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RESUMO 

 

Este trabalho busca compreender os motivos que levam as organizações à formação de 

relacionamentos interorganizacionais, compreendendo o que leva as empresas a se unirem 

com outras, tendo como objetivo identificar os fatores de formação, manutenção e os 

resultados alcançados por microempresas em duas redes interorganizacionais pertencentes ao 

programa “Empreender” na região de Guarapuava. Dessa maneira, buscou-se elencar, por 

meio da literatura, os fatores determinantes para a formação de tal relacionamento, listando-se 

a compreensão dos fatores relacionados à formação, a manutenção (aqui denominada de 

facilitadores e dificultadores) e os resultados obtidos por estas empresas. Para se compreender 

o tema, escolheu-se, como campo de estudo, o programa “Empreender” da cidade de 

Guarapuava, estado do Paraná. Para tanto foram escolhidos como objeto de estudo dois 

núcleos setoriais para a aplicação da pesquisa: 1) o núcleo de comunicação e 2) o núcleo de 

tecnologia da informação. Primeiramente foram levantados os fatores motivadores da 

formação do relacionamento; em seguida, os fatores facilitadores e dificultadores e por fim os 

resultados. Para atingir os propósitos da pesquisa, foi utilizada a estratégia de estudo de caso e 

a utilização do métodos qualitativos. Os resultados obtidos após a aplicação da pesquisa 

apontam os principais fatores motivadores de relacionamento como: i) eficiência, buscando 

parcerias e informações que possibilitem melhorias na gestão da empresa, diminuição de 

custos e capacitação dos profissionais; ii) reciprocidade, que foi relevante para formação do 

núcleo, confiança e proximidade de alguns empresários, que foi um fator motivador e iii) 

legitimidade:  a busca por atuar em conjunto com outras empresas a fim de ter um 

reconhecimento perante o mercado de maior prestigio e segurança foi também um dos fatores 

apontados como motivadores pela pesquisa. Em relação aos fatores dificultadores dos 

relacionamentos, constatou-se que os mesmos estão associados à falta de organização e de 

planejamento das reuniões e à falta de tempo dos empresários para participar dos encontros. 

Como facilitadores tem-se os objetivos em comum; confianças entre as empresas; entidade 

facilitadora e ambiente democrático. No que se refere aos resultados obtidos pelos 

relacionamentos, por sua vez, constatou-se que as organizações tiveram aumento no nível de 

cooperação e melhoria no relacionamento com os concorrentes; como principal resultado 

apontado pela pesquisa está o conhecimento obtido pela participação do núcleo. Pode-se 

considerar que as organizações tinham o objetivo inicial em melhorar relacionamento com os 

concorrentes; após sua participação seus objetivos se voltaram à melhoria na gestão, razão 

pela qual os empresários permanecem participando deste relacionamento. As contribuições 

práticas apontadas pelo estudo foram: definição dos objetivos de cada núcleo e 

monitoramento dos resultados; facilitação do acesso ao núcleo, extensão do convite a mais 

empresas; realização de mais ações de capacitação para os empresários; realização de um 

diagnóstico de gestão em cada núcleo; criação de ações com resultados diretos para a 

organização; compartilhamento de ferramentas de gestão; criação de indicadores em comum 

para monitorar os resultados e busca por evidenciar os diferenciais do núcleo para 

comunidade em geral, a fim de desenvolver cada vez mais o programa e seus participantes. 

 

Palavras-chave: Relacionamentos Interorganizacionais. Redes Interorganizacionais. 

Motivadores de Relacionamento Interorganizacionais. Resultados de Relacionamento 

Interorganizacionais.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This research aims at understanding the reasons why companies work with inter-

organizational relationships, comprehending what leads companies to get united with others, 

having as an objective to identify the formation and maintenance factors, as well as the results 

achieved by microenterprises in two inter-organizational networks belonging to the program 

“Empreender” in the region of Guarapuava. Therefore, it was aimed through literature to list 

the determining factors to the development of this relation, being listed as determinants the 

comprehension of the factors related to the formation and maintenance (named as facilitating 

factors and difficult factors during this work) and the results from these companies. To 

understand the theme it was chosen as working field the program “Empreender” in the city of 

Guarapuava, in the state of Paraná. For this purpose, two sectorial centers were chosen for this 

research applicability: 1) Communication center; 2) information technology center. At first, 

the motivating factors in the formation of the relation were investigated, afterward the 

facilitating factors and difficult factors and eventually the results. To reach the research 

objectives, the strategy of case study and qualitative methods were used. The results obtained 

after the application of the research pointed out the main motivating factors in the relation as 

i) efficiency, looking for partnerships and information that allow development of the business 

management; ii) reciprocity was important for the formation of the center, the reliance and 

closeness from some entrepreneurs were a motivating factor; iii) legitimacy of companies for 

cooperating with others in order to have a better appreciation from the market of great 

prestige and safety were also one of the factors pointed as motiving by the research. 

Regarding the facilitating and difficult factors, it was verified that the main difficult factors 

were related to the lack of organization and planning of the meetings and the absence of some 

entrepreneurs during them. As facilitating factors there were: common goals, reliance among 

companies, facilitating team and democratic environment. Regarding the results obtained 

through the relationships, it was noticed an increase in the cooperation levels of the 

organizations, better relation to the competitors and the key result according to the research is 

related to knowledge gained through the participation in the center. It can be considered that 

organizations had as initial goal improvement of their relations with competitors, after the 

participation their goals were directed to the management development, and these are the 

reasons why entrepreneurs are still participating.  The practical contributions pointed out by 

this study were: setting of the goals from each center and tracking of the results; facilitating 

the access to the centers, inviting more companies to join; performing more training actions to 

entrepreneurs; executing a management diagnostic in each center; bringing up results directly 

to the organization; sharing management tools; creating common indicators to monitor the 

results; trying to emphasize the increment of the center for the community in order to have a 

better program and participants. 

 

Key words: inter-organizational relationships; inter-organizational networks; inter-

organizational motivating factors; inter-organizational relationship results. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução da sociedade também é acompanhada pela evolução dos modelos de 

gestão, passando por momentos distintos, desde que o homem começou a utilizar ferramentas 

para melhorar sua produção para assim comercializar o excedente, seguindo pela revolução 

industrial, com a busca incessante no aumento de produtividade, até chegar aos dias atuais, 

com os modernos modelos de gestão e a tentativa de alcançar a vantagem competitiva 

sustentável. Muitos modelos foram criados, muitas técnicas implantadas, como o downsizing, 

a gestão da qualidade, a qualidade total e muitas outras tentativas de melhorar a gestão. Junto 

com a evolução da administração, os modelos de negócio também evoluíram; empresas 

verticalizadas, com grandes estruturas, abriram espaço para empresas cada vez menores. A 

diminuição das operações das organizações fez com que aumentasse a quantidade de 

empresas que operam no mesmo mercado, ou seja, a evolução fez com que os 

relacionamentos entre empresas crescessem, ao ponto de ser foco de estudos acadêmicos 

(BALESTRIN e VERSCHOORE, 2016). 

A compreensão dos relacionamentos é objeto de estudo em áreas de conhecimento 

como psicologia, sociologia e também no contexto organizacional. Na sociedade, de maneira 

geral, as interações entre indivíduos ocorrem a todo o momento; da mesma maneira no mundo 

empresarial, as organizações estão se relacionando a todo tempo, seja comprando, vendendo 

ou interagindo com outras organizações. A compreensão das razões pelas quais as 

organizações se relacionam umas com as outras permite compreender melhor o ambiente 

organizacional e as próprias organizações (GNYAWALI e MADHAVAN, 2001). 

Os relacionamentos organizacionais são as relações entre as organizações, são a 

maneira como elas interagem umas com as outras dentro de um ambiente competitivo. Este 

ambiente é repleto de riscos e incertezas enfrentados pelas organizações. Gestores optam por 

inúmeros tipos de estratégias para interagir com estes desafios e várias ações são realizadas 

com o objetivo de conquistar mercado e novos clientes, além de segurar uma posição 

consolidada no mercado (BALESTRIN e VARGAS, 2004).  

Para competir nesse mercado, muitas organizações optam pela estratégia de formar 

parcerias comerciais, associarem-se a outras organizações na tentativa de responder às 

influências sofridas pelo ambiente. Segundo Bulgacov (2007), a organização é influenciada 

diretamente pelos fatores externos que, de alguma maneira, interferem diretamente ou 

potencialmente em suas operações. A participação de uma rede, segundo Gnyawali e 
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Madhavan (2001), possibilita que o empresário possa pesquisar e monitorar o ambiente e as 

ações dos concorrentes devido à proximidade das relações. 

É possível considerar-se também que as condições ambientais podem aumentar a 

probabilidade que a organização seja influenciada ou gere contingências de formação de 

relacionamento. Além da tentativa de estar preparada e enfrentar as mudanças ambientais, 

existem diversos fatores que podem motivar a formação de relacionamentos 

interorganizacionais (ARAÚJO, 2000). Quando duas ou mais organizações optam por formar 

relações de cooperação, surgem as redes de cooperação; geralmente são empresas de ramo 

específico ou do mesmo setor de atividade que entre si concordam em estabelecer parcerias e 

desenvolver ações em conjunto, a fim de atingir objetivos comuns. Essa configuração gera 

benefícios às empresas participantes e proporcionam a oportunidade de acesso a outros 

recursos escassos, além da troca de experiências com os outros participantes (HITT, 

IRELAND e HOSKISSON, 2008).  

A participação em uma rede proporciona um ambiente de cooperação em que empresa, 

por meio de parcerias, cria ações que beneficiam umas às outras, não deixando, entretanto, de 

competir umas com as outras, disputando muitas vezes os mesmos recursos dentro de um 

ambiente; esta é a relação chamada de “co-corrência” (GNYAWALI e MADHAVAN, 2001). 

A compreensão desta relação traz uma maior clareza e proporciona melhores condições para 

as estratégias dos dirigentes responsáveis pelos programas de fomento à formação de novas 

redes.  

Os estudos sobre as relações entre organizações tiveram influência devido ao 

crescimento da sua importância com o reconhecimento de que as organizações estão inseridas 

em um contexto de relação de conexão ambiental com outras organizações; dessa maneira, a 

sobrevivência e o desempenho de uma organização estão condicionando as relações a outras 

organizações (OLIVER, 1990). 

Os relacionamentos entre as organizações surgem a partir da evolução da proximidade 

entre elas favorecendo o surgimento de parcerias, joint ventures, alianças estratégicas, 

contratos de terceirização e subcontratação (BALESTRIN e VARGAS, 2004). Essas novas 

alianças entre as organizações podem ser chamadas de cooperação, a partir do momento que 

uma empresa se une a outra a fim de atingir objetivos em comum. As relações 

interorganizacionais são complexas, pois envolvem o ambiente e suas incertezas, objetivos e 

estruturas organizacionais diferentes.  

Oliver e Ebers (1998) destacam a importância de se verificar os motivos da formação e 

da manutenção dos relacionamentos no seu contexto; muitas são as razões para que as 
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organizações se relacionem e estabeleçam parcerias com outras organizações. O acesso a 

novos mercados, o desenvolvimento de novos produtos, um maior conhecimento do mercado, 

necessidade legal, objetivos em comum, a redução de custos e a melhoria da eficiência são 

alguns dos inúmeros fatores que pode ser motivadores da formação desses relacionamentos 

(BALESTRIN e VARGAS, 2004; BENGTSSON e KOCK, 1999; OLIVER, 1990). 

Mesmo com objetivos em comum, as organizações precisam estabelecer regras, 

estruturas e algumas vezes formalizar essas parcerias por meio de contratos. Muitas vezes 

esse papel é feito por entidades de classe e associações que desenvolvem programas que 

norteiam os relacionamentos.  

Nos relacionamentos interorganizacionais é necessária a coordenação entre os 

membros, pois cada organização tem comportamentos e prioridades distintas, ambiente e 

motivações diferentes. As redes de cooperação de maneira geral vão estar inseridas em um 

paradigma de cooperação e competição, pois a linha que divide estes fatores é muito próxima; 

são empresas atuando juntamente para melhorar seus negócios, disputando os mesmos 

clientes (MORINISHIA e GUERRINIB, 2011). 

Algumas entidades identificaram que a união de empresas do mesmo setor na busca de 

objetivos em comum fortalece o mercado. Esta é visão da Confederação das Associações 

Comerciais do Brasil (CACB), que juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) criou o Programa Empreender, o qual em nível nacional 

busca incentivar a união de micro e pequenas organizações em núcleos setoriais. Este 

programa é disseminado para as Associações Comerciais e Empresariais (ACE). Em 

Guarapuava o programa foi criado em 2013, pela Associação Comercial e Empresarial de 

Guarapuava (ACIG), tendo hoje 11 núcleos setoriais com a participação de mais de 180 

empresários se destacando pela atuação, os núcleos de tecnologia de informação e núcleo de 

comunicação, que são os que têm maior quantidade de ações realizadas, diferenciando-se dos 

demais. 

A metodologia utilizada por esses núcleos é baseada em reuniões quinzenais, na sede 

da associação comercial para discutir junto com um consultor especializado quais ações e 

projetos serão desenvolvidas pelos empresários, como campanhas promocionais em conjunto, 

realização de eventos, treinamentos, palestras e consultorias. Essas organizações, mesmo 

participando dos projetos continuam a competir e a dividir o mesmo mercado (CACB, 2016). 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Considerando esses breves apontamentos, este trabalho centrou-se no tema dos 

relacionamentos interorganizacionais e os seus resultados, tendo como orientação o seguinte 

problema de pesquisa:  

Quais são os fatores motivadores, dificultadores, facilitadores e quais os 

resultados dos relacionamentos estabelecidos por meio da participação no Programa 

Empreender na cidade de Guarapuava? 

 

1.3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

Buscando compreender quais as motivações dos empresários em participarem dos 

núcleos, os resultados obtidos e os aspectos que contribuem para a sua permanência, foram 

estabelecidos os objetivos norteadores desta pesquisa. 

Como objetivo geral, este trabalho se propõe a identificar os fatores de formação, 

manutenção e os resultados alcançados por microempresas em duas redes 

interorganizacionais pertencentes ao Programa Empreender na região de Guarapuava 

PR. 

Para responder ao problema de pesquisa o objetivo geral foi dividido em objetivos 

específicos que são: 

a) Caracterizar as redes foco da pesquisa e as organizações participantes. 

b) Identificar os fatores ligados à formação dos relacionamentos interorganizacionais 

a partir do Programa Empreender. 

c) Identificar os fatores de manutenção de relacionamentos interorganizacionais no 

Programa Empreender. 

d) Identificar os resultados obtidos pelas organizações a partir da participação do 

Programa Empreender. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

  

Conforme apontado por Nhoria (1992), o aumento do interesse sobre os 

relacionamentos interorganizacionais refere-se a três motivos principais: o surgimento de uma 

nova forma de competição, baseada no modelo do Vale do Silício; o surgimento de novas 

tecnologias facilitando a comunicação possibilitando um aumento nas relações entre as 

organizações e a visão acadêmica em análises sobre redes voltadas aos estudos 

organizacionais.  
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Mesmo com o crescimento e a importância do estudo sobre relacionamentos 

interorganizacionais, este campo ainda tem muito a ser explorado. A maioria das pesquisas 

estudam as organizações individualmente e não no contexto de relacionamento com outras 

organizações (CUNHA; e CARRIERI, 2003). 

Os primeiros estudos relacionados a compreender os relacionamentos entre 

organizações foram realizados nos anos 60 e o foco era a análise das estruturas das empresas, 

tendo Lawrence e Lorsh como precursores no estudo da relação entre ambiente e estrutura da 

organização. A análise das estruturas dos relacionamentos só foi possível com o avanço da 

tecnologia; nos anos 80 muitos autores adotaram as análises dos relacionamentos, dentre eles 

Bacharch e Lawler; Tycg; Pfeffer; Perrow; Bojea e Whetten; Tichy, Tushmann e Frobun; Van 

de Ven e Ferry (MOTTA, 1987). 

No início dos anos 90 foram realizadas as primeiras publicações no The Academy of 

Management Review , as quais abordavam a cooperação como estratégia organizacional e 

tinham como autores Hill (1990), Oliver (1990), Ghoshal e Bartlett (1990) e Ring e Van de 

Ven (1994). Hill (1990) teve uma abordagem na compreensão dos riscos de oportunismo nos 

relacionamentos interorganizacionais sem ter o foco direto na cooperação entre organizações. 

Por outro lado, o artigo de Oliver (1990) abordou com maior profundidade a cooperação entre 

empresas (BEGNIS; PEDROZO; ESTIVALETE, 2008).  

O interesse em compreender esta área tem crescido no decorrer dos anos; trabalhos de 

autores como Nohria (1992), Oliver (1990), Bengtsson e Kock, (1999) e Castells (1999) 

tiveram importância nos estudos dos relacionamentos organizacionais. Mesmo se tratando de 

um tema de grande relevância ainda é um campo a ser explorado no ambiente acadêmico. 

Em estudo realizado por Balestrin e Vargas (2004) encontraram-se, entre os anos de 

1980 e 1996, 158 artigos internacionais publicados referentes ao tema de “redes 

interorganizacionais”. Nos últimos anos as pesquisas sobre redes interorganizacionais têm 

crescido, mesmo assim, esse número não é expressivo. Desde 2006 foram publicados 56 

artigos acadêmicos nos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), tendo como temática “redes de cooperação” e “relacionamentos 

interorganizacionais”; a pesquisa incluiu todos as bases de dados CAPES disponíveis para 

pesquisa online. Os artigos foram baixados, seus resumos lidos e classificados, de um total de 

152 artigos encontrados com termos semelhantes. Em 2013 e 2014 foram os anos com maior 

número de artigos publicados com 14 publicações em 2013 e 12 em 2014; depreende-se, 

portanto, que 46,43% das publicações sobre o tema foram feitas neste período. 
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As redes de cooperação empresariais buscam o equilíbrio entre a competição e a 

cooperação de empresas do mesmo porte. Mesmo possuindo flexibilidade e agilidade na 

solução e compreensão de problemas devido ao seu tamanho, as micro e pequenas empresas 

apresentam limitações em razão de suas estruturas (TALAMO, 2008).  

Do ponto de vista prático, a importância do estudo também está relacionada à 

possibilidade de geração de benefícios para as organizações, partindo do pressuposto que as 

empresas unem-se umas às outras a fim de atingir objetivos em comum; pode-se entender que 

essa configuração pode facilitar o alcance dos objetivos e melhorar o resultado dessas 

organizações. Inúmeras são as formas de interação possíveis, como troca de informações, 

compras coletivas, capacitações, investimentos e melhoria na representatividade 

(BALESTRIN, VERSCHOORE e REYES, 2010). 

Nesse sentido, a compreensão dos motivos pelos quais as organizações decidem 

realizar ações em conjunto pode esclarecer qual a real motivação na formação e incentivo ao 

estabelecimento dessas relações: será que estão sendo atingidos, será que as motivações 

iniciais são idênticas às motivações após a inserção no relacionamento?  

Os autores Balestrin e Verschoore (2008) defendem que os relacionamentos 

interorganizacionais têm objetivos claros, a fim de gerar benefícios à empresa; dessa maneira 

é uma motivação individual que gera o desejo pela configuração em redes. Existem outras 

razões e motivações para a escolha da configuração em redes.  

O objetivo para a formação de uma rede de cooperação é unir atributos para responder 

às incertezas ambientais através de ações unificadas, mas descentralizadas, que possibilitem 

aos participantes ganho competitivo. A união entre os participantes da rede fortalece todos os 

seus participantes por meio do fortalecimento do setor (BALESTRIN e VERSCHOORE, 

2008). 

Também é relevante ao tema a compreensão dos fatores de manutenção, que são as 

razões pelas quais as organizações se mantêm nos núcleos e que podem ser um indicador 

importante na compreensão da interação da rede com a sociedade. Por fim, os resultados 

obtidos individual e coletivamente são extremamente importantes para a compreensão dos 

efeitos das redes de cooperação. Ao se compreender os fatores de manutenção, podem-se 

fazer as relações com as razões pelas quais os empresários se mantêm nessa configuração e se 

os objetivos e anseios se alteraram após sua entrada, além de quais fatores facilitam ou 

dificultam a manutenção; a compreensão desses fatores pode auxiliar a gestão desses grupos e 

também a formação de novos relacionamentos. 
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As redes de cooperação são formadas a partir de interesses em comum entre os 

participantes, motivações que criam a demanda para o surgimento de uma nova configuração 

a fim de melhorar os resultados e atingir os objetivos individuais. Nesse sentido, existem 

ainda os fatores que facilitam ou podem dificultar a formação desse tipo de relacionamento, 

de acordo com Oliver e Ebers (1998). 

