidas  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (2013).  A regularização  de

seus produtos permite a comercialização em outros estabelecimentos e a habilitação

para ser fornecedor da merenda escolar, neste caso sendo também necessário o

vínculo a alguma associação rural participante da central das associações rurais do

município.  Em  função  dessa  exigência,  o  número  de  associados  na  central  de

associações  aumentou  de  150  produtores  em  2013  para  350  no  ano  de  2014

(RUDEK, 2014).

Até o ano de 2015, o papel da coordenação da feira era desempenhado por

uma funcionária da Secretaria Municipal de Agricultura. No primeiro momento, ela

fez  o  recrutamento  dos  produtores,  de  forma  individual  ou  por  meio  de  suas

associações ou cooperativas. No mês de agosto de 2015, por iniciativa conjunta dos

produtores e da coordenação governamental, os participantes passaram a constituir

a Associação dos Produtores Feirantes de Guarapuava (APROFEG). De acordo com

o regimento interno da Associação, a feira é um ponto de encontro entre produtores

e consumidores, destinado à comercialização de produtos sem a participação de

atravessadores (Diário de Campo, 21 ago. 2015).

Apesar de seu viés comercial e com características de união de forças para

vencer  obstáculos  de  mercado,  a  constituição  da  feira,  segundo  o  Secretário

Municipal  de  Agricultura,  teve  a  preocupação  de  não  se  constituir  em um novo

entrante que pudesse ameaçar o equilíbrio do mercado:

A proposta é que o agricultor tenha a possibilidade de colocar sua produção
e  o  consumidor  também  tenha  a  possibilidade  de  comprar  produtos
diferenciados.  [...]  As  feiras  não  têm  a  pretensão  de  concorrer  com  o
mercado. […] O que é comercializado nas feiras são produtos produzidos no
município, não temos produtos que não se produzem aqui: mamão, laranja,
banana, abacaxi; isso nós não comercializamos. Isso deixa o mercado fazer.
(Entrevistado 1)
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Além do objetivo inicial  de comercialização, a feira amplia seus benefícios,

oportunizando à comunidade acesso aos produtos diretamente dos produtores, com

o cuidado de não concorrer diretamente com os supermercados. Em trabalho de

campo, o gerente de um supermercado vizinho a uma das feira afirma que ela não

atrapalha os negócios de seu estabelecimento (Diário de Campo, 26 jul. 2014). Já

em outro bairro, alguns feirantes relataram que outro supermercado estava fazendo

promoções de verduras no mesmo dia da feira (Diário de Campo, 31 jul. 2016).

Mesmo  apresentando  ao  consumidor  o  apelo  de  aquisição  de  produtos

diretamente  do  produtor,  a  coordenação  julgou  necessário  envolver  outros

participantes,  com  o  intuito  de  atrair  consumidores.  A feira  acabou  envolvendo

produtores urbanos de artesanato e alimentos, conforme comentou a coordenadora

da feira:

Só a agricultura, só a produção agrícola não daria um chamariz legal para o
consumidor.  O consumidor  vai  numa feira,  ele  quer  ver  mais  variedade.
Então nós tivemos a procura do pessoal do artesanato que quis entrar na
feira. E tinha que ter alimentação. […] Tem que ter as guloseimas para se
comer. Isso não é produção agrícola. Então a feira, ela se tornou urbana e
rural. (Entrevistado 2)

Dessa  forma,  a  feira  envolveu  a  participação  de  produtores  e  artesãos

urbanos, abrindo mercado a outros participantes.

Outro aspecto, é que as feiras tradicionais geralmente são ao ar livre e no

período da manhã. Essa formatação apresenta alguns entraves porque o município

está localizado em região de clima subtropical úmido, apresentando invernos com

formação de geadas, temperaturas mínimas médias de 6,8oC, com média anual de

16,8oC (GUARAPUAVA, 2016). Além disso, no período matinal os possíveis clientes

estão em horário de trabalho.

Então, a feira do produtor apresenta três diferenciais: i) o horário, da metade

da tarde até o início da noite (por volta de 19hs), permitindo à população sair do

trabalho e  ir  à  feira;  ii)  a  realização em local  fechado é mais  adequada para  o

período de inverno e dias de chuva;  e  iii)  a  participação de produtores urbanos

compondo, principalmente, a “praça de alimentação”. Para que isso fosse possível,

foram realizadas parcerias com instituições religiosas, escolas e ginásios municipais

e a realização da feira se dá em seus salões.
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Independente da preocupação dos organizadores em cercear-se de cuidados

para ensejar  o êxito no seu empreendimento,  o  insucesso de outras edições no

passado  impactou  de  forma  negativa  no  recrutamento  dos  produtores  para  a

primeira edição da feira.

A maioria tinha medo: - Vou trazer meu produto e se eu não vendo? O quê
que eu faço? E a distância? Como é que vai cobrir minha despesa? Então
para começar a primeira feira na Dom Bosco, nós literalmente tivemos que
arcar  com  os  produtores  mais  corajosos  que  quiseram  “embarcar  no
primeiro bonde”. E achamos.  (Entrevistado 2)

A medida  em  que  a  primeira  edição  da  feira  foi  atingindo  seus  objetivos

comerciais,  aumentou  a  procura  de  produtores  para  participar  do  evento,

possibilitando a abertura de novas edições.

Na terceira edição da feira, um dos produtores afirmou que um supermercado

próximo passou a realizar promoções de hortifrutis no dia da feira (Diário de Campo,

16  Out.  2014).  Essa  constatação  evidencia  que  a  feira  cresceu  em importância

comercial  e  a  estrutura  de  rede  cumpre  o  papel  de  recurso  estratégico  para  a

competitividade  (BALESTRIN;  VARGAS,  2004),  contrariando  o  desejo  inicial  do

Secretário Municipal de Agricultura.

Depois de um ano de existência,  e com três edições semanais,  a feira do

produtor alcançou seu objetivo inicial de possibilitar a colocação da produção. Isso

foi  possível  com  a  superação  de  duas  dificuldades  importantes  e  comuns  aos

pequenos  empreendedores  rurais  (ABRAMOVAY,  2012):  falta  de  capital  para

investimentos e falta de novas oportunidades de renda.

A falta  de capital  para investimentos foi  suprida (pelo menos parcialmente)

com o direcionamento de políticas públicas destinadas especialmente à agricultura

familiar.  O produtor  rural  tem acesso a esses programas.  E,  com a participação

semanal na feira, consegue um contato mais estreito com a Secretaria Municipal de

Agricultura, que é a grande canalizadora dos recursos do programa. O Secretário

Municipal da Agricultura comentou alguns projetos já executados:

[…] nós temos já algumas agroindústrias já consolidadas, que estão na feira
[…] Temos 9 panificadoras coletivas, temos 5 agroindústrias de carne e leite
[…] por exemplo, a questão de uma família que produzia uma quantidade
pequena de leite in natura e hoje organizamos uma agroindústria e eles
produzem queijo com a sua família. (Entrevistado 1)
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Já a falta de novas oportunidades de renda é suprida diretamente por meio da

disponibilidade da estrutura da feira, cuja participação impacta diretamente na renda

do produtor. A cada edição são faturados, em média, R$ 13.000,00 (treze mil reais),

perfazendo de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 400,00 (quatrocentos reais) por produtor.

E o dinheiro recebido à vista foi observado com destaque nas entrevistas:

O positivo é que vendemos direto ao consumidor e o dinheiro é tudo à vista.
Não é que nem no mercado, que é prazo de 30 dias e, tipo verdura, tem
devolução, se vendeu, vendeu, se não vendeu... (Entrevistado 3)

… essa oportunidade de ter a minha banca aqui é muito boa. […] Tem muita
vantagem.  Ela  me  ajuda  muito.  Minha  renda  familiar  é  essa  aqui.
(Entrevistado 4)

Ao ser indagado sobre as vantagens em participar da feira, o Presidente da

Associação de Produtores (Entrevistado 4) respondeu: “recebe à vista, no dinheiro”.

Apesar de a questão de receber o dinheiro no ato da entrega se destacar como o

principal atrativo percebido pelos produtores, outro aspecto, não menos importante,

deve  ser  destacado:  a  participação  dos  produtores  nos  programas  de  políticas

públicas  governamentais,  como  fruto  do  convívio  semanal  com  a  estrutura  da

Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  ampliou  seus  horizontes  comerciais.  Alguns

produtores,  por  exemplo,  são  fornecedores  da  merenda  escolar.  Outros  ainda,

trouxeram os filhos de volta para trabalhar em sua agro indústria e não dependem,

exclusivamente da feira.

Esta  pesquisa  também  traçou  o  perfil  socioeconômico  dos  produtores

participantes da feira. O instrumento de coleta de dados foi um questionário fechado

apresentado no Apêndice D, que determinou sexo, idade, escolaridade, número de

dependentes, renda familiar e participação dos ganhos da feira na renda familiar.

Foram  aplicados  87  questionários,  sendo  os  respondentes:  85  feirantes  e  2

representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura.  Quanto  à  proporção  de

produtores rurais e urbanos, 51 feirantes declararam residir em zona rural. Outros 6

afirmaram que residem na cidade, mas sua produção ou é feita em sítio próximo ou

é totalmente dependente do rural (embutidos, vinho, ovos, conservas). Os outros 28

restantes  são  produtores  urbanos.  Com  base  nesses  dados,  considerou-se  um

índice de 67,1% de produtores rurais.
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Durante a aplicação do questionário, observou-se o revesamento de diversos

membros da família para o atendimento dos clientes. Numa ocasião encontrava-se o

pai ou a mãe, noutra um filho ou filha maior de idade. Em conversa informal anotada

em diário de campo, alguns informaram que enquanto uns cuidam da banca outros

ou permanecem trabalhando na propriedade ou vão ao comércio ou vão ao banco.

Por opção do pesquisador, foi entrevistado apenas uma pessoa por banca, ou seja,

aquela que estava disponível no momento da abordagem. Essa prática mostrou-se

comum especialmente nas bancas de verdureiros.

A  maioria  dos  atores  respondentes  do  questionário  é  do  sexo  feminino,

conforme dados apresentados no Tabela 2.

Tabela 2 – Sexo dos feirantes

Sexo Respondentes Percentual

Masculino 37 41,6%

Feminino 52 58,4%

Total 89 100,0%

Fonte: dados primários da pesquisa.

Apesar de os verdureiros serem representados por toda a família, observou-se

um  predomínio  do  sexo  feminino  nos  feirantes  da  praça  de  alimentação,  do

artesanato e da panificação.

A idade dos atores apresentada no Gráfico 1 indica um percentual de 24,7 no

maior grupo, abaixo de 30 anos. Porém, se forem considerados todos os atores com

mais de 50 anos, o percentual chega a 30,3.
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Gráfico 1 – Idade dos feirantes

Fonte: dados primários da pesquisa.

