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RESUMO 
 

Este estudo investiga a transferência de conhecimento no contexto das redes de cooperação 
interorganizacional e sua relação com criação da capacidade absortiva e o desenvolvimento de vantagem 
competitiva. Um dos maiores desafios das organizações é o acesso à conhecimentos externos, dado a 
inconstância e ao dinamismo ambiental alcançar este recurso em tempo hábil é imprescindível ao 
desenvolvimento da organização. No entanto, o acesso ao conhecimento não é a única batalha à ser 
vencida neste campo, ainda mais importante que alcançar o conhecimento é saber reconhecer aquilo que 
fato é relevante para a organização, e assimilar tal fato de modo contribuir para sua aplicação e melhor 
aproveitamento no contexto organizacional. Assim, partindo da premissa de que as redes de cooperação 
produzem um ambiente profícuo à transferência de informações entre organizações, buscou-se analisar as 
relações de cooperação interorganizacional e o desenvolvimento da vantagem competitiva por meio da 
capacidade absortiva. Para tanto empregou-se o uso das teorias de redes e capacidades dinâmicas de 
forma complementar utilizando-se do modelo proposto por Lane, Koka, e Pathak (2006) para 
desenvolvimento das hipóteses de pesquisa. A pesquisa foi realizada no Arranjo Produtivo Local (APL) de 
Tecnologia da Informação (TI) localizado na região do município de Londrina, norte do estado do Paraná, 
por meio levantamento no qual foram identificados 127 questionários válidos, senso as respostas tabuladas 
e posteriormente analisadas a partir do teste de relação linear simples. As variáveis da pesquisa foram 
divididas em 3 dimensões principais em função do constructo teórico apropriado, bem como das hipóteses 
da pesquisa sendo: a) relações interorganizacionais; b) capacidade absortiva; e c) vantagem competitiva. 
A dimensão capacidade absortiva foi construída com base em três variáveis individuais que referem-se ao 
processo de mensuração da capacidade absortiva sendo: a) reconhecimento, b) assimilação, e c) 
aplicação. De modo a atender o objetivo central da pesquisa, foi utilizada a regressão linear simples, pela 
qual foram testadas inicialmente as variáveis formadoras da capacidade absortiva, experimentando assim 
as hipóteses H1, H2, e H3. Tendo em vista a existência de contribuição positiva entre os relacionamentos 
interorganizacionais e a capacidade das organizações em reconhecer, assimilar e aplicar o conhecimento, 
foi possível identificar que as relações interfirmas explicam em 37% o desenvolvimento de capacidade 
absortiva nas organizações. Em seguida foram aplicados os testes às variáveis capacidade absortiva e 
vantagem competitiva, foi verificado resultado positivo e significante, sendo verificado que a capacidade de 
absorção de conhecimento desenvolvida nas organizações contribui em 31% para o desenvolvimento da 
vantagem competitiva.  
 
Palavras chave: Redes. Capacidades dinâmicas. Capacidade absortiva. Conhecimento. 
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ABSTRACT 

 
This study investigates the transfer of knowledge in the context of interorganizational cooperation networks 
and its relation with the creation of the absorptive capacity and the development of competitive advantage. 
One of the biggest challenges of organizations is the access to external knowledge, given the inconstancy 
and the environmental dynamism to reach this resource in a timely manner is essential to the development 
of the organization. However, access to knowledge is not the only battle to be overcome in this field, even 
more important than achieving knowledge is knowing how to recognize what is relevant for the organization, 
and assimilating this fact in order to contribute to its application and better use in the organizational context. 
Thus, based on the premise that the cooperation networks produce a profitable environment for the transfer 
of information between organizations, we sought to analyze the relationships of interorganizational 
cooperation and the development of competitive advantage through the absorptive capacity. For this 
purpose the use of theories of networks and dynamic capacities in a complementary way using the model 
proposed by Lane, Koka, and Pathak (2006) to develop the hypothesis of research. The research was 
carried out in the Local Productive Arrangement (APL) of Information Technology (IT) located in the region 
of the municipality of Londrina, northern Paraná State, through a survey in which were identified 127 valid 
questionnaires, sensed the tabulated answers and later analyzed from the simple linear relationship test. 
The research variables were divided into 3 main dimensions according to the appropriate theoretical 
construct, as well as the hypotheses of the research being: a) interorganizational relationships; b) absorptive 
capacity; and c) competitive advantage. The absorptive capacity dimension was constructed based on three 
individual variables that refer to the process of measurement of the absorptive capacity being: a) recognition, 
b) assimilation, and c) application. In order to meet the central objective of the research, simple linear 
regression was used, through which the variables forming the absorptive capacity were tested initially, thus 
testing the hypotheses H1, H2, and H3. Considering the existence of a positive contribution between 
interorganizational relationships and the capacity of organizations to recognize, assimilate and apply 
knowledge, it was possible to identify that the interfirm relations explain in 37% the development of 
absorptive capacity in organizations. Then the tests were applied to the variables absorptive capacity and 
competitive advantage, a positive and significant result was verified, being verified that the capacity of 
absorption of knowledge developed in the organizations contributes in 31% to the development of the 
competitive advantage. 
 
Keywords: Networks. Dynamic capabilities. Absorptive capacity. Knowledge. 
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RESUMEN 

 
Este estudio investiga la transferencia de conocimiento en el contexto de las redes de cooperación 
interorganizacional y su relación con la creación de la capacidad absorbente y el desarrollo de ventaja 
competitiva. Uno de los mayores desafíos de las organizaciones es el acceso a conocimientos externos, 
dado que la inconstancia y el dinamismo ambiental alcanzar este recurso en tiempo hábil es imprescindible 
para el desarrollo de la organización. Sin embargo, el acceso al conocimiento no es la única batalla a ser 
vencida en este campo, aún más importante que alcanzar el conocimiento es saber reconocer lo que es 
relevante para la organización, y asimilar tal hecho de modo contribuir para su aplicación y mejor 
aprovechamiento en el contexto organizacional. Así, partiendo de la premisa de que las redes de 
cooperación producen un ambiente provechoso a la transferencia de informaciones entre organizaciones, 
se buscó analizar las relaciones de cooperación interorganizacional y el desarrollo de la ventaja competitiva 
a través de la capacidad absorbente. Para ello se empleó el uso de las teorías de redes y capacidades 
dinámicas de forma complementaria utilizando el modelo propuesto por Lane, Koka, y Pathak (2006) para 
el desarrollo de las hipótesis de investigación. La investigación fue realizada en el Arreglo Productivo Local 
(APL) de Tecnología de la Información (TI) ubicado en la región del municipio de Londrina, norte del estado 
de Paraná, por medio de un levantamiento en el cual fueron identificados 127 cuestionarios válidos, sentido 
las respuestas tabuladas y posteriormente analizadas a partir de la prueba de relación lineal simple. Las 
variables de la investigación se dividieron en 3 dimensiones principales en función del constructo teórico 
apropiado, así como de las hipótesis de la investigación siendo: a) relaciones interorganizacionales; b) 
capacidad absorbente; y c) ventaja competitiva. La dimensión capacidad absorbente se construyó sobre la 
base de tres variables individuales que se refieren al proceso de medición de la capacidad absorbente: a) 
reconocimiento, b) asimilación, y c) aplicación. Para satisfacer el objetivo central de la investigación, se 
utilizó la regresión lineal simple, por la cual se probaron inicialmente las variables formadoras de la 
capacidad absorbente, experimentando así las hipótesis H1, H2, y H3. En cuanto a la existencia de una 
contribución positiva entre las relaciones interorganizacionales y la capacidad de las organizaciones para 
reconocer, asimilar y aplicar el conocimiento, fue posible identificar que las relaciones interfirmas explican 
en un 37% el desarrollo de capacidad absorbente en las organizaciones. A continuación se aplicaron las 
pruebas a las variables capacidad absorbente y ventaja competitiva, se verificó un resultado positivo y 
significativo, verificándose que la capacidad de absorción de conocimiento desarrollada en las 
organizaciones contribuye en un 31% para el desarrollo de la ventaja competitiva. 

Palabras clave: Redes. Capacidades dinámicas. Capacidad absorbente. Conocimiento. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A sobrevivência da espécie humana esteve intimamente ligada a sua capacidade 

de cooperar com seus semelhantes. O desenvolvimento das redes relacionais e suas 

intrincadas conexões exigiu cérebros maiores, capazes de compreender e operar as 

complexidades das relações sociais, cooperar nos tornou inovativos, eficientes, e mais 

inteligentes (MCNALLY; BROWN; JACKSON, 2012). Em um ambiente onde as 

mudanças tecnológicas ocorrem cada vez mais rápido, a primordialidade da cooperação 

em detrimento da competição ultrapassou as fronteiras das relações pessoais e adentrou 

ao campo organizacional. A fim de reproduzir os resultados positivos que garantiram a 

sobrevivência da espécie humana, os arranjos colaborativos entre empresas buscam 

garantir o alcance a objetivos comuns e sobrevivência organizacional por meio da ajuda 

mútua, compartilhamento, integração e complementaridade (CANDIDO; ABREU, 2000). 