O objetivo de uma rede é conseguir melhores resultados para seus participantes em 

termos gerais e não individuais; dessa maneira é necessária a avaliação de outros fatores que 

determinem a eficiência coletiva; existe uma necessidade de encontrar indicadores de 

avaliação que permitam avaliar a rede e os objetivos alcançados (CASTRO, BULGACOV e 

HOFFMANN, 2011).  

Em Guarapuava o Programa Empreender teve início no ano de 2013 e teve a adesão de 

muitos empresários, o que proporcionou um ambiente favorável à pesquisa, pois não existe 

nenhum tipo de investigação relacionada ao tema que tenha sido aplicada a esses 

participantes; por essa razão é que a pesquisa foi realizada nesta cidade, além da facilidade de 

acesso por parte do pesquisador que faz parte da diretoria da entidade mantenedora do 

programa e pela curiosidade em conhecer os resultados obtidos pelos empresários através da 

sua participação. 

Na região de Guarapuava, em 2007, foi realizado um estudo que elencou os fatores 

motivadores, a manutenção (facilitadores e dificultadores) e os resultados dos 

relacionamentos interorganizacionais. A pesquisa foi aplicada em uma rede de cooperação do 

setor de materiais de construção; os principais fatores de motivadores de formação da rede 

estão relacionados à melhoria do desempenho da organização. Os fatores facilitadores estão 

relacionados à participação de outra entidade e gestão da rede; como principal dificultador 

identificou-se o baixo nível de cooperação e com relação aos resultados dos relacionamentos, 

a rede não atingiu os objetivos e expectativas dos associados, tendo resultado positivo apenas 

no acesso a recursos (CASTRO, 2007).  

A realização da pesquisa gera benefícios também para as organizações participantes, 

uma vez que os resultados obtidos possibilitam que as organizações avaliem, identifiquem e 

estabeleçam melhorias no relacionamento; além disso, gera aos empresários participantes do 

Programa Empreender em Guarapuava PR uma análise imparcial e possibilita a melhoria do 

relacionamento a partir das sugestões e conclusões da pesquisa. 

É de grande relevância a compreensão dos resultados pelo programa como um todo, ao 

analisar estes núcleos setoriais pode-se verificar se o Programa Empreender está gerando 

resultados positivos ou negativos para as empresas. 
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A compreensão de quais são os fatores que motivam a entrada, manutenção e os 

resultados da participação de uma rede podem beneficiar outras pesquisas, compreender a 

importância do fomento e criação de novas redes, efetividade destas redes. 

 

1.5 ESTRUTURA DO PROJETO DE DISSERTAÇÃO 

 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos: no primeiro é apresentada a 

introdução em que está contida a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os 

objetivos geral e específicos e a justificativa.  

Em seguida, no segundo capítulo, apresenta-se o referencial teórico-empírico sobre o 

tema do trabalho através das principais abordagens teóricas relativas aos relacionamentos de 

cooperação, sendo estas divididas entre: os relacionamentos interorganizacionais, os 

relacionamentos de cooperação, formação, manutenção e os resultados dos relacionamentos 

de cooperação. 

No terceiro capítulo é descrita a metodologia utilizada na realização da pesquisa com a 

especificação do problema, categorias de análise, definições constitutivas e operacionais, 

descrição da unidade de análise, descrição e delineamento dos aspectos metodológicos e 

análise dos resultados. 

No quarto capitulo são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da pesquisa 

e as análises destes resultados e no quinto e último capítulo expõem-se as considerações 

finais, bem como as sugestões encontradas após a aplicação da pesquisa.  

A figura 01 apresenta uma síntese da estrutura da dissertação. 
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Figura 1 - Estrutura da Dissertação  

 

                  Fonte: elaborado pelo autor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico adotado foi construído a partir dos principais autores e das várias 

publicações em periódicos nacionais e internacionais. Foram realizadas pesquisas 

bibliográficas com os autores seminais do tema e também nos periódicos Capes, onde foram 

encontrados 52 artigos publicados nos últimos 10 anos; também foram utilizadas teses e 

dissertações sobre o tema para compor o referencial teórico. Para melhor compreensão, os 

tópicos do referencial foram divididos em redes e relacionamentos interorganizacionais; 

relacionamentos de cooperação; processo de formação de relacionamentos de cooperação; 

manutenção de relacionamentos de cooperação, resultados de relacionamentos de cooperação 

e síntese do referencial teórico. 

 

2.1 REDES E RELACIONAMENTOS INTERORGANIZACIONAIS 

 

O ambiente de competição global em que as organizações estão inseridas tem 

provocado uma série de mudanças na maneira como as empresas realizam seus negócios; os 

clientes estão cada vez mais informados, exigentes e não aceitam mais produtos e serviços de 

baixa qualidade; nesse sentido, para competir neste ambiente extremamente difícil, as 

organizações têm recorrido a alianças cooperativas (CANDIDO e ABREU, 2004). 

Essas alianças cooperativas também são chamadas de redes, termo que possui muitas 

aplicações e contextos diferentes; em sua origem ele se referia a uma espécie de armadilha 

para pássaros, onde as linhas eram entrelaçadas em vários nós para formação da rede. Mais 

recente o termo tem sido utilizado par designar pontos de mútua comunicação. Esse termo 

tem diversas aplicações: rede de pesca, rede de comunicação e etc (BALESTRIN e VARGAS, 

2004). 

Segundo Balestrin e Vershore (2008), no contexto organizacional as redes são ligações 

de longo prazo entre diferentes empresas que se relacionam a fim de ganhar ou sustentar 

vantagem competitiva. Elas são uma nova opção para enfrentamento das dificuldades 

organizacionais e o reconhecimento de interdependência das organizações. Essas alianças são 

extremamente importantes para as organizações. 

A origem do termo rede tem várias abordagens; segundo a etimologia da palavra, esse 

termo representa um entrelaçamento de cordas com aberturas regulares fixadas por malhas 

formando uma espécie de tecido. Ao voltar para os conceitos de rede, Candido e Abreu (2004) 

afirmam que as relações interorganizacionais podem ser analisadas comparando com uma 
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rede física, sendo as ligações organizacionais os nós que formam a rede, se conectando, 

comunicando estando interligadas a outras organizações.   

A autora Oliver (1990) entende o termo rede como as transações, os fluxos e as 

ligações que ocorrem entre duas ou mais organizações em seu ambiente. Ainda para Candido 

e Abreu (2004) pode ser considerada um mecanismo de mercado para alocar pessoas e 

recursos para problemas e projetos de maneiras descentralizadas em uma perspectiva de 

adaptação às mudanças do contexto organizacional; algumas organizações têm limitações 

financeiras, dimensionais e estruturais e acabam formando alianças que procuram solucionar 

essas falhas.  

Na análise das organizações que fazem parte de redes interorganizacionais, a empresa 

está inserida em um contexto que envolve uma ou mais organizações de forma interativa e 

integrada, podendo assim formar parcerias compartilhando recursos fundamentais para suas 

atividades. A evolução de uma rede pode mudar a concepção sobre a concorrência, em que as 

organizações participantes deixam de ser vistas como concorrentes e sim parceiros comerciais 

(CANDIDO e ABREU, 2004). 

Essas redes são formadas por organizações diferentes que estabelecem 

relacionamentos a partir do estabelecimento de papéis, atribuições e responsabilidades. Estes 

relacionamentos são formados muitas vezes por organizações distintas, com estruturas e 

tamanhos diferentes, agindo em conjunto para atingir objetivos em comum (SILVA, 2012). 

A configuração em rede é aplicada em diversos tipos de relações e caracteriza-se por 

um conjunto de fluxos, recursos e informações entre organizações. O fluxo pode ser 

estabelecido de diversas maneiras e fins, podendo ser alianças estratégicas, parcerias 

comerciais, necessidades, terceirização ou outras razões que façam com que as organizações 

estabeleçam um relacionamento (BALESTRIN e VARGAS, 2004). 

Por meio dessas interações com outras organizações, uma empresa pode desenvolver e 

expandir seus negócios. Ao estudar as redes interorganizacionais, o relacionamento entre 

concorrentes não possui o mesmo nível de análise que as relações verticais entre compradores 

e vendedores, que são formados por trocas de recursos, fornecimento (BENGTSSON e 

KOCK, 1999).  

As redes podem ser estudadas a partir de diferentes abordagens ou correntes teóricas: 

Economia Industrial em diferentes classes de custos, especialização do trabalho e a economia 

de escala como fator principal da rede; Estratégias Interorganizacionais, formação de alianças 

estratégicas para manter ou gerar vantagem competitiva; Recursos, necessidade de recursos 

complementares; Redes Sociais, organização e membros influenciando fortemente a rede, 
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uma abordagem mais política; Custos de Transação, utilização da rede como forma de reduzir 

custos, diminuir incertezas e os riscos; Teoria Institucional, organizações buscam legitimidade 

e uma posição social diferenciada ao se associar a uma rede; Teorias Críticas e Radicais, 

apresentam a formação das redes como um exercício de dominação e poder (BALESTRIN e 

VARGAS, 2004). 

As redes podem assumir relações verticais e horizontais e podem incluir elementos de 

concorrência/conflitos e cooperação/harmonia. Relacionamentos em redes de negócios 

geralmente são construídos com base na confiança e mutualidade; entende-se que essas 

relações devem ser harmoniosas. Os relacionamentos trazem uma série de ações e parcerias 

que podem ser em informações técnicas, planejamento, conhecimentos, social e auxilio 

jurídico (BENGTSSON e KOCK, 1999). 

A opção de uma organização em se unir a uma rede é uma alternativa ao modelo 

burocrático e verticalizado de produção; existe também a percepção de que as organizações 

tornam-se mais eficientes quando estabelecem parcerias com outras organizações externas 

(CANDIDO e ABREU, 2004). 

 

2.1.1 Classificação das redes 

 

As redes interorganizacionais apresentam diversas abordagens; dependendo da 

maneira como uma rede é estabelecida, os objetivos das organizações participantes 

determinam o que se apresenta como a tipologia da rede, sendo divididas pela orientação: rede 

hierárquica, rede formal, rede de conivência e rede de cooperação. Essa tipologia é 

determinada pelo objetivo ou razão pela qual a empresa faz parte da rede; o quadro 1 

apresenta uma síntese da classificação das redes (BALESTRIN; VARGAS, 2004). 

  

Quadro 1 – Dimensões das redes e suas características 

Classificação Características 

Redes verticais: a 

dimensão da 

hierarquia. 

Esse tipo de rede é mais comum em grandes organizações que 

adotam a estratégia de redes verticais para maior proximidade com 

o cliente; essa relação é muito parecida com a de matriz e filial, em 

que a empresa de maior porte exerce força e poder sobre a menor, 

que apresenta baixa autonomia jurídica e administrativa. 

Redes horizontais: a 

dimensão da 

cooperação. 

As redes de cooperação são construídas por organizações 

independentes, que têm por opção a participação de atividades 

específicas em conjunto com outras organizações para atingimento 

de objetivos individuais e coletivos. 

                                                                                                                                                            continua 
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                                                                                                                                                    continuação 

Classificação Características 

Redes formais: a 

dimensão contratual. 

Os relacionamentos entre as organizações são formalizados por 

meio de termos contratuais que estabelecem regras de conduta 

entre os atores. Os atores concorrentes escolhem cooperar dentro 

de certo domínio. Assim, as redes favorecem a concentração de 

esforços, sem privar a liberdade de ação estratégica de seus 

membros. 

Redes informais: a 

dimensão da 

conivência 

As redes de conivência são formadas por portadores de 

preocupações semelhantes, podem ser encontros informais entre os 

participantes, em que existe troca de experiência e de informação 

sobre as bases da livre participação. 

     Fonte: Adaptado de Balestrin e Vargas (2004). 

 

Nas redes verticais (ou hierárquicas) encontramos uma configuração em que as 

organizações possuem uma estruturação hierárquica bem definida, mais utilizada por grandes 

corporações que mantêm seus negócios em vários níveis. Alguns determinados tipos de 

franquias utilizam essa modalidade; as unidades são controladas pelas matrizes, que fornecem 

todos os insumos para o funcionamento da empresa, treinamento dos funcionários e também o 

acompanhamento. A unidade tem uma autonomia na sua operação, mas é dependente 

totalmente de outra empresa (BALESTRIN e VARGAS, 2004). 

No caso da rede horizontal ou de cooperação, as organizações independentes e 

autônomas, por razões específicas, decidem desenvolver ações ou atividades com outras 

organizações a fim de atingir seus objetivos podendo ser: fortalecimento do setor, abertura de 

novos mercados, diminuição dos custos e acesso aos recursos escassos. As organizações que 

se unem com objetivo de cooperar tendem a buscar o mesmo objetivo que sozinhas teriam 

maior dificuldade de alcançar; ao invés de disputar pelo mesmo objetivo, se unem para 

conquistarem juntas. Essas alianças podem ser encontradas em consórcios, associações e 

núcleos setoriais (BALESTRIN e VARGAS, 2004). 

Já nas redes formais ou contratuais, que se trata de formação de redes com grande 

formalização e regulamentação, os termos contratuais estabelecem a formação e as diretrizes 

do relacionamento das organizações participantes, o que é comum em franquias e alianças 

estratégicas; sua utilização busca diminuir as incertezas e inseguranças entre as organizações 

(CASTELLS, 1999).  

Nesse sentido, as redes informais ou de conveniência se configuram em encontros 

informais entre organizações, indivíduos, sociedades de classe e também instituições com 

preocupações semelhantes, as quais se unem para discutir e debater ideias. São formadas sem 
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formalidades nem regras e agem de acordo com os interesses dos participantes (CASTELLS, 

1999). 

 

2.2 RELACIONAMENTOS DE COOPERAÇÃO 

 

Nas relações empresariais existe muita complexidade; cada organização busca atingir 

seu objetivo e dessa maneira realiza conexões com outras organizações, fornecedores, 

prestadores de serviços e parceiros. Essas ligações são realizadas com interesses claros e 

definidos, a proximidade com outras organizações permite que sejam conhecidos os interesses 

em comum, objetivos semelhantes e os pontos de convergência entre as organizações 

(BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008). 

Embora o termo redes de cooperação receba muitas nomenclaturas como redes 

associativas, centrais de negócios e redes de cooperação empresarial, a grande maioria dos 

estudos partem do princípio que as redes de cooperação são um conjunto de empresas que 

realizam ações em conjunto a fim de atingir objetivos em comum. Na formação das redes os 

empresários buscam diminuir os riscos e incertezas do negócio ou acesso a recursos escassos 

essenciais para sua organização (SOARES, WEGNER e DOLCI, 2016). 

Além de se relacionar com outra organização, a empresa também firma parcerias e 

realiza ações em conjunto para atingir objetivos, isto é, uma evolução do relacionamento para 

uma parceria, o que caracteriza a dinâmica de uma rede de cooperação. Uma ou mais 

organizações se unem para atingir seus objetivos comuns, ao invés de disputar isoladamente.  

A cooperação entre organizações busca reunir atributos que permitam uma adequação 

ao ambiente competitivo em uma estrutura dinâmica, por meio de ações, que possibilitem 

ganhos de escala sem que as organizações envolvidas percam sua autonomia. Nas redes de 

cooperação as organizações desenvolvem atividades e ações conjuntas para atingir os 

objetivos, que podem ser definidas como fluxo de transações repetidas em uma estrutura 

dinâmica (BALESTRIN, VERSCHOORE e REYES, 2010).  

Dentro da dinâmica da cooperação entre organizações existem algumas 

particularidades; estas organizações mesmo realizando ações em conjunto não deixam de 

competir vigorosamente em seus mercados.  A competição é um processo interativo, em que 

as percepções e experiências individuais afetam as ações organizacionais e as interações entre 

concorrentes.  

O uso do termo cooperação é utilizado em muitas áreas de conhecimento e de maneira 

geral pode ser definida como uma ação conjunta de uma atividade por um ou mais atores por 
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meio de ações intencionais; no contexto interorganizacional, a cooperação representa uma 

ação conjunta de duas ou mais organizações a fim de atingir objetivos individuais e coletivos 

(CASTRO, 2013). 

Para compreender estas relações que se desenvolvem por meio de processos 

interativos é necessário compreender a perspectiva de rede sobre a concorrência. Uma 

transação de compra e venda de uma organização pode ser influenciado por uma terceira 

parte, outro vendedor ou comprador. O estabelecimento de ligações e parcerias com os 

concorrentes e com outras organizações está relacionado às motivações organizacionais e à 

proximidade entre essas organizações (BALESTRIN, VERSCHOORE e REYES, 2010). 

Analisando a natureza dos relacionamentos entre competidores, quatro diferentes tipos 

podem ser identificados com base nos conceitos de cooperação e competição: coexistência, 

cooperação, competição e coopetição (BENGTSSON e KOCK, 1999):  

a) Coexistência 

Este tipo de relacionamento não inclui trocas econômicas, informações e interações 

sociais. Geralmente a organização sabe da existência da outra empresa, mas não interage com 

ela. Essas organizações geralmente são menores e sofrem influência de outras empresas 

maiores; mesmo sendo concorrentes, atuando no mesmo mercado, elas não interagem umas 

com as outras (BENGTSSON e KOCK, 1999).  

b) Cooperação 

A cooperação apresenta trocas frequentes, são realizados negócios, trocas de 

informações e intercâmbio social. Todos os tipos de ligações podem surgir; embora as 

interações possam ser sociais e para troca de informações, geralmente o mais comum é a 

interação econômica. Mesmo que as organizações cooperem entre elas, não significa que não 

compitam e até mesmo desconfiem uma da outra. Esse relacionamento tem semelhanças com 

a cadeia de valor e podem ter um carácter formal ou informal. Acordos formais estão 

presentes se os concorrentes têm formado alianças estratégicas ou outras parcerias. Acordos 

informais são construídos sob as normas sociais e confiança; estas normas às vezes são 

acordos formais, ajustam a distribuição de poder e dependência entre os concorrentes, o que 

significa que os conflitos são raros. Além disso, os concorrentes têm objetivos comuns e a 

proximidade entre eles é baseada em fatores funcionais e psicológicas (BENGTSSON e 

KOCK, 1999). 

c) Competição 

As organizações, mesmo inseridas em relacionamentos de cooperação, muitas vezes, 

ou na grande maioria das vezes, não deixa de competir, ou seja, continua disputando com as 
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outras organizações os mesmos recursos, clientes, fornecedores e espaço do mercado; esta 

competição pode ganhar regras informais ou até formais pra regulamentar a competição entre 

empresas do mesmo ramo e setor. O relacionamento existente não é suficiente para acabar 

com a competição; dessa maneira, cada empresa, de acordo com seu tamanho ou posição 

dentro da rede, vai influenciar a rede e as regra informais estabelecidas entre os participantes 

(BENGTSSON e KOCK, 1999). 

d)  Coopetição 

Esta relação pode incluir intercâmbios econômicos e não econômicos.  As 

organizações estão inseridas em um contexto de competição e de cooperação, ou seja, não 

deixam de competir por recursos; entretanto, compartilham outros tipos de recursos comuns e 

que geram vantagens para ambos. Empresas do mesmo ramo podem realizar ações em 

parceria para ter maior conhecimento, informações, acesso a capital de terceiros e até compras 

em escalas. Estas ações desenvolvidas em parceria não interferem em nada na competição; as 

organizações realizam acordos fomais ou baseados na confiança para estabelecer as parcerias 

(BENGTSSON e KOCK, 1999). 

Os pesquisadores de estratégia têm tendência, geralmente, de ver a competição e a 

cooperação como extremos opostos; essa visão está muito ultrapassada, pois obriga 

pesquisadores e gestores a classificar as orientações estratégicas e escolher uma ou outra 

opção. A proposição de um novo conceito permite que existam variações mais altas e baixas 

ao invés da existência ou não de concorrência ou de cooperação (LADO, BOYD e HANLON, 

1997). 

As organizações que enxergam seus concorrentes como rivais entendem como 

competição quando uma empresa necessita ter acesso a recursos mantidos por outra 

organização e defendem estes recursos com muita atenção e cuidado para que outra empresa 

não tenha acesso, sendo assim, “vendedor” dessa disputa (LADO, BOYD e HANLON, 1997). 