Considerando o fato de que a feira do produtor é constituída por um número

expressivo  de  agricultores  que  historicamente  têm  menos  acesso  à  educação

formal, o grau de escolaridade apresentou-se relativamente baixo, com quase um

terço da população pesquisada com o ensino fundamental incompleto (Gráfico 2).

No outro extremo encontra-se 18% com curso superior completo e alguns já com

pós-graduação espalhados nos diversos ramos, tanto rural, quanto urbano.

Gráfico 2 – Escolaridade dos feirantes

Fonte: dados primários da pesquisa.

O número de dependentes dos feirantes está relacionado à idade. Foi possível

verificar que a maioria dos entrevistados ou é jovem (menos de 30 anos) e ainda

não  têm  dependentes,  ou  é  mais  velho  (acima  dos  50  anos)  e  os  filhos  não
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dependem mais deles. Esse fato explica o valor de 43,8% de respondentes sem

dependentes (Gráfico 3).

Gráfico 3 – Número de dependentes

Fonte: dados primários da pesquisa.

A  maioria  absoluta  dos  entrevistados  têm  renda  familiar  até  4  salários

mínimos, conforme mostrado no Gráfico 4. Essa constatação evidencia o enfoque

que a feira dá ao pequeno produtor. Os entrevistados com renda acima de 4 salários

mínimos justificaram essa posição devido aos ganhos da produção de soja de suas

propriedades.

Gráfico 4 – Renda familiar

Fonte: dados primários da pesquisa.

Apesar  de  um  percentual  significativo  (19,3%)  de  feirantes  dependerem

exclusivamente da feira, muitos têm outros rendimentos (Gráfico 5). A respeito dos
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ganhos  na  feira  e  de  sua  participação  na  renda  familiar,  observou-se  que  os

verdureiros,  em  sua  maioria,  entregam  produtos  para  a  merenda  escolar;  os

produtores  urbanos  (artesanato,  panificação,  congelados)  geralmente  vendem os

mesmos produtos em outros locais, muitas vezes no mesmo dia, após a feira; alguns

feirantes recebem aposentadoria,  fato  que está de acordo com o perfil  de idade

apresentado;  outros  comentaram  que  têm  outro  emprego  ou  outra  atividade

remunerada diferente; e três feirantes apresentaram-se como empregados do dono

da banca (Diário de Campo, 2016). Os  atores  cuja  única  renda  provem  da  feira

manifestaram especial preocupação com a continuidade do apoio governamental à

feira.

Gráfico 5 – Participação dos ganhos na renda familiar

Fonte: dados primários da pesquisa.

Por  fim,  é  importante  ressaltar  que  a  análise  dos  dados  coletados  com

utilização  de  diversos  instrumentos  de  coleta  de  dados,  permite  sintetizar

cronologicamente a feira do produtor. Idealizada em 2011 em evento realizado por

órgãos governamentais, começou a ocorrer em 2013 como uma feira de bairro em

um dia da semana. No início de 2014, passou a ocorrer em duas edições semanais

(terças e quintas) em dois bairros distintos, evoluindo para três edições no final do

mesmo ano. Em 2015 surgiram mais duas edições, totalizando cinco feiras em cinco

bairros diferentes nas terças, quartas, quintas, sextas e sábados. No final do mesmo

ano  foi  criada  a  APROFEG  com  cerca  de  120  produtores.  Os  participantes  se

caracterizam por serem em sua grande maioria ou jovens (com menos de 30 anos)

ou  com  idade  acima  de  50  anos,  sem  dependentes.  Há  um  número  maior  de
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mulheres. A renda familiar fica abaixo de 4 salários mínimos e os ganhos da feira na

renda familiar tem participação importante.

4.2 A ESTRUTURA DAS RELAÇÕES DA REDE DE COOPERAÇÃO

Para mapear a estrutura das relações da rede de cooperação que caracteriza

a feira  do  produtor,  utilizou-se  o  Questionário  de  Avaliação  Sociométrica  -  QAS

(Apêndice E). Como o nível de análise é o interorganizacional, para cada banca da

feira  foi  entrevistado  somente  um  representante.  As  pessoas  nominadas  pelos

respondentes foram, por sua vez, também objetos de entrevista, caracterizando o

método  Snowball,  já  apresentado  anteriormente  no  capítulo  dos  Procedimentos

Metodológicos.  Para  verificar  se  a  entrevista  de  uma  pessoa  por  banca  era

adequada,  em 3  casos  foram entrevistados  2  membros  da  mesma  banca  e  as

respostas coincidiram.

O QAS apresenta 6 campos de respostas. O ator entrevistado é apresentado

por  seu  nome  (Campo  E)  e  a  categoria  a  qual  pertence  (Campo  F:  feirante;

associação  de  produtores;  coordenador  da  feira;  vinculado  à  secretaria  de

agricultura; representante do local onde é realizado a feira; e outros) e é convidado a

indicar de 3 a 6 participantes ou pessoas envolvidas com a feira que ele tem contato

com mais frequência (Campo A). Para cada indicação é especificada a categoria

(Campo B); a frequência de contato (Campo C); e a importância do contato (Campo

D).

Cada respondente (inscrito no campo E) e cada indicado (nominado no campo

A)  foram  considerados  os  atores  da  rede  interorganizacional.  No  total  foram

entrevistados e ou citados 114 membros, sendo que nem todos são efetivamente

feirantes.  As  pessoas  vinculadas  à  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  os

representantes do local de realização da feira e os categorizados como “outros” não

têm  banca  de  comercialização  na  feira.  Já  os  coordenadores  da  feira  e  os

representantes  de  associação  de  produtores  são  todos  feirantes  e  membros  da

APROFEG. No total foram citadas 349 ligações entre os atores, sendo que a cada
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uma delas foi atribuído um grau de importância entre 1 e 5, conforme a relevância do

contato anotada no campo D do QAS.

Os  graus  de  importância  das  349  ligações  do  QAS  geraram  uma  matriz

quadrada, com 114 linhas e 114 colunas (Apêndice H) que alimentou o  software

UCINET©,  que  por  sua  vez  gerou  o  sociograma  representativo  da  rede

interorganizacional  da  feira  do  produtor  (Figura  10).  Por  meio  dele,  foi  possível

verificar as categorias de análise propostas no Quadro 11, da seção 3.1.

A intensidade das interações na rede foi definida como a força das ligações e

diretamente relacionadas ao grau de importância das ligações listadas nas respostas

do  campo  D  do  QAS.  Mede  o  grau  em  que  os  indivíduos  honram  seus

compromissos mútuos, ou abrem mão de interesses outros em benefício da relação

(TICHY; TUSHMAN; FOMBRUN, 1979). As repostas estão apresentadas na Tabela

3.

Tabela 3 – Dados referentes à intensidade das ligações

Importância Número de respostas

1. Nenhuma importância 2 ligações

2. Pouca importância 33 ligações

3. Média importância 50 ligações

4. Muita importância 232 ligações

5. Extrema importância 55 ligações

Total 349 ligações

        Fonte: dados primários da pesquisa.

A Tabela  3  mostra  que  287  ligações  (82%)  foram  consideradas  ou  muito

importante  ou  extremamente  importante.  As  anotações  de  campo  referentes  à

justificativa dessas respostas serão analisadas na próxima seção.
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Figura 10 – Sociograma representativo da rede

Fonte: dados primários da pesquisa.
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A reciprocidade é outra categoria importante, que mede o grau em que os

atores  se  reportam  entre  si  (WASSERMAN;  FAUST,  1999).  Porém  deve-se

considerar que cada ator foi convidado a indicar de 3 a 6 outros com os quais tem

relação. Então, mesmo os atores mais centrais têm sua reciprocidade limitada a 6

membros. Os dados de reciprocidade gerados no  software UCINET© indicam que

das 349 ligações, 80 (22,9%) são recíprocas (Quadro 14).

Quadro 14 – Dados de reciprocidade gerados no software UCINET©.

RECIPROCITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                 Feira_114 (C:\UCINET data\Feira_114)
Method:                         Hybrid
Diagonal valid?             No
Output dataset:             GroupReciprocity (C:\UCINETdata\GroupReciprocity)

Overall Reciprocity Measures

                             1 Measures 
                             –-------------- 
1  Recip Arcs            80 
2  Unrecip Arcs       269 
3  All Arcs                349 
4  Arc Reciprocity       0,229 
5  Sym Dyads           40 
6  Asym Dyads       269 
7  All Dyads            309 
8  Dyad Reciprocity    0,129 
8 rows, 1 columns, 1 levels.

Arc and dyad measures are explained here: 
   https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/document/faq/reciprocity--arcordyad

Hybrid Reciprocity: 0.1294

In the hybrid method, the overall and node-level reciprocity values are the same as in the dyad-
based model.
I.e., Num(Xij>0 and Xji>0)/Num(Xij>0 or Xji>0)
----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  21 fev 16 21:59:47
UCINET 6.586 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies

 Fonte: dados primários da pesquisa.

As informações sobre  a  reciprocidade permitem deduzir  a  presença de 40

díades  simétricas.  Ou  seja  40  pares  de  atores  que  foram  indicados  de  forma
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recíproca. Restando 269 díades não recíprocas e um índice de reciprocidade diádica

de 12,9% .

Na  coleta  de  dados,  foram  entrevistados  87  participantes,  que  indicaram

também atores que não foram entrevistados por não terem outras ligações na rede,

o  que  gerou  os  114  membros.  De  acordo  com  a  proposta  da  pesquisa,  cada

entrevistado foi convidado a citar de 3 a 6 atores com os quais se relaciona com

mais frequência. Se todos indicassem 6 atores, o número de ligações seria de 522.

Porém,  esse  número  chegou  a  349,  apresentando  uma densidade  de  0,668.  O

software UCINET© permite calcular a densidade de forma que cada ligação seja

multiplicada  pelo  grau de  importância  do  contato,  cujo  valor  total  é  de  1329.  O

Quadro 15 apresenta os dados relativos à densidade da rede, gerados no software.

Quadro 15 – Dados relativos à densidade gerados no software UCINET©.

DENSITY / AVERAGE MATRIX VALUE
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                          Feira_114 (C:\UCINET data\Feira_114)

Output dataset:                         Feira_114-density (C:\UCINET data\Feira_114-density)

                          1              2            3               4 
                        Avg          Total    Std Dev    Avg Wtd  
                      Value                                      Degree 
                      --------       --------     --------     --------- 
1 Feira_114    0,103        1329      0,633     11,658 

1 rows, 4 columns, 1 levels.

----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  11 fev 16 09:16:02
UCINET 6.586 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies

 Fonte: dados primários da pesquisa.

Assim,  quando  as  ligações  são  multiplicadas  pelo  grau  de  importância  do

contato,  a  densidade diminui  para  0,633.  O  software também apresenta  o  valor

médio de cada ligação, multiplicada pelo seu grau de importância (11,658).
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Quanto  aos  diferentes  papéis  exercidos  pelos  atores,  destaca-se  os

coordenadores da feira e os funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura. Os

dados são apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 – Dados referentes à multiplexidade

Papel Número de atores Ligações que saem Ligações que entram

Feirante 95 300 215

Coordenador 10 49 89

Funcionário secretaria 2 - 38

Outros 7 - 7

Fonte: dados primários da pesquisa.