Adaptar-se ao ambiente e suas pressões, em tempo hábil ao dinamismo 

moderno, tornou-se um dos aspectos mais significativos ao sucesso das organizações, 

fator este refletido nas inúmeras teorias acadêmicas que versam sobre a relevância do 

ambiente para as configurações organizacionais, bem como a propensão à formação de 

relações cooperativas ilustradas nos mais variados moldes, joint ventures, associações, 

alianças, consórcios e arranjos produtivos locais (APL), sendo este último o foco do 

presente estudo.   

A formação de arranjos colaborativos entre empresas concorrentes tem 

despertado tanto o interesse gerencial quanto o acadêmico, inúmeros são os estudos 

que buscam compreender os fatores de formação, e mecanismos de funcionamentos dos 

aglomerados (WILLIAMSON, 1979; OLIVER, 1990; NOHRIA, 1992; GRANDORI; SODA, 

1995; GULATI, 1998; MARCON; MOINET, 2001; FAULKNER, 2003; VERSHOORE; 

BALESTRIN, 2008). No entanto, como dispõe Oliver e Ebers (1998), tão importante 

quanto conhecer as dinâmicas de formação e manutenção das redes, são as avaliações 

dos resultados coletivos e, principalmente dos ganhos individuais que a organização 

alcança ao compor o arranjo. 

De modo geral, a atuação coletiva e de cooperação procura amenizar ou mesmo 

neutralizar algumas das dificuldades do ambiente hipercompetitivo onde as empresas 

operam com objetivos comuns (BALESTRIN; VARGAS, 2004), permitindo acesso a 
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recursos que as organizações não controlam por meio da constituição de relações com 

contrapartes específicas (ARAUJO, 2000). Dado ao constante avanço tecnológico 

contemporâneo, o conhecimento representa um recurso indispensável à gestão. As 

estruturas em rede, segundo Balestrin, Vargas e Fayard (2005), apesar de não gerarem 

conhecimento, proporcionam um canal para a troca de dados, informações, e 

competências, inspirando a formação de estratégias que acentuam a competitividade das 

organizações. 

Cabe ressaltar no entanto, que ainda que o arranjo possibilite à organização 

ampliar seu conhecimento externo, a força de aprendizagem (absortive learning) da 

empresa vai além da aquisição ou assimilação da informação, segundo Cohen e 

Levinthal (1990) a habilidade de explorar a informação é o fator preponderante à 

absorção do conhecimento. Assim, o conhecimento por absorção depende da 

competência organizacional da empresa em se mobilizar e reconfigurar suas habilidades. 

A capacidade de renovação das competências para adequação às mutações ambientais 

é definida por Teece, Pisano e Shuen (1997) como capacidades dinâmicas. 

As capacidades dinâmicas, segundo Wang e Ahmed (2007), tratam do 

comportamento constante de integrar, reconfigurar, renovar e recriar os recursos e 

capacidades, mas acima de tudo de atualizar e reorientar as capacidades básicas da 

organização em resposta às mudanças ambientais. As capacidades dinâmicas se 

revestem de três fatores para alcance dos objetivos estratégicos da empresa, capacidade 

adaptativa, capacidade absortiva, e capacidade de inovação (WANG; AHMED, 2007). 

Por capacidade adaptativa compreende-se a habilidade da organização em flexibilizar a 

sua estratégia, mediante a identificação de novas oportunidades, ou seja, capacidade de 

se adaptar ao ambiente na qual está inserida, aplicando recursos com base nas 

necessidades por ele demandadas e mantendo um constante monitoramento das 

mudanças (WANG; AHMED, 2007). O conceito de capacidade absortiva inserido 

inicialmente por Cohen e Levinthal (1990) discorre sobre a importância da organização 

utilizar o conhecimento externo, e incorporá-lo ao conhecimento interno para se 

desenvolver e acompanhar a evolução do mercado. Por vez a capacidade de inovação, 

segundo Wang e Ahmed (2007), baseia-se na noção de que para se adequar à constante 

evolução do ambiente se faz necessário não apenas a inovação dos produtos/serviços 
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oferecidos pela organização, mas principalmente aprimorar a ótica do desenvolvimento 

de novas formas produtivas. 

É no universo das relações cooperativas que este estudo se propõe a adentrar, 

a fim de explorar as particularidades dos arranjos, bem como analisar se o 

comportamento colaborativo contribui para o desenvolvimento de vantagem competitiva. 

Para tanto, esta pesquisa utilizará como objeto do estudo o APL de softwares localizado 

na região da cidade de Londrina, Paraná. 

Os APLs são agrupamentos de empresas, estabelecidas em um mesmo 

território, com produção especializada, e que mantem relações de cooperação entre si e 

com órgãos governamentais. No estado do Paraná o conceito de APLs foi intensamente 

disseminado a partir da década de 2000, com a identificação e mapeamento das 

aglomerações industriais, sendo criado o comitê gestor formado por representantes de 

várias esferas, locais, estaduais e nacionais com intuito de fortalecer as relações entre 

as empresas e os órgãos de apoio (IPARDES, 2006a). 

O APL de software de Londrina e região, foi estabelecido no ano de 2006 com 

intuito de fomentar o desenvolvimento tecnológico da produção de softwares na 

localidade. Embora o setor de tecnologia apresente pouca representatividade na 

economia local, dado a diversidade do contexto industrial desta região, o APL é apontado 

como significativo para o setor, sendo a região de Londrina a segunda maior produtora 

de softwares no estado, atrás apenas da região de Curitiba (IPARDES, 2006b). 

Partindo do contexto explanado, este estudo aborda o tema da transferência de 

conhecimento no contexto das redes de relacionamentos de cooperação 

interorganizacional mediado pelo conceito da capacidade absortiva. Assim, dado ao 

limitado número de estudos similares, bem como da relevância do tema na ordem teórica 

e prática, este estudo orienta-se pelo seguinte problema de pesquisa: As relações de 

cooperação interorganizacional contribuem no desenv olvimento da capacidade 

absortiva, de modo a proporcionar vantagem competit iva?  
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1.1 OBJETIVO 
 

De modo a responder o questionamento levantado foi estabelecido o seguinte 

objetivo geral que norteará o desenvolvimento do presente estudo. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo principal deste estudo concentra-se em verificar se as relações de 

cooperação interorganizacional contribuem no desenvolvimento da capacidade 

absortiva, de modo a proporcionar vantagem competitiva. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Esta pesquisa aborda as teorias de redes e capacidades dinâmicas. Ainda que 

os estudos sobre a temática de redes tenham se desenvolvido nos últimos anos tanto no 

cenário nacional, quanto internacional (CASTRO; BULGACOV; HOFFMAN, 2011) é 

possível perceber que é dada especial atenção às motivações de estabelecimento dos 

relacionamentos colaborativos (OLIVER, 1990; CHILD; FAULKNER, 1998; MARCON; 

MOINET, 2001), bem como às suas formas e dinâmicas relacionais (GRANDORI; SODA, 

1995; CASTRO; BULGACOV; HOFFMAN, 2011). Os resultados individuais obtidos pelas 

organizações inseridas em arranjos também tem sido amplamente estudados (HUMAN; 

PROVAN, 1997; VERSCHOORE; BALESTRIN, 2008). 

No entanto, apesar do crescente interesse da academia nos estudos dos 

relacionamentos colaborativos, foi possível verificar um número restrito de estudos que 

buscam compreender uma possível correlação entre a participação organizacional em 

arranjos colaborativos, e o desenvolvimento da capacidade absortiva. Dentre os 

trabalhos encontrados, Tsai (2001) apresenta conclusões relevantes acerca dos 

resultados individuais de organizações em posições centrais nas redes. Segundo o autor, 

a centralidade e consequente maior número de ligações com outras organizações tem 

correlação positiva com o desenvolvimento inovativo e melhora na performance da 

organização frente ao mercado competitivo. 
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Em estudo similar, Cantner e Joel (2011) corroboram que melhores resultados 

são obtidos em função do número de ligações, uma vez que estas organizações acabam 

por controlar o fluxo da transferência de conhecimento na rede. Complementarmente, o 

estudo de Unsal e Taylor (2011) admite que embora o número de ligações entre 

organizações seja um fator relevante à transferência do conhecimento, os autores 

defendem que a qualidade destas ligações pode oferecer melhores resultados quanto ao 

fluxo informativo na rede, de modo que quanto mais estáveis são os relacionamentos 

entre empresas, melhor será a capacidade absortiva das organizações. No entanto, note-

se que estes estudos acima expostos refletem resultados obtidos com base no contexto 

europeu (CANTNER; JOEL, 2011) e norte americano (TSAI, 2001; UNSAL; TAYLOR, 

2011). Contudo, o ambiente competitivo nacional apresenta uma infinidade de 

singularidades dado, tanto à extensão territorial, bem como quanto às particularidades 

de cada região em face da diversidade cultural que permeia o território brasileiro. 