A competição também apresenta um lado positivo na competição empresarial: a 

intensidade é um determinante crítico do desenvolvimento de novos produtos e tecnologias. O 

ambiente de rivalidade fomenta a busca por inovação, o que por sua vez é benéfico para a 

indústria como um todo, ou seja, a competição fomenta a criação de novos produtos e 

mercados (LEÃO, 2005).  

A concorrência é descrita, muitas vezes, como a rivalidade que se desenvolve entre 

organizações devido à dependência de condições estruturais. Os relacionamentos entre 

organizações concorrentes são complexos; existem dois posicionamentos existentes: um 

relacionamento de hostilidade e conflito e outro baseado em afinidades e em interesses 
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comuns. Essas duas lógicas de interação estão em conflto e devem ser analisadas 

separadamente para que possa existir uma relação de “co-corrência” (BENGTSSON e KOCK, 

1999).  

Os estudos organizacionais têm se voltado, principalmente, para compreender as 

relações de cooperação e de concorrência, mas não a combinação dos dois tipos de interação. 

Quando a concorrência é enfatizada, a discussão geralmente deriva de teoria econômica 

neoclássica, em que a concorrência é descrita como diferentes estruturas dentro de uma 

indústria; com relação à sua natureza, a concorrência é descrita de acordo com dimensões de 

intensidade. A concorrência intensa é considerada como um elemento central motivando as 

organizações a inovar e atualizar a sua vantagem competitiva. A presença de muitos 

concorrentes gera uma pressão para criação e melhoria. Para chegar a uma compreensão mais 

profunda das relações entre concorrentes e as vantagens oferecidas pela concorrência, é 

necessário analisar a concorrência para além das características estruturais (BENGTSSON e 

KOCK, 1999). 

A concorrência é tradicionalmente definida como um relacionamento de rivalidade 

entre organizações pertencentes ao mesmo segmento. A literatura sobre alianças estratégicas 

tem contribuído, porém, para uma compreensão mais ampla da concorrência ao chamar a 

atenção para o fato de os concorrentes, em muitas ocasiões, cooperarem uns com os outros 

(BENGTSSON e KOCK, 1999). 

As organizações que pertencem a redes de cooperação sofrem influências dos fluxos 

de recursos existentes com os outros participantes. Os fluxos de recursos e posições 

estruturais diferentes levam as organizações a uma condição de assimetria que influenciam as 

organizações e os outros componentes da rede (GNYAWALI e MADHAVAN, 2001). 

Em meio a tanta competição, a formação de uma aliança estratégica de sucesso não é 

fácil; os pesquisadores apontam os fatores necessários para o sucesso de uma parceria: 

controle das operações compartilhado; reciprocidade; equilíbrio e estabelecimento de 

objetivos compartilhados, além de muita confiança (BENGTSSON e KOCK, 1999). 

Mesmo estabelecendo e inseridas em relações de cooperação, as organizações 

continuam a competir vigorosamente com as empresas parceiras em muitas áreas, levando a 

configuração de “co-corrência”. Dada a crescente importância dessa realidade competitiva, 

Gnyawali e Madhavan (2001) levantam a seguinte questão: "Como é que a rede de 

cooperação influencia o comportamento dos concorrentes?" A verdade é que os concorrentes 

são livres para realizar qualquer tipo de ação competitiva utilizando os recursos disponíveis; 
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já os recursos que são acessados graças à participação na rede podem ter mais influência nas 

ações das empresas participantes (GNYAWALI; MADHAVAN, 2001). 

As redes interorganizacionais são constituídas por relações que vão além da troca de 

ideias, mais que isto, são relações comerciais que envolvem confiança e cooperação, 

fundamentais para o desenvolvimento das redes. O empreendimento em rede é a alternativa 

mais adequada para competir em um mercado cada vez mais globalizado e informacional; a 

cada dia as empresas estão mais próximas e não existem mais limites para a formação de 

cooperação (PERIM; ZANQUETTO FILHO, 2007). 

Quando as organizações pertencentes à rede estão em uma configuração de assimetria 

de recursos, ou seja, têm acesso maior ou recursos privilegiados em relação a seus 

concorrentes ou outros participantes. As vantagens de recursos baseados em rede podem 

variar entre as organizações, resultando em níveis diversos de motivação e capacidade de 

empreender ações ou para responder às ações dos outros; mesmo pertencendo à mesma rede, 

organizações continuam com suas especificidades e diferenciais competitivos (GNYAWALI e 

MADHAVAN, 2001). 

Os autores Tálamo e Carvalho (2010) afirmam que a formação de uma rede de 

cooperação depende dos interesses fundamentais de cada organização. As conexões realizadas 

entre as empresas conectam os interesses individuais estabelecendo assim um relacionamento 

de troca de experiências e conhecimentos. Os laços estabelecidos pelos participantes 

determinam o grau de interação e aprendizado da rede. 

Em relação às redes como fluxo de recursos, Gnyawali e Madhavan (2001) 

apresentam um modelo a partir de três tipos: fluxos de ativos, fluxos de informação e fluxos 

de status de ativos. Fluxos de recursos são dinheiro, equipamentos, tecnologia e habilidades 

organizacionais que fluem entre as organizações conectadas em uma rede; fluxos de 

informação incluem informações e conhecimentos adquiridos de organizações ligadas à sua 

intenção competitiva, estratégias e recursos, mesmo na ausência de quaisquer fluxos de ativos 

e fluxos de status, finalmente, são os fluxos de legitimidade, poder e reconhecimento de 

firmas de alto status para as de menor status (GNYAWALI e MADHAVAN, 2001). 

As vantagens obtidas através da participação da organização nas redes de cooperação 

podem ser várias, como combinação de competências e know-how; pesquisa e 

desenvolvimento em conjunto, compartilhando riscos e explorando novas possibilidades; 

aumento da oferta de produtos e serviços; compartilhamento de recursos; aumento de poder 

de barganha e maior representatividade da organização (NEVES e SILVA, 2003). 
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Por meio de relações de cooperação, as organizações trabalham em conjunto para 

melhorar o desempenho, compartilhando recursos e comprometendo-se a cumprir objetivos de 

tarefas comuns em alguns domínios. Ao mesmo tempo, os parceiros também competem por 

meio de ações independentes em outros domínios para melhorar o seu próprio desempenho 

(GNYAWALI e MADHAVAN, 2001). 

É importante notar que a concorrência e a cooperação podem ocorrer em diferentes 

contextos (por exemplo, colaborar em um determinado mercado ou produto e competir em 

outros; cooperar em uma atividade da cadeia de valor e competir em outros) e que as 

influências estruturais podem variar de acordo com o porte, ramo e setor de atividade 

(GNYAWALI e MADHAVAN, 2001). 

 

2.3 FORMAÇÃO DE RELACIONAMENTOS DE COOPERAÇÃO 

 

Nos estudos sobre relacionamentos organizacionais entende-se que as organizações se 

relacionam entre si para atingir seus objetivos. Nesse sentido, uma organização deve ter claro 

seu objetivo quando resolver participar de uma rede de cooperação. 

Na formação de uma aliança estratégica, as motivações para a formação de 

relacionamentos cooperativos entre as organizações podem ser em três níveis: operacional, 

em que procura-se estabilidade e melhoria de processos internos; financeira, quando a 

empresa realiza alianças a fim de melhorar seu desempenho financeiro; e organizacional, 

quando se tem objetivos claros no desenvolvimento ações (ARINO, 2003). 

O estudo das relações interorganizacionais começou a sofrer as consequências de seu 

próprio crescimento em importância. O reconhecimento crescente de que as organizações 

tipicamente operam em um contexto de interconexão ambiental e que a sobrevivência e o 

desempenho de uma organização, muitas vezes, dependem criticamente de suas ligações à de 

outras organizações, tem gerado muitas pesquisas (OLIVER, 1990). 

Os relacionamentos interorganizacionais só podem ser considerados como alianças 

estratégicas a partir do ponto em que todos os envolvidos na relação estejam buscando 

objetivos estratégicos individuais. Nesse sentido, cada organização deve procurar, por meio 

de alianças, atingir seus próprios objetivos (ARINO, 2003). 

Destarte, a rede de cooperação é a união de empresas que possibilitam ganhos, 

vantagens competitivas e condições melhores às organizações diferentes dos competidores 

fora da rede. Os tipos de relações existentes são vários como: associações de classes, 

cooperativas, federações, agências, joint ventures, programas de serviços sociais, programas 
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de compra coletiva e outras parcerias que possam surgir a partir do relacionamento entre as 

organizações (BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008). 

Além do fortalecimento, existem outras razões pelas quais as organizações 

estabelecem relações com as outras. Oliver (1990) apresenta em seus estudos o que 

chamamos de contingências críticas, que seriam as razões pelas quais as organizações 

estabelecem relacionamentos com as outras organizações; estas razões foram divididas em 

seis contingências críticas de formação de relacionamento: necessidade, assimetria, 

reciprocidade, eficiência, estabilidade e legitimidade. Essas contingências são as causas que 

motivam as organizações para estabelecer relações interorganizacionais, ou seja, elas 

explicam as razões pelas quais as organizações optam por entrar em relacionamentos. Elas 

partem do princípio de que o estabelecimento das relações interorganizacionais origina-se de 

motivos e razões lógicas racionais, ou seja, depende de motivos e razões mensuráveis e 

identificadas e não apenas de motivos subjetivos. São ações específicas e determinadas para 

estabelecer relações com as outras organizações (SILVA, 2012).  

As contingências são os fatores motivadores para a formação de relacionamentos 

interorganizacionais, ou seja, são os fatores que explicam o porquê de as organizações se 

inter-relacionarem. Dentro de uma rede pode-se encontrar mais do que uma contingência, pois 

a rede é formada por diversas empresas e pode ocorrer que cada uma tenha uma motivação 

diferente ou mais do que uma razão para participar. (PERIM e ZANQUETTO FILHO, 2007). 

As contingências são apresentadas a seguir para melhor compreensão: 

a) Necessidade 

A contingência de necessidade está relacionada a aspectos legais e regulamentações 

necessárias; são relacionamentos estabelecidos a partir de exigências legais, uma vez que sem 

essa obrigatoriedade, dificilmente os relacionamentos seriam estabelecidos; essas exigências 

podem ter origem por mandados, leis, órgãos reguladores profissionais, sindicatos e outras 

entidades que exerçam poder sobre a organização (OLIVER, 1990).  

Uma organização frequentemente vai estabelecer uma ligação ou uma troca com 

outras organizações devido a uma necessidade legal ou regulatória (PERIM e ZANQUETTO 

FILHO, 2007). 

b) Reciprocidade 

Esta contingência crítica está relacionada à afinidade e reciprocidade entre as 

organizações, ou seja, os relacionamentos são formados a partir das similaridades, afinidades 

e aspectos em comum; este tipo de relação é estabelecido com base na cooperação, 
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colaboração e coordenação entre as organizações; outro fator determinante para estsa 

contingência são os objetivos em comum (OLIVER, 1990). 

c) Assimetria 

Quando uma organização exerce poder, controle ou domínio sobre outra empresa para 

obrigá-la a se relacionar com ela, diz-se que este tipo de formação de relacionamento está 

ligado à assimetria, assim definido quando o relacionamento é formado com base no poder 

econômico ou social que uma organização exerce sobre a outra (OLIVER, 1990). Perim e 

Zanquetto Filho (2007) acrescentam ainda que a assimetria se refere ao potencial de exercer 

poder e controle sobre outras organizações ou sobre seus recursos.  

d) Eficiência 

Os relacionamentos formados a partir da contingência de eficiência têm uma 

orientação para a melhoria interna da organização, ou seja, o relacionamento é motivado pela 

tentativa da organização em melhorar seu retorno sobre investimento, melhorar suas práticas 

de gestão e obter melhores resultados. Não está relacionada a benefícios recíprocos, responder 

a aspectos legais ou acesso a recursos escassos, mas sim à busca da melhoria interna da 

organização (OLIVER, 1990). 

Segundo Balestrin e Verschoore (2008), se relaciona a eficiência à participação de 

uma empresa em um relacionamento a partir da possibilidade de obter a geração de ganhos de 

escala e poder de mercado.  A associação de várias empresas amplia a força de negociação 

com fornecedores, pois as compras podem ser alinhadas com todas as organizações 

participantes, gerando mais benefícios. 

O estabelecimento de redes de cooperação, a partir da possibilidade da redução de 

custos e riscos de determinadas ações e de investimentos que são comuns aos participantes 

dividindo-os entre os associados, é puramente baseada na eficiência. (BALESTRIN e 

VERSCHOORE, 2008). 

As organizações sempre estão em busca de melhorar seus processos e de ter acesso a 

novos recursos que permitam maior eficiência; assim, a motivação da formação de 

relacionamentos pode se estabelecer a partir da redução de custos, da dependência de recursos 

e também pela economia de custos de transação (BAUER, 2003). 

A contingência de eficiência corrobora com a perspectiva dos custos de transação, 

uma vez que a formação desses relacionamentos podem gerar benefícios econômicos e sociais 

que melhoram o desempenho da organização. Essa contingência apresenta uma orientação 

mais interna do que externa (PERIM; ZANQUETTO FILHO, 2007). 
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e) Estabilidade 

A contingência crítica de formação de relacionamento é a da estabilidade, 

caracterizada como uma resposta adaptativa à incerteza ambiental, ou seja, os 

relacionamentos são formados a partir do desejo de estar melhor preparado para ações e 

cenários futuros, tendo maior facilidade a linhas de crédito e maior conhecimento do mercado. 

A formação de relacionamentos com base na estabilidade é uma estratégia aplicada com o 

objetivo de diminuir as incertezas do mercado, alcançar estabilidade, previsibilidade e 

confiabilidade nas relações (OLIVER, 1990).  

As organizações estão inseridas em um ambiente incerto, gerado por recursos escassos 

e pela falta de conhecimento do ambiente. Essas incertezas motivam as organizações a 

estabelecerem relações com outras a fim de adquirir maior estabilidade (PERIM e 

ZANQUETTO FILHO, 2007). 

A configuração de rede possibilita uma maior facilidade na resolução de problemas e 

participar de uma rede pode facilitar o acesso a serviços, produtos e infraestrutura 

desenvolvidos e disponibilizados para a expansão dos seus associados. Ao fazer parte de uma 

rede, a empresa pode ter acesso facilitado a serviços de proteção de crédito, auxílio contábil e 

técnico, acesso a consultorias e capacitações. As empresas podem unir as fragilidades em 

comum e resolverem juntas estas questões (BALESTRIN VERSCHOORE, 2008). 

f) Legitimidade 

A contingência crítica da legitimidade refere-se ao estabelecimento de 

relacionamentos interorganizacionais a partir do desejo de melhorar a imagem da 

organização. Esse tipo de relacionamento é formado por empresas que desejam aumentar a 

legitimidade, melhorar sua reputação, imagem, prestígio ou demonstrar estar de acordo com 

normas e regras. Empresas podem formar parcerias com entidades beneficentes, criar ações 

em conjunto de responsabilidade social, participar de projetos sociais e associar-se a empresas 

com ótima reputação a fim de melhorar a imagem e a reputação da sua própria organização 

(OLIVER, 1990). 

As empresas sofrem muitas pressões ambientais, sociais e comerciais, dessa maneira, 

as organizações buscam aumentar sua legitimação a partir do relacionamento com outras que 

possuem reputação no mercado (PERIM e ZANQUETTO FILHO, 2007). 

A participação em uma rede de cooperação permite às organizações uma interação 

social, aproximando agentes, ampliando a confiança entre os participantes e estabelecendo 

ligações entre as empresas por meio de práticas colaborativas possibilitando troca de 

experiências e auxilio mútuo (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008). 
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O ambiente de rede também proporciona o compartilhamento de ideias e a troca 

continua de experiências, pois existe uma troca muito benéfica entre as organizações, uma vez 

que, além de solução para problemas, também podem surgir novas possibilidades e ações 

inovadoras. Quando as decisões são tomadas em conjunto com outras empresas, através de 

assembleias, e existe a interação entre as organizações a fim de solucionar determinado tema 

ou problema em comum, qualquer que seja a decisão, se houve a participação de outros 

integrantes, tem mais legitimidade (BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008). 

g) Interação entre contingências 

Cada uma das contingências apresentadas são razões suficientes para o 

estabelecimento e formação de relacionamentos entre as empresas, entretanto, o que 

geralmente ocorre é a associação de uma ou mais contingências para a sua formação. O 

cumprimento de exigências legais já é por si só um motivador do estabelecimento de relação, 

mas não impede que o relacionamento também seja motivado ou proporcione uma melhoria 

na empresa (eficiência), ou que dê maior credibilidade às suas ações (legitimidade) ou ainda, 

que possibilite maior conhecimento do mercado e monitoramento do ambiente (estabilidade). 

O que fica evidente é que dificilmente uma contingência é isolada; existe sim, uma 

combinação de fatores motivadores (OLIVER, 1990). 

 

Quadro 2 – Contingências críticas para formação de redes 

Motivações Caracterização 

 

 

Necessidade 

Atendimento às exigências legais ou regulamentares necessárias. 

Mandados de autoridades superiores (por exemplo, agências 

governamentais, legislação, a indústria ou órgãos reguladores 

profissionais). 

Diferente de Relações Voluntárias. 

 

 

Reciprocidade 

Cooperação, colaboração e coordenação entre as organizações, em 

vez de dominação, poder e controle. 

Redes interorganizacionais com o propósito de atingir os objetivos ou 

interesses comuns ou mutuamente benéficos. 

Relacionamento baseado na reciprocidade.  

 

 

Assimetria 

Redes criadas pelo potencial de exercer poder ou controle de uma 

organização sobre outra organização ou sobre seus recursos. 

Os ambientes no qual as organizações operam são assumidos para 

representar arenas políticas, que se caracterizam pela injustiça, a 

distorção da informação, a manipulação, a exploração, a coerção, 

desigualdade ou conflito. 

 

 

Eficiência 

Motivada pela tentativa de melhorar a organização e não pela 

necessidade de estar em conformidade com regras, o desejo de 

exercer poder e controle sobre os recursos externos, ou o desejo de 

buscar benefícios recíprocos interorganizacionais. 

Aumento do retorno sobre ativos e reduções de custos unitários, os 

resíduos, o tempo de inatividade ou custo por paciente ou cliente.  
                                                                                                                                                          continua 
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                                                                                                                                                   continuação 

Motivações Caracterização 

 

 

 

Estabilidade 

Incerteza ambiental, escassez de recursos e falta de conhecimento 

perfeito sobre as flutuações ambientais. 

Necessidade de estabelecer e gerenciar os relacionamentos, a fim de 

alcançar a estabilidade, previsibilidade e confiabilidade nas suas 

relações com os outros. 

Estratégias na tentativa de absorver a incerteza, a fim de alcançar um 

padrão ordenado e seguro de recursos. 

 

 

Legitimidade 

Motivação às organizações a aumentarem a sua legitimidade, a fim de 

aparecerem de acordo com as normas vigentes, regras, crenças ou 

expectativas dos constituintes externos. 

Objetivo de demonstrar ou melhorar sua reputação, imagem, prestígio 

ou congruência com normas vigentes em seu ambiente institucional.  
      Fonte: adaptado de Oliver (1990). 

 

O Quadro 2 apresenta a síntese das contingências críticas de formação de rede que são 

os fatores considerados como motivadores para o surgimento dos relacionamentos de 

cooperação entre as empresas, ressaltando que esses fatores não são excludentes, ou seja, uma 

organização pode ter mais do que uma contingência crítica. 

 

2.4 MANUTENÇÃO DOS RELACIONAMENTOS DE COOPERAÇÃO 

 

Nos relacionamentos interorganizacionais, as empresas têm objetivos, características, 

tamanhos e interesses diferentes umas das outras. Dessa maneira, alguns fatores são 

fundamentais para o sucesso (permanência) e para o fracasso (desistência) das redes de 

cooperação. Nesse sentido, serão abordados os fatores que facilitam ou que são motivadores 

da permanência das organizações e os fatores dificultadores que são razões para a sua 

desistência.  

As redes de organizações são constituídas com o objetivo de reduzir os riscos e 

incertezas, podendo tomar diferentes proporções de acordo com os componentes e relações 

das organizações, podendo fazer parte de uma cadeia de suprimento, grandes aglomerados 

clusters ou redes de cooperação em níveis menores (OLAVE e AMATO NETO, 2001). 