Muitos  feirantes  indicaram  ter  contato  frequente  apenas  com  as  pessoas

ligadas à Secretaria Municipal de Agricultura e com a Coordenação da Feira. Essa

indicação  foi  percebida  com  mais  intensidade  nos  feirantes  mais  novos  e  por

aqueles cuja atividade necessita de assessoramento técnico com mais regularidade.

Os dados da Tabela 4 evidenciam uma concentração de ligações que chegam nos

funcionários da secretaria e na coordenação. Os coordenadores da APROFEG são

também feirantes, logo possuem dois papéis na rede. De acordo com o conceito de

multiplexidade  abordado  por  Tichy,  Tushman  e  Fombrun  (1979),  as  ligações

realizadas por atores que têm mais de um papel são mais fortes, o que evidencia a

importância desses membros no grupo.

As  ligações  dos  coordenadores  da  APROFEG  aparecem em destaque  na

Tabela  5,  em  que  os  indivíduos  estão  colocados  em  ordem  decrescente  de

nominações. Esta situação é um reflexo da formação da associação dos produtores.

Porém, os atores da secretaria de agricultura ainda têm destaque na rede.

Tabela 5 – Indivíduos com mais nominações

Ator Número de nominações

Coordenador No. 74 45

Funcionário da secretaria No. 73 26

Feirante No. 32 13

Funcionário da secretaria No. 72 12
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Ator Número de nominações

Coordenador No. 21 8

Coordenador No. 16 8

Coordenador No. 53 7

Feirante No. 89 6

Feirante No. 76 6

Feirante No. 37 6

Fonte: dados primários da pesquisa.

A  Figura  11  apresenta  o  sociograma,  destacando  os  10  atores  mais

nominados da Tabela 5.

Figura 11 – Atores mais indicados

Fonte: dados primários da pesquisa.

Na figura 11 foram enlaçados os atores que possuem mais de uma indicação,

permitindo uma visualização da coesão da rede. Nessa figura também aparecem 4

feirantes representando as lideranças informais da rede. São os atores 32, 89, 76 e

37. Dentre eles, o de número 32 aparece com mais nominações. De acordo com
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Hunter (2015) uma estrutura informal pode ser baseada em um grande número de

relações sociais que vão desde a amizade até o compartilhamento de informações

estratégicas.  Além  disso,  os  laços  informais  podem  existir  entre  quaisquer  dois

membros de uma organização. 

Uma  vez  que  o  objetivo  da  pesquisa  é  compreender  a  relação  entre  as

entidades de apoio e os pequenos empreendimentos familiares rurais, é necessário

aprofundar-se na análise da centralidade e verificar o posicionamento dos atores

governamentais. Para isso, utilizou-se das medidas estudadas por Freeman (1979) e

Faust (1997) apresentadas anteriormente na seção 2.3.1. 

Inicialmente, o potencial de centralidade (degree), que define quantos laços o

ator possui na rede ou qual o seu nível de conexão, foi determinado para cada ator

pelo software UCINET©. O Quadro 16 apresenta, de forma resumida os resultados

para 10 atores, em ordem decrescente de indicação. 

Quadro 16 – Centralidade (degree) de Freeman.

FREEMAN DEGREE CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Degree Measures
   1   2    3       4

-----   -----    -----       -----
No.    Outdeg   Indeg    nOutdeg  nIndeg 
74 29   172    0,257       1,522
73 0   105    0       0,929
32 27   55    0,239       0,487
72 0   47    0       0,416
16 24   31    0,212       0,274
21 40   31    0,354       0,274
53 20   25    0,177       0,221
70 20   25    0,177       0,221
33 8   24    0,071       0,212
25 18   23    0,159       0,204
Graph Centralization -- as proportion, not percentage

             1                2 
        Outdeg       Indeg 
        ------            ------ 
    1   0,2530      1,4315 

1 rows, 2 columns, 1 levels.
--------------------------------------
Running time: 00:00:01 seconds.
Output generated: 22 fev 16 00:57:20
UCINET 6.586 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies

Fonte: dados primários da pesquisa.
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O  resultado  é  praticamente  o  mesmo  da  Tabela  5.  Quanto  aos  graus  de

entrada e saída, respectivamente 1,4315 e 0,2530, é uma consequência tanto da

metodologia  que limita  o número de indicações (saídas)  quanto  da presença de

atores centrais.

O potencial de acesso (closeness) referente a distância dos outros atores ou o

quão próxima é a ligação em relação ao conjunto da rede também foi determinado.

O cálculo envolve a soma das distâncias mais curtas (caminhos geodésicos) entre

um ator e todos os outros na rede. Os resultados estão resumidos no Quadro 17.

Quadro 17 – Centralidade de potencial de acesso (closeness).

CLOSENESS CENTRALITY MEASURES
--------------------------------------------------------------------------------

Input network dataset:                  Feira_114 (C:\UCINET data\Feira_114)
Output measures:                        Feira_114-Clo (C:\UCINET data\Feira_114-Clo)
(Freeman) Set undefined distances to:   Max observed distance plus 1
(Freeman) Output options:               Divide totals into N-1 (Freeman normalization)
(Valente-Forman) Handle undefined distances:Set reverse distance to zero
(Valente-Forman) Output options:        Divide averages by diameter
(Reciprocal) Handle undefined distances:Set reciprocal distance to zero
(Reciprocal) Output options:            Averages

Actor  OutClose    [                 ActorInClose
 -----        [                               -----

22 0,204        [     74 0,27
20 0,202        [     73 0,263
55 0,202        [     72 0,253
58 0,201        [     70 0,233
90 0,201        [     83 0,233
51 0,2        [     53 0,23
78 0,2        [     69 0,229
23 0,198        [     5 0,228
29 0,197        [     32 0,222
25 0,196        [     89 0,221
27 0,196        [     3 0,215
16 0,195        [     37 0,204
11 0,194        [     104 0,203
79 0,194        [     64 0,202
81 0,194        [     29 0,201

--------------------------------------
Running time: 00:00:01 seconds.
Output generated: 22 fev 16 00:55:44
UCINET 6.586 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies

Fonte: dados primários da pesquisa.
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Os dados  do  Quadro  17  apresentam o  potencial  de  acesso  de  15  atores

divididos em duas colunas: em ordem decrescente de saída (OutClose) e em ordem

decrescente de entrada (InClose). A primeira refere-se às indicações que o ator faz e

a segunda às indicações recebidas.  Cabe ressaltar  que,  em comparação com a

Tabela 05 e o Quadro 16, somente 4 atores da coluna  InClose são comuns. Isso

significa que nem sempre o grande número de ligações chegando ou saindo de um

ator dá a ele maior acesso aos demais atores da rede.

Foi determinado também o potencial de controle (betweenness). Essa medida

estabelece a quantidade de tráfego de informações que flui através desse ator, ou

seja, o grau de importância para a difusão da informação dentro da rede. Os dados

estão apresentados de forma resumida no Quadro 18.

Quadro 18 – Centralidade de potencial de controle de Freeman (betweenness).

FREEMAN BETWEENNESS CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------
Input dataset:                          Feira_114 (C:\UCINET data\Feira_114)

Important note: This routine cannot handle valued data, so it binarizes your data automatically.
                It DOES handle directed (non-symmetric) data, so it does NOT symmetrize.

Un-normalized centralization: 376344.110

                       1                     2
             Betweenness       nBetweenness
            ------------                ------------
   74   74      3524.492       27.848
   69   69      1615.230       12.763
   37   37      1217.011        9.616
   32   32      1104.042        8.723
   90   90      1050.808        8.303
   60   60       940.582        7.432
   29   29       937.064        7.404
   83   83       898.290        7.098
   27   27       847.686        6.698
   25   25       846.959        6.692
   70   70       783.473        6.191
   76   76       710.279        5.612
   16   16       640.587        5.062
   22   22       605.565        4.785
   53   53       555.351        4.388

DESCRIPTIVE STATISTICS FOR EACH MEASURE
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                                      1                   2
                            Betweenness nBetweenness
                                ------------ ------------
    1      Mean          223.228           1.764
    2   Std Dev         437.312            3.455
    3       Sum       25448.000        201.075
    4  Variance    191241.781         11.940
    5       SSQ  27482270.000        1715.772
    6     MCSSQ  21801562.000      1361.115
    7  Euc Norm      5242.354              41.422
    8   Minimum         0.000             0.000
    9   Maximum      3524.492       27.848
   10  N of Obs       114.000       114.000

Network Centralization Index = 26.32%

Output actor-by-centrality measure matrix saved as dataset Feira_114-bet
----------------------------------------
Running time:  00:00:01
Output generated:  22 fev 16 00:52:00
UCINET 6.586 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies

Fonte: dados primários da pesquisa.

No Quadro 18 foram apresentados somente os 15 primeiros atores com maior

potencial  de  controle.  Aqui  também  se  verifica  diferenças  em  relação  às

centralidades apresentadas anteriormente, sendo que o grau de centralização da

rede é de 26,32%. A Tabela 24 apresenta um comparativo entre as centralidades.

Tabela 6 – Comparativo de centralidades

Nominações Centralidade
(in degree)

Potencial de
acesso de entrada

(in closenness)

Potencial de
acesso de saída
(out closenness)

Potencial de
controle

(betweenness)

74 74 74 22 74

73 73 73 20 69

32 32 72 55 37

72 72 70 58 32

21 16 83 90 90

16 21 53 51 60

53 53 69 78 29

89 70 5 23 83

76 33 32 29 27

37 25 89 25 25

Fonte: dados primários da pesquisa.
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Na Tabela 6 foram dispostos, em ordem decrescente de importância, os atores

da rede para cada uma das centralidades conceituadas por Freeman (1979) e Faust

(1997).  A primeira coluna é uma exceção,  pois  refere-se às nominações.  O ator

número 74, coordenador da feira, se destaca em todas elas, menos na centralidade

de  potencial  de  acesso  referente  à  saída.  Isso  significa  que  ele  recebe  mais

entradas do que realiza saídas, pelo menos no que se refere aos canais informais da

rede. Não significa que não o faça de forma oficial.  A presença governamental é

patente nos atores 72 e 73, mas receberam menos destaque do que o coordenador

da feira.  Outros cinco coordenadores aparecem na tabela (16, 21, 53,  69, 70) e

apenas um feirante (32) se destaca.

A presença de atores centrais levou o pesquisador a questionar a existência

de regiões densas específicas, ou seja, a rede poderia ser formada por pequenos

clusters ou grupo de atores. As simulações feitas no software UCINET© sugeriram a

possibilidade de 5 pequenos clusters compondo a rede interorganizacional. O atores

da rede foram reorganizados para melhor visualização e apresentados na Figura 12.