Em pesquisa realizada nas bases de dados nacionais foi possível verificar que, 

embora haja um crescimento considerável no número de estudos acerca da temática de 

redes, bem como do fluxo de dados e informações que estes arranjos proporcionam, há 

pouca literatura com ênfase na capacidade absortiva das organizações para 

aproveitamento efetivo do conhecimento que circunda a rede. Ou seja, além da troca e 

transferência de conhecimento inerente ao ambiente colaborativo, este estudo busca 

compreender se as ligações entre organizações estabelecidas em arranjos colaborativos 

estão associadas ao desenvolvimento da capacidade de reconhecer, assimilar, e utilizar 

efetivamente o conhecimento adquirido a fim de lhe proporcionar vantagem frente ao 

mercado competitivo. 

O conceito de APL encontrou solo fértil no Paraná, onde o cooperativismo já 

estabeleceu raízes profundas. Atualmente o estado comporta 21 APLs envolvendo 

diversos setores econômicos como confecções, madeira e móveis, software, alumínio e 

equipamentos agrícolas. Somados, os APLS paranaenses geram aproximadamente 80 

mil vagas de emprego, e auxiliam na descentralização da industrialização, uma vez que 

o maior número de APLS se encontra no interior do estado. Dos 21 APLS reconhecidos 

no Paraná, 6 desenvolvem atividades de Tecnologia da Informação (TI) dispostos nas 
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regiões de Curitiba, Londrina, Maringá, Campos Gerais, Sudoeste e Oeste, empregando 

mais de 17 mil pessoas (ASSEPRO, 2016). 

O mercado brasileiro de tecnologia da informação (TI) que compreende a 

fabricação de hardware e o desenvolvimento de softwares e serviços, movimentou no 

ano de 2015 mais de 60 bilhões de dólares, e embora o mercado nacional viva um 

período de retração econômica, este seguimento apresentou crescimento de 

investimento de 9,2% em relação ao ano de 2014, mantendo o Brasil na sétima posição 

do ranking mundial de investimento em TI, a frente de países como Austrália, Holanda, 

Índia e Rússia (ABES, 2016). 

Em estudo desenvolvido pela Associação Brasileira das Empresas de Software 

– ABES (2016) se observou que 94% das empresas componentes do setor de TI são 

classificadas como micro e pequenas empresas, sendo que estas empresas atuam 

principalmente no desenvolvimento, produção e distribuição de softwares e na prestação 

de serviços no mercado nacional. A região sul do Brasil representa 13,95% da produção 

nacional no setor de TI, ocupando o segundo lugar na classificação nacional atrás da 

região sudeste (ABES, 2016) 

O estado do Paraná segue a tendência nacional de crescimento, o setor de TI 

paranaense, gerou no ano de 2016 segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), mais de 1.100 vagas de trabalho nas mais de 7.800 empresas 

do ramo que operam no estado. O Paraná é apontado pela Associação das Empresas 

de Tecnologia da Informação, Software e Internet no Paraná – ASSEPRO (2016) como 

um dos principais polos nacionais do setor de TI, fortalecido principalmente em virtude 

da formação de APLS voltados à produção de softwares.  

Neste sentido, dada a relevância que o setor de TI apresenta no desenvolvimento 

econômico nacional, bem como o cenário promissor que envolve o estado do Paraná, a 

contribuição prática deste estudo perpassa pela verificação empírica da influência do 

comportamento cooperativo no desenvolvimento de aprendizagem organizacional nas 

empresas integrantes do APL sediado na cidade de Londrina que compreende empresas 

do ramo de tecnologia da informação atuantes no eixo Apucarana – Londrina – Cornélio 

Procópio, de modo a gerar conclusões úteis sobre os resultados individuais 
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proporcionados pela colaboração interorganizacional, de modo a elucidar as questões de 

ordem estratégica quanto a participação da organização em arranjos colaborativos. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

De modo a atender o objetivo da pesquisa estudo está estruturado em cinco 

capítulos sequênciais dispostos conforme ilustra a figura 1. O primeiro capítulo intitulado 

introdução é composto da contextualização da pesquisa, justificativa teoria e prática da 

escolha do tema, apresentação do problema de pesquisa, além do objetivo geral seguido 

desta estrutura. 

O segundo capítulo evidencia o referencial teórico que serviu de base para o 

desenvolvimento da pesquisa, nele são abordadas a teoria de redes, e a vantagem 

competitiva, sendo esta a perspectiva precursora aos estudos das capacidades 

dinâmicas. Por sua vez, o terceiro capítulo apresenta a metodologia de pesquisa, neste 

são observados o posicionamento epistemológico, bem como a abordagem metodológica 

do estudo, além disso neste segmento ainda são apresentas a população e amostra, 

hipóteses de pesquisa e a explanação do tratamento dos dados. 

Em seguida o quarto capítulo foi destinado a apresentação e discussão dos 

resultados obtidos na pesquisa de campo, bem como apresentação das análises 

estatísticas efetuadas, assim como a posterior triangulação dos resultados com o 

referencial teórico abordado. Finalmente o quinto capítulo apresentará as considerações 

finais da pesquisa, indicando as contribuições do trabalho no âmbito teórico e empírico, 

e suas limitações, assim como as lacunas que oportunizarão novos estudos. 
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Figura 1 – Estrutura da dissertação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
  

A seguir é exposto o referencial teórico, com os principais conceitos, tipologias e 

modelos adotados nesta pesquisa, nele são observados os estudos seminais das teorias 

de redes e visão baseada em recursos reconhecidos internacionalmente, bem como as 

pesquisas recentes que demonstram a evolução dos estudos nestes segmentos. Serão 

abordados ainda os estudos nacionais que debatem tais teorias, uma vez que estes 

observam com maior profundidades as características e particularidades únicas do 

ambiente organizacional brasileiro. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo é reservado à revisão da literatura, e ao aprofundamento teórico 

dos temas que formam a base para a construção e fundamentação das discussões 

posteriores à coleta e análise dos dados. Em primeiro momento foi abordada a temática 

de estratégia de cooperação a partir da abordagem da teoria de redes 

interorganizacionais, em que serão apresentados os conceitos e tipologias, além das 

motivações à formação, características e dinâmicas dos arranjos. Ainda neste tópico foi 

discutida a geração e transferência do conhecimento do nível pessoal ao nível 

interorganizacional.  

Na sequência foi tratado o tema da vantagem competitiva como precursor da 

teoria das capacidades dinâmicas. Neste ponto foi discutido o modelo de capacidade 

absortiva proposto por Lane, Koka e Pathak (2006) que pressupõe que a capacidade 

absortiva organizacional pode ser mensurada com base em uma sequência de processos 

que convergem para a internalização do conhecimento obtido, de modo a proporcionar 

melhor performance organizacional. 

 

2.1 RELACIONAMENTOS DE COOPERAÇÃO INTERORGANIZACIONAIS 
 

 Ainda que as relações de cooperação façam parte de toda a história do 

desenvolvimento humano, as discussões em torno das formas de proximidade e 

relacionamento cooperativo entre organizações concorrentes deteve pouco espaço nos 

estudos organizacionais até a década de 70. Embora Nohria (1992) aponte que os 

estudos sobre a temática de relacionamentos interorganizacionais datem da década de 

1930, somente em meados dos anos de 1970 e 1980 este fenômeno passou a ser 

estudado com maior ênfase pela academia (ARAUJO, 2000). A partir deste período 

houve um notável crescimento no número de trabalhos que se propuseram a 

compreender a formação e as dinâmicas dos relacionamentos interorganizacionais. 

Os fatores motivadores à formação dos arranjos colaborativos foram amplamente 

abordados pela academia (OLIVER, 1990; CASTELLS, 1999; MARCON; MOINET, 2001; 

VERSCHOORE; BALESTRIN, 2008), assim como as dinâmicas e os resultados 

organizacionais individuais e coletivos (HUMAN; PROVAN, 1997). Segundo Balestrin e 
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Verschoore (2014), a colaboração tem por base a necessidade de se obter um 

determinado ganho que não seria possível individualmente. Assim, se estabelecem 

relações de cooperação para alcance simultâneo dos objetivos individuais e coletivos. 