As diversas maneiras de configurar uma rede de cooperação fazem com que não exista 

uma regra geral que possa delimitar esses relacionamentos. As organizações pertencentes à 

rede têm objetivos mais comerciais do que técnicos. Assim, os fatores que facilitam a 

permanência na rede se referem à especialização de cada componente da rede: cada empresa 

individualmente pode se especializar em determinado tipo de atividade; pode existir uma 

equivalência nos conhecimentos possibilitando crescimento dos componentes desta rede; as 

organizações têm a possibilidade de escolher com quem devem se relacionar, conferindo a si 
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mesmas um grau de exclusividade, pois defendem os seus próprios interesses (OLAVE e 

AMATO NETO, 2001). 

Devido à grande complexidade das atividades organizacionais, as parcerias e 

associações entre organizações surgem para que estas consigam controlar todas as etapas da 

cadeia de produção; nas redes de cooperação as pequenas e médias organizações geralmente 

são mais ágeis e flexíveis em seus processos do que as grandes organizações; ao se unirem a 

outras empresas conseguem ter as mesmas vantagens que as grandes organizações, como 

produção em escala, acesso à tecnologia, logística e outros fatores (OLAVE e AMATO 

NETO, 2001). 

De acordo com Wegner e Padula (2012), o sucesso da cooperação fica condicionado à 

complementaridade dos recursos e da sua coordenação para que todos os envolvidos sejam 

beneficiados. 

As vantagens da configuração de redes podem ser listadas por Olave e Amado Neto 

(2001) como: divisão e especialização do trabalho entre produtores; surgimento de novos 

fornecedores de matérias primas e de máquinas; acesso a novos mercados; surgimento de 

organizações especialistas em serviços tecnológicos, financeiros e contábeis; aumento do 

número de trabalhadores com qualificações e habilidades específicas e surgimento de 

associações para a realização de lobby e de tarefas específicas para o conjunto de seus 

membros. 

Para o desenvolvimento e criação de uma rede são essenciais alguns aspectos: 

confiança entre os participantes, respeitando os interesses coletivos, individuais e os aspectos 

culturais, sendo que a ética tem um papel fundamental no fortalecimento da confiança entre as 

organizações influenciando diretamente o desempenho da rede. As competências 

organizacionais também são fatores influenciadores de sucesso das redes, uma vez que as 

empresas que fazem parte da rede devem ter níveis organizacionais parecidos, ou seja, devem 

agregar valor umas às outras (OLAVE e AMATO NETO, 2001). 

A cooperação é um processo através do qual as organizações envolvidas têm 

diferentes perspectivas, diferentes estruturas e buscam explorar estas diferenças a fim de 

atingir objetivos comuns, dividindo papéis, criando normas e estruturas para que possam 

trabalhar em conjunto a fim de gerar valor para as próprias organizações (OLAVE e AMATO 

NETO, 2001). 

Nesse sentido, existem ainda fatores que facilitam ou podem dificultar a formação 

desse tipo de relacionamento, como a proximidade geográfica, por exemplo, pois 
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organizações mais próximas têm maior probabilidade de desenvolver relacionamentos 

(OLIVER e EBERS, 1998). 

A rede não tem personalidade jurídica, os laços criados existem pela vontade dos 

dirigentes das organizações participantes; dessa maneira, o risco de instabilidade, abandono e 

perda de interesse é muito grande. Existe ainda o risco dos parceiros não respeitarem os 

acordos de compromisso mútuo.  

As redes de cooperação na abordagem prática envolvem muitas transações, custos e 

geram muitos problemas que demandam atenção dos participantes. Além disso, outras 

dificuldades podem ser enfrentadas pelas redes e contribuir para seu insucesso, como a falta 

de confiança entre as organizações participantes, ambiente de relacionamento desfavorável, 

desalinhamento estratégico da empresa, dificuldades na determinação de objetivos para o 

grupo e benefícios inferiores aos investimentos realizados pelos participantes (WEGNER e 

PADULA, 2012). Os autores (2012) defendem ainda que uma aliança será sustentável e 

permanecerá como um mecanismo eficiente enquanto os benefícios econômicos gerados pela 

aliança sejam maiores que os custos para gerenciar a rede. 

Há duas condições essenciais para permanência na rede: desempenho superior por 

fazerem parte da rede e divisão de resultados justa; os participantes que não têm um 

desempenho satisfatório, participando da rede estarão desmotivados, o que ocorre caso se 

sintam injustiçados com a distribuição dos benefícios (WEGNER; PADULA, 2012).  

Mesmo que as organizações pertencentes à rede tenham um bom relacionamento e 

uma forte complementaridade estrutural e estratégica, estes fatores não garantem o sucesso da 

rede. Há muitos fatores complexos, como redes formadas por várias organizações em que 

cada uma tem uma cultura, estruturas gerenciais, dirigentes com pensamentos divergentes e 

práticas de gestão própria, e para que a rede tenha sucesso, esses aspectos têm que ser 

ajustados e aceitos pelos componentes, caso contrário, a rede não terá sucesso (WEGNER e 

PADULA, 2012). 
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Figura 2– Modelo interativo de fracasso em alianças 

 
        Fonte: Park e Ungson (2001). 

 

Mesmo redes desenvolvidas e estruturadas estão sujeitas a dificuldades; os interesses 

individuais e a complexidade do relacionamento são representados na Figura 1, apresentando 

um modelo que ilustra o fracasso por meio de duas fontes de problema: rivalidade entre os 

parceiros e complexidade gerencial. Mesmo que os interesses coletivos sejam superiores que 

os individuais, os custos para controlar e gerenciar esses relacionamentos pode levar a rede ao 

fracasso (PARK e UNGSON, 2001). 

O sucesso da rede está diretamente ligado a alguns aspectos críticos, como os 

mecanismos de controle e monitoramento da rede, gestão interna. Para os participantes é 

essencial terem confiança, comprometimento, liderança e visão de longo prazo (ADAM, 

OLIVEIRA e SHIMIDT, 2008).  

 

Quadro 3 – Fatores facilitadores e dificultadores da formação de relacionamento 

Fatores facilitadores Fatores dificultadores 

Confiança entre os participantes. 

Ganhos de economia de escala.  

Lobby.  

Parcerias.  

Interesses em comum.  

 

Falta de confiança entre os participantes. 

Falta de personalidade jurídica.  

Diferenças entre os dirigentes.  

Interesses individuais. 

Estrutura gerencial.  

Prática de gestão diferente. 

Localização geográfica. 

Desalinhamento estratégico. 

Falta de objetivos em comum. 

Resultados inferiores ao investimento. 
     Fonte: Wegner e Padula (2012); Park e Ungson (2001); Olave e Amato Neto (2001). 

 

No quadro 3 observa-se a síntese dos fatores dificultadores e facilitadores para a 

formação do relacionamento apontados pelo referencial teórico. 
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2.5 RESULTADOS DE RELACIONAMENTOS DE COOPERAÇÃO 

 

A opção de entrada e participação de uma rede está ligada diretamente aos objetivos 

da organização, às suas necessidades e aos pontos inerentes ao seu negócio, que possam gerar 

vantagem competitiva. O todo é maior do que a soma das partes, a soma das atividades 

individuas dos participantes da rede proporcionam um diferencial competitivo para a 

organização (ADAM, OLIVEIRA e SHIMIDT, 2008). 

Devido à necessidade de mensurar os resultados, existe a preocupação de identificar 

indicadores de desempenho capazes de medir os resultados alcançados, tanto quanto aos 

objetivos coletivos (rede) como quanto aos individuais. Além da mensuração quantitativa, 

(faturamento, aumento de clientes, diminuição de custos) a fonte passa a ser a percepção das 

pessoas envolvidas nos relacionamentos sobre a evolução ou involução dos resultados 

(CASTRO, BULGACOV e HOFFMANN, 2011). 

A mensuração dos resultados é importante para as organizações, as empresas não 

podem abrir mão de aferir seus resultados, sob pena de desconhecer seus níveis de eficiência e 

eficácia. Quando as medições são feitas, possibilita aos empresários e gestores comparar e 

medir os resultados com os concorrentes, ou com a própria organização em um período 

distinto; podendo, dessa forma, alterar as estratégias a fim de atingir resultados melhores 

(WEGNER e DAHMER, 2004). 

Ainda quando se avalia os resultados das organizações existem fatores que vão além 

dos indicadores ou que possam ser medidos quantitativamente, fatores como satisfação dos 

envolvidos na rede e outras avaliações subjetivas, mesmo não tendo resultados quantitativos, 

ou não apresentando melhoria nos números da empresa, a empresa pode estar satisfeita pelo 

acesso a informação e pela sua participação por razões intangíveis CASTRO; BULGACOV; 

HOFFMANN, 2011).  

As pesquisas tendem a afirmar que os resultados das empresas que participam de redes 

de cooperação são melhores do que os das empresas que atuam de maneira isolada, embora 

sejam difíceis de ser medidos, uma vez que os indivíduos e as organizações são afetados por 

esses resultados; sendo assim, a avaliação depende do ponto de vista do observador. 

(HUMAN e PROVAN, 1997). 

Existem poucos trabalhos que estudam os resultados das relações interorganizacionais; 

não existe um claro consenso com relação ao tema e aos resultados, o que dificulta a 

comparação entre as pesquisas e o entendimento dos relacionamentos (OLIVER e EBERS, 

1998). Os resultados dos relacionamentos recebem pouca atenção dos pesquisadores devido à 
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dificuldade em acessar os dados necessários para a realização de pesquisas, tornando ainda 

mais difícil o desenvolvimento do tema, afinal as empresas tratam seus indicadores e dados 

importantes em sigilo (GULATI, 1998). 

De acordo com Wegner e Dehmer (2004), partindo do pressuposto que os objetivos 

dos relacionamentos são sempre econômicos, estes não podem ser os únicos indicadores para 

os resultados; os dados coletivos e individuais devem ser analisados levando em conta os 

fatores intangíveis e também os socioeconômicos. 

No que se refere à rede é importante que, além de se mensurar os resultados 

individuais, os coletivos também sejam analisados. Existe uma grande dificuldade em 

mensurar e monitorar os resultados do grupo; sendo assim, os resultados são verificados pelas 

avaliações individuais das organizações (ADAM, OLIVEIRA e SHIMIDT, 2008). 

Seguindo a ideia dos autores, as organizações, mesmo participando de uma rede, se 

mantêm autônomas e sem vínculos financeiros. As redes podem ser vistas como formas 

organizacionais concebidas para obter ganhos para um conjunto de organizações e não para o 

crescimento individual; entretanto, caso todas as empresas do grupo cresçam, de certa 

maneira a rede também vai ter um desempenho satisfatório.  

Os fatores de avaliação elencados passam pelos tipos de relacionamento, formalização 

e outros aspectos como: controle do ambiente externo, coordenação, estruturação da rede, 

desenvolvimento de colaboradores, equilíbrio organizacional, compatibilidade, experiência, 

aprendizagem e confiança (ADAM, OLIVEIRA e SHIMIDT, 2008). 

Castro, Bulgacov e Hoffmann (2011) defendem que, a respeito da avaliação do 

sucesso das redes de cooperação, o mesmo está ligado diretamente ao desempenho individual 

dos participantes, uma vez que não existe uma contabilidade do grupo. Dessa maneira, o 

sucesso está relacionado à soma dos resultados individuais alcançados pelos participantes da 

rede. 

A avaliação dos resultados dos indivíduos exige uma análise coletiva em termos de 

objetivos atingidos e conquistas esperadas por todos os participantes. Outros aspectos devem 

ser analisados, um vez que não existem resultados contáveis mensuráveis entre os 

participantes. Embora os objetivos sejam econômicos, outros fatores qualitativos devem ser 

analisados, como capacidade estratégica e de planejamento e níveis de cooperação e 

competição (WEGNER e DAHMER, 2004). 

Em um estudo aplicado por Balestrin e Vargas (2004), analisando redes de 

cooperação, os autores identificaram que os participantes daquela rede tiveram melhorias e 

benefícios; além dos resultados econômicos, foram elencadas melhorias no nível de 
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aprendizagem e cultura, e nas negociações com fornecedores, novas linhas de crédito, 

aumento do fluxo de informações e ações de marketing. 

Entre os resultados esperados após a configuração de redes de cooperação pode-se 

listar as seguintes variáveis apontadas por Andion (2003): 

a) Variável econômica: melhoria das condições econômicas dos participantes; 

inserção dos membros e beneficiários na economia local, regional, nacional e 

global; capacidade de modernização e adaptação dos instrumentos de produção.  

b) Variável social: melhoria nas condições sociais dos participantes e de outros 

beneficiários próximos. 

c) Variável ambiental: maior preservação da natureza e dos recursos renováveis, 

conservação da biodiversidade. 

d) Variável política: maior influência nas políticas públicas relacionadas ao ramo de 

atuação da rede de cooperação, fortalecimento da democracia. 

O objetivo de uma rede é conseguir melhores resultados para seus participantes em 

termos gerais e não individuais; dessa maneira, é necessária a avaliação de outros fatores que 

determinem a eficiência coletiva. Nessa perspectiva, existe uma necessidade de encontrar 

indicadores de avaliação que permitam avaliar a rede e os objetivos alcançados. Uma 

alternativa é avaliar a satisfação dos participantes com a própria rede (CASTRO, 

BULGACOV e HOFFMANN, 2011). 
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Figura 3 – Desempenho das redes de organizações 

 

                            Fonte: Wegner e Dahmer (2004). 

 

Na figura 3 pode-se verificar, segundo Wegner e Dahmer (2004), uma síntese dos 

possíveis indicadores de desempenho individuais e suas implicações na avaliação de 

desempenho da rede. Os indicadores externos de desempenho são fatores secundários quando 

comparados com os indicadores internos coletivos, objetivos, coesão, coordenação e 

liderança, pois são os que têm um papel de maior influência dentro da rede. 

Em termos organizacionais existem muitas ferramentas de medição, indicadores 

contábeis, financeiros, motivacionais, pessoais e inúmeros outros números que podem ser 

extraídos a fim de gerar informações aos dirigentes (WEGNER e DAHMER, 2004). 

As organizações têm objetivos definidos, sendo eles sociais ou econômicos. Destarte, 

os gestores procuram indicadores e ferramentas para aferir seu desempenho. Esse 

monitoramento é essencial para as organizações, uma vez que sem saber qual a sua realidade, 

não é possível estabelecer metas e objetivos (WEGNER e DAHMER, 2004). 

Sabendo da importância dos indicadores empresarias as redes também necessitam ser 

avaliadas, aferidas e acompanhadas. Wegner e Dahmer (2004) apontam então, que as redes 

também devem ter indicadores de desempenho para que possam ser monitoradas e avaliadas, 

indicando três óticas de avaliação: sucesso financeiro individual dos integrantes da rede, 

sucesso da rede em termos financeiros e aumento de competitividade e sucesso da rede do 

ponto de vista social como agente de desenvolvimento local (WEGNER e DAHMER, 2004). 
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2.6 SÍNTESE DO REFERENCIAL TEÓRICO  

  

Quadro 4 - Síntese do referencial teórico 
Tema  Definição  Referência 

Redes e 

relacionamentos 

interorganizacionais 

 

As redes são formadas por organizações 

diferentes, que estabelecem 

relacionamentos a partir do 

estabelecimento de papéis, atribuições e 

responsabilidades. Esses relacionamentos 

são formados muitas vezes por 

organizações distintas, estruturas e 

tamanhos diferentes agindo em conjunto 

para atingir objetivos em comum. 

Balestrin; Vargas, (2004), 

Balestrin e Vershore (2008), 

Bengtsson; Kock, (1990, 

Castells, (1999); Candido; 

Abreu, (2004). 

Relacionamentos de 

cooperação 

Relacionamentos cooperativos são 

baseados na união de empresas com 

interesses em comum, união de forças a 

fim de atingir objetivos em comum. Uma 

ou mais organizações se unem a fim de 

atingir determinado objetivo. Esses 

relacionamentos ocorrem a partir do 

interesse mútuo entre os participantes, 

motivados apenas na colaboração e união. 

Balestrin; Verschoore (2008);  

Balestrin; Verschoore; Reyes, 

(2010); Bengtsson; Kock, 

(1999); Bengtsson; Kock, 

(1999); Castro, (2013); 

Gnyawali; Madhavan, (2001); 

Lado; Boyd; Hanlon, (1997); 

Leão, (2005) Neves; Silva, 

2003); Perim; Zanquetto filho, 

2007); Reyes, (2010); Soares; 

Wegner; Dolci, (2016). 

Formação de 

relacionamentos de 

cooperação 

Os relacionamentos de cooperação têm 

objetivos claros e definidos para as 

organizações; essas motivações são as 

razões pelas quais desejam se relacionar 

com as outras organizações. A iniciativa 

de formar, associar ou entrar em um 

relacionamento está ligada a fatores 

econômicos, sociais e ambientais, sendo 

desmembrados nas contingências críticas 

de formação de relacionamento. 

Arino, (2003); Balestrin; 

Verschoore, (2008); Bauer, 

(2003); Olave; Amato, Neto, 

(2001); Oliver, (1990); Perim; 

Zanquetto, (2007); Silva, 

(2012).  

Manutenção de 

relacionamentos de 

cooperação 

Termo referente à sustentação dos 

relacionamentos; a manutenção é 

influenciada diretamente pelos fatores 

dificultadores e motivadores de 

relacionamento. Existem fatores que 

facilitam e motivam a participação, 

entretanto também existem 

comportamentos e fatores que 

desmotivam e dificultam a participação. 

Olave; Amato Neto, (2001); 

Oliver, (1990); Oliver; Ebers, 

1998); Park; Ungson, (2001); 

Wegner, Padula, (2012).  

Resultados de 

relacionamentos de 

cooperação; 

Os resultados dos relacionamentos são os 

impactos sentidos pela organização após a 

sua entrada no núcleo, os resultados 

podem ser expressados por indicadores, 

índices ou também podem ser intangíveis.  

As organizações podem sofrer influencias 

do relacionamento em seus resultados mas 

não existe uma relação de causa e efeito 

entre o relacionamento e os resultados. 

Adam; Oliveira, Shimidt, 

(2008); Andion (2003); Castro; 

Bulgacov; Hoffmann, (2011) 

Gulati, (1998); 

Human; Provan, 1997); Olave; 

Amato Neto, (2001; Park; 

Ungson, (2001); Wegner, 

Padula, (2012); Wegner; 

Dahmer, (2004). 
Fonte: elaborado pelo autor.                      
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados para responder ao 

problema de pesquisa. A abordagem utilizada para esta pesquisa é a qualitativa pois 

proporciona um aprofundamento do conhecimento do campo de estudos pela proximidade 

maior com o problema de pesquisa através da proximidade com os entrevistados. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O objetivo geral deste trabalho foi o de identificar os fatores de formação, manutenção 

e os resultados alcançados por microempresas em duas redes interorganizacionais 

pertencentes ao Programa Empreender na região de Guarapuava PR, buscando responder ao 

seguinte problema de pesquisa: Quais são os fatores motivadores, dificultadores, facilitadores 

e os resultados dos relacionamentos estabelecidos por meio da participação no Programa 

Empreender na cidade de Guarapuava? 

 

3.1.1 Apresentação das categorias de análise e termos 

 

As definições das categorias de análise se dividem em duas categorias: constitutiva e 

operacional. A definição constitutiva é a definição conceitual, já a definição operacional é a 

maneira pela qual o pesquisador irá ligar os conceitos à mensuração da pesquisa, ou seja, 

como irá medir os resultados dos indivíduos estudados pela teoria, a saber, Definição 

Constitutiva (D. C.) e Definição Operacional (D. O.) das Categorias de Análise.  

 

Relacionamentos Interorganizacionais 

D. C.: São os fluxos, transações e ligações de recursos relativamente duradouros que 

ocorrem entre duas ou mais organizações (OLIVER, 1990). 

D. O.: Para compreender os relacionamentos entre as empresas estudadas foram 

levantadas questões baseadas na teoria de relacionamento interorganizacional, a fim de 

responder quais eram os objetivos individuais e a estratégia individual das organizações 

(BALESTRIN e VARGAS, 2004; BENGTSSON e KOCK, 1990; CANDIDO e ABREU, 

2004). 
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Motivadores de Formação de Relacionamento Interorganizacional 

D. C.: São os motivos individuais ou coletivos que norteiam as organizações para a 

formação e manutenção do relacionamento com outra organização (OLIVER, 1990). 

D. O.: Foram levantados os possíveis fatores de formação de relacionamento e assim 

estruturado o roteiro de entrevista a fim de identificar quais os fatores determinantes na 

formação de relacionamento da unidade de análise: reciprocidade, assimetria, necessidade, 

eficiência, legitimidade e estabilidade. As questões do roteiro de entrevista de número 8 a 11 

buscam identificar as motivações para formação do relacionamento de acordo com a teoria de 

Oliver (1990). 