 Tichy,  Tushman e Fombrun (1979) explicam que os clusters se referem a

pequenos grupos de atores ligados por algum interesse particular,  que pode ser

temporário, devido a algum propósito limitado.  No  cluster 1 (azul) estão os atores

que  apareceram  em  destaque  nas  medidas  de  centralidade,  com  exceção  do

feirante 32, que aparece no cluster 2. Esses membros com as maiores medidas de

centralidade também se ligam aos outros clusters.

O  cluster 2  (vermelho)  apresenta  como ator  central  o  feirante  32,  que  se

destacou  nas  medidas  de  centralidade  apresentadas  anteriormente.  Alguns

membros  desse  grupo  manifestaram  na  justificativa  do  questionário  que

compactuam com as ideias daquele feirante.

O  cluster 3  (rosa)  caracteriza-se  por  ser  composto  80% por  mulheres.  O

cluster 4  (preto)  representa um grupo de 11 verdureiros da localidade de Morro

Grande,  distrito  de  Guairacá  e  muitos  são  parentes.  Já  o  cluster 5  (cinza)  é

composto por 13 verdureiros de diversas localidades.
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Figura 12 – Os 5 clusters.

Fonte: dados primários da pesquisa.
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Os grupos representados pelos clusters 1, 3 e 4 foram percebidos no trabalho

de  campo  e  possuem  cada  um  deles  interesses  conjuntos.  Os  demais  não

apresentaram características comuns que sejam relevantes para este trabalho.

O número médio de ligações entre dois  indivíduos na rede é medido pela

acessibilidade (reachability) e foi conceituado por Wasserman e Faust (1999) como a

propriedade que indica se há um caminho entre dois atores, ou seja, se é possível

uma informação fluir de um para o outro. O Quadro 19 apresenta um resumo dos

dados estatísticos da acessibilidade.

Quadro 19 – Acessibilidade (reacheability).

REACH CENTRALITY
--------------------------------------------------------------------------------

Input dataset:                          Feira_114 (C:\UCINET data\Feira_114)
Output dataset:                         ActorByDistanceReach (C:\UCINET data\ActorByDistanceReach)

Note: Data not symmetric, therefore separate in-closeness & out-closeness computed.

 WARNING: Data matrix dichotomized such that Xij > 0 was recoded to 1

 Reach Centrality

Summary Statistics

                                 1                  2                       3                 4
                         OutdwRea     IndwReac     nOutdwRe     nIndwRea
                         --------            --------            --------             --------
    1      Mean          20.37          20.37          0.18                0.18
    2   Std Dev         11.51          12.26          0.10                 0.11
    3       Sum      2322.18      2322.18         20.37              20.37
    4  Variance       132.51        150.19           0.01                0.01
    5       SSQ    62408.43     64424.38          4.80                4.96
    6     MCSSQ 15105.58    17121.52          1.16                1.32
    7  Euc Norm     249.82        253.82           2.19               2.23
    8   Minimum         1.00             1.00          0.01                0.01
    9   Maximum       34.12          64.67          0.30                0.57
   10  N of Obs       114.00       114.00       114.00            114.00

----------------------------------------

Running time:  00:00:01

Output generated:  22 fev 16 00:46:53

UCINET 6.586 Copyright (c) 1992-2015 Analytic Technologies

Fonte: dados primários da pesquisa.
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O sumário estatístico da acessibilidade apresenta dados tanto referentes à

entrada quanto à saída. Significa que cada ator é acessível, em média a 18 % da

rede. Estatisticamente se pode dizer que cerca de 5 atores aleatórios quaisquer têm

acesso à toda a rede. Ou que as informações que chegam para um ator qualquer

poderão estar disponíveis para 18% da rede. 

Por  fim,  está  seção  mostrou  a  estrutura  da  rede  interorganizacional  que

compõe  a  feira  do  produtor  sob  a  ótica  gráfica  e  matemática.  As  87  pessoas

entrevistadas permitiram a indicação de um total de 114 atores que apresentaram

349 ligações, em sua maioria consideradas importantes para os negócios da feira. A

rede mostrou-se relativamente densa e acessível, apresentando 14 atores que não

foram indicados por ninguém e 37 que receberam somente uma indicação. Um total

de  40  pares  de  atores  reportam-se  entre  si.  A rede  apresentou  um  índice  de

centralização  de  26,32%,  com  6  coordenadores  da  APROFEG,  2  membros  da

Secretaria Municipal de Agricultura e 1 feirante que se destacam pelo número de

ligações, acesso e controle de informações. 

4.3 CONTEÚDO DAS RELAÇÕES ENTRE OS ATORES

Uma vez apresentada a fase quantitativa da pesquisa, voltada para questões

"quanto?"  ou  "com  que  frequência?",  esta  seção  procura  responder  questões

"como?"  e  "porque?",  utilizando-se  da  análise  do  conteúdo  dos  textos  de

reportagens,  transcrição  de  entrevistas  e  observações  de  campo.  É  a  análise

temática de conteúdo abordada por Flick (2009).

Esta  etapa  foi  norteada  pelas  categorias  de  análise  da  fase  qualitativa,

apresentadas no Quadro 12 da seção 3.1, que foram embasadas em Powell (1990)

e Tichy, Tushman e Fombrun (1979). Na prática, foi realizada a leitura de todo o

conteúdo coletado na pesquisa e seus fragmentos pertinentes foram analisados de

acordo  com a  categoria  (troca  de  afeto;  troca  de  influência  ou  poder;  troca  de

informações; troca de bens ou serviços; clareza das expectativas; base normativa;

meios de comunicação;  métodos de resolução de conflitos;  grau de flexibilidade;
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quantidade de compromissos entre as partes; tom ou clima;escolhas ou preferência

dos atores).

A categoria denominada como troca de afeto permite identificar se o conteúdo

das relações está relacionado à amizade ou similaridade de gostos. Sua principal

fonte de informações se apresentou na justificativa (espontânea) das nominações

feitas pelos atores e registradas em anotações de campo.

Durante a aplicação do QAS, ao ser indagado a respeito da importância dos

contatos (campo D), se a justificativa estava relacionada exclusivamente à amizade,

assinalou-se  o  item  2  (pouca  importância).  Caso  a  justificativa  envolvesse

igualmente  amizade  e  troca  de  informações,  o  item  3  (média  importância)  foi

assinalado como resposta. 

Assim,  33  do  total  de  349  ligações  foram  relacionadas  exclusivamente  à

amizade por 10 entrevistados. Esse argumento foi explicado por 2 respondentes do

sexo feminino. Uma feirante entrevistada justificou a importância dos contatos pelo

fato de sair de sua rotina doméstica: “[…] você, assim …, é de um lugar onde fica

muito estressada, né. Daí você faz uma coisa diferente […] conversa com outras

pessoas, vê mais gente […]” (Entrevistado 6).

Outra argumentou “[…] eu vou na feira para não deixar minhas amigas na

mão!” (Entrevistado 7) e complementou dizendo que a feira era o motivo para se

arrumar e vir para a cidade uma vez por semana.

Ao  todo,  43  ligações  foram atribuídas  igualmente  por  amizade  e  troca  de

informações por 9 entrevistados. As observações de campo permitiram concluir que

essa situação era mais comum entre os verdureiros. A presença de vários membros

da  família  no  evento  permite  que,  enquanto  uns  cuidam  da  banca,  outros

(geralmente o pai) formem rodas de conversa. Isso foi mais evidente nos horários de

menos movimento e os grupos eram formados por vizinhos de banca e moradores

de comunidades próximas.

Essas observações encontram ressonância nos estudos sobre a motivação

dos  relacionamentos  interorganizacionais  realizados  por  Oliver  (1990),  mais

especificamente  em  duas  contingências  críticas  abordadas  pela  autora:  a

legitimidade e a reciprocidade. A primeira envolve questões de reputação, imagem,
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prestígio.  A segunda  enfatiza  cooperação,  colaboração  e  coordenação  entre  os

atores.

Com relação à troca de influência ou poder, a matriz sociométrica classificou

os atores em relação aos níveis de conexão (degree), proximidade em relação ao

conjunto  da  rede  (closeness),  e  tráfego  de  informações  que  flui  através  desses

atores (betweenness), conforme estabelecido por Freeman (1979) e Faust (1997).

Os coordenadores da feria, os membros da Secretaria Municipal de Agricultura e um

feirante (ator 32) se destacaram nesta análise e, consequentemente, são eles os

detentores  de  maior  influência  e  poder  dentro  da  rede.  A mobilização  dessas

pessoas chaves dentro da rede contribui para a potencialização de esforços para a

aquisição de vantagens competitivas (NOHRIA, 1992).

Um total de 11 entrevistados avaliaram de forma diferenciada cada contato,

atribuindo maior importância para os coordenadores da feira e para os membros da

Secretaria Municipal  de Agricultura, todos destacados na Tabela 6 da seção 4.2.

Dois  feirantes  atribuíram  maior  importância  aos  técnicos  da  EMATER-PR  que

assessoram seu ramo de negócio. Essa avaliação particularizada dos contatos foi

justificada  pelo  Entrevistado  05,  que  enfatizou  a  necessidade  de  conversar

diariamente  com os coordenadores para  acompanhar  o  andamento  do evento  e

resolver eventuais problemas: “Converso com todo mundo, mas toda a feira tenho

assuntos  que  são  importantes  para  nós  e  preciso  falar  com  os  outros

coordenadores.” (Entrevistado 5)

O  Entrevistado  8  (ator  32)  falou  do  conteúdo  das  conversas  com  seus

contatos,  manifestando  preocupação  com  o  destino  da  feira,  caso  outro  grupo

político assuma o poder  executivo municipal  nas próximas eleições:  “A gente se

preocupa com o que vai acontecer […] estamos pensando em abrir um mercadão.

Já  vimos  até  um terreno.  Vamos esperar  a  eleição  para  ver  como é  que  fica.”

(Entrevistado  8).  E  contou de um projeto  com outros  feirantes  para  abrir  o  que

chamou de mercadão, ou seja, um espaço comum e permanente para determinado

grupo de feirantes comercializarem seus produtos. O ator 32, além de se destacar

pelo nível de influência na rede, aparece como ator central do cluster 2, abordado na

seção 4.2.
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Ao comentar sobre as preocupações do Entrevistado 8 (ator 32) em relação às

eleições, o Entrevistado 9 contestou: “O problema é que ele é muito teimoso, tem

que ser  do  jeito  dele.  Ele  queria  ser  presidente!  Hoje  a  feira  está  mais  forte,  a

estrutura  da  coordenação  é  boa.” (Entrevistado 9).  Esse  comentário  expôs uma

oposição política à atual estrutura de coordenadores. O posicionamento do ator 32

está de acordo com Hunter (2015), que considera a estrutura informal passível das

mais diversas relações sociais.

No  trabalho  de  campo  se  observou  que  a  influência  dos  membros  da

Secretaria Municipal de Agricultura é patente, tanto pela presença física frequente

quanto pela justificativa, em especial dos feirantes novos, que argumentam serem

eles  os  primeiros  contatos  e  as  pessoas que  oportunizaram a entrada na feira.