Human e Provan (1997), em seu trabalho pioneiro no campo de arranjos colaborativos 

formados por pequenas empresas, descrevem que o principal objetivo almejado por estas 

organizações é alcançar vantagem competitiva para as empresa frente ao mercado de 

atuação, e por este motivo adotam estratégias de colaboração mútua. 

A versatilidade e inconstância ambiental promovidas, principalmente em função da 

globalização e dos avanços tecnológicos, aumentaram a competitividade e, 

consequentemente, as barreiras ambientais as quais as organizações necessitam romper 

para alcançar seus objetivos. Neste sentido,  Candido e Abreu (2000) propõem o 

entendimento de que a cooperação interorganizacional procede das mudanças 

ambientais, uma vez que estas suscitam a gênese de movimentos de reestruturação, 

adequação e adaptação às turbulências e incertezas do cenário econômico competitivo, 

onde a concepção do isolamento organizacional concebida no modelo de verticalização 

tornou-se inadequada dado ao ambiente envolto em uma crescente rede de 

relacionamentos que envolve um ilimitado número de atores organizacionais 

(GRANOVETTER,1985). 

  A gradual desintegração do sistema vertical, e a formação de alianças entre 

empresas provocou padrões de trocas que envolvem coordenação de atividades, 

combinações de recursos e ligações sociais entre organizações constituídas como 

entidades autônomas e independentes (ARAUJO, 2000). Assim, segundo Oliver (1990), 

estas transações, fluxo e ligações de recursos relativamente duradouras entre 

organizações são a base do conceito dos relacionamentos interorganizacionais. 

 As relações de cooperação entre organizações, segundo Balestrin e Vargas 

(2004), podem ocorrer em uma considerável diversidade de modelos como as joint 

ventures, alianças estratégicas, relações de terceirização, consórcios, e as redes de 

cooperação entre pequenas e médias empresas, sendo este último o objeto deste estudo. 

Esta diversidade nas formas de se relacionar tem como fatores chave 

segundo Bengtsson e Kock (1999), os atores, as atividades e os recursos, sendo que tais 

fatores podem se relacionar mediante vários padrões diferentes, a exemplo: empresas 
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podem competir em uma atividade e cooperar em outras. Desta forma, o número e o tipo 

de ligações de atividades em um relacionamento entre empresas pode variar. 

Os aspectos propulsores à formação dos relacionamentos interorganizacionais 

têm sido extensivamente abordados nos estudos da teoria organizacional. Uma vasta 

gama de perspectivas teóricas buscam interpretar os motivos para a construção destas 

relações, da teoria com base econômica (WILLIAMSON, 1979) baseadas em 

pressupostos como racionalidade limitada dos agentes econômicos, o oportunismo 

presente nas relações, a assimetria de informações de origem econômica, e dependência 

de recursos até teorias de cunho social que refletem sobre a imersão social a que todos 

os atores estão sujeitos (GRANOVETTER, 1985). Apesar de seguirem vertentes 

diversas, estas diferentes perspectivas teóricas convergem na busca por justificativas 

que contemplem a complexidade do estabelecimento e forma dos relacionamentos entre 

organizações concorrentes. 

Afim de explorar o campo da pesquisa organizacional quanto a formação destes 

relacionamentos, Oliver e Ebers (1998) relatam que as lentes teóricas mais utilizadas 

nestes estudos são: a dependência de recursos, as redes sociais, a teoria institucional, 

custos de transação e ecologia populacional, sendo que, dentre todas, a teoria da 

dependência de recursos é a que apresenta maior centralidade no estudo. Em estudo 

similar realizado no Brasil, Balestrin, Vershoore e Reyes (2010) identificaram que as 

teorias predominantes são as teorias de estratégia, dependência de recursos, redes 

sociais e a teoria institucional.  

A premissa central da teoria da dependência de recursos repousa sobre os 

pressupostos de que o ambiente afeta as organizações de tal maneira que as impele a 

buscar estratégias de alcance e controle de recursos (PFEFFER; SALANCIK, 1978), e 

de que para sobreviver ao ambiente as organizações precisam adquirir uma série de 

recursos críticos no ambiente externo (KLEIN; PEREIRA, 2016), sejam estes financeiros, 

físicos, humanos, ou organizacionais (BARNEY, 1991). No entanto, nenhuma 

organização possui capacidade para produzir ou desenvolver todos os insumos de que 

necessita, precisando assim desenvolver estratégias eficientes para o alcance destes 

recursos. Neste sentido, esta lente teórica pressupõe que as organizações possuem 

autonomia para a determinação estratégica com relação ao ambiente, tendo um papel 
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ativo ao tentar manipulá-lo em benefício próprio, a partir da percepção e avaliação dos 

atores (PFEFFER; SALANCIK, 1978). 

Das e Teng (2000) argumentam que as formas pelas quais as organizações 

obtém recursos são por meio da auto produção, acesso via mercado, ou por meio de 

parcerias com outras organizações, sendo este, o meio de maior destaque. A formação 

de arranjos colaborativos oportuniza às organizações acesso a recursos que lhes são 

essenciais para o alcance de vantagem competitiva (CÁRDENAS; LOPES, 2006). Além 

de favorecer o desenvolvimento de novas capacidades e produtos com menor custo, uma 

vez que dispensa o investimento de uma base de recursos completa (KLEIN; PEREIRA, 

2016).  

Neste sentido, Cárdenas e Lopes (2006) arrazoam que, a sobrevivência da 

organização em um ambiente competitivo e dinâmico depende de sua capacidade de 

nivelamento de recursos tecnológicos com as outras organizações. Assim, alguns 

relacionamentos se formam para além do desenvolvimento comum, mas principalmente 

em função de trocas tecnológicas que permitam o desenvolvimento de vantagens 

competitivas (CÁRDENAS; LOPES, 2006). 

Segundo Van De Ven e Walker (1979), as dinâmicas relacionais entre 

organizações podem ocorrer a partir de três formas. A primeira ocorre em pares, ou seja, 

o relacionamento se limita à colaboração mutua entre duas organizações (WHETTEN, 

1981). Esta forma de colaboração, embora tenha sido foco de muitas pesquisas 

empíricas, restringe a qualidade e quantidade de informações acerca do ambiente 

organizacional (CASTRO; BULGACOV; HOFFMAN, 2011), uma vez que restringe o 

escopo à uma única relação e impossibilita a compreensão das condições ambientais 

que afetam os demais relacionamentos (ALDRICH, 1979). 

A segunda diz respeito a um conjunto de relações interorganizacionais, que 

reproduz a totalidade de relações entre empresas (WHETTEN, 1981). Neste formato 

nominado por Grandori (1997) de constelação é observada centralidade de uma 

organização que estabelece relação com outras entidades, estas no entanto não se 

relacionam entre si. Assim, a análise se dá em torno dos relacionamentos diáticos da 

organização central (ALDRICH, 1979), onde se enfatiza a relevância da liderança da 

entidade na coordenação de competências e incertezas (BARBOSA; MEDEIROS, 2005). 
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A terceira forma é definida como rede interorganizacional, nesta configuração as 

diversas organizações de uma população estabelecem relações mutuas entre si 

(BARBOSA; MEDEIROS, 2005), formando assim, um maior número de elos (ALDRICH, 

1979). Nestas relações, as organizações formam um sistema social coordenado que visa 

objetivos comuns de interesse próprio e coletivo (WHETTEN, 1981). Estas ligações no 

entanto tendem a maior complexidade dadas às diversas possibilidades de formas e tipos 

das ligações (CASTRO; BULGACOV; HOFFMAN, 2011).   

 

2.1.1 Redes Interorganizacionais 
 

O termo rede, segundo Marcon e Moinet (2001), referia-se originalmente a uma 

pequena armadilha formada por linhas entrelaçadas ligadas por nós utilizada para 

capturar pássaros. No entanto, a partir do século XX o conceito de redes passou a 

compreender um sentido mais subjetivo utilizado para descrever processos de conexão 

e comunicação entre pontos (BALESTRIN; VARGAS, 2004). Somente no final da década 

de 1960, o termo passou a ser empregado em uma perspectiva sociológica, a fim de 

ilustrar as dinâmicas das relações recíprocas entre seres humanos, dando início as 

primeiras formalizações conceituais de redes como uma forma específica de 

relacionamentos entre atores, objetos e eventos (BALESTRIN; VERCHOORE, 2014).  

Durante o período que compreendeu as décadas de 1970 e 1980 o mundo 

presenciou a emergência da sociedade em rede, os estudos das ciências sociais 

observaram a proliferação do interesse acadêmico sobre o tema, efeito principalmente 

da necessidade em enfrentar o ambiente competitivo que se delineava, de maneira 

semelhante ao surgimento dos sistemas de produção em massa que modificaram a 

economia no início do século XX (CASTELLS, 1999). 