 

Fatores Facilitadores e Dificultadores 

D. C.: São condições que favorecem ou dificultam o estabelecimento de relações entre 

as empresas (CANDIDO e ABREU, 2004; OLIVER, 1990). 

D. O.: Os fatores de manutenção são divididos entre facilitadores e dificultadores. Os 

fatores elencados pela teoria e testados através da aplicação da pesquisa são: confiança entre 

os participantes (reciprocidade); ganhos de economia de escala (eficiência); lobby 

(legitimidade) e parcerias e interesses em comum (reciprocidade). Os fatores dificultadores 

dos relacionamentos interorganizacionais foram elencados como: falta de confiança entre os 

participantes; falta de personalidade jurídica; diferenças entre os dirigentes; interesses 

individuais; estrutura gerencial; práticas de gestão diferentes; localização geográfica; 

desalinhamento estratégico; falta de objetivos em comum e resultados inferiores ao 

investimento, os quais foram verificados através das questões 12 a 20 do roteiro de entrevista. 

 

Resultados dos Relacionamentos Interorganizacionais 

D. C.: Os resultados dos relacionamentos são os frutos colhidos pelas organizações 

participantes deste relacionamento e podem ser mensurados pelo atingimento dos objetivos 

individuais ou coletivos (ADAM, OLIVEIRA e SHIMIDT, 2008). 

D. O.: Para compreender e elencar os resultados das organizações que fazem parte dos 

relacionamentos interorganizacionais foram listados, através da teoria os possíveis resultados, 

impacto nos indicadores, aumento da eficiência, imagem, reconhecimento e melhoria do 

ambiente organizacional. As questões referentes aos resultados são as de número 21 a 30 do 

roteiro de entrevista (WEGNER e DAHMER, 2004).  
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3.1.2 Definição de Outros Termos Relevantes 

 

Formação dos Relacionamentos 

Entre os objetivos de formação de uma rede de cooperação podem ser elencados a 

união a fim de responder as incertezas ambientais através de ações unificadas, mas 

descentralizadas, que possibilitem aos participantes ganho competitivo. A união entre os 

participantes acaba por fortalecer a rede através do fortalecimento do setor (BALESTRIN e 

VERSCHOORE, 2008).  

 

Manutenção dos Relacionamentos 

Uma aliança será sustentável e permanecerá como um mecanismo eficiente enquanto 

os benefícios econômicos gerados pela aliança forem maiores que os custos para gerenciar a 

rede (WEGNER e PADULA; 2012). 

 

Rede Interorganizacional 

Relações interorganizacionais são ligações de longo prazo entre diferentes empresas 

que se relacionam a fim de ganhar ou sustentar vantagem competitiva. As redes são uma nova 

opção para o enfrentamento das dificuldades organizacionais e o reconhecimento de 

interdependência das organizações (BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008). 

Segundo Oliver e Ebers (1998), o conjunto de relações econômicas e sociais, 

horizontais e verticais, formais, permite o fluxo de bens, pessoas e informações entre as 

organizações. 

 

Relacionamentos Cooperativos 

Relacionamentos de cooperação possibilitam a redução de custos e riscos de 

determinadas ações e de investimentos que são comuns aos participantes, ao dividi-los entre 

os associados. As organizações associadas ao realizarem ações em conjunto acabam dividindo 

os custos comuns para a realização de uma ação (BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008). São 

relacionamentos em que as organizações colaboram entre si, direta ou indiretamente, para o 

alcance de objetivos comuns e, consequentemente, para o alcance de objetivos individuais, 

como afirmam Hitt, Ireland e Hoskisson (2005). 
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Quadro 5 – Resumo das categorias de análise 

Categorias de 

análise 

Definição 

Constitutiva 

Definição Operacional Referência 

Formação de 

relacionamentos 

de cooperação 

 

 

Os relacionamentos de 

cooperação têm 

objetivos claros e 

definidos para as 

organizações; essas 

motivações são as 

razões pelas quais 

desejam se relacionar 

com as outras 

organizações. 

Reciprocidade, assimetria, 

necessidade, eficiência, 

legitimidade e estabilidade.  

Balestrin; 

Verschoore; 

Reyes, (2010) 

Bengtsson; 

Kock, (1999). 

Leão, (2005) 

Lado; Boyd; 

Hanlon, 

(1997). 

Gnyawali; 

Madhavan, 

(2001). 

Manutenção de 

relacionamentos 

de cooperação 

Termo referente à 

sustentação dos 

relacionamentos; a 

manutenção é 

influenciada 

diretamente pelos 

fatores dificultadores e 

motivadores de 

relacionamento. 

Facilitadores: confiança entre os 

participantes (reciprocidade); 

ganhos de economia de escala 

(eficiência); lobby (legitimidade); 

parcerias e interesses em comum 

(reciprocidade). 

 

Dificultadores: Falta de confiança 

entre os participantes; falta de 

personalidade jurídica; diferenças 

entre os dirigentes; interesses 

individuais; estrutura gerencial; 

práticas de gestão diferentes; 

localização geográfica; 

desalinhamento estratégico; falta 

de objetivos em comum; resultados 

inferiores ao investimento. 

Oliver, (1990); 

Olave; Amato 

Neto, (2001); 

Park; Ungson, 

(2001);  

Wegner, 

Padula, (2012). 

Resultados de 

relacionamentos 

de cooperação 

A participação nas 

redes de cooperação 

gera resultados para a 

organização podendo 

ser diferentes das 

motivações iniciais. 

Impacto nos indicadores, aumento 

da eficiência, imagem, 

reconhecimento e melhoria do 

ambiente organizacional. 

Olave; Amato 

Neto, (2001) 

Wegner, 

Padula, (2012). 

Park; Ungson, 

(2001). Adam; 

Oliveira, 

Shimidt, 

(2008). 

Wegner; 

Dahmer, 

(2004). 
 Fonte: o autor, 2016. 

 

3.2 DELINEAMENTO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Delineamento da pesquisa 

 

A partir dos objetivos propostos, a pesquisa pode ser classificada como um estudo de 

caso descritivo, pois proporciona um meio de conhecimento sobre o tema, possibilitando a 
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descrição do objeto. O estudo de caso busca a construção da teoria a partir da investigação 

estratégica que envolve o uso de um ou mais casos de criação de teoria e proposições ou 

estudos de um caso empírico. Esse método foi escolhido devido à profundidade e 

flexibilidade na pesquisa (EISENHARDT, 2007). 

A pesquisa se caracteriza como sendo do tipo transversal com aproximação 

longitudinal em função que os objetivos se referem tanto a questões descritivas como à 

caracterização das organizações, além de questões que envolvem mudança no tempo referente 

a variações das características dos relacionamentos no passado e no presente. 

Nas pesquisas referentes aos relacionamentos organizacionais, de acordo com Auster 

(1994), os níveis organizacionais mais utilizados são o individual, o organizacional e o 

interorganizacional. Seguindo os objetivos do trabalho, esta pesquisa utilizou o organizacional 

e interorganizacional. A pesquisa analisou as empresas primeiramente em conjunto 

(interorganizacional) e na sequência, os resultados individuais (nível organizacional). 

A unidade de análise do estudo de caso, segundo Bressan (2000), pode ser um 

indivíduo, grupo, processo, mudança organizacional ou um programa. Levando em 

consideração as características individuais e coletivas das organizações, as unidades de 

análise deste trabalho são os relacionamentos estabelecidos entre as empresas na visão dos 

gestores. 

 

3.2.2 Unidade de análise 

 

Para compreender a formação, manutenção e resultados obtidos por micro empresas, 

escolheram-se dois núcleos setoriais na cidade de Guarapuava PR para objeto de estudo, fonte 

de coleta e análise de dados: o núcleo de comunicação, que reúne 10 empresários e gestores 

do município que atuam no ramo (rádio, televisão, jornais, revistas e etc.) e o núcleo de 

tecnologia de informação, que atua na cidade de Guarapuava desde 2014 com 18 empresários 

e gestores no ramo de TI (informática, sistemas de informação, software e consultoria em 

tecnologia).   

A escolha das organizações abordadas para a pesquisa foi realizada por critério de 

conveniência e acessibilidade (COOPER e SCHINDLER, 2011). 

Foram realizadas 12 entrevistas, sendo 5 com empresários participantes do núcleo de 

comunicação e 7 com participantes do núcleo de tecnologia da informação; os participantes 

foram escolhidos por critérios de conveniência, sendo levado em consideração o acesso ao 

entrevistado, disponibilidade e tempo de participação no programa, sendo a preferência por 
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empresários que estivessem participando por mais tempo. O número total de entrevistas foi 

definido pelo critério de saturação dos dados, conforme Flick (1998). 

 

3.2.3 Fontes e coleta de dados 

 

Buscando o entendimento e a resposta ao problema de pesquisa, foram desenvolvidos, 

a partir do referencial teórico, os instrumentos de pesquisa; tanto o roteiro da entrevista como 

o questionário estão divididos em etapas: classificação da empresa, fatores motivadores de 

relacionamento, fatores de manutenção de relacionamento e resultados obtidos com o 

relacionamento. 

O roteiro de entrevista utilizado para a coleta de dados foi adaptado de um estudo já 

realizado por Castro (2007), o qual foi alinhado aos objetivos do trabalho bem como ao 

referencial utilizado como base do estudo. As entrevistas tiveram uma duração média de 

aproximadamente 30 minutos cada e foram realizadas no período de fevereiro a março de 

2017. 

Nas entrevistas foi utilizado um roteiro semiestruturado, elaborado por meio do 

referencial teórico. A entrevista semiestruturada permite ao pesquisador aprofundar seus 

conhecimentos nas áreas com maior importância e extrair informações além das que um 

questionário de autoavaliação ou survey pode gerar (FRASER e GONDIM, 2004).  

Além das entrevistas também foi realizada a pesquisa documental, utilizando o site do 

programa, atas de reunião, regimento interno, relatórios do programa, jornais, revistas e outras 

fontes de dados que contribuiram para maior compreensão do tema. 

 

3.2.4 Tratamento e análise dos dados 

 

As entrevistas foram transcritas e para sua análise foi utilizado o método de análise 

qualitativa temática de conteúdo (FLICK, 2004), através da qual é feita um estudo detalhado 

no texto a fim de procurar elementos que comprovem, correlacionem ou colaborem com o 

objeto de estudo. 

Após a aplicação da pesquisa foi realizada a triangulação dos dados coletados por 

meio das entrevistas e da análise de documentos a fim de responder o problema de pesquisa e 

esclarecer o tema de estudo. 
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3.3 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Quadro 6 – Síntese dos procedimentos metodológicos 

Categorias/Aspectos Etapas 

Objetivo geral 

Identificar os fatores de formação, manutenção e 

os resultados alcançados por microempresas em 

duas redes interorganizacionais pertencentes ao 

Programa Empreender na região de Guarapuava 

PR. 

Classificação 

da pesquisa 

Quanto aos objetivos 
Descritiva (Descrição das características do 

fenômeno). 

Quanto aos procedimentos 
Estudo de caso (Uma ou poucas unidades de 

análise). 

Quanto à abordagem Qualitativa.  

Instrumento de pesquisa Entrevista semiestruturada. 

População 

Organizações participantes do Programa 

Empreender da Associação Comercial e 

Empresarial de Guarapuava. 

Critério de seleção dos pesquisados Não probabilística por conveniência. 

Técnica de análise de dados Análise de conteúdo. 
Fonte: o autor, 2016. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os dados obtidos através da aplicação da metodologia 

e os resultados da exploração qualitativa, na busca em responder às questões de pesquisa e 

esclarecer os objetivos específicos. As análises foram divididas de acordo com as devidas 

categorias elegidas pelo referencial teórico; dessa maneira, esta seção está dividida em quatro 

partes, onde a primeira trará a caracterização da unidade de análise e as demais, por sua vez, 

tratarão da formação, manutenção e resultados dos relacionamentos de cooperação. Esta seção 

utiliza transcrições das entrevistas, dados secundários, gráficos e tabelas para ilustrar a 

apresentação dos dados; ao se comparar o referencial teórico com as múltiplas fontes de 

dados, poderá ser realizada a triangulação.  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE ANÁLISE 

 

O Programa Empreender nasceu em 1991 e foi idealizado por um projeto entre as 

associações comerciais e industriais de Santa Catarina, das cidades de Blumenau, Brusque e 

Joinville, com o apoio do governo alemão. Inicialmente foi criada uma entidade denominada 

Fundação Empreender com o objetivo de desenvolver a metodologia e disseminá-la no Brasil 

e na América Latina. Com os resultados positivos do projeto, a federação das associações 

empresariais de Santa Catarina FACISC com o apoio do SEBRAE, implantou o programa em 

mais Municípios do Estado de Santa Catarina (ACIRP, 2017).  

A partir de 1999, o SEBRAE, a nível Nacional e a Confederação das Associações 

Comerciais do Brasil – CACB, iniciaram a implantação do Programa Empreender em nível 

nacional. No Estado do Paraná o Programa foi implantado em 1999 pelo SEBRAE PR e pela 

Federação das Associações Comerciais do Paraná (FACIAP), atualmente no Estado estima-se 

a participação de mais de 1800 empresas distribuídas em 256 núcleos (FACIAP, 2016). Em 

Guarapuava o programa foi implantado em 2013 atualmente possui 11 núcleos formados 

divididos entre os mais variados setores. 

O Empreender é um programa que reúne empresas de um mesmo segmento, em 

núcleos setoriais vinculados a uma entidade empresarial (Associação Comercial e Empresarial 

ou Sindicato) de um município. Nesses grupos, os empresários discutem seus problemas e 

buscam soluções conjuntas com apoio de um profissional vinculado à entidade empresarial. O 
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Empreender funciona no Brasil desde 1994, tendo atendido à aproximadamente 70 mil 

empresas em todas as unidades federativas (EMPREENDER, 2017). 

O Programa Empreender entende que os núcleos setoriais são grupos de empresários 

de um mesmo segmento que se reúnem periodicamente nas Associações Comerciais com o 

apoio de um consultor, cujo papel principal é o de moderar as reuniões; discutem problemas 

comuns e buscam soluções conjuntas. A principal característica do programa é que as 

demandas partem dos próprios empresários (EMPREENDER, 2017). 

Partindo dos objetivos do programa, as empresas participantes se unem em redes para 

atingir seus próprios objetivos; para o estudo foram selecionados dois núcleos setoriais do 

município de Guarapuava PR, participantes do programa a fim de que sejam levantadas as 

questões de pesquisas e os resultados sejam analisados: o núcleo de tecnologia da informação 

e o núcleo de comunicação.  

O núcleo de tecnologia de informação tem por objetivo, o qual está definido em seu 

regulamento: “Desenvolver o setor de tecnologia da informação de Guarapuava e região 

através de ações que resultem em diferenciais competitivos”. Os empresários são classificados 

em grupos de atuação: Internet, RH, Gestão, Governo, Equipamentos, Servidores e 

Infraestrutura. Estas são as possíveis áreas de atuação das empresas que participam do núcleo. 

Atualmente com 18 empresas participantes, os empresários se reúnem a cada 15 dias na sede 

da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava (ACIG), para planejar, organizar e 

executar as ações em conjunto; as principais ações desenvolvidas são: treinamento na área de 

tecnologia; missões técnicas e o guia de negócios, além da troca de experiências e 

informações entre os participantes. 

 

Quadro 7 – Caracterização da unidade de análise 
N Ramo de atuação Anos Núcleo Colaboradores Clientes 

1 Comércio e assistência técnica 6  Tecnologia 12 Física e Jurídica 

2 Desenvolvimento web 10  Tecnologia 14 Pessoa jurídica 

3 Assistência técnica e redes 7  Tecnologia 5 Pessoa jurídica 

4 Agência de Publicidade 7  Comunicação 18 Pessoa jurídica 

5 Agência de Publicidade 7  Comunicação 18 Pessoa jurídica 

6 Agência de Publicidade 7 Comunicação 18 Pessoa jurídica 

7 Emissora de televisão 16 Comunicação 38 Pessoa jurídica 

8 Assistência técnica redes 14 Tecnologia 3 Pessoa jurídica 

9 Sistemas de informação 12  Tecnologia 12 Pessoa jurídica 

10 Venda de suprimentos 

impressora 

15  Tecnologia 9 Física e Jurídica 

11 Software para ponto 

biométrico 

22 Tecnologia 9 Pessoa jurídica 

12 Agência de publicidade 24 Comunicação 11 Pessoa jurídica 
  Fonte: Dados primários de pesquisa. 
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O quadro 7 apresenta uma síntese da caracterização da unidade de análise a fim de 

compreender que tipo de organização está envolvida na pesquisa, tempo de atuação, setor de 

atividade, quantidade de funcionários e principal tipo de cliente. 

O núcleo de comunicação é composto por emissoras de televisão, agências de 

publicidade, revistas e produtoras; atualmente 11 empresas (participam do núcleo e as 

principais ações realizadas pelo núcleo de comunicação são voltadas aos estudantes de 

publicidade, buscando um fortalecimento do setor e de melhores profissionais no longo prazo. 

Os empresários entrevistados estão, em média, há 12 anos atuando no mercado com 

suas empresas; a unidade de análise é composta por 5 empresários participantes do núcleo de 

comunicação, sendo 4 diretores de agências de publicidade e 1 gestor comercial de uma 

emissora de televisão. No núcleo de tecnologia de informação foram entrevistados 7 diretores 

de 2 empresas de software de gestão, 2 de manutenção de redes, 2 de suprimentos e 

informática e 1 empresa de desenvolvimento web.  

As empresas têm, em média, 14 funcionários, sendo que a empresa que tem maior 

número de empregados é a emissora de televisão com 38 e a empresa com menor número tem 

apenas 3 colaboradores; todas tem como clientes principais pessoas jurídicas e apenas 2, as 

que realizam vendas e assistência técnica, são as que atendem a pessoas físicas e que também 

são as únicas a realizar atendimento do tipo balcão, onde o cliente vem até a empresa. As 

outras organizações têm como canais de venda, indicações, internet e venda externa, uma 

característica do tipo de serviço oferecido por elas. 

 

Quadro 8 – Caracterização da unidade de análise 2 
N Objetivos Dificuldade Diferencial Canal Venda 

1 Crescimento Falta de qualificação Condições de 

pagamento 

Balcão 

2 Ser referência Mão de obra Qualidade E-Commerce 

3 Ser líder no segmento Burocracia e falta de crédito Gestão e equipe Indicações 

4 Ser referência Falta de mão de obra Qualidade e agilidade Venda externa 

5 Ser referência Falta de mão de obra Qualidade e agilidade Venda externa 

6 Ser referência Falta de mão de obra Qualidade e agilidade Venda externa 

7 Informação e 

resultados 

Imaturidade do mercado Pesquisas e 

informações 

Venda externa 

8 Qualidade e eficiência Conscientização do cliente Aperfeiçoamento Indicações 

9 Ser referência Falta de cultura de tecnologia Inovação e qualidade Indicações 

10 Manter-se no mercado Carga tributária e mão de obra Fidelidade Balcão 

11 Ser referência Gestão e recursos Qualidade Indicações 

12 Oferecer soluções Falta de valorização profissional Cumprimento de 

prazos 

Venda externa 

Fonte: Dados primários de pesquisa. 
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O quadro 8 apresenta a caracterização das empresas com relação aos objetivos 

organizacionais, dificuldades enfrentadas e o diferencial competitivo elencado pelos seus 

gestores, bem como o principal canal de vendas utilizado. 

Entre os objetivos organizacionais estabelecidos e citados pelos empresários, o 

principal está relacionado ao crescimento e a se tornar referência no seu segmento; apenas 

uma empresa tem a estratégia voltada exclusivamente em se manter no mercado. Nas 

empresas entrevistadas foi identificada também, como principal dificuldade em comum, a 

falta de mão de obra e a falta de qualificação profissional. Entre os diferenciais, a grande 

maioria entende que a qualidade é o que as distingue das outras; um diretor de agência de 

publicidade entrevistado entende que seu diferencial está relacionado à eficiência, ou seja, dá 

prioridade para cumprimento dos prazos em detrimento da qualidade. 