Assim, os membros desta secretaria são as estrelas que também ligam a rede a

domínios externos (TICHY; TUSHMAN; FOMBRUN, 1979). 

Já os coordenadores de feira, por serem também feirantes, e terem que dividir

suas atribuições na associação com os cuidados com a banca, acabam por limitar

sua atuação como líderes formais da rede.

O Quadro 16 da seção 4.2 mostrou que 287 ligações (82%) são consideradas

pelos  seus contatos  como,  ou  muito  importante,  ou  extremamente  importante.  A

justificativa predominante é a troca de informações a respeito de oferta, demanda, e

preços. Também foram citadas informações sobre assuntos discutidos nas reuniões

da associação. Essa interação acontece a cada edição da feira.

O comércio interno (entre os próprios feirantes) ocorre naturalmente e é visível

em  horários  de  menor  movimento.  Sempre  que  perguntado  aos  feirantes  se

costumavam trocar produtos com outros membros, a resposta foi  positiva, sendo

que 8 deles deram essa informação de forma espontânea. Um dos entrevistados

justificou a necessidade de trocas e de compras internas para fortalecer a feira e

superar a atual crise econômica (entrevistado 10). O ator 50 colocou que, além de

considerar  importante  o  comércio  interno,  faz  questão  de  comprar  de  todos

(Entrevistado 11).  Uma senhora que comercializa temperos informou que todo o

material usado em seus produtos é adquirido dos próprios feirantes (Entrevistado

12). Em visita de campo, em duas situações distintas, no final da feira, dois feirantes
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foram  indagados  a  respeito  dos  produtos  que  haviam  sobrados  na  banca  e

responderam que aquilo não estava sobrando, mas havia sido reservado por outro

colega de feira.

Havia uma única banca que vende exclusivamente frutas. O feirante não é

produtor e tem um comércio na cidade. Começou a atuar somente em dezembro de

2015 porque os demais feirantes, inicialmente, não queriam a presença de um não

produtor.  São produtos  comprados de atacado e revendidos na feira.  Depois  de

cerca de 30 dias de atuação na feira, muitos verdureiros começaram a vender os

produtos  excedentes  para  esse  comerciante,  que  passou  a  ser  também  um

importante  cliente.  Este,  por  sua  vez,  viu  nesse  negócio  uma  oportunidade  de

aquisição  de  produtos  frescos  a  um  preço  relativamente  atrativo.  Recebe  as

verduras  que  não  foram comercializadas,  pagando em dinheiro  ou  trocando por

frutas. (Entrevistado 16)

Estas trocas internas fortalecem a feira e contribuem para a diminuição dos

custos de transação, conforme os aspectos motivadores para a formação de redes

abordados por Nohria (1992) e comentado na seção 2.1.

Ao incentivar a participação na feira, a Secretaria Municipal de Agricultura gera

algumas expectativas no produtor que estão relacionadas ao programa Vida Rural,

para  beneficiar  a  agricultura  familiar,  que engloba diversas outras  ações que se

complementam, visando melhorar  a  renda e a qualidade de vida dos produtores

rurais, conforme citado anteriormente na seção 4.1. Em entrevista em jornal local, o

Prefeito Municipal informou que foram investidos mais de 13 milhões de reais na

atual gestão, para a agricultura familiar:

São diversas políticas públicas que, além de garantir renda, possibilitam um
lar seguro com boas condições de moradia. Nosso objetivo é que o produtor
rural  sinta,  cada  dia  mais,  orgulho  em  morar  no  campo  (MARTINEZ;
BARONE, 2016, p. 5).

O ator 69 admitiu que a feira aumentou a renda familiar em 50% e conseguiu

por meio do programa Habitação Rural adquirir uma casa nova:

Há 10  anos morávamos no  mesmo lugar,  mas quando chovia  tinha  até
goteira.  Agora  temos uma nova  realidade  e  uma residência  novinha  em
folha. Ainda fornecemos verduras e legumes na feira do produtor, com isso
compramos os móveis da nova casa e trocamos até de carro (MARTINEZ;
BARONE, 2016, p. 5)
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Estas  ações  complementares  que  são  oportunizadas  aos  pequenos

empreendedores  familiares  rurais  participantes  da  feira  são  importantes  porque

contribuem para a sua fixação no campo e para tirá-los da pobreza (FAO, 2009;

VILPOUX, 2011).

Outra ação relacionada à feira e ao programa Vida Rural é a merenda escolar,

que muitos feirantes participam:

[...] são trinta escolas no estado e mais 90 pontos no município que hoje
recebem merenda dos nossos produtores rurais.  Isso  já  é  um ponto de
comercialização. A feira do produtor tem uma vantagem que o produtor traz
o seu produto, comercializa e ele já vai para casa com o dinheiro no bolso.
[…] mas tá  tudo normalizado,  tudo com licença,  sanitária,  tudo certinho,
entregam na feira e entregam na merenda, entregam nos dois pontos […]
entregam na merenda e vem pra feira comercializar. (Entrevistado 2)

A merenda escolar torna viável projetos sustentáveis com maiores prazos de

duração  e  com  escala  de  produção.  Como  consequência,  contribui  para  a

modernização  das  propriedades  rurais  e  o  ganho  de  competitividade  nos  seus

mercados de atuação (VILPOUX, 2011).

A quantidade de renda maior da merenda escolar também foi destacada pela

mesma feirante:

Na realidade, da feira não tiramos dinheiro pra nós. Ela é um dinheiro de
giro  para  a  merenda  escolar.  Nosso  lucro  vem  da  merenda  escolar.
(Entrevistado 6)

Essa afirmação vem ao encontro da justificativa da resposta à questão 6 do

Questionário  de  Perfil  Socioeconômico  (Apêndice  D)  que  pergunta  sobre  a

participação dos ganhos da feira  na renda familiar.  Alguns feirantes comentaram

espontaneamente que a merenda gera mais renda que a feira.

Diferente da merenda, a feira tem a vantagem da liquidez, com recebimento à

vista, conforme se observa nos comentários a seguir:

O positivo é que vendemos direto ao consumidor e o dinheiro é tudo à vista.
Não é que nem no mercado, que é prazo de 30 dias e, tipo verdura, tem
devolução, se vendeu, vendeu, se não vendeu… (Entrevistado 14)

[…] é mais uma opção para colocar o nosso produto […] recebe à vista, no
dinheiro. A desvantagem é a sobra de produtos. A verdura que sobra não
pode  mais  ser  reaproveitada.  Tem  que  trazer  a  quantidade  exata
(Entrevistado 15)
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Apesar  da  vantagem do recebimento  à  vista,  a  desvantagem da sobra  de

produtos  in  natura ou  de  alta  perecibilidade  é  logo  destacada.  No  âmbito  das

expectativas,  alguns feirantes  veteranos comentaram a respeito  de  uma suposta

promessa inicial do Secretário Municipal de Agricultura, que teria se comprometido

em receber as possíveis sobras da feira. Segue o que disse uma feirante:

Uma coisa que a prefeitura pecou é que eles tinham prometido assim prá
nós:  o que sobrasse da feira eles comprariam para a merenda solidária,
uma coisa assim,  sabe? E isso não aconteceu.  [...]  A promessa quando
começou  era  tudo  maravilha.  [...]  Como  que  vamos  saber  quanto  vai
vender? O que vamos fazer com o que sobra? [...] Hoje nós vendemos mais
barato, senão estraga. (Entrevistado 6)

A coordenadora  da  feira  pela  parte  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura

alegou  que  essa  promessa  não  existiu  e  que  provavelmente  os  produtores

interpretaram equivocadamente alguma fala do Secretário Municipal.

Então,  a  principal  expectativa do pequeno empreendedor  familiar  rural  é  a

melhora na renda familiar, que é atendida parcialmente pela feira e complementada

pela merenda escolar.

Com  o  objetivo  de  dar  mais  autonomia  aos  feirantes  e  por  iniciativa  da

Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  foi  constituída  a  APROFEG,  cujo  regimento

interno foi  redigido e aprovado em assembleia,  passando a constituir  a  principal

base de regulamentação das relações entre os feirantes. Para discutir assuntos de

seu interesse e deliberar sobre questões pertinentes ao bom funcionamento da feira,

os associados realizam reuniões mensais.

A constituição da APROFEG deu mais formalidade à feira. Pode-se considerar

que, de acordo com a tipologia de redes apresentada por Marcon e Moinet (2001) na

seção 2.1, houve uma modificação no posicionamento da rede no eixo horizontal no

sentido da formalidade (Figura 13).
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Figura 13 – Deslocamento no eixo da formalidade.

Fonte: dados primários da pesquisa.

Conforme a  Figura  13,  a  feira  está  posicionada,  em termos tipológicos no

quadrante da formalidade e da horizontalidade. De acordo com a classificação de

Tigre (2006), a feira não enquadra-se como uma rede hierarquizada por não ser

comandada  por  algum  ator  específico.  Porém,  considerando  a  importância  dos

produtores rurais em relação aos urbanos, seu posicionamento vertical está próximo

do centro.

A APROFEG elegeu um coordenador geral e para cada feira foram escolhidos

outros dois coordenadores locais responsáveis pelas contingências, zelo do espaço

físico, controle de presença de feirantes, entre outros aspectos. Os coordenadores

compõem a diretoria executiva da Associação. (Entrevistado 5)

Em entrevista, o coordenador da feira comentou o conflito gerado quando foi

sugerido aos associados a vinda de um feirante não produtor para vender frutas:

Nas nossas reuniões nós discutimos muito […] o pessoal do urbano pensa
diferente do rural […] mas no final a gente se acerta. O caso das frutas, no
início  o  pessoal  não  queria,  mas  depois  eles  viram que não  prejudicou
ninguém […] tem gente que está conseguindo negociar o que não vendeu
com eles. […] a pessoa não vai no mercado comprar só frutas, ela acaba
comprando a verdura também, daí não vai vir na feira. (Entrevistado 5)

E expôs que há diferenças entre os produtores urbanos e rurais que originam

polêmicas nas reuniões da Associação. Existe uma concordância generalizada da



96

importância do produtor rural para a existência da feira. “Uma feira só com o urbano

não  se  sustenta,  mas  com  o  rural  sim”  (Entrevistado  5).  Por  esse  motivo,  o

Entrevistado 5 relatou que as polêmicas acabam se resolvendo em favor do produtor

rural.  É  a  interdependência  entre  o rural  e  o  urbano,  ou  seja,  a  ruralidade está

presente na gênese social, sugerindo a inexistência de uma divisão entre os meios,

podendo-se  considerar  um  continuum rural-urbano  (ABRAMOVAY,  2000;

CASTELLS, 1975; JACINTO; MENDES; PEREHOUSKEI, 2012).