No entanto, o súbito interesse acadêmico sobre o tema, em conjunto com a falta 

de rigor metodológico e conceitual suscitou uma ideia demasiadamente generalizada 

sobre a concepção central do termo (NOHRIA, 1992, CUNHA; PASSADOR; PASSADOR, 

2011; CASTRO; BULGACOV; HOFFMAN, 2011) promovendo discrepâncias quanto às 

definições e operacionalizações das terminologias adotadas (SMITH-DOERR; POWELL, 

2004; CASTRO; BULGACOV; HOFFMAN, 2011). 
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Concomitantemente, com o intuito de desenvolver a teoria, os estudiosos do 

campo buscaram explicações para o caso das redes a partir do emprego de teorias do 

contexto industrial. Assim, a falta de definições terminológicas apropriadas às 

singularidades acabou por ampliar a construção conceitual das redes (CUNHA; 

PASSADOR; PASSADOR, 2011). Buscando o amadurecimento teórico do conceito, o 

campo dos estudos de redes segmenta-se em duas abordagens, sendo a primeira 

pautada em uma base sociológica a qual aprofunda-se na compreensão das relações 

sociais, e a segunda posição, adotada neste trabalho, é estruturada sob um conceito 

econômico, o qual trata a lógica das redes a partir do ponto de vista estratégico 

percebendo-a como uma ferramenta organizacional de governança das relações 

(OLIVER; EBERS, 1998; SMITH-DOERR; POWELL, 2004; CASTRO; BULGACOV; 

HOFFMAN, 2011) 

Partindo deste posicionamento, o conceito de redes pode ser compreendido 

segundo Jarilo (1988) como relações de longo prazo entre diferentes organizações, que 

lhes permitem alcançar vantagens frente aos concorrentes não pertencentes ao 

aglomerado. Porter (1985) por sua vez, compreende o conceito de redes de maneira mais 

abrangente definindo-a como uma ferramenta de organização das atividades econômicas 

estabelecida com base na cooperação entre as organizações. Extrapolando o limite do 

campo organizacional, Castells (1999) admite por rede todo conjunto de relações 

interconectadas por meio de nós, onde cada nó, depende da rede em que está 

estabelecido. 

Assim, o vislumbre de empresas atuando de modo isolado, competindo entre si 

no ambiente organizacional, tornou-se inadequado às dinâmicas de negócios 

(RICCOBONO; BRUCCOLERI; PERRONE, 2013). Segundo Nohria (1992) os 

relacionamentos entre empresas são inerentes a sua própria existência, as organizações, 

segundo o autor, se encontram inevitavelmente imersas em uma ampla rede de negócios, 

onde os relacionamentos ocorrem de diversas formas, baseados em amizades, 

conselhos, ou relações de conversação dentro e fora dos limites formais da organização. 

A partir deste entendimento, os estudos da teoria organizacional têm despendido 

especial atenção à compreensão dos fatores ambientais e organizacionais que motivam 

o estabelecimento das relações interorganizacionais com contrapartes específicas 
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(OLIVER, 1990; NOHRIA, 1992; RING; VAN DE VEN, 1994; MARCON; MOINET, 2001; 

FAULKNER, 2003; VERSHOORE; BALESTRIN, 2008). De modo geral busca-se 

compreender as condições que impelem a organização a cooperar, bem como, 

esclarecer os fatores determinantes para seleção dos parceiros. 

Segundo Cárdenas e Lopes (2006), o dinamismo ambiental promovido pelo 

avanço da tecnologia da informação criou um ambiente propício ao estabelecimento de 

arranjos cooperativos que garantam benefícios tais como redução de custos de 

transação, ou a conquista e manutenção de posicionamento no mercado, por meio do 

alcance de recursos que seriam inacessíveis operando de forma isolada.  

De acordo com Oliver (1990), o principal motivo pelo qual as organizações 

estabelecem conexões são contingências críticas, a autora pondera que a decisão de 

compor uma rede interorganizacional leva em conta seis pontos críticos de 

relacionamento: necessidade, assimetria, reciprocidade, eficiência, estabilidade e 

legitimidade. Sendo que a decisão de formar uma rede relacional normalmente está 

baseada em múltiplas razões e objetivos. 

O fator necessidade relaciona-se ao atendimento de exigências legais, ou 

regulamentares (OLIVER, 1990), neste sentido os relacionamentos ocorrem 

involuntariamente uma vez que as organizações são obrigadas a manter ligações 

mediante dispositivos legislativos e administrativos (HALL, 2004; CASTRO; BULGACOV; 

HOFFMANN, 2011). Esta obrigatoriedade suprime a liberdade de escolha das 

organizações acerca da seleção dos parceiros, levando ainda a redução da 

independência decisória das organizações (WHETTEN; LEUNG, 1979). 

A assimetria por sua vez diz respeito ao potencial organizacional em exercer 

poder ou controle sobre outras organizações e seus recursos (OLIVER, 1990). Castro, 

Bulgacov e Hoffmann (2011) sugerem que em um ambiente onde há escassez de 

recursos o poder pode levar as organizações a desenvolverem relações com intuito de 

estabelecer influencia e controle sobre organizações que detém os recursos requeridos. 

Oliver (1990) acrescenta ainda que a busca por poder é intrínseca às entidades 

organizadas em redes, segundo a autora ainda que a formação inicial da rede baseie-se 

na premissa de cooperação, com a convivência e o desenvolvimento de conflitos, a 

motivação da relação de cooperação tornar-se motivação pelo poder. 
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Outro motivador à formação das redes segundo Oliver (1990) é a reciprocidade. 

Segundo a autora a reciprocidade enfatiza a cooperação, colaboração e coordenação 

entre as organizações que perseguem objetivos ou interesses comuns e mutuamente 

benéficos. Neste sentido, Balestrin e Verchoore (2014) enfatizam que o principal motor 

da cooperação entre agentes econômicos é o alcance a benefícios coletivos que seriam 

inalcançáveis individualmente, em razão disto os envolvidos no arranjo não podem ser 

excluídos dos ganhos proporcionados pela formação. 

Um fator largamente abordado na literatura de redes trata da busca 

organizacional em otimizar seus níveis de eficiência interna (OLIVER, 1990). O 

desenvolvimento de relacionamentos entre organizações pares parte muitas vezes da 

necessidade de redução de custos, e desperdícios, bem como dos ganhos em escala, 

como defendido na teoria dos custos de transação de Williamson (1979), onde a base da 

formação e manutenção de alianças se dá em função da tentativa em reduzir custos de 

transação. 

Em um ambiente dinâmico e incerto, a busca por estabilidade figura como outro 

relevante fomentador à construção de ligações interorganizacionais. As organizações 

tendem a buscar nas alianças respostas às incertezas ambientais visando o alcance de 

maior previsibilidade e confiabilidade nas suas relações com os outros, absorvendo as 

incertezas e um fluxo seguro de recursos (WHETTEN; LEUNG, 1979, OLIVER, 1990). 

A garantia de aceitação da organização pelo ambiente também é determinante 

na decisão pela formação de relacionamentos (OLIVER, 1990). Segundo Dimaggio e 

Powell (1983), a legitimidade de uma organização decorre de sua habilidade em atender 

as pressões ambientais criadas a partir das expectativas dos atores externos com base 

em normas, regras, e crenças sociais.  Assim, de modo a alcançar aceitação frente ao 

ambiente externo, as organizações desenvolvem relacionamentos com outras 

organizações que possuam maior legitimidade afim de melhorar sua imagem, ou mesmo 

responder a uma demanda ambiental (DIMAGGIO; POWELL, 1983; OLIVER, 1990; 

BALESTRIN; VERCHOORE, 2014).   

A caracterização das redes vem sendo um aspecto amplamente explorado na 

teoria, é possível notar um esforço relevante dos pesquisadores em apresentar os 

formatos em que as redes se apresentam, o trabalho de Castells (1999) seu foco em 
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torno de dois aspectos, a direcionalidade e a formalização, Grandori e Soda (1995) por 

sua vez apresentam a perspectiva da formalização da rede, enquanto Teixeira e Guerra 

(2002) observam os relacionamentos interorganizacionais pela ótica do poder.  De modo 

a facilitar a compreensão das particularidades das relações em redes 

interorganizacionais, Hoffman, Molina-Morales e Martinez-Fernandez (2007) propõem 

uma classificação tipológica das redes que unem estas quatro características distintas, 

como demonstra o quadro 1. 