 

Eu fui convidada pelo consultor a participar do Programa Empreender e desde o 

início que eu comecei eu vi que ia ter muitas oportunidades ali dentro, o que me 

manteve foi essa questão de ter as oportunidades. (Entrevistado 2) 

 

A configuração de relacionamento estabelecida por essas empresas pode ser 

classificada como uma rede horizontal de cooperação, que são organizações independentes e 

autônomas que por razões específicas decidem desenvolver ações ou atividades com outras 

organizações a fim de atingir seus objetivos, podendo estes ser: fortalecimento do setor, 

abertura de novos mercados, diminuição dos custos e acesso a recursos escassos.  As 

organizações que se unem com o objetivo de cooperar tendem a buscar o mesmo propósito, o 

qual sozinhas teriam maior dificuldade em alcançar; ao invés de disputar pelo menos objetivo, 

se unem para conquistarem juntas. Essas alianças podem ser encontradas em consórcios, 

associações e núcleos setoriais (BALESTRIN e VARGAS, 2004). 

 

4.2 MOTIVADORES DE FORMAÇÃO DE RELACIONAMENTO 

 

Na sequência foram analisadas as questões referentes aos fatores motivadores da 

formação de relacionamentos entre os participantes do núcleo setorial.  Partindo do 

pressuposto que os relacionamentos de cooperação têm objetivos claros e definidos, Balestrin 

e Verschoore (2008) defendem que para as organizações, essas motivações são as razões pelas 

quais elas desejam se relacionar com as outras organizações. Como os autores defendem, os 

relacionamentos interorganizacionais têm objetivos definidos a fim de gerar benefícios à 
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empresa; dessa maneira, a opção pela entrada nos núcleos é considerada uma ação estratégica 

da empresa.  

A iniciativa da formação dos núcleos setoriais, entretanto, foi da ACIG, que mediante 

um consultor/mediador, convidou os empresários para a primeira reunião de apresentação, 

mostrando como funcionaria a dinâmica do programa e os benefícios; os empresários 

interessados continuaram a participar dessas reuniões, pois identificaram seus próprios 

motivadores de relacionamento, formando assim, o núcleo. 

Para compreender quais eram os desejos, anseios e os fatores motivadores da 

formação do relacionamento, os empresários foram questionados sobre quais eram suas 

motivações e objetivos quando decidiram participar da rede. Pode-se verificar que os 

motivadores de formação de relacionamento estão ligados principalmente às contingências 

críticas de Oliver (1990): de eficiência, legitimidade e reciprocidade, as quais apresentadas a 

seguir: 

1) Eficiência 

Na contingência, a formação é motivada por tentativa de uma organização de formar 

relacionamentos para possibilitar melhorias na sua organização, pelo desejo de exercer poder 

e controle sobre os recursos externos e buscar benefícios. Alguns incentivos para o 

estabelecimento desse tipo de relação estão relacionados com a melhoria da eficiência, 

diminuindo custos, melhorando processos e produtividade (OLIVER, 1990).  

As organizações sempre estão em busca de melhorar seus processos e ter acesso a 

novos recursos que permitam maior eficiência; dessa forma a motivação da formação de 

relacionamentos pode ser dada a partir da redução de custos, dependência de recursos e 

também pela economia de custos de transação (BAUER, 2003). 

Referentes a eficiência foram encontrados a partir da pesquisa os seguintes fatores: 

a) Melhorar a gestão  

 

Meu objetivo hoje vamos dizer assim, os caras vão falar de uma ferramenta nova, se 

eles falam ferramenta nova normalmente eles estão usando e se eu poderia utilizar 

também e melhorar meus processos. (Entrevistado 1)  

 

Meu objetivo hoje é melhorar os processos internos e a gestão da minha empresa.  

(Entrevistado 2)  

 

Entre os principais benefícios de uma estratégia em rede de cooperação está a 

oportunidade de a empresa ter acesso a outros recursos escassos e a troca de experiências com 

seu parceiro (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2008).  
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b) Crescimento do mercado e padronização 

  

Nosso objetivo é justamente criar um padrão para o nosso segmento na cidade, que 

seja uma tabela, hoje existe, um exemplo para te dar aqui, existe uma tabela 

chamada tabela Sinapi, porque a tabela que rege os valores no Paraná, assim cada 

estado tem o seu, Guarapuava nunca que conseguiria se encaixar na Sinapi, né, que é 

pelo menos aí umas 20 vezes o maior do que a gente cobra aqui por qualquer 

trabalho, então a gente acredita que um dos objetivos nossos dentro do núcleo é criar 

uma tabela do setor aqui, que não seja uma tabela fixa, mas seja uma tabela mínima, 

porque é difícil, como eu falei, para concorrer com pessoa que não paga imposto. 

(Entrevistado 04) 

Os objetivos é justamente fortalecer o mercado, criar um mercado que seja 

consumidor de tecnologia, mas um mercado saudável, né, eu acho que isso falta a 

gente fazer. 

(Entrevistado 08) 

 

A participação em uma rede proporciona um ambiente de cooperação, no qual a 

empresa, por meio de parcerias, cria ações que beneficiam umas às outras; entretanto, não 

deixam de competir, disputando muitas vezes os mesmos recursos dentro de um ambiente. 

Essa é a relação de “co-corrência”, um dos principais benefícios destas redes é justamente o 

atingimento de objetivos em comum (GNYAWALI e MADHAVAN, 2001). 

c) Rede de contatos: 

 
 O motivo é a formação da rede de contatos, descobrir o que que os outros estão 

fazendo, não em termos que monitorar ou estudar a concorrência, mas é difícil, né, 

porque a área de informática só tem nós lá, então é saber o que tá de novidade no 

mercado, para a gente tentar entrar também. (Entrevistado 01)  

 

Os relacionamentos interorganizacionais são baseados na busca por interesses e 

objetivos em comum; por conseguinte, a participação proporciona um maior conhecimento de 

outros empresários, concorrentes, fornecedores e outras organizações atuantes no setor que 

podem proporcionar informações, parcerias e vantagem competitiva a partir do aumento do 

número de empresas que se relacionam (BALESTRIN e VARGAS, 2004). 

d) Qualificação profissional 

 

Então, os objetivos, que eu acredito que deva ser os objetivos do núcleo é fazer com 

que nós tenhamos mais profissionais qualificados no mercado, tanto que no primeiro 

ano do núcleo a gente trabalhou voltado a qualificação das empresas, com palestras, 

com workshops e tal, porque com profissionais qualificados consegue-se fazer um 

trabalho melhor, fazendo um trabalho melhor agrega mais valor à profissão, à 

atividade, né, segundo ponto, gerar uma harmonia, por mais que seja utópica, entre 

as empresas, mostrar que elas são concorrentes e não inimigas, né, o terceiro ponto é 

elevar o mercado publicitário em termos de qualidade nos materiais a serem 

desenvolvidos, em inovações nas soluções apresentadas para as empresas, né, com 
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isso, né, todos esses passos, combina com a valorização das empresas de 

comunicação por parte das empresas que necessitam dos serviços de comunicação.  

(Entrevistado 12)  

 

O objetivo para a formação de um relacionamento de cooperação é unir forças a fim 

de responder as incertezas ambientais e gera maiores benefícios a empresa como o acesso a 

recursos e informações (BALESTRIN; VERSCHOORE, 2008).  

Pelas respostas dos entrevistados pode-se concluir que o principal motivador para a 

formação de relacionamento está relacionado à eficiência, buscando a melhoria de gestão, 

crescimento do mercado e padronização, rede de contatos e a qualificação profissional. Estes 

foram os principais fatores descritos pelos empresários como motivadores da sua participação 

no núcleo. Essa busca pela melhoria de gestão evidencia os objetivos individuais dos 

participantes, que se organizam em uma configuração de rede com o objetivo de melhorar 

suas empresas a fim de terem maiores retornos. 

Os empresários buscam melhorar seus ganhos através da criação de regras do mercado 

que ira beneficiá-los e aumentar seus resultados financeiros; de acordo com o que Oliver 

(1990) afirma, esse tipo de relacionamento tem como motivador a eficiência da empresa, 

buscando melhorias que possibilitem maior retorno. Podem-se identificar essas aspirações 

quando os empresários desejam melhorar sua rede de contatos a fim de prospectar novos 

negócios e explorar novos mercados, buscando a melhoria da gestão de suas empresas a fim 

de ter maior eficiência e também na busca de fortalecer o mercado a fim de ter mais 

estabilidade e possibilidade de novos ganhos. 

2) Reciprocidade 

A reciprocidade parte do pressuposto que a relação é formada com base na 

cooperação, colaboração e coordenação entre as organizações. Fator determinante para o 

estabelecimento do relacionamento são os objetivos comuns entra as organizações (PERIM e 

ZANQUETTO FILHO, 2007).  

a) Objetivos em comum: 

Os empresários apontam objetivos muito próximos uns dos outros e estão alinhados 

com a estratégia coletiva dos grupos. Buscando fortalecer o mercado, acesso e troca de 

informações e o fato de não serem concorrentes diretas possibilita o estabelecimentos de 

objetivos em comum. 

 

É justamente fortalecer o segmento de comunicação, que assim como os outros 

núcleos também buscam isso, e não é só a profissionalização do segmento, mas a 

organização mesmo, porque hoje existem muitas empresas que não seguem regra 

nenhuma e é uma competição muito desleal, né, então o núcleo veio com o intuito 

de, primeiro, legalizar todo mundo, que aí é uma competição sadia, né, e é uma 
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ferramenta que você consegue trabalhar trazendo mais resultado para todas as 

empresas do segmento. (Entrevistado 04)  

 

Justamente porque você tem possibilidade de trocar informações, ideias, as vezes 

compartilhar as dificuldades, né, as vezes até troca de informações para gerar 

oportunidades de negócios. (Entrevistado 03) 

 

Tem dez empresas que trabalham com sistemas de informação gerencial, mas cada 

empresa tem um direcionamento específico a cliente, então faz com que mesmo 

trabalhando com o mesmo produto, a gente não tem uma concorrência direta dentro 

do núcleo, então e aí que você vai acabando se ambientando com cada realidade, de 

cada um, isso eu acho uma das coisas fantásticas, fantástico isso foi, foi assim que a 

gente teve um crescimento bacana. (Entrevistado 11) 

 

Tem-se uma relação baseada na cooperação, colaboração e coordenação entre as 

organizações, em vez de dominação, poder e controle. As redes interorganizacionais ocorrem 

com o propósito de atingir os objetivos ou interesses comuns ou mutuamente benéficos e o 

relacionamento é baseado na reciprocidade (OLIVER, 1990). 

Os empresários encontraram nos outros participantes a mesma motivação para a 

formação do núcleo. Os objetivos em comum de fortalecer e padronizar mercado e melhorar a 

gestão das empresas faz parte da motivação de todos os empresários; dessa maneira, a 

reciprocidade foi determinante para a formação dos núcleos, cujas motivações são 

complementares entre as diversas empresas participantes; nenhum participante apresentou 

objetivos que não fossem ao encontro das aspirações dos nucleados. Os empresários têm 

como objetivo a melhoria da relação com os concorrentes e o estabelecimento de regras para o 

mercado, além do fortalecimento desse mercado, melhoria na gestão e na qualificação dos 

profissionais.   

3) Legitimidade 

O reforço da legitimidade organizacional também tem sido citado como um motivo 

importante na decisão para organizações estabelecerem relações de cooperação. 

O estabelecimento de relações para fins de aumentar a legitimidade podem se originar 

dos motivos de uma organização para demonstrar ou melhorar sua reputação, imagem, 

prestígio ou congruência com normas vigentes em seu ambiente institucional. Exemplo disso 

é a capacidade dos membros de organizações de prestígio para se sentar em um conselho de 

administração ou no desenvolvimento de uma relação que divulgue a responsabilidade social 

ou atividades beneficentes, o que melhora a imagem e reputação de uma organização 

(OLIVER, 1990). 
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Você vê que conhece e na verdade você cria uma visibilidade dos outros setores para 

tua empresa, então indiretamente você ganha visibilidade. Hoje esse nucleado ele 

ajuda você tá, de alguma forma, um pouco mais blindado, dizendo: oh! aquelas 

pessoas lá, que estão lá são as melhores, que não é totalmente verdade nem 

totalmente mentira, você tá mais numa referência, isso ajuda bastante, mas esse foi o 

objetivo também. (Entrevistado 1) 

 

Fica evidenciado através da pesquisa, que o principal motivo para a entrada dos 

participantes no núcleo setorial foi devido à eficiência pela melhoria da rede de contatos. Nem 

todos os participantes são concorrentes, o que pode beneficiar e dificultar a formação do 

núcleo; sem a participação de empresas do mesmo objeto fim não se podem realizar ações 

diretas como compras coletivas, estoque compartilhado e outra atividades inerentes a um 

ramo especifico; existe, entretanto, um conforto maior em realizar ações de cooperação com 

concorrentes indiretos. 

A busca por informações como maior motivador para a formação dos relacionamos 

pode ser considerada uma tentativa de melhoria na empresa, através da preparação e maior 

conhecimento do empresário na tomada de decisão. De acordo com Oliver (1990), esse tipo 

de motivação se refere à contingência de eficiência, onde o empresário busca a melhoria da 

empresa para atingir resultados melhores.   

A motivação dos empresários na formação do núcleo era a formação e aumento da 

rede de contados possibilitando novas parcerias, oportunidades e um monitoramento do 

mercado. Embora seja um núcleo setorial, existem poucos concorrentes diretos, o que facilita 

o relacionamento; no núcleo de comunicação apenas duas empresas competem diretamente, já 

no núcleo de tecnologia da informação são três, mas que embora sejam do mesmo produto, 

ele tem segmentação diferente.  

 Objetivos da formação 

Os empresários responderam a questões referentes aos objetivos atuais de estarem no 

núcleo; o que se verificou foi um aumento pelo interesse em gestão. Pôde-se identificar nas 

falas dos entrevistados que a partir da participação tiveram contato com novas ferramentas, 

cursos e capacitações e que além dos objetivos iniciais, que não foram alcançados, existe a 

busca pela melhoria na gestão de suas empresas. 

Nas questões referentes às motivações para entrada dos empresários nos núcleos 

setoriais de tecnologia da informação e comunicação, pôde-se verificar que o principal 

objetivo dos empresários foi aumentar a proximidade com outras empresas do mesmo ramo e 

setor para encontrar problemas em comum e juntos desenvolverem ações que possam 

fortalecer o mercado; observou-se ainda que mesmo após dois ano e meio de atividades os 
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objetivos e motivações permaneceram as mesmas; mesmo não atingindo os resultados 

desejados existe uma conscientização de que estão no caminho e que é melhor estar junto com 

outros empresários do que estar isolado. 

 

4.3 FACILITADORES E DIFICULTADORES DE RELACIONAMENTO 

 

A pesquisa levantou questões referentes a que fatores poderiam influenciar a 

participação dos empresários; os motivos para entrada já foram levantados, analisou-se então, 

se os motivos que determinaram a sua participação foram suficientes para a continuidade no 

núcleo, quais outros fatores influenciaram a participação, como os empresário avaliaram o 

núcleo, quais fatores facilitaram e dificultaram, nível de cooperação, relacionamento com os 

outros participantes, a existência de comportamento oportunista e a influência dos 

participantes nas decisões. Com base nas entrevistas foi possível encontrar os resultados a 

seguir. 

As redes de cooperação são formadas a partir de interesses em comum entre os 

participantes, motivações que criam a demanda para o surgimento de uma nova configuração, 

a fim de melhorar os resultados e atingir os objetivos individuais. Nesse sentido, existem 

ainda fatores que facilitam ou podem dificultar a formação desse tipo de relacionamento 

(OLIVER e EBERS, 1998). 

 

4.3.1 Fatores facilitadores  

 

Nos relacionamentos interorganizacionais as empresas sofrem influências positivas e 

negativas para sua permanência, adotadas pelo estudo de fatores facilitadores e fatores 

dificultadores, ou seja, fatores que motivam e que desmotivam a participação dos empresários 

nos núcleos setoriais do Programa Empreender. Os fatores facilitadores elencados pela teoria 

de Wegner e Padula (2012), Park e Ungson (2001) e Olave e Amato Neto (2001) são: 

confiança e proximidade dos empresários, diminuição de custos através da uma maior escala, 

formação de parcerias diversas e interesses em comum. 

Na pesquisa foram elencados pelos participantes os seguintes fatores relacionados aos 

facilitadores: 

a) Confiança entre os participantes  

O relacionamento entre os empresários facilita o desenvolvimento e a participação no 

núcleo, uma vez que a relação já existe e é baseada em outros motivos e interesses que 
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contribuem para o sucesso do relacionamento, visto que este é anterior à formação do núcleo 

e que existe uma relação de confiança. Conforme Wegner e Padula (2012), a confiança é 

essencial para o sucesso dos relacionamentos interorganizacionais.  

 

Por ser um mercado pequeno, também, todo mundo se conhece, então ficou também 

mais fácil você tá ser integrado. (Entrevistado 5) 

 

A questão de relacionamento, né, boa tarde das empresas envolvidas já são amigos, 

né, daí a gente fica em um ambiente mais tranquilo, mais amigável. (Entrevistado 8) 

 

A confiança é um fator fundamental para a formação do núcleo e principalmente para 

a sua manutenção; os empresários afirmaram que por já se conhecerem antes da entrada no 

núcleo e terem uma relação amigável, se sentiram mais confortáveis em participar. 

b) Entidade mediadora 

Com relação aos fatores que facilitam a participação, a maioria dos empresários 

identificou que a ACIG teve um papel fundamental para desenvolver os núcleos, pois como é 

uma entidade neutra gera mais confiança e estabilidade nas relações; outro fator levantado foi 

a proximidade de alguns empresários. Os custos envolvidos para mediação de uma rede já 

foram explicados por Olave e Amato Neto (2001); assim, como a ACIG absorve todos os 

custos referentes à mediação e à operacionalização dos núcleos, esse se torna um fator 

fundamental à motivação. 

 

E a própria ACIG, cedendo espaço, trazendo essa iniciativa, não foi uma iniciativa 

nossa, a gente até conversava muito sobre ter um grupo de Publicidade, mas nunca 

envolvendo a Acig, ela trouxe essa sugestão lá junto com o consultor e a gente 

achou uma boa alternativa e que ficaria neutro. (Entrevistado 4) 

 

A abertura que a Acig deu, proporcionando para nós uma pessoa que pudesse 

direcionar esse núcleo, que pudesse ajudar a gente na estrutura do núcleo e também 

no espaço físico e tudo mais, o apoio da Acig foi bem importante. (Entrevistado 7) 

  

c) Ambiente democrático 

Foram levantadas questões relacionadas ao nível de influência nas decisões e nas 

ações do núcleo e identificou-se que o perfil de cada empresário tem uma relação direta com o 

nível de influência; fica evidente que alguns têm mais influência do que outros, mas pode-se 

afirmar que o ambiente é democrático e que os empresários não exercem seu prestígio devido 

ao seu perfil comportamental, tendo maior poder de influência e persuasão, portanto, os 

empresários que têm mais atitude e se comunicam mais acabam. 
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O ambiente é democrático. (Entrevistado 1)  

 

Todas as pessoas tem o mesmo poder de influência, uns exercem mais, alguns 

menos, mas é pela questão do perfil da pessoa, né, não opina muito, não fala muito e 

sempre acontece isso. (Entrevistado 3) 

 

d) Objetivos em comum  

Os objetivos em comum foram relacionados à formação dos relacionamentos; na 

aplicação da pesquisa pôde-se evidenciar que estes objetivos também estão presentes na 

manutenção, pois com os mesmo objetivos os empresários mantêm as motivações e 

continuam a buscar soluções coletivas para problemas individuais. 

  

Eu acho que objetivo é de fortalecimento dos segmentos, que é proposto pelo 

programa, e acho que todos os integrantes buscam esse fortalecimento da classe. 

(Entrevistado 4)  

A união entre pessoas que tem objetivos em comum, acho que todas as empresas 

que estão lá querem ver os seus mercados melhores, né, então na minha opinião o 

núcleo deve trabalhar nisso, para que as empresas tenham uma agenda comum e 

possam defender essa agenda perante a sociedade, perante outras empresas e perante 

o mercado. (Entrevistado 6) 

 

Quanto ao nível de cooperação e competição, fundamentais para a mantenção dos 

relacionamentos, a literatura já permite uma visão mais avançada sobre elas, que antes eram 

consideradas extremos opostos. A proposição de um novo conceito permite que existam 

variações mais altas e mais baixas ao invés da existência ou não de concorrência ou de 

cooperação (LADO, BOYD e HANLON, 2008). Gnyawali e Madhavan (2001) defendem que 

mesmo realizando ações em conjunto continuam a competir vigorosamente no mercado. 