Independentemente das normas da APROFEG, todos os produtos de origem

animal comercializados na feira precisam ter registro no serviço de inspeção, na

esfera municipal, estadual ou federal. Os produtos vegetais devem seguir regras do

Programa Alimento Rastreado. As cozinhas dos produtores da feira de alimentação

são  inspecionadas  pela  Vigilância  Sanitária  Municipal,  sendo  a  regularização

orientada  pela  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  conforme  informa  sua

coordenadora:

Então, na feira faltou queijo, regularizamos. Faltou embutido, regularizamos.
Tudo que é de origem animal, é muito mais rígido. E o serviço de inspeção
de produtos de origem animal é feito pela prefeitura. Temos uma veterinária
que  faz  toda  a  regularização.  Temos  aqui  uma  nutricionista  que  faz  o
acompanhamento, e a rotulagem dos produtos. (Entrevistado 2)

São requisitos que os feirantes precisam atender, mas que sozinhos não têm

condições  de  fazê-lo.  Então,  a  possibilidade  de  obter  recursos  não  alcançáveis

sozinhos é um dos principais fatores levados em conta nas tomadas de decisão

(FAULKNER, 2003).

Assim,  as  ações  tanto  da  APROFEG  quanto  da  Secretaria  Municipal  de

Agricultura contribuem para a regulamentação do comércio e das relações entre os

produtores.  Também  servem  de  gatilho  gerador  das  conexões,  regendo  suas

relações e atuando como instância mediadora de conflitos.

4.4 RELAÇÃO ENTRE OS FEIRANTES E AS ENTIDADES DE APOIO

O  objetivo  principal  desta  pesquisa  é  compreender  a  relação  entre  as

entidades de apoio e os pequenos empreendimentos familiares rurais, participantes

da feira do produtor. Para que isto se tornasse possível, os objetivos específicos
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elencados na seção 1.3.2 precisaram ser alcançados. Primeiramente, na seção 4.1,

a  rede  de  cooperação  interorganizacional  denominada  feira  do  produtor  foi

caracterizada.  Após,  a  aplicação  do  instrumento  de  pesquisa  Questionário  de

Avaliação  Sociométrica  (QAS   Apêndice  E)  permitiu  a  construção  da  matriz

representativa  da  rede  interorganizacional  (Apêndice  H)  e  do  sociograma

representativo da rede (Figura 10). Com o auxílio do  software UCINET©, na seção

4.2, foi possível mapear a estrutura das relações entre os atores que compõem a

feira do produtor. Já a seção 4.3, utilizando-se da análise do conteúdo dos textos de

reportagens,  transcrição  de  entrevistas  e  observações  de  campo,  descreveu  o

conteúdo das relações entre os atores.

A feira  do  produtor  surgiu  por  iniciativa  governamental.  Após  2  anos  de

existência, por iniciativa de seus criadores foi constituída a APROFEG. Então, desde

a  sua  concepção,  havia  por  parte  dos  seus  idealizadores  o  desejo  de  torná-la

independente.  A  coordenadora  da  feira,  por  parte  da  Secretaria  Municipal  de

Agricultura comentou em entrevista realizada antes da criação da associação:

A ideia é que a feira não seja programa de uma gestão, quando o prefeito
sair, quando o padre mudar, que eles por conta própria, façam como outros
municípios:  tenham  uma  associação  de  feirantes,  uma  lei  na  câmara,
tenham um presidente que organize e caminhem com as próprias pernas, e
que a comunidade não deixe acabar. (Entrevistado 2)

Apesar de a Associação estar trilhando o caminho desejado pelos apoiadores

governamentais,  existem  ações  que  dependem  do  órgão  oficial.  O  coordenador

geral da feira (Entrevistado 5) elenca duas situações: a divulgação do evento e a

cedência dos espaços públicos utilizados para a realização da feira em dois bairros.

O trabalho de campo do pesquisador observou outra situação de dependência da

feira  com o apoiador  oficial:  a  regularização de produtos  para  a  feira  na  esfera

municipal.  Ficou evidenciado em entrevista  com a coordenadora da feira  que os

feirantes recebem apoio e assessoria da Secretaria Municipal de Agricultura e de

seus parceiros

[…]  a  EMATER,  o  SEBRAE,  a  Vigilância  Sanitária,  sempre  que  há  a
necessidade  de  um  novo  curso,  uma  nova  formação,  a  gente  acaba
chamando eles, fazendo reuniões [...] (Entrevistado 2)

A entrevistada  referia-se  ao  Instituto  Paranaense de  Assistência  Técnica  e

Extensão Rural (EMATER-PR), ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
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Empresas (SEBRAE) e à Vigilância Sanitária Municipal. Ao ser questionado sobre a

dependência da feira, um coordenador comentou

A feira sempre vai precisar da prefeitura e, mesmo em caso de troca de
prefeito, ele vai continuar dando apoio aos feirantes. Acho que o grupo deve
ficar “ligado” para não esmorecer. (Entrevistado 10)

O apoio do governo e de entidades representativas da sociedades tem sido de

fundamental  importância  para  o  êxito  das  redes  interorganizacionais  (ABODOR,

2011; FEITOSA, 2009; OPRIME; TRISTÃO; PIMENTA, 2011; PORTER, 2000) e a

feira do produtor está intrinsecamente ligada aos seus idealizadores. Cabe analisar

se  essa  ligação  coloca  a  rede  numa  situação  de  dependência,  que  venha  a

comprometer sua existência, a exemplo de caso relatado por Wegner e Zen (2011),

em que a rede perdeu o apoio governamental e acabou desarranjando-se.

Isso posto,  e  levando em conta a análise da estrutura e do conteúdo das

relações entre as entidades de apoio e os pequenos empreendimentos familiares

rurais, participantes da feira do produtor, algumas considerações podem ser feitas.

Em primeiro lugar, há um desejo, tanto por parte dos apoiadores quanto por parte

dos feirantes de tornar a feira independente. As declarações da coordenadora da

Secretaria Municipal e a própria constituição da APROFEG reforçam esse desejo.

Porém,  apesar  desse  desejo  de  independência,  deve-se  considerar  a

importância da ação governamental, conforme os registros dos casos das indústrias

de semicondutores na província de Jingsu, na China (CHOU et al., 2011); do Vale do

Silício  (Silicon  Valley)  nos Estados Unidos  (CASTILLA  et  al.;  2000);  da  rede  de

mercados (WEGNER; ZEN, 2011); dos arranjos produtivos locais rurais (CAMPOS;

MARTINS; MAYORGA, 2005; TEIXEIRA et al., 2007); dentre outros. Esses trabalhos

apontam a dificuldade das redes se desenvolverem sem o apoio governamental,

pelo menos na sua fase inicial.

Em segundo lugar, os atores governamentais são privilegiados em termos de

indicações, centralidade e potencial de acesso na estrutura de relações que compõe

a rede. Nesse caso, questões políticas devem ser levadas em conta, uma vez que

as lideranças da APROFEG ainda são muito recentes e podem perder espaço em

relação aos cargos governamentais. Ação justificada pela necessidade de aquisição
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de prestígio e melhora de reputação, conforme as contingências críticas motivadoras

dos relacionamentos organizacionais abordadas por Oliver (1990).

Outra  consideração  importante  diz  respeito  ao  fluxo  de  informações,

apresentado  na  rede.  Como  as  relações  também  objetivam  resolver  problemas

complexos  e  atingir  metas  conjuntas  (VAN  DE  VEN,  1976),  os  atores

governamentais acabam sendo preteridos em relação aos coordenadores, que têm

participação representativa no fluxo de informações que alimenta a rede. Por esse

motivo, no Quadro 18, apresentado no tópico 4.2, que aborda o potencial de controle

da rede (betweenness), são os coordenadores e líderes informais que se destacam.

A porta  de  entrada  da  feira  se  dá  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de

Agricultura. Então, observou-se que a influência dos atores governamentais sobre o

feirante é inversamente proporcional ao tempo de atuação do produtor na feira. Os

atores que necessitam da assessoria regular dos parceiros da Secretaria Municipal

acabam  por  recebê-la  de  forma  direta,  quando  descobrem  os  caminhos

regulamentares de acesso.

Além da assessoria  técnica,  a  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  também

oportuniza acesso às políticas públicas não ligadas diretamente à comercialização

de produtos na feira. O contato estreito do pequeno empreendedor familiar rural com

os apoiadores municipais, facilita o acesso aos benefícios governamentais. Então os

atores governamentais podem ser considerados como pontes que ligam a rede a

domínios externos, conforme apresentado por Tichy, Tushman e Fombrun (1979) e

tratado nas seções anteriores.

Como a criação da feira fez parte do programa de governo do atual prefeito na

campanha eleitoral, o ambiente político municipal deve ser considerado. Se por um

lado a manutenção do atual grupo político no executivo municipal favorece o apoio à

feira,  uma  situação  contrária  pode  ser  prejudicial.  Porém,  numa  democracia,  a

alternância no poder é uma questão de tempo e a eventual perda ou diminuição do

apoio governamental deve ser levada em conta.

A  rede  como  força  política  deve  ser  considerada  sob  dois  aspectos.

Internamente,  se  possui  uma  estrutura  de  liderança  que  lhe  dê  estabilidade;  e

externamente,  se  possui  força  política  para  influenciar  os  apoiadores
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governamentais a seu favor. Nos dois casos, a análise das medidas de densidade,

acessibilidade (reachability) e estabilidade da rede podem dar um indicativo de seu

comportamento. A análise da estabilidade não foi  realizada, por ser necessário o

acompanhamento das mudanças estruturais da rede ao longo do tempo e foge ao

corte temporal da pesquisa.

A densidade apontou 63% das ligações atuais em relação ao total de possíveis

ligações.  É  uma  indicação  favorável  da  coesão  e  conectividade  da  rede.  Esse

resultado é compatível com os 18% de acessibilidade. Significa que há uma livre

circulação de informações na rede. E o conteúdo dessas informações, de acordo

com a análise qualitativa,  é considerado importante ou extremamente importante

para os negócios da feira em 82% dos casos.

O  Quadro  20  apresenta  as  considerações  a  respeito  da  relação  entre  os

produtores feirantes e seus apoiadores governamentais.

Quadro 20 – Considerações sobre a relação entre feirantes e apoiadores

Consideração Maior influência

1. Desejo de tornar-se independente Produtores

2. Indicações, centralidade e potencial de acesso Apoiadores

3. Fluxo de informações Produtores

4. Porta de entrada da feira Apoiadores

5. Acesso às políticas públicas Apoiadores

6. Situação política municipal Indefinido

7. Força política interna Produtores

8. Força política externa Indefinido

  Fonte: dados primários da pesquisa.

No Quadro 20 também está indicada qual dos membros têm mais influência

em cada parte. Sem considerar o peso relativo de cada aspecto, poder-se-ia concluir

que há uma relação de 50% de dependência entre as partes.  De maneira mais

prudente e sem deixar de lado aspectos qualitativos, pode-se dizer que os pequenos

empreendimentos  familiares  rurais,  participantes  da  feira  do  produtor,  têm  uma

autonomia relativa. Ou seja, eles dependem do apoio de entidades governamentais
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para algumas ações importantes  de nível  regulatório  e  desejam que esse apoio

ocorra independente de conotações políticas.