          
    Quadro 1 - Tipologia de Redes 

Indicadores  Tipologia  

Direcionalidade Vertical 
Horizontal 

Localização Dispersa 

Aglomerada 

Formalização Base contratual formal 
Base não contratual 

Poder Orbital 
Não orbital 

        Fonte: Hoffman, Molina-Morales e Martinez-Fernandez (2007). 

 

 A direcionalidade das relações é o primeiro indicador abordado, segundo 

Hoffman, Molina-Morales e Martinez-Fernandez (2007) os relacionamentos 

interorganizacionais podem ocorrer de forma vertical ou horizontal. As redes de 

configuração vertical são caracterizadas pelas ligações entre empresas de produção 

complementar (CALDAS; VASCONCELOS; CANDIDO, 2007; LAZZARINI, 2008), estas 

empresas assumem uma postura de produção especializada, terceirizando recursos e 

processos que não são a finalidade de sua produção (SANTOS; PEREIRA; FRANÇA, 

1994; FREITAS, 2012). Assim, as relações em redes verticalizadas ocorrem 

principalmente entre compradores e vendedores (de produtos e serviços). A rede 

horizontal por sua vez é composta de organizações que competem diretamente no 

mesmo segmento de mercado com produtos similares (SANTOS; PEREIRA; FRANÇA, 

1994; HOFFMAN; MOLINA-MORALES; MARTINEZ-FERNANDES, 2007; FREITAS, 

2012), são organizações concorrentes que estabelecem ligações mútuas de concorrência 

e cooperação. Lazzarini (2008) destaca ainda que as organizações tendem a compor 

simultaneamente relações verticais e horizontais no arranjo, estabelecendo diferentes 

modelos relacionais em uma mesma rede. 
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Neste sentido, Bengtsson e Kock (2000) ressaltam que as formas de 

relacionamentos mais comuns visualizadas nas empresas, ocorrem em sua forma 

verticalizada, no entanto as relações horizontais entre concorrentes são cada vez mais 

percebidas em decorrência da inconstância e do dinamismo ambiental, tendo em vista 

que estas organizações coexistem em um ambiente tradicionalmente carregado de 

conflitos e rivalidades, muitas vezes as empresas são forçadas a interagir umas com as 

outras por meio da formação de alianças estratégicas de cooperação transformando 

assim seu cenário de atuação de um estado de absoluta rivalidade à uma posição de 

cooperação e dependência mútua (BENGTSSON; KOCK, 2000). 

O segundo indicador estabelecido nesta tipologia trata da localização, neste 

aspecto as redes podem ser compreendidas de acordo com sua dispersão geográfica 

podendo ser classificadas como dispersas ou aglomeradas (HOFFMAN; MOLINA-

MORALES; MARTINEZ-FERNANDES, 2007). As redes dispersas são caracterizadas 

pelo afastamento geográfico das empresas participantes, neste formato as relações entre 

entidades participantes exige maior capacidade logística que lhes permita superar o 

distanciamento territorial (HOFFMAN; MOLINA-MORALES; MARTINEZ-FERNANDES, 

2007; CALDAS; VASCONCELOS; CANDIDO, 2007). Por sua vez, as redes aglomeradas 

são predominantemente formadas por empresas de pequeno porte que encontram-se 

posicionadas geograficamente próximas, assim em muitos casos as relações 

estabelecidas ultrapassam as fronteiras mercantis e adentram aos limites interpessoais, 

assim segundo Caldas, Vasconcelos e Candido (2007) estes relacionamentos tendem a 

proporcionar maior confiança e cooperação entre as organizações. 

O aspecto de formalização da rede é o terceiro indicador proposto por Hoffman, 

Molina-Morales e Martinez-Fernandes (2007), segundo os autores as redes podem 

operar por meio de uma base contratual formal, ou uma base não contratual. A rede de 

base contratual, reconhecida por Grandori e Soda (1995) como rede burocrática tem 

como objetivo central reduzir o risco de condutas oportunistas, para tanto utiliza-se de 

regras preestabelecidas mediante contratos e acordos que estabelecem os direitos e 

deveres dos atores que compõe a rede, em suma as organizações são formalmente 

obrigadas a cooperarem entre si. Por sua vez, as redes estabelecidas com base não 

contratual, são alicerçadas na mutualidade dos interesses de cooperação, com forte 
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expressão de confiança entre os participantes (HOFFMAN; MOLINA-MORALES; 

MARTINEZ-FERNANDES, 2007), Grandori e Soda (1995) classificam tais relações como 

“sociais” dada a informalidade do agrupamento. 

O quarto ponto se refere ao poder de decisão, este pode ser caracterizado como 

orbital, ou não orbital. A rede é percebida como orbital quando existe um centro de poder, 

ao qual as demais organizações se submetem, esta organização central possui maior 

poder de decisão sobre os rumos que serão tomados pela rede, e consequentemente ao 

futuro das demais entidades participantes (HOFFMAN; MOLINA-MORALES; 

MARTINEZ-FERNANDES, 2007, CALDAS; VASCONCELOS; CANDIDO, 2007). Para 

Grandori e Soda (1995) estas redes são classificadas como assimétricas, dado à 

diferença de poder entre organizações.  

Assim a empresa central obtém vantagens ao iniciar as ações competitivas tendo 

em vista sua superioridade de recursos, e pela impossibilidade dos demais membros 

apresentarem resposta a estas ações (GNYAWALI; MADHAVAN, 2001). Por seu turno, 

na rede não orbital não há centralização de poder em uma única organização, de modo 

que as empresas possuem maior independência de poder, uma vez que cada entidade 

detém a mesma capacidade de influência de maneira a aumentar a simetria de poder 

entre as empresas (GRANDORI; SODA, 1995). 

 

2.1.2 Relacionamentos de Cooperação e Competição 
 

Segundo Bengston e Kock (2000) os relacionamentos organizacionais ocorrem de 

três maneiras: por meio da competição por recursos escassos, da colaboração em face 

da obtenção de benefícios, e em um formato misto de competição e colaboração em 

determinados pontos da relação. 

A competição é o conceito que permeia a história das relações organizacionais 

no ambiente corporativo, a busca constante por vantagens competitivas que garantam 

posições de mercado e preferência dos consumidores possibilitou o desenvolvimento da 

indústria por meio do estímulo à inovação, e desenvolvimento de produtos e tecnologias 

na busca constante por vantagens competitivas às organizações frente às pressões 

ambientais (BENGTSSON; KOCK, 2000).  As relações de competição são pautadas pela 
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rivalidade entre organizações que concorrem pelos mesmos recursos devido a 

necessidade, ou dependência ambiental (BENGSTON; KOCK, 2000). Assim, se os 

recursos disponíveis não são suficientes para atender plenamente a demanda de todos 

os atores inseridos no ambiente, o alcance deste recurso se dará por meio da 

competição, gerando ganho por parte das organizações que o obtém, e perda para as 

demais (PADULA; DAGNINO, 2007; OLIVEIRA; LOPES, 2014). 

Bengtsson e Kock (2000) ressaltam ainda que alguns fatores psicológicos como 

o prestígio e o orgulho incentivam as organizações a competirem ativamente e a 

desenvolverem inovações sistemáticas de suas ações de modo a se manterem à frente 

de seus pares.  

Assim como nas relações de competição, o acesso a recursos externos também 

incentiva a formação de relacionamentos de colaboração. Neste segundo contexto as 

organizações elegem a estratégia de cooperação como meio mais efetivo para garantir 

acesso aos recursos, gerando uma relação de dependência mútua entre empresas 

(DAGNINO; PADULA, 2007). 

Ainda que as relações de cooperação possam ser observadas com maior 

facilidade a partir de um recorte vertical (quando as ações dos atores são 

complementares entre si, como no caso da relação entre compradores e vendedores) é 

possível verificar a colaboração organizacional em um formato horizontal (quando as 

ações dos atores são similares, como ocorre nas alianças estratégicas) em face de 

objetivos comuns (OLIVEIRA; LOPES, 2014). 

Balestrin e Verchoore (2014) ressaltam ainda que a cooperação não ocorre em 

detrimento de um senso de altruísmo, ao contrário, o que move a colaboração mútua 

entre organizações segundo os autores são decisões lógicas egoístas tomadas com 

intuito de alcançar benefícios individuais. Estes benefícios podem realizar-se por meio de 

ganho de escala e poder de mercado, acesso a soluções, aprendizagem e inovação, 

redução de custos e riscos, ou na geração e manutenção de relações sociais 

(FAULKNER, 2003; VERCHOORE; BALESTRIN, 2008). 

A terceira forma relacional identificada por Bengtsson e Kock (2000) é definida 

pela combinação das formas de competição e cooperação simultaneamente. Segundo 
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os autores as organizações podem convergir e cooperar em algumas atividades, e 

simultaneamente competir em outros pontos da relação. 