Nos relacionamentos de cooperação, de acordo com Balestrin, Verschoore e Reyes 

(2010), as organizações desenvolvem atividades e ações conjuntas para atingir os objetivos. 

Mesmo os empresários considerando ter um relacionamento muito bom com outros 

participantes, não é unanimidade a existência e cooperação entre eles. As empresas têm muita 

desconfiança e desenvolvem ações que não envolvem grandes trocas de informações. Existe 

uma cooperação em algumas ações e também pode-se identificar uma concorrência mais 

saudável entre os participantes. 

 

4.3.2 Fatores dificultadores 

  

Na prática, esses relacionamentos envolvem muitas transações e custos e geram 

muitos problemas que demandam atenção dos participantes. Além dos fatores mencionados, 
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outras dificuldades podem ser enfrentadas pelas redes e contribuir para seu insucesso. Falta de 

confiança entre as organizações participantes, ambiente de relacionamento desfavorável, 

desalinhamento estratégico da empresa, dificuldades na determinação de objetivos para o 

grupo, benefícios inferiores aos investimentos realizados pelos participantes, proximidade 

geográfica, organizações mais próximas tendo maior probabilidade de desenvolver 

relacionamentos, são algumas delas (WEGNER e PADULA, 2012).  

Expostos os principais fatores relacionados aos motivos dificultadores, parte-se para a 

análise dos dados obtidos com os participantes: 

a) Falta de tempo 

Nos fatores que dificultam o relacionamento, o que praticamente todos os empresários 

afirmaram ser prejudicial foi o tempo, pois quinzenalmente precisam destinar duas horas do 

horário comercial para participar das reuniões; alguns empresários têm poucos funcionários e 

esse tempo acaba sendo um fator que dificulta sua participação, fato este relacionado às 

dificuldades geográficas ou temporais citadas por Park e Ungson (2001). Devido a fatores 

externos ao relacionamento criam-se barreiras para a participação, dificultando o 

relacionamento. 

Às vezes a questão correria, você acaba não se organizando, eu pelo menos não me 

organizo para aquele período ter disponibilidade. (Entrevistado 3) 

 

O que dificulta, que eu vejo muito, é a questão de tempo, né, você alinhar o tempo 

de todos ali para poder ter um tempo de qualidade. (Entrevistado 5) 

  

b) Ambiente desfavorável 

Outra grande dificuldade enfrentada pelos empresários está relacionada à organização 

das reuniões ou à falta dela, pois muitas vezes não existem assuntos pré-agendados, o que 

pode ser considerado um ambiente desfavorável segundo Wagner e Padula (2012), pois 

dificulta e desmotiva a participação. 

 

Por exemplo vai ter uma reunião agora, hoje, né, e não foi estabelecido uma pauta, 

uma organização do que vai ser discutido, daí você sai, larga teu trabalho para ir lá 

abraçar as pessoas, ver, eu já faço isso bastante. (Entrevistado 1)  

 

Eu acho que o que tem dificultado a participação é a falta de planejamento ou talvez 

a falta de foco, tanto é que nós já estamos pedindo, né, para quem está coordenando 

ou que vai coordenar agora esse núcleo, é que a gente tenha pautas, que a gente 

tenha planejamento ao longo do ano, para entender o que nós queremos, até onde 

nós vamos chegar e que ações nós vamos tomar, né, então assim se a gente for lá 

para perder tempo, ir na reunião, mas não tem nenhuma pauta, não sai nada de útil. 

(Entrevistado 9) 
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A desorganização das reuniões, a falta de assuntos e de planejamento em um núcleo 

que tem o propósito de melhoria da gestão é considerada um fator dificultador e também 

desmotivador; o ambiente desfavorável dificulta o estabelecimento de relações, o alcance dos 

objetivos e desmotiva os empresários, que por sua vez deixam de participar, fato que está 

ligado também ao próximo item a ser discutido.  

Outro fator que torna o ambiente desfavorável, conforme Park e Ungson (2001), é a 

falta de interesse dos participantes, que deixam de frequentar e participar das reuniões 

conforme apontado pelos autores. A baixa participação indica a falta de interesse dos 

participantes, que não frequentam as reuniões e desmotivam os outros participantes, afinal só 

existe relacionamento com a participação de outras empresas; esse fator também pode estar 

relacionado à falta de confiança: 

 

Cooperação é muito pouca devido a desconfiança ainda, né, principalmente dessa 

questão de ser considerado informações íntimas da empresa, fica amarrado, fica 

preso, né, e ainda a própria timidez individual, que por não estarem focados em 

gestão, poucos deles tem uma ambição mais agressiva de crescimento, que eu acho 

que é quando você tá induzindo isso na gestão, claramente você já define estratégias 

pra ser maior, para crescer. (Entrevistado 11) 

  

 Eu acho que o que dificulta hoje ainda, não há formação, mas a continuidade, 

fortalecimento, é a participação, né, então muita das vezes o cara começa, participar, 

não vai mais ou não se integra tanto, vai só de turista, é uma coisa que a gente 

enfrentou no passado bastante, que o núcleo praticamente estava desativado no ano 

passado. (Entrevistado 4) 

 

Questionados sobre o que se sobressai nos relacionamentos, se a cooperação ou a 

competição, a maioria dos empresários acredita que o que predomina é a competição e a 

existência de desconfiança com relação a outras empresas; os empresários que acreditam que 

existe maior cooperação são aqueles que não têm concorrentes diretos dentro do núcleo, o que 

facilita muito o relacionamento. As empresas, de acordo com Bengtsson e Kock (1999), 

podem assumir a configuração de concorrência, coexistência, cooperação e “co-corrência”. 

Esta última seria a relação de cooperação e concorrência no mesmo relacionamento, o que se 

pode identificar dentro dos núcleos da ACIG. Lado, Boyd e Hanlon (1997) também defendem 

a visão da cooperação; os pesquisadores tinham de escolher entre um lado e outro eesse 

comportamento fica evidenciado pelas entrevistas dos empresários: 

 

É uma competição vamos dizer, na verdade é, para saber se ele tá mais à frente que o 

outro ou não, se tá no caminho certo, porque na verdade ninguém fala que se vai 

abrir é! às vezes, aquela história, conta metade da receita do bolo, né, não tudo, daí é 

uma jogada, não adianta. (Entrevistado 1) 
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Eu vejo qualquer segmento é a competição, né, ninguém tá lá [...] a gente tá lá para 

se conhecer, tá lá para arrumar alternativas para o mercado, trazer soluções, 

compartilha experiência e ok, mas o mercado é competição, né, não tem, ninguém 

vai lá pra fazer amizade e não vender. (Entrevistado 4)  

 

Eu acho que a competição ela é saudável, né, eu acho que a competição nunca pode 

deixar de existir, porque ela que leva a concorrência, mas eu acho que a cooperação 

hoje pelo menos nas ações do grupo, nas ações do núcleo, acabam sendo [...] 

acabam se sobressaindo um pouco mais do que a competição. (Entrevistado 7) 

 

No meu caso é muito mais cooperação, mas também pelo fato de a gente não brigar 

pelo mesmo mercado, eu acho que mesmo as empresas do núcleo que são de 

desenvolvimento de software, que é o nosso caso, consultoria acho que não tem 

nenhuma lá, mas no desenvolvimento de software a gente não compete pelo mesmo 

mercado. (Entrevista 9) 

 

Outro fator que colabora com o ambiente desfavorável para os autores Wagner e 

Padula (2012), é a existência de comportamentos oportunistas, que foram identificados nos 

dois núcleos; devido aos níveis de relacionamento serem superficiais, no entanto, ninguém se 

sentiu prejudicado; os empresários que tiveram este tipo de atitude foram afastados do grupo. 

 

Ah, vários, né, com certeza, mas eu acho que é normal, acho que tudo mundo que tá 

lá tá buscando alguma coisa, tem algum objetivo em mente, né, talvez uns tenham 

objetivo, sei lá, pensando a longo prazo, como a Hey pensa, né, talvez desenvolver 

algumas regrinhas do mercado, né, que não beneficiam imediatamente a Hey, mas 

que vai organizar o mercado e tem alguns que já teve, que até saiu, que queria fazer 

negócio na hora, que ficava brabo que não saia negócio, então cada um vai com a 

sua visão. (Entrevistado 4) 

 

Já, eu acho que é normal, acho que nem todo mundo entende o objetivo do núcleo, e 

algumas pessoas as vezes aparecem lá só para se aproveitar da situação, mas eu acho 

que não é difícil de identificar esse tipo de comportamento [...] não, eu não, mas 

algumas pessoas sim, já teve alguns participantes que já se sentiram prejudicados e a 

gente teve que ter conversa com essa empresa participante, que acabou nem 

voltando mais ao núcleo acabou o se ausentando. (Entrevista 7) 

 

Pode-se verificar que a ACIG tem um papel fundamental na manutenção dos 

relacionamentos, uma vez que ela atua como entidade mediadora gerando maior confiança e 

imparcialidade; sem a entidade a democracia no relacionamento talvez não existisse. 

Identifica-se ainda, que os relacionamentos entre os empresários é muito bom, que existe um 

ambiente propício à troca de ideais e informações, embora as ações realizadas não envolvam 

nenhum tipo de informação considerada estratégica; não existe parceria a nível interno, 

somente ações realizadas externamente, com o público em geral.  Ao mesmo tempo que a 

ACIG tem um papel fundamental para a manutenção dos núcleos, ela também apresenta 

muitos aspectos que poderiam ser melhorados e que foram apontados pelos empresários, 

como a organização e o planejamento. 
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4.4 RESULTADOS DOS RELACIONAMENTOS  

 

Os relacionamentos cooperativos são formados a partir dos interesses em comum entre 

as organizações, estas empresa são motivadas para o surgimento de uma nova configuração a 

fim de melhorar os resultados e atingir os objetivos individuais (OLIVER; EBERS, 1998). 

Muitas vezes esses resultados não podem ser traduzidos através de indicadores, porém, existe 

a preocupação de identificar indicadores de desempenho capazes de medir os resultados 

alcançados.  

Além da mensuração quantitativa (faturamento, aumento de clientes, diminuição de 

custos), a fonte passa a ser a percepção das pessoas envolvidas nos relacionamentos sobre a 

evolução ou involução dos resultados (CASTRO, BULGACOV e HOFFMANN, 2011). 

O objetivo de uma rede é conseguir melhores resultados para seus participantes em 

termos gerais e não individuais, sendo é necessário, portanto, a avaliação de outros fatores que 

determinem a eficiência coletiva. Nesse sentido existe uma necessidade de se encontrar 

indicadores de avaliação que permitam avaliar a rede e os objetivos alcançados. (CASTRO, 

BULGACOV e HOFFMANN, 2011). 

A aplicação da pesquisa possibilitou aos empresários exporem os resultados obtidos 

através da sua participação nos núcleos, portanto, os resultados obtidos após sua entrada no 

núcleo serão listados e confrontados com a teoria: 

a) Aumento no nível de cooperação  

Foram avaliados a influência no nível de competição e cooperação após a participação 

no núcleo. Nesse sentido, pode-se identificar dentro dos núcleos que houve um aumento 

significativo no nível de cooperação entre as organizações e maior proximidade entre as 

empresas através da identificação de problemas em comum. 

   

Com certeza melhora, porque é aquilo que eu falei, você tem acesso a conversar, 

seja de trabalho, outras coisas, você [...] que uma coisa é você encontrar teu 

concorrente no mercado, que é o dia a dia, que você tá competindo e outra coisa é 

você encontrar ele pra encontrar soluções, então acho que aí você muda um pouco os 

ânimos, acho que esse é um dos principais pontos positivos que eu vejo hoje no 

núcleo. (Entrevistado 5) 

 

Eu acho que melhora, por que temos o mercado muito amplo hoje, que permite que 

todos tenham uma fatia. A participação no núcleo também tem o objetivo de você se 

situar, saber onde está a minha fatia de mercado, o que eu posso que fazer pra 

aumentar a minha fatia de mercado, até algumas ações do núcleo são voltadas para o 

cliente, nem tanto para os nucleados, mais afim de fazer com que o cliente tenha 

mais noção do que é hoje a propaganda, como divulgar seu produto, sua loja e tudo 

mais. Então nosso objetivo não somente é engrandecer a minha empresa ou empresa 
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do outro, mas sim educar o mercado ao ponto de que todos tenho uma noção mínima 

ali e que possa tá recebendo o vendedor a hora que for bater na porta dele, possa tá 

recebendo as informações com mais seriedade, vamos dizer assim, então é muito 

válido essa participação de todos. (Entrevistado 7) 

 

Eu imagino melhora sim, de maneira positiva, porque igual eu falei assim, as vezes 

os problemas são comuns e a gente trabalha em prol de resolver os problemas 

comuns, então isso ajuda bastante. (Entrevistado 8) 

 

Os estudos de Balestrin e Vargas (2004) apontam os resultados que a participação de 

empresas em relacionamentos de cooperação é positiva quando existe realmente a 

cooperação. Dessa forma, os empresários entendem que o nível de cooperação aumentou 

entre as organizações participantes, o que pode estar ligado também com as motivações 

apontadas por Oliver (1990), em que empresas formam relacionamentos por afinidades e 

interesses em comum.  

Os empresários relatam que o nível de cooperação entre as empresas aumentou após a 

sua participação, o que fica evidenciado quando eles indicam seus concorrentes para serviços 

complementares aos seus, aqueles que não são oferecidos por sua organização. O 

desenvolvimento de soluções em conjunto e maior proximidade faz com que exista um maior 

respeito ao concorrente. Empresas de software participantes do núcleo de tecnologia da 

informação já oferecem produtos que se complementam; esses resultados evidenciam o 

aumento do nível de cooperação.  

b) Conhecimento 

Pode-se levar em consideração que o principal resultado obtido pelas organizações 

está relacionado com o conhecimento: o núcleo é uma fonte de informação para os 

empresários, atuando em um nível estratégico de tomada de decisão. Todas as informações 

obtidas pelos empresários de alguma maneira influenciam as decisões tomadas no dia a dia, a 

participação no núcleo possibilita maior conhecimento, conforme evidenciado pelos 

empresários.  

A participação influencia sim, o meu papel dentro da empresa hoje ele é um papel 

mais estratégico, né, eu falo o quê, sou o que menos produzo e ao mesmo tempo, o 

meu tempo e espaço é deslocado, enquanto o resto da equipe faz o que está no 

tempo de acontecendo, como gestor eu tenho que antecipar e tomar as atitudes antes 

que as coisas aconteçam, então o fato de eu estar no núcleo, eu consigo ter mais 

informações para as coisas que eu tenho que definir, porque depois que define joga 

para equipe e a coisa funciona e aí eu vou para outras situações, né, então nesse 

sentido é fundamental, porque ali você traz relacionamento, né, você traz as questões 

visitas técnicas que a gente fez. (Entrevistado 11)  

  

Eu acho que contribui, mas que poderia contribuir mais, os objetivos da empresa, né, 

é pros objetivos da empresa. Porque a gente tá falando muito de parceria, parceria ou 

de competição, mas além de parceria o que nós temos também lá, que é bastante 

importante, é a troca de experiência, né, então por exemplo, a gente tá definindo 
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uma ferramenta pra nós, para a gestão interna de solicitações de usuário, de 

chamado, avaliação interna da equipe e desempenho, tudo mais, isso a gente tá 

buscando justamente com as empresas do núcleo, né, que quais utilizam, que 

software, um benchmarking, então a troca de experiência é bastante importante 

também. (Entrevistado 9) 

 

Os resultados obtidos pela participação em relacionamentos de cooperação muitas 

vezes não podem ser tangíveis, embora exista a necessidade de se ter ferramentas de medição 

de desempenho; muitos resultados não são possíveis de aferição devido à sua natureza 

(WEGNER e DAHMER, 2004). 

Talvez esse seja o maior resultado obtido pelos empresários: o conhecimento. Quando 

estão em um nível estratégico na empresa os gestores tomam decisões no dia a dia, definem 

objetivos, estratégias para o mercado e melhorias na própria empresa.  Ficou evidente na 

aplicação da pesquisa que todos os empresários estão buscando informações sobre o mercado, 

sobre o concorrente, novos produtos, novas ferramentas e outras práticas de gestão que lhe 

assegurem melhores resultados. O núcleo proporciona esse ambiente de conhecimento, que é 

intangível, mas, que existe; não se pode medir quanto aumentou o nível de informação 

captada por cada empresário, mas fica evidente que eles desejam permanecer no núcleo 

mesmo sem ações que lhe beneficiem diretamente. 

A participação no núcleo contribui para o alcance dos objetivos da organização; no 

entendimento dos empresários a participação contribui indiretamente para o atingimento dos 

objetivos através dos conhecimentos obtidos sobre o mercado, acesso à informação e na 

capacitação. Todos esses fatores são positivos para a organização e influenciam para o 

alcance dos objetivos. 

c) Melhoria no mercado 

As empresas participantes afirmaram ter uma melhoria no mercado, a aproximação 

dos concorrentes possibilitou uma melhor organização e os conhecimentos obtidos 

proporcionaram uma melhora geral no mercado. Já é sentido pelos empresários que o 

mercado está mais organizado e as empresas participantes criaram entre si regras que são 

disseminadas e praticadas pelos empresários. 

 

Acho que de impacta o mercado de forma positiva, porque a partir do momento que 

nosso mercado está mais organizado, que tá falando uma só voz perante aos clientes, 

a nossa empresa tem menos esforços em demonstrar alguns pontos, como por 

exemplo a importância da comunicação, outras empresas falando a mesma coisa e 

não só a importância da comunicação, a comunicação investido da forma correta. 

(Entrevistado 5) 
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A Criação e a formação de uma rede têm como objetivo o fortalecimento de um setor 

ou ramo de atividade, individualmente as empresas buscam melhorar seu desempenho, esse 

desempenho muita vezes só é alcançado através do desenvolvimento e do fortalecimento do 

mercado em que estão atuando (BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008).  

d) Fortalecimento da imagem  

 

Olha o pessoal vê a gente com olhos diferentes por participar de qualquer tipo de 

coisa que você participe, as empresas apoiam você ver você diferente. 

(Entrevistado 10) 

 

Em conformidade com as contingências de formação de relacionamento de 

legitimidade (OLIVER, 1990), também foi evidenciado que as empresas tiveram resultados 

relacionados à imagem, ou seja, a participação no núcleo possibilitou uma posição de 

vantagem ou melhor do que se a empresas estivesse atuando isolada. 

Foi relatado que com a participação no núcleo da legitimidade, as empresas tiveram 

tratamento diferenciado e obtiveram resultados melhores por estarem participando do grupo. 

 e) Outros resultados 

Os empresários foram questionados sobre quais foram as ações que mais geraram 

benefícios para a organização, e as principais apontadas foram: palestras com os clientes, o 

que proporcionou aumento nas vendas; workshop para os colaboradores; palestras,; visitas 

técnicas e a própria troca de experiência foi citada como uma das ações com mais benefícios. 

No núcleo de comunicação a ação com maior benefício para os empresários foi o fim da 

cobrança em duplicidade de imposto sobre serviços. 

Os resultados dos relacionamentos podem ter diferentes avaliações de acordo com os 

participantes, uma vez que algumas ações podem beneficiar uma empresa mais do que outra. 

Neste sentido é de grande importância o monitoramento das ações e da satisfação de todos os 

envolvidos (CASTRO; BULGACOV; HOFFMANN, 2011). 

 Representatividade com a prefeitura municipal 

As agências de publicidade participantes do núcleo se uniram, junto com a própria 

associação comercial e seus respectivos advogados para entrar com uma ação conjunta 

solicitando o fim da bi tributação das agências; as empresas estavam sendo tributadas pelos 

valores pagos pelos seus clientes, ou seja, elas eram tributadas pelo valor total de uma 

propaganda, entretanto só deveria ser cobrada pelo valor que foi destinado à produção, valor 

relacionado ao serviço prestado.  
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Dessa maneira, foi solicitada junto à Prefeitura Municipal uma audiência com o 

prefeito e, com a participação das agências, associação comercial e outras entidades 

envolvidas, foi solucionada a questão, diminuindo significativamente a carga tributária das 

agências de publicidade em geral. 