O presente capítulo apresentou a visão do pesquisador sobre a relação entre

as  entidades  de  apoio  e  os  pequenos  empreendimentos  familiares  rurais,

participantes da feira do produtor, sob a ótica das redes sociais, considerando os

atores  imersos  nas  relações  sociais  e  suas  ações.  O  capítulo  seguinte  faz  o

fechamento  do  trabalho  apresentando  uma  síntese  da  pesquisa  e  colocando

algumas  recomendações  que  poderão  ser  postas  em  práticas  pelos  feirantes

membros da APROFEG.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Este estudo teve origem em observações na feira do produtor a partir do mês

de  maio  de  2014  e  se  estendeu  por  cerca  de  22  meses.  Seu  objetivo  foi

compreender  a  relação  entre  as  entidades  de  apoio  e  os  pequenos

empreendimentos familiares rurais, participantes da feira do produtor, realizada na

cidade de Guarapuava, região central do estado do Paraná. Para que fosse atingido,

além do trabalho de campo, foram realizadas buscas em bases de pesquisas e um

portfólio de artigos sobre o tema de interesse foi montado e analisado, permitindo a

construção do referencial teórico.

Ao  longo  do  trabalho  foram  citados  diversos  autores  que  evidenciaram  a

importância dos relacionamentos interorganizacionais para o desenvolvimento tanto

de  organizações  quanto  de  países.  E  apresentou  exemplos  da  literatura  que

demonstraram  que  o  apoio  organizacional  também  é  relevante,  justificando  a

escolha do tema pesquisado.

A rede de cooperação interorganizacional  denominada feira do produtor  foi

idealizada no ano de 2011,  a partir  de sugestões de pequenos empreendedores

rurais na conferência municipal de agricultura e desenvolvimento rural. Começou a

ocorrer em 2013, uma vez por semana, em um bairro da cidade e, ao longo dos

anos de 2014 e 2015 totalizou cinco feiras em cinco bairros diferentes nas terças,

quartas,  quintas,  sextas  e  sábados.  Com  o  objetivo  de  atrair  maior  número  de

clientes, passou a contar com produtores urbanos como participantes. Em 2015, por

incentivo da Secretaria Municipal de Agricultura foi criada a APROFEG com cerca de

120 produtores. A partir de então o produtor precisa se associar para participar da

feira.

Mesmo sendo constituída a Associação, os produtores que desejam participar

da feira necessitam, geralmente, cadastrar-se e regularizar sua produção junto à

Secretaria Municipal de Agricultura. Os participantes da feira se caracterizam por

serem cerca de 25% com menos de 30 anos de idade e cerca de 30% com idade

acima de 50 anos e a maioria sem dependentes. Há um número maior de mulheres.
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A renda familiar fica abaixo de 4 salários mínimos e os ganhos da feira na renda

familiar tem participação importante, sendo que cada feirante arrecada em média

cerca de R$ 100,00 a R$ 400,00 por feira.

Em termos estruturais, a feira se caracteriza como uma rede de  cooperação

interorganizacional.  Por  ser  voltada  para  a  dimensão  da  cooperação,  é  dita

horizontal,  pois  é  comandada  por  sua  Associação,  cujas  lideranças  são  eleitas

democraticamente. E possui um caráter formal,  uma vez que os participantes se

tornam  associados  e  seguem  o  regimento  interno  da  associação,  conforme

classificação apresentada por Marcon e Moinet (2001).

Apesar  de  não  haver  uma  hierarquia  entre  os  seus  membros  como

organização,  a  pesquisa evidenciou que os produtores rurais  têm predominância

sobre os urbanos nas decisões de questões pertinentes ao andamento da feira.

A feira como rede de relacionamentos interorganizacionais permitiu aplicação

de  instrumento  de  pesquisa,  que  originou  uma  matriz  matemática  cujos  dados

puderam ser tratados e analisados sob a ótica gráfica e matemática. Utilizando-se o

método  snowball,  87  pessoas  foram entrevistadas  e  indicaram um total  de  114

atores relacionados à rede com os quais têm relações frequentes. Essas indicações

resultaram em 349 ligações, que foram consideradas pela maioria dos respondentes

como importantes para a sua participação na feira, sendo que 80 ligações ocorreram

de forma recíproca, apresentando um índice de reciprocidade diádica de 12,9%.

Esses  dados  encontram  ressonância  nas  entrevistas  e  nas  justificativas

apresentadas  pelos  respondentes.  Pôde-se  perceber  que  os  relacionamentos

sociais são o gatilho que geram as trocas de informações e as ações necessárias ao

bom andamento da feira. Essa constatação está de acordo com Granovetter (1985,

2007),  que  considera  que  as  relações  econômicas  estão  imersas  nas  relações

sociais.

A  rede  apresentou  densidade  de  66,8%,  indicando  que  dois  terços  dos

contatos possíveis são realizados. Além disso, a qualidade dos contatos, medidas

pela acessibilidade,  apresentou um índice de 18%, significando que 5 indivíduos

aleatórios podem acessar toda a rede. Então o fluxo de informações disponíveis tem

trânsito livre na rede.
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Com  o  objetivo  de  valorizar  a  feira  e  também  atrair  clientes  internos,  os

membros da rede também realizam trocas ou comércio de produtos entre si. Essa

situação reforça o desejo manifestado pelos atores de que a feira consiga prosperar

e se perpetuar no tempo.

As medidas de centralidade (grau, potencial de acesso e potencial de controle)

destacaram 9 componentes da rede. O primeiro deles é o coordenador geral  da

APROFEG, que mostrou ser  o  ator  mais presente em todas as feiras.  Os cinco

coordenadores de feira (um para cada bairro) também aparecem, evidenciando que

o corpo formal, definido nas assembleias da associação, compõe a estrutura das

relações da rede.

Um feirante  também se destacou e  o  trabalho de campo e as  entrevistas

permitiram  classificá-lo  como  um  líder  informal.  Os  dois  atores  governamentais

representam  a  Secretaria  de  Agricultura  e  não  se  destacaram  na  medida  de

centralidade de potencial de controle, que mede a quantidade de informações que

flui  através  de  um  ator.  Dessas  informações,  pode-se  inferir  que  os  atores

governamentais são lembrados pelos produtores, porém as questões do dia-a-dia

envolvendo  os  negócios  da  feira  são  discutidas  com  os  coordenadores  ou,

alternativamente, com o ator líder informal.

Simulações  feitas  no  software UCINET© sugeriram  a  possibilidade  de  5

regiões densas distintas (clusters) compondo a rede e apresentadas na Figura 5. O

cluster 1, mais denso e central, representado pelos coordenadores de feira e pelos

agentes da Secretaria de Agricultura. O  cluster 2 representando o que se poderia

chamar de subrede de relacionamento do ator líder informal citado anteriormente. O

cluster 4  representa  um  grupo  de  11  verdureiros  da  mesma  localidade,  que

costumam se relacionar entre si, mas têm também um bom relacionamento com o

restante da rede. Os  clusters 2 e 5  não apresentaram características comuns que

sejam relevantes para o presente trabalho. Os membros com as maiores medidas

de centralidade de cada cluster também se ligam aos outros clusters.

Sintetizando todas as considerações apresentadas e analisadas até aqui, as

seguintes  conclusões a  respeito  das relações entre  as  entidades de apoio  e  os
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pequenos  empreendimentos  familiares  rurais,  participantes  da  feira  do  produtor,

podem ser elencadas:

i)  a   feira  do  produtor  está  intrinsecamente  ligada  aos  seus  idealizadores

governamentais;

ii)  os atores governamentais são privilegiados em termos de centralidade e

potencial de acesso na rede;

iii) a influência dos atores governamentais sobre os feirantes é inversamente

proporcional ao seu tempo de atuação na feira;

iv) os atores governamentais são pontes que ligam, pelo menos inicialmente,

os feirantes a domínios externos;

v) o fluxo de informações que alimenta a rede está associado à sua estrutura

interna de coordenadores e lideranças informais;

vi)  a  rede é densa,  com indicações favoráveis de coesão e conectividade,

facilitando a livre circulação de informações;

vii)  o  conteúdo  das  informações  que  circula  na  rede  é  considerado  pelos

feirantes importante para os negócios na feira.

Estas conclusões são o resultado da triangulação dos dados e teve como base

os constructos da fase quantitativa e as categorias de análise da fase qualitativas

apresentadas na seção 3.1. O Quadro 21 apresenta as conclusões e as relaciona

com os principais constructos e categorias de análise.

Quadro 21 – Relação Conclusões x Constructos e Categorias

Conclusão Constructos da fase 
Quantitativa (Quadro 11)

Categoria de Análise Qualitativa 
(Quadro 12)

i. Ligação intrínseca entre feira 
do produtor e idealizadores 
governamentais.

6. Estrela
7. Centralidade (degree)

2. Troca de influência ou poder
5. Clareza das expectativas
6. Base normativa
10. Quantidade de compromissos

ii. Privilégio dos atores 
governamentais.

6. Estrela
7. Centralidade (degree)

2. Troca de influência ou poder

iii. Influência dos atores 
governamentais e tempo de 
atuação na feira;

6. Estrela
7. Centralidade (degree)

9. Grau de flexibilidade
10. Quantidade de compromissos

iv. Os atores governamentais 
ligam os feirantes a domínios 
externos;

6. Estrela 2. Troca de influência ou poder
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Conclusão Constructos da fase 
Quantitativa (Quadro 11)

Categoria de Análise Qualitativa 
(Quadro 12)

v. Fluxo de informações 
associado aos coordenadores e 
lideranças informais;

5. Multiplexidade
10. Clustering
11. Reachability

1. Troca de afeto
7. Meios de comunicação
8. Métodos de resolução de conflitos
12. Preferência dos atores

vi. Rede densa, coesa e 
acessível.

2. Intensidade
3. Reciprocidade
4. Densidade
8. Centralidade de acesso
11. Reachability

1. Troca de afeto
4. Troca de bens ou serviços
6. Base normativa
7. Meios de comunicação
11. Tom ou clima

vii. Importância do conteúdo das
informações.

2. Intensidade
9. Centralidade de controle

3. Troca de informações
7. Meios de comunicação
10. Quantidade de compromissos

  Fonte: dados primários da pesquisa.

Esta  pesquisa  permitiu  compreender  que  a  feira  apresenta  uma  rede  de

produtores que estão se esforçando para se manter no mercado. No trabalho de

campo, por um período de 22 meses, foi possível acompanhar as mudanças na feira

e a evolução dos empreendedores feirantes. Na sua fase inicial, a dependência da

feira  em relação ao principal  apoiador  governamental  (a  Secretaria  Municipal  de

Agricultura) foi importante e diminuiu gradativamente ao longo da pesquisa.