Este formato relacional foi nomeado por Brandenburger e Nalebuff (1996) como 

coopetição (ESCOBAR, 2012). Segundo estes autores a coopetição reúne as vantagens 

dos formatos de cooperação e competição. Se por um lado o comportamento cooperativo 

oportuniza o acesso a recursos de outras organizações, e intensifica a especialização 

das atividades (PADULA; DAGNINO, 2007), em contraponto o comportamento 

competitivo pressiona e incentiva as organizações a movimentarem-se e inovarem 

constantemente (BENGTSSON; KOCK, 2000).  

No entanto, o desenvolvimento de relações coopetitivas exige certa flexibilidade 

das organizações quanto a necessidade de adoção de posicionamentos paradoxais tal 

como o pressuposto competitivo de atendimento ao interesse próprio, em detrimento de 

ações de maximização do interesse coletivo. A complexidade da relação de coopetição 

é enraizada na dualidade do conflito gerado organização, que precisa identificar e separar 

os movimentos de cooperação e competição de acordo com seus objetivos 

(BENGTSSON; KOCK, 2000). 

Assim, de modo a compreender como se dá o equilíbrio entre a cooperação e a 

competição Bengtsson e Kock (2000) sugerem uma classificação tipológica baseada na 

proporcionalidade de cada comportamento, de modo que quando existe maior propensão 

ao comportamento cooperativo a relação é denominada como “cooperação dominante”, 

quando as ações se mantem equilibradas é percebida como “relação igualitária”, e por 

fim quando a competição prevalece sobre a conduta cooperativa ocorre uma relação 

“competitiva dominante”.  

A figura 2 ilustra as diferentes formas de relacionamentos que variam entre a 

predominância da cooperação, a divisão igualitária entre cooperação e competição, e a 

predominância do comportamento competitivo conforme o trabalho seminal de Bengtsson 

e Kock (2000). 

 

 

 

 



35 

 

Figura 2 - Diferentes tipos de relacionamentos coopetitivos entre concorrentes 

 
Fonte: Bengtsson e Kock (2000, p.6). 

 

2.1.3 Criação, Conversão e Compartilhamento do Conhecimento 
 

A busca pelo conhecimento tem sido foco de estudos desde os pensadores 

clássicos da Grécia antiga (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). Assim, o conceito de 

conhecimento ganhou uma infinidade tautológica de significados e definições (FAORO, 

2015), voltados a investigar o conhecimento de forma multifacetada observando o 

fenômeno por meio de diferentes aspectos, como a sua criação (NONAKA; TAKEUCHI, 

1995), apropriação (KNIGHT, 2002), e transferência (KOGUT; ZANDER, 1992; 

CONNER; PRAHALAD, 1996).  

A compreensão do âmbito do conhecimento também se fez presente nos estudos 

e buscas por definições, partindo do conhecimento ao nível individual, seguido do nível 

organizacional e finalmente, interorganizacional (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). Assim, o 

conhecimento pode ser classificado como conhecimento explícito e conhecimento tácito 

(POLANY, 1983; NONAKA; TAKEUCHI, 1995).  
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              Figura 3 - Espiral de conversão do conhecimento 

 
            Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1995, p.80). 

 

O conhecimento tácito, é subjetivo, provem das representações individuais 

internalizadas por meio de crenças, sentimentos e percepções, ele é constituído a partir 

da percepção do indivíduo de sua realidade. Deste modo, o conhecimento tácito é único, 

e dificilmente será transferido ou compartilhado (NONAKA; TAKEUCHI, 1995). O 

conhecimento explícito por sua vez, denota um sentido mais objetivo, é aquele que pode 

ser verbalizado e documentado mediante processos codificados. O conhecimento 

explícito é facilmente transferido e compartilhado (YOSHIMOTO; TAKEUCHI, 2013). 

Assim, um dos desafios da organização é converter o conhecimento tácito em 

conhecimento explícito de modo que possa ser transferido entre indivíduos e 

organizações. Partindo desta seara, a figura 3 ilustra a espiral do processo de conversão 

conhecimento baseada no estudo de Nonaka e Takeuchi (1995). Neste trabalho, os 

autores sugerem que a conversão do conhecimento ocorre por meio de quatro diferentes 

(e complementares) modos de conversão: a) de conhecimento tácito em conhecimento 

tácito, chamada de conversão (refere-se a interação entre indivíduos para 

compartilhamento dos conhecimentos), b) de conhecimento tácito em conhecimento 

explícito, denominada externalização (transferir o conhecimento tácito em uma forma 

codificada como escrita, gráficos, símbolos), c) de conhecimento explícito em 

conhecimento explícito, ou combinação (refere-se a troca de conhecimento explícito entre 
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indivíduos e organizações  a fim de gerar novo conhecimento), d) de conhecimento 

explícito em conhecimento tácito, chamado de internalização (trata-se da internalização 

do conhecimento explícito que pode ampliar ou mesmo reformular o conhecimento tácito 

do indivíduo).     

A partir deste modelo é possível inferir que o conhecimento tem sua origem a 

partir do indivíduo, e que o processo de transferência e compartilhamento ocorre 

inicialmente por meio da interação entre atores e organizações, fato que corrobora para 

o desenvolvimento de novos conhecimentos que serão posteriormente internalizados 

como conhecimentos tácitos, realimentando assim a cadeia da construção compartilhada 

do conhecimento. 

Embora uma relevante corrente teórica admita que o conhecimento é um recurso 

valioso que deve ser preservado internamente a fim de garantir vantagem no ambiente 

competitivo (BARNEY, 1991; KOGUT; ZANDER, 1992; GRANT, 1996), o 

compartilhamento do conhecimento para além das fronteiras da organização é abordado 

por diversos estudos como fundamental para o êxito organizacional frente ao mercado 

competitivo, segundo tais estudiosos, as firmas aprendem, acumulam, desenvolvem 

conhecimento e inovam quando estabelecem relações mutuamente colaborativas com 

outras empresas (PRAHALAD; HAMEL, 1990; POWELL; BRANTLEY, 1992;  

BALESTRIN; VARGAS; FAYARD, 2005). Estes relacionamentos permitem à organização 

alcançar recursos que não estão disponíveis ou que são excessivamente caros para 

comprar ou produzir por conta própria (TSAI; GHOSHAL, 1998; TSAI, 2001; FAORO, 

2015). 

Cohen e Levinthal (1990) consideram que um dos fatores mais relevantes para 

os processos de inovação é a capacidade da organização em acessar fontes externas 

de conhecimento. Neste sentido Balestrin, Vargas e Fayard (2005) argumentam que as 

redes de relacionamentos interorganizacionais embora não sejam capazes de gerar 

conhecimento, uma vez que este provem unicamente do indivíduo (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1995), estas proporcionam um ambiente profícuo ao estabelecimento de 

ligações interfirmas, fato que facilita o fluxo e troca de informações que gerem 

conhecimento. 
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Neste sentido, Tsai (2001) argumenta em seu estudo acerca da transferência de 

conhecimento em redes que a centralidade da organização na rede, medida pelo número 

de ligações que esta estabelece com outras empresas, esta positivamente relacionada 

com a capacidade de inovação, bem como com o desempenho superior da firma. Uma 

vez que, quanto maior o número de ligações que a organização realiza com outras firmas, 

maior será sua probabilidade de acessar conhecimento de seus pares (MÜLLER-SEITZ, 

2012). 

 

2.2 VANTAGEM COMPETITIVA 
 

 Os primeiros estudos organizacionais acerca do tema da vantagem competitiva 

datam da década de 1930, desde então inúmeros trabalhos (PENROSE, 1959; ANSOFF, 

1965; WERNERFELT, 1984; PORTER, 1985; BARNEY, 1991; GRANT, 1996) buscam 

compreender como as organizações podem alcançar posição superior frente aos seus 

concorrentes (WILKE, 2015). 

 O trabalho seminal de Porter (1985) assentou os conceitos sobre a vantagem 

competitiva admitindo que as organizações podem desenvolver vantagem sobre seus 

concorrentes a partir de uma vasta gama de iniciativas de ordem estratégicas, dentre elas 

a redução de custos frente a seus concorrentes. No entanto foi a partir da Visão Baseada 

em Recursos (VBR) que o entendimento sobre a vantagem competitiva se consolidou na 

teoria organizacional.  

A visão baseada em recursos trata da análise econômica da empresa a partir da 

posição de seus recursos (BARNEY, 1991), que segundo Wernerfelt (1984) podem ser 

compreendidos como os bens vinculados à organização e que podem ser visualizados 

como pontos fortes, ou pontos fracos, dependendo da capacidade que demonstram em 

gerar vantagem sobre o mercado competitivo. 