 

Com relação a questão de tributação quando foi implantada a nota fiscal eletrônica, a 

gente utilizou não só assim [...] não foi apenas o núcleo, foi uma mistura de tudo, 

mistura do núcleo com a própria ACIG a gente foi com os nossos advogados lá e 

conseguimos, em prazo de uma semana um negócio que falava que era impossível 

de fazer, que levava 90 dias, 120 dias, aconteceu em uma semana, com isso a gente 

parou de bi tributar coisas que eram, tipo inerentes a comunicação, que é quando 

você trabalha com uma licitação, todo e qualquer material que é faturado pro órgão 

público tem que vir através da agência e a agência só deve pagar imposto sobre o 

que fica pra agência, então se eu tiver que pagar uma RPC, né, esse dinheiro é 

repassado pra RPC, eu não pago imposto sobre isso, quem vai pagar é a RPC e com 

o jeito que a prefeitura fez, só quem pagava [...] tipo, eu pagava sobre o que eu 

recebia da RPC, repassava pra RPC e a RPC pagava de novo, né, isso que acontecia, 

inviabilizava todo e qualquer trabalho de licitação pra qualquer agência. 

Entrevistado 12  

 

Essa ação, realizada pelo núcleo de comunicação, foi a que gerou mais resultados 

financeiros para as empresas; talvez se não participassem do grupo também atingissem esse 

resultado, mas com certeza levaria mais tempo para conseguir. Unidos os empresários 

mostraram sua força e conseguiram mudar a legislação em pouco tempo.  

 Guia de negócios 

 

Eu acho que o que gerou mais benefício pra mim, isso aqui, guia de serviços, pra 

minha empresa, porque eu estou usando até para entregar pros clientes, com 

proposta, com tudo, esse é o que mais tá me dando resultado. (Entrevistado 11) 

 

Foi criado no núcleo de tecnologia da informação um guia de negócios com todas as 

empresas pertencentes aos núcleos mostrando quais eram os serviços oferecidos por elas, 

quais os seus diferenciais e divulgando as ações realizadas pelo núcleo; para alguns 

empresários foi a ação que mais gerou resultado pela exposição criada.  

e) Impacto nos indicadores 

  

Para compreender a influência da participação nos resultados foi questionado aos 

empresários quais os impactos nos indicadores referente à participação nos relacionamentos. 

Para alguns deles não existiu influência nos resultados, e para outros existiu em apenas uma 

ação isolada.  Mesmo a maioria dos empresários afirmando que o núcleo não influencia nos 

seus resultados e nos seus indicadores, grande parte deles afirma que os benefícios não seriam 

os mesmos, caso não participassem dos núcleos. 
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 Talvez, a grande vantagem do programa é que você tá inserido num grupo que tem 

o mesmo objetivo que você, e isso acho que auxilia quando você tem uma meta 

atingir, quando você tem um objetivo auxilia que chega nesse objetivo, mas talvez 

fossem piores, talvez não fossem, eu acho que é muito difícil de dizer, tá! o 

resultado para o mercado com certeza é melhor com o núcleo. (Entrevistado 7)  

 

Eu deixaria de ter alguma facilidade de acesso com algumas pessoas lá dentro, vou 

dar um exemplo assim tem duas empresas participantes que são empresas que a 

gente tem clientes em comum, né, então quando eu vou atender algum cliente que já 

é cliente deles a gente tem um acesso mais direto com eles, fica um pouco mais fácil 

isso aí. (Entrevistado 8) 

 

f) Vantagens e desvantagens do relacionamento  

Foram levantadas as vantagens e desvantagem da participação nos núcleos; a grande 

maioria só identificou vantagens, apenas uma empresa se sente prejudicada quando 

compartilha seus investimentos em pesquisa com outros participantes dentro do grupo. A 

maior parte dos empresários relatam que mesmo que não atinjam os objetivos acreditam que 

sua participação gera apenas vantagens para suas empresas, uma vez que eles também não 

compartilham informações com seus concorrentes.  

Através das análises dos resultados pode-se perceber uma pequena influência da 

participação desses empresários nos resultados das organizações; a sua participação tem 

contribuído muito mais com as questões referentes ao conhecimento, informações e 

monitoramento do mercado e da concorrência e entendimento de como o mercado está se 

comportando. Verifica-se também que os núcleos ainda estão amadurecendo, aos poucos os 

empresários vão compartilhar mais suas informações e realizar mais ações em conjunto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nos últimos anos foram muitas publicações, e mesmo assim, no campo de 

relacionamentos interorganizacionais pode-se encontrar um imenso território teórico a ser 

explorado. A presente pesquisa teve como objetivo compreender quais eram os fatores 

motivadores da formação do relacionamento, ou seja, quais eram os motivos que fizeram com 

que os empresários quisessem participar do núcleo setorial, compreender os fatores 

relacionados à manutenção do relacionamento e também os resultados obtidos pelas empresas 

participantes.  

Pôde-se identificar que a ACIG teve um papel fundamental na criação e no 

desenvolvimento dos relacionamentos entre as empresas envolvidas, pois sendo uma entidade 

neutra, pode mediar as reuniões dos empresários com um consultor especializado conduzindo 

as reuniões e auxiliando os empresários a identificar problemas em comum. Todos os 

participantes fizeram parte de uma reunião inicial em 2014 na qual foram apresentados os 

objetivos do Programa Empreender e as regras para participar.  

Também se pode afirmar que as relações empresariais são complexas e que cada 

organização, sempre buscando atingir seu objetivo, realiza conexões com outras organizações, 

ligações essas que são realizadas com interesses claros e definidos; a proximidade com outras 

empresas permite que sejam conhecidos os interesses em comum, objetivos semelhantes e os 

pontos de convergência entre as organizações (BALESTRIN e VERSCHOORE, 2008). 

Os participantes que fazem parte hoje dos núcleos são os mesmos que tiveram 

interesse desde o primeiro encontro; ficou evidente que a principal motivação dos empresários 

para desenvolver os relacionamentos se refere à aproximação, a conhecer melhor seus 

concorrentes e se unir a eles, criando uma rede de contatos que pode beneficiar sua empresa. 

Esses fatores são intangíveis, uma vez que não se pode atribuir valor monetário a uma rede de 

contatos; entretanto, ela pode trazer inúmeros benefícios e facilidades. Outro fator 

fundamental de interesse dos participantes no início do programa era conhecer o mercado que 

atuam, escutar os depoimentos dos outros empresários sobre o mercado e entender se sua 

empresa está com dificuldades perante as outras ou se ela está no mesmo nível. 

A participação em uma rede, segundo Gnyawali e Madhavan (2001), é uma maneira 

que o empresário pode pesquisar e monitorar o ambiente e as ações dos concorrentes, devido 

à proximidade das relações. O que fica evidente nas organizações pertencentes ao núcleos da 

ACIG é o desejo de conhecer melhor seu concorrente e monitorar o mercado de atuação. 
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Na teoria das contingências críticas de Oliver (1990) são apontados os fatores que 

fazem com que as empresas estabeleçam relações umas com as outras conforme mencionado 

no referencial teórico; pode-se considerar que a contingência mais evidente na formação dos 

núcleos setoriais da ACIG está relacionada à eficiência. Uma vez que o principal motivo dos 

empresários na formação dos núcleos está associado à melhoria da rede de contatos para 

monitorar o mercado com o objetivo de maximizar seus ganhos, a contingência de eficiência é 

a motivação pela tentativa de melhorar a organização e não pela necessidade de estar em 

conformidade com regras, como desejo de exercer poder e controle sobre os recursos externos 

ou de buscar benefícios recíprocos (OLIVER, 1990). 

A pesquisa também procurou responder quais os fatores relacionados à manutenção 

dos relacionamentos dentro dos núcleos, pois muitas vezes as motivações iniciais não são 

atingidas; no entanto, novas motivações podem surgir após a participação das empresas. 

Nesse sentido pode-se verificar novamente que a ACIG tem um papel fundamental na 

manutenção do relacionamento, pois foi considerada pelos entrevistados uma entidade 

imparcial que mede as relações de maneira que não existam excessos. Outro fator que gerou 

uma adesão e permanência dos empresários foi o fato da proximidade com os outros 

integrantes, que já conheciam e mantinham uma relação de proximidade antes mesmo do 

núcleo. 

Analisando os núcleos também se pode compreender que a maior dificuldade 

enfrentada pelos empresários é de disponibilizar seu tempo para participar das reuniões e 

encontros. A entidade que é considerada como essencial para a realização e desenvolvimento 

do programa foi apontada por alguns empresários como ineficiente e desorganizada, deixando 

alguns pontos a melhorar com relação à sua atuação junto aos empresários.  

Outro ponto relevante apontado foi que alguns empresários não têm poder de 

influência dentro do grupo, isso acontece, todavia, devido a características interpessoais de 

cada participante; alguns têm um perfil de liderança outros não e alguns exercem influência 

mais do que outros. Os empresários que têm maior conhecimento em gestão também acabam 

influenciando mais os outros empresários por estarem em um nível acima dos demais. 

  Com relação aos objetivos após a entrada no núcleo, os empresários que buscavam 

primeiramente a o aumento da rede de contatos, hoje têm um maior interesse pela melhoria da 

gestão de suas empresas; para eles o núcleo é um ambiente mais propício à formação de 

parcerias com outras entidades como o SEBRAE e a prefeitura municipal de Guarapuava na 

melhoria da gestão de suas empresas.  O fortalecimento do mercado e a qualificação 

profissional também esteve presente nos objetivos atuais dos grupos. 
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O que fica evidente é que o relacionamento entre as empresas é muito bom, 

praticamente todos têm uma relação de amizade; quando questionados sobre as parcerias e 

cooperação, no entanto, existiram muitas diferenças nas respostas. Ou seja, por mais que 

exista um bom relacionamento interpessoal as empresas entre si não têm parcerias 

formalizadas, não existe hoje nenhuma ação em conjunto que envolva a atividade fim de cada 

organização; todas as atividades desenvolvidas foram de divulgação das empresas, eventos, 

cursos, palestras e visitas técnicas. Essas ações são muito importantes para o desenvolvimento 

das empresas, mas evidenciam a falta de confiança dos empresários. 

Entende-se que os empresários estão dispostos a formar parcerias somente em 

questões que não envolvam a troca de informações significativas ou qualquer outro recurso 

importante para a empresa; dessa maneira os relacionamentos com as outras empresas são 

exclusivamente para ações mais genéricas que não envolvam nível elevado de confiança. 

As vantagens da configuração em rede de cooperação já citadas anteriormente são:  

divisão e especialização do trabalho; surgimento de novos fornecedores de matérias primas e 

de máquinas; acesso a novos mercados; surgimento de organizações especialistas em serviços 

tecnológicos, financeiros e contábeis; aumento do número de trabalhadores com qualificações 

e habilidades específicas; surgimento de associações para a realização de lobby e de tarefas 

específicas para o conjunto de seus membros (OLAVE e AMATO NETO, 2001). Dentro dos 

núcleos somente são desenvolvidas ações como cursos, palestras e divulgação, não existindo 

trocas ou interação nas operações das empresas. 

Na última parte da pesquisa foram levantados os dados referentes aos resultados 

obtidos pelos empresários após a sua entrada no núcleo: apenas 2 empresas informaram ter 

resultado financeiro após a sua participação e 2 agências de publicidade se uniram para 

resolver um problema de tributação, sendo ambas beneficiadas com a solução do problema. 

Os resultados encontrados nas outras empresas não podem ser mensurados, entretanto, pois 

estão relacionados a fatores intangíveis como conhecimento, conhecimento do mercado e 

monitoramento da concorrência.  

Analisando a satisfação dos envolvidos na rede, através de uma avaliação subjetiva, 

mesmo não tendo resultados quantitativos, ou não apresentando melhoria nos números da 

empresa, a organização pode estar satisfeita pelo acesso à informação e pela interpretação de 

que os números analisados não têm a influência da participação ou não de uma rede 

(CASTRO, BULGACOV e HOFFMANN, 2011). 

Fica evidente também que as empresas participantes veem como benéfica sua 

participação no núcleo, entendem que é pouco tempo para esperar resultados mais expressivos 
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e estão satisfeitos com o a rede de contatos, monitoramento do mercado e concorrência, além 

das ações que são desenvolvidas nos núcleos.  

Após a realização da pesquisa exploratória pôde-se responder às questões referentes ao 

estudo atingindo assim o objetivo geral e os específicos. Em uma visão geral foi possível 

compreender que a motivação dos empresários estava ligada à melhoria de suas empresas 

através do conhecimento do mercado e rede de contatos; após a entrada voltaram seus 

interesses para a melhoria da gestão através de ações desenvolvidas em conjunto. Por fim, 

após dois anos e seis meses de participação, os principais resultados obtidos estão 

relacionados à formação profissional, monitoramento do mercado e aumento da rede 

relacionamento. 

A configuração de rede é uma alternativa de crescimento e desenvolvimento muito 

importante; as empresas cada vez mais procuram alternativas para aumentar sua 

competitividade, diminuição de custos e eficiência; nesse sentido, os relacionamentos 

interorganizacionais podem ser o caminho de muitas organizações. 

Como sugestões de melhoria e como contribuição prática para os núcleos setoriais da 

ACIG, sugerem-se algumas ações que podem gerar benefícios ao Programa e aos 

participantes: 

a) Definição clara dos objetivos de cada núcleo, desenvolvendo um plano de ação 

para atingir os resultados, indicando os responsáveis por cada etapa e fazendo o 

monitoramento dos resultados. 

b) Facilitar o acesso ao núcleo, estender o convite a mais empresas a fim de aumentar 

o número de participantes para fortalecer os núcleos. 

c) Realizar mais ações de capacitação para os empresários, possibilitando o acesso a 

novos conhecimentos, ferramentas e melhorias para as empresas. 

d) Realizar um diagnóstico de gestão em cada empresa a fim de equiparar o nível 

organizacional, desenvolvendo cada vez mais o núcleo. 

e) Criar ações com resultados diretos para a organização. 

f) Compartilhar ferramentas de gestão utilizadas por outras empresas para melhorar a 

gestão. 

g) Criar indicadores em comum a fim de monitorar os resultados dos nucleados. 

h) Buscar evidenciar os diferenciais do núcleo para comunidade em geral a fim de 

desenvolver cada vez mais o programa e seus participantes. 
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O presente estudo teve como tema os relacionamentos interorganizacionais e analisou 

apenas alguns aspectos do tema, em se tratando de uma área muito complexa e com grandes 

possibilidades de novos estudos relacionamos algumas sugestões para novas investigações: 

a) Realização desse estudo abordando empresas não participantes dos núcleos a fim 

de comparar os resultados individuais e indicadores. 

b) Estudo dos efeitos que a confiança tem nos relacionamentos.  

c) Realização desse estudo em outra região a fim de comparar os resultados. 

A pesquisa também apresentou algumas limitações; se tratando de um estudo de caso, 

este estudo não pode ser generalizado para outros relacionamentos interorganizacionais que 

não fizeram parte do programa em estudo. Outra limitação está relacionada à dificuldade de 

algum entrevistado em expressar claramente seus objetivos e anseios, o que dificultou a 

identificação de fatores que, sem a triangulação, não seriam corretamente interpretados.  

A realização da pesquisa proporcionou uma visão mais ampla dos relacionamentos e 

principalmente dos objetivos individuais dos participantes. Essa visão proporcionou uma 

maior compreensão dos motivos e razões que levam esses empresários a fazer parte de uma 

associação, rede e de se relacionar com outros gestores, conhecimento esse que auxilia no 

reconhecimento de comportamentos oportunistas. Este trabalho possibilitou conhecer os 

benefícios e dificuldades do Programa podendo assim melhorar a minha participação nele, 

como empresário.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTRVISTA SEMI ESTRUTURADA 

Perfil do respondente: 

Cargo: 

Contato 

Tel: 

E-mail: 

A empresa 

1. Há quanto tempo a sua organização está atuando no mercado? 

2. Qual é o número total de funcionários que a sua organização possui? 

3. Qual o seu principal tipo de cliente? 

(  ) pessoa física (  ) pessoa jurídica (  ) órgãos públicos 

(  ) outras empresas. De que tipo? __________ 

4. Qual o principal canal de venda?  

(  ) balcão  (  ) vendas externas (  ) televendas  (  ) E- commerce              (  ) 

auto-serviço (  ) outras. Quais? _______________ 

5. Quais são os objetivos que sua organização persegue? 

6. Quais as principais dificuldades enfrentadas pela sua organização? 

7. Como a sua empresa busca ser competitiva perante à concorrência? 

Fatores de formação 

A quanto tempo a sua organização participa do Programa Empreender? (data de filiação) 

8. Quais foram as razões que levaram à sua organização a participar do Programa 

Empreender?  

9. O que a sua organização estava buscando ao entrar no programa? Quais eram os objetivos 

da sua organização com o relacionamento? Eles foram alcançados? Como isso ocorreu? 

10. Atualmente, quais são as razões que o fazem participar do Programa Empreender? 

11. Atualmente, quais são os objetivos que o fazem participar do Programa Empreender? 

Fatores de manutenção Facilitadores e Dificultadores  

12. Quais foram os fatores que facilitaram a sua participação no Programa Empreender? 

13. Quais foram os fatores que dificultaram a sua participação no Programa Empreender? 

14. Atualmente, existe algum fator que dificulta a sua participação no Programa Empreender? 

15. Na sua opinião, quais são os objetivos que o Programa Empreender deve perseguir? 

16. Como é o seu relacionamento com os outros associados?  

17. Existe cooperação entre os associados? 

18. O que predomina na sua relação com os outros participantes? Cooperação ou competição? 

Como isso ocorre? 
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19. Já identificou algum comportamento oportunista de algum participante? Já se sentiu 

prejudicado com a ação de algum participante? Caso positivo, como isso ocorreu? 

20. Na sua opinião, todos os participantes têm a mesma influência sobre as ações da 

associação? Em caso negativo, como isso ocorre? 

 

Resultados dos Relacionamentos 

21. Qual a influência do Programa Empreender sobre o nível de cooperação e competição? A 

Participação no programa influenciou o comportamento competitivo e cooperativo das 

organizações? Como isso ocorreu? 

22. Qual a importância da participação no programa para as ações da sua organização?  

23. De que forma a participação no programa contribui para o alcance dos objetivos da sua 

organização? 

24. Em sua opinião, o programa está cumprindo os objetivos para a qual foi criado? 

25. Quais são as ações do programa que mais lhe beneficiam? Como isso ocorre? 

26. Quais foram os resultados que a participação na associação proporcionou a sua 

organização? Como se comportaram os resultados da empresa após a filiação ao Programa 

Empreender? Quais indicadores melhoraram/pioraram? Como isso ocorreu? 

Aquisição de produtos, tipos de produtos, processos de trabalho, aprendizagem, acesso 

à fornecedores, acesso à recursos, acesso à informações, etc. 

27. Se não participasse do programa, esses resultados seriam diferentes? 

28. Quais outras vantagens e desvantagens a sua empresa tem em pertencer ao Programa 

Empreender? 

29. Houve aumento no número de funcionários após a o início da sua participação ao 

Programa Empreender? Qual a influência da associação na geração de empregos (diretos ou 

indiretos)? 

30. Houve algum tipo de mudança no relacionamento com funcionários após o início da sua 

participação no Programa Empreender? (política salarial, benefícios, cursos, etc) 

31. Comentários finais. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu_________________________________________,RG nº_________________________, estou 

sendo convidado(a) a participar de um estudo intitulado: “Redes de Cooperação da Formação Aos 

Resultados”, cujo objetivo é Identificar os fatores presentes na formação, manutenção e os 

resultados alcançados pelas organizações integrantes do Programa Empreender na região de 

Guarapuava PR. Sei que para o avanço da pesquisa a participação de voluntários é de fundamental 

importância. Caso aceite participar desta pesquisa, eu responderei a um questionário/entrevista 

elaborado pelos pesquisadores. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, meu nome e qualquer outro dado 

confidencial serão mantidos em sigilo. A elaboração final dos dados será feita de maneira codificada, 

respeitando a ética da confecionalidade. 

Estou ciente de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, nem sofrer qualquer dano. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são: Prof. Dr. Marcos de Castro (orientador) e 

Eduardo Christ, com quem poderei manter contato pelos telefones: (042) 9123 8076. 

Estão garantidas todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois do estudo. Li, 

portanto, este Termo, fui orientado(a) quanto ao teor da pesquisa acima mencionada e compreendi 

a natureza e o objetivo do estudo para o qual fui convidado a participar.  

Concordo, voluntariamente em participar desta pesquisa, sabendo que não receberei nem pagarei 

nenhum valor econômico por minha participação. 

 

______________________de _________________________de ______. 

 

Assinatura do sujeito da pesquisa 

 

Assinatura dos pesquisadores 

 