Porém, apesar do longo tempo de pesquisa, o seu corte temporal não permitiu

a  aplicação  do  questionário  sociométrico  uma  segunda  vez  para  análise  da

estabilidade  da  rede.  Diante  da  constante  evolução  observada  no  fenômeno

analisado, estudos futuros poderão ser realizados. As características metodológicas

deste trabalho permitem a sua replicação e seria pertinente para medir a evolução

da rede, a sua estabilidade e sua organização política.

Retomando  a  definição  inicial  de  Aristóteles,  apresentada  no  início  deste

trabalho, que apresenta o homem como um  zóon politikon inserido num contexto

social, em que as relações predominam em relação às individualidades. Resgatando

todo o cabedal  de contribuições citadas nesta pesquisa e relacionadas às redes

interorganizacionais, pode-se afirmar que as relações de interdependência têm se

apresentado  como  um fenômeno  comum e  necessário  para  a  perpetuação  das

organizações.
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Assim,  é importante  que a  feira  do  produtor  mantenha um relacionamento

estreito com o seu apoiador governamental, sem criar uma dependência unilateral.

Essa relação deve ocorrer em um nível de igualdade e interdependência. Ou seja, a

feira  como  associação  representativa  de  uma  classe  de  pequenos  produtores

também deve ter poder de barganha perante seu apoiador; deve se organizar de tal

forma que seu apoiador também necessite de seu apoio.

Para  que essa situação se  efetive e  a APROFEG obtenha êxito  nas suas

ações, algumas recomendações devem ser consideradas:

i) fortalecer internamente a associação por meio do alinhamento dos objetivos

dos seus associados;

ii) investir na formação de uma estrutura de liderança;

iii) alinhar as ações de acordo com a demanda do mercado;

iv)  assumir formalmente um posicionamento dentro do  continuum urbano e

rural para nortear suas decisões, evitando polêmicas desnecessárias;

v)  criar  comitês  para  atuarem  em  setores  específicos,  que  hoje  são  de

responsabilidade do apoiador (locação do espaço físico, divulgação,  pesquisa de

preços).
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE)

Prezado(a) Senhor(a),

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Redes de cooperação

interorganizacional e a relação com as entidades de apoio: estudo de caso da Feira

do Produtor de Guarapuava”, sob a responsabilidade de André Rezende Petterson,

que  irá  investigar  a  relação  entre  as  entidades  de  apoio  e  os  pequenos

empreendimentos familiares rurais, participantes da Feira do Produtor. 

A escolha do tema desta pesquisa justifica-se pelo fato deste estudo poder

gerar conhecimentos práticos sobre variáveis condicionantes do sucesso de redes

interorganizacionais,  contribuir  para  o  entendimento  do  conteúdo  das  relações

intrarredes  e  apresentar  alternativas  para  a  inserção  dos  pequenos

empreendimentos rurais no ambiente econômico globalizado .

1.  PARTICIPAÇÃO  NA  PESQUISA:  Ao  participar  desta  pesquisa  você  deverá

responder a um questionário que contem perguntas diretas e objetivas, bem como

participar de uma entrevista sobre temas referentes a sua participação na Feira do

Produtor.

Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não

querer participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado o

questionário ou a entrevista sem nenhum prejuízo para você.

2.  RISCOS E DESCONFORTOS:  ao  responder  ao  questionário  ou  participar  da

entrevista,  você  poderá  sentir-se  constrangido  perante  as  questões.  Então,  a

pesquisa  apresenta  um  risco  mínimo,  que  será  reduzido  com  o  cancelamento

imediato de sua participação. Se precisar de tratamento por se sentir prejudicado por

causa da pesquisa, ou sofrer algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se

responsabilizará  pela  assistência  integral,  imediata  e  gratuita  encaminhando  o

participante para um serviço de saúde para atendimento especializado.

3.  BENEFÍCIOS:  esta  pesquisa  pode contribuir  para  o  melhor  entendimento  das

relações entre os participantes da Feira do Produtor e o consequente fortalecimento



122

da  feira  como  entidade  comercial  inserida  num  mercado  competitivo.  Também

poderá trazer mais exposição da feira na mídia local e regional.

4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que

sejam conseguidas pelo instrumento de pesquisa serão utilizadas somente para esta

pesquisa. Seus(suas) respostas, dados pessoais, ficarão em segredo e o seu nome

não aparecerá em lugar nenhum dos(as) questionários nem quando os resultados

forem apresentados.

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos

métodos utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador

responsável:

Nome do pesquisador responsável: André Rezende Petterson

Endereço: Travessa Lemos, 233 – Morro Alto – Guarapuava - PR

Telefone para contato: (42) 3035-4389

Horário  de  atendimento:  08h00min  às  11h30min  e  13h00min  as  16h00min  de

segunda a sexta feira.

6.  RESSARCIMENTO  DAS  DESPESAS:  Caso  o(a)  Sr.(a)  aceite  participar  da

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.

7.  CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO:  Se  o(a)  Sr.(a)  estiver  de  acordo  em

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido

que se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.
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APÊNDICE B – CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO

Pelo  presente  instrumento  que  atende  às  exigências  legais,  o  Sr.(a)

___________________________________________________________________,

portador(a)  da  cédula  de  identidade  ____________________,  declara  que,  após

leitura  minuciosa do Termo de Consentimento  Livre  e  Esclarecido  –  TCLE,  teve

oportunidade  de  fazer  perguntas,  esclarecer  dúvidas  que  foram  devidamente

explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será

submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma

seu  CONSENTIMENTO  LIVRE  E  ESCLARECIDO  em  participar  voluntariamente

desta pesquisa.

E, por estar de acordo, assim o presente termo.

Guarapuava, ______ de ______________________ de ________.

___________________________________________

Assinatura do Participante

___________________________________________

Assinatura do Pesquisador
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APÊNDICE C – APRESENTAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DE PESQUISA

Estes  questionários  são  instrumentos  de  coleta  de  dados  para  a  dissertação  de

mestrado de André Rezende Petterson (andre.petterson@hotmail.com), sob orientação do

Prof. Dr. Marcos de Castro, do Programa de Pós Graduação em Administração, nível de

Mestrado Profissional, da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná.

Os dados serão analisados globalmente, e os nomes dos respondentes não serão

divulgados. Destacamos que sua participação é muito importante para o desenvolvimento

de tal dissertação e estudos futuros e não demandará mais que 10 minutos de seu tempo.

Assim, convidamos você a responder sobre sua participação na Feira do Produtor.

Pela sua contribuição, desde já agradecemos.

André Rezende Petterson Prof. Dr. Marcos de Castro

Mestrando Orientador
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO

PERFIL SOCIOECONÔMICO

Por favor, preencha o formulário a seguir, com os dados referentes ao seu perfil
socioeconômico. Não coloque seu nome.

1. Sexo:
(1) masculino
(2) feminino

2. Idade:
(1) até 30 anos
(2) 31 a 35 anos
(3) 36 a 40 anos
(4) 41 a 45 anos
(5) 46 a 50 anos
(6) 51 a 55 anos
(7) 55 a 60 anos
(8) acima de 60 anos

3. Escolaridade:
(1) nunca frequentou escola
(2) fundamental incompleto
(3) fundamental completo
(4) médio completo
(5) superior incompleto
(6) superior completo
(7) Pós-Graduação

4. Número de dependentes:
(1) nenhum
(2) um
(3) dois
(4) três
(5) quatro ou mais

5. Renda Familiar
(1) até 2 salários mínimos
(2) de 2 a 4 salários mínimos.
(3) de 4 a 6 salários mínimos.
(4) de 6 a 8 salários mínimos.
(5) acima de 8 salários mínimos

6. Participação dos ganhos da feira na 
renda familiar:
(1) é a única renda familiar
(2) é a principal renda familiar
(3) tem participação importante na renda da 
família
(4) tem participação minoritária
(5) não tem participação
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO SOCIOMÉTRICA (QAS)
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APÊNDICE F – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE ENTREVISTA 1 (RSE1)

Esta entrevista é instrumento de coleta de dados para a dissertação de mestrado de
André  Rezende  Petterson  (andre.petterson@hotmail.com),  sob  orientação  do  Prof.  Dr.
Marcos de Castro, do Programa de Pós Graduação em Administração, nível de Mestrado
Profissional, da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná.

Os dados serão analisados globalmente, e os nomes dos respondentes não serão
divulgados. Destacamos que sua participação é muito importante para o desenvolvimento
de tal dissertação e estudos futuros. Assim, convidamos você a participar desta entrevista a
respeito da Feira do Produtor.

Pela sua contribuição, desde já agradecemos.

André Rezende Petterson Prof. Dr. Marcos de Castro
Mestrando Orientador

1) Como surgiu a ideia da feira? De quem foi a ideia da feira? Quem iniciou?

2) Quando iniciou a feira?

3) Quantas edições existem hoje?

4) Quais órgãos são parceiros dos produtores e contribuem com as feiras?

5) De que forma estes órgão contribuem?

6) O que motivou os produtores a fazerem parte da feira? 

7) Quantos produtores fazem parte? 

8) O que precisa para fazer parte do grupo? 

9) Como funciona a feira? Existe um líder? 

10) Quem organiza? 

11) Quais são as vantagens e benefícios para os produtores? E há desvantagens?

12) Como é a relação entre os produtores?

13) Como é a relação da organização com os produtores?

14) Quais são as dificuldades encontradas pela organização e pelos produtores em 

relação a feira?

16)  Existe parceria entre os produtores?

17)  A parceria de órgãos públicos com os produtores disponibilizou meios que 

iniciaram ou favoreceram ações de maneira continua que pode ter melhorado ou não

as condições de responsabilidade social em termos de serviços sociais, geração de 

empregos, saúde, instrução?

18) Quem treina os produtores?

19) Os produtores contribuem com algum sindicato? Possuem funcionários? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO DE ENTREVISTA 2 (RSE2)

Esta entrevista é instrumento de coleta de dados para a dissertação de mestrado de
André  Rezende  Petterson  (andre.petterson@hotmail.com),  sob  orientação  do  Prof.  Dr.
Marcos de Castro, do Programa de Pós Graduação em Administração, nível de Mestrado
Profissional, da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná.

Os dados serão analisados globalmente, e os nomes dos respondentes não serão
divulgados. Destacamos que sua participação é muito importante para o desenvolvimento
de tal dissertação e estudos futuros. Assim, convidamos você a participar desta entrevista a
respeito da Feira do Produtor.

Pela sua contribuição, desde já agradecemos.

André Rezende Petterson Prof. Dr. Marcos de Castro
Mestrando Orientador

1) A feira corre algum risco com uma eventual troca de governo nas próximas 

eleições para prefeito?

2) O quão é a feira dependente da prefeitura?

3) Quais as atribuições e responsabilidades da APROFEG?

4) A APROFEG possui uma boa estrutura de lideranças?

5) Há alguma preocupação em preparar os sucessores dos coordenadores?

6) A rotatividade de feirantes é um fato positivo ou negativo?

7) A feira comporta uma sexta edição?
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APÊNDICE H – MATRIZ REPRESENTATIVA DA REDE INTERORGANIZACIONAL