O ponto central da VBR emerge da questão de como recursos e capacidades 

podem conduzir a organização a obter vantagem competitiva que perdure por longos 

períodos (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991). Segundo Barney (1991) as 

organizações detém um amplo rol de recursos e capacidades internas que são 

distribuídos de forma heterogênea entre concorrentes. Assim, se a partir de seus recursos 
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a organização for capaz de desenvolver uma estratégia superior frente aos seus 

competidores, esta resultará em uma vantagem competitiva. No entanto esta vantagem 

somente será sustentada se seus opositores não forem capazes de replicar seus 

resultados (BARNEY, 1991).  

Neste sentido, Barney (1991) assume que a vantagem competitiva pode ser 

obtida partindo de duas condições básicas dos recursos, a heterogeneidade e a 

imobilidade. O pressuposto da heterogeneidade admite que os recursos que permeiam o 

ambiente das organizações são heterogêneos, de outro modo não haveria forma de 

desenvolver a vantagem competitiva, uma vez que os recursos seriam iguais para todas 

as organizações de modo que toda a estratégia desenvolvida seria facilmente imitada, 

impedindo assim que as empresas obtivessem resultados diferentes (BARNEY, 1991; 

PETERAF, 1993). O princípio da imobilidade por sua vez, refere-se a impossibilidade ou 

dificuldade de movimentação destes recursos entre outras empresas dado a entraves 

como o custo de desenvolvimento e alcance de determinados dos recursos 

(BARNEY,1991). 

 De acordo com Wernerfelt (1984), os recursos podem ser definidos de forma 

ampla como sendo tudo aquilo que poderia ser pensado como uma força ou uma 

fraqueza da organização. Barney (1991, p. 101) adota um conceito semelhante ao 

caracterizar por recurso todas as “capacidades, processos organizacionais, atributos da 

empresa, informações, conhecimento, etc.” Sendo assim, uma das questões centrais que 

norteiam a VRB se refere às condições que impelem estes recursos a se tornarem fonte 

de vantagem competitiva (SOUSA FILHO; PEREIRA FILHO; XIMENES, 2014). 

 

  Quadro 2 -Validação de recursos/capacidades valiosos 

Atributo  Questionamento  

Valor 
O recurso permite que a empresa explore uma oportunidade ambiental e/ou 
neutralize uma ameaça do ambiente? 

Raridade 
O recurso é controlado atualmente por um pequeno número de empresas 
competidoras? 

Imitabilidade 
As empresas sem esse recurso enfrentam uma desvantagem de custo para 
desenvolvê-lo? 

Substituição 
A empresa está organizada para explorar todo o potencial competitivo dos recursos 
e capacidades? 

  Fonte: Barney (1991). 
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Neste sentido, Barney (1991) preconiza que quatro atributos principais podem 

ser percebidos em recursos valiosos para o desenvolvimento de vantagem competitiva, 

como demonstrados no quadro 2, sendo: valor (quanto a exploração de oportunidades 

e/ou neutralização de ameaças), raridade (em referência a disponibilidade entre a 

concorrência), imitabilidade imperfeita (quanto a impossibilidade ou dificuldade de 

replicação, dado aos mecanismos de isolamento de dependência histórica, ambiguidade 

casual, e complexidade social), privação de substitutos equivalentes). Para determinação 

da existência e viabilidade destes atributos, Barney (1991) propõe que quatro questões 

sejam compreendidas e internalizadas pelas organizações a fim de determinar se seus 

recursos e capacidades são capazes de lhes proporcionar melhor desempenho 

organizacional. 

Ao responder tais questões o autor argumenta que a organização poderá 

conhecer o potencial de seus recursos para alavancar uma vantagem competitiva 

sustentada para a empresa como ilustra a figura 4. 

 
 
Figura 4 - A relação entre a heterogeneidade, imobilidade, recursos e a vantagem competitiva sustentada. 

 
Fonte: Barney (1991, p.112) 
 

Se todas estas características se encontrarem a empresa terá em mãos um 

recurso ou capacidade capaz de lhe proporcionar uma vantagem competitiva sustentada 

e consequentemente possibilitar-lhe a construção de uma barreira de entrada capaz de 

neutralizar a ameaça de entrantes a partir das barreiras de posição de recursos 

(PORTER, 1985), em que a empresa detentora de um recurso é capaz de manter posição 
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à frente de seus concorrentes, visto que ter um recurso valioso afeta os custos e/ou 

receitas dos concorrentes (BARNEY, 1991). 

Barney (1991) previne, no entanto, que um recurso valioso pode não ser valioso 

para sempre, uma vez que o ambiente onde a empresa atua é dinâmico, as ameaças e 

oportunidades mudam, podendo alterar drasticamente o valor dos recursos de uma 

empresa. Esta instabilidade ambiental, exige das organizações a capacidade de se 

adaptar e reconfigurar em tempo hábil às hostilidades ambientais a fim de manter a 

vantagem competitiva frente as mutações ambientais. Afim de compreender com maior 

profundidade o fenômeno de adaptação organizacional às dinâmicas ambientais, 

derivou-se da VBR o estudo das capacidades dinâmicas.  

 

2.2.1 Capacidades Dinâmicas 
 

Ainda que a VBR tenha se tornado um marco no estudo da teoria organizacional, 

seu foco principal sobre o potencial dos recursos em proporcionar vantagem competitiva 

abordou basicamente os aspectos internos da organização, limitando-se a identificar a 

vantagem competitiva a partir de um pequeno recorte temporal, sem considerar ou 

explicar como algumas organizações desenvolvem e sustentam vantagem competitiva 

frente a ambientes mutáveis. Assim, de modo a contribuir com a teoria da VBR, Teece, 

Pisano e Shuen (1997, p.516) propuseram que a vantagem competitiva pode ser 

sustentada não apenas pela posse de recursos e capacidades, mas a partir da 

“habilidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar suas competências internas 

e externas para responder rapidamente às mudanças do ambiente competitivo”, dando 

origem assim ao conceito do termo Capacidades Dinâmicas.  

O ponto central enfatizado na abordagem das capacidades dinâmicas concentra-

se no comportamento estratégico voltado à reconfiguração e adaptação de recursos e 

capacidades organizacionais internas e externas para responder em tempo hábil às 

exigências de um ambiente em mudança (TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; 

EISENHARDT; MARTIN, 2000; ZOLLO; WINTER, 2002; WANG; AHMED, 2007). 

Segundo Escobar (2012), assim como as competências principais, as capacidades 

dinâmicas pressupõem o desenvolvimento de vantagem competitiva, no entanto a 
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abordagem das capacidades dinâmicas não se limita a compreender apenas os aspectos 

internos da organização, mas estende seu arcabouço ao ambiente externo, alcançando 

assim maior número de variáveis da construção da vantagem competitiva. 

Embora Teece, Pisano, e Shuen (1997), asseverem em seu trabalho seminal 

intitulado "Dynamic Capabilities and Strategic Management” que o conceito das 

capacidades dinâmicas teve sua origem como uma extensão da VBR, 

complementarmente Escobar (2012) faz um relevante apanhado dos trabalhos com 

frentes na abordagem shumpeteriana, e sua influência tanto na economia evolucionária 

(NELSON; WINTER, 1982) quanto na VBR (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984; 

BARNEY, 1991; PETERAF 1993), e nas competências organizacionais (PRAHALAD; 

HAMEL, 1990), que precederam  importantes fundamentos do conceito das capacidades 

dinâmicas. 

Segundo Escobar (2012) as bases conceituais provenientes do locus da 

vantagem competitiva fundamentada na capacidade de inovação da firma, reforçam a 

corrente alicerçada na VBR de que recursos valiosos internos podem ser coordenados 

por meio de uma estrutura organizacional de modo a proporcionar vantagem competitiva. 

Por outro lado, a influência da abordagem das competências organizacionais enfatiza a 

aprendizagem organizacional, e a capacidade de coordenação de estratégias de 

integração de variadas correntes tecnológicas (PRAHALAD; HAMEL, 1990) 

Dado ao variado contexto teórico explorado pela abordagem das capacidades 

dinâmicas, uma profusão terminológica e conceitual surgiu acerca da definição das 

capacidades dinâmicas (MEIRELLES; CAMARGO, 2014). Embora exista uma certa 

concordância entre os autores da teoria quanto a relevância do fator dinamismo 

ambiental para a existência das capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; SHUEN, 

1997), elementos internos da organização tais como recursos e competências 

acumuladas (ZOLLO; WINTER, 2003), processos estratégicos, e habilidade 

organizacional em reconhecer recursos valiosos e estabelecer estratégias em curtos 

espaços temporais (EISENHARDT; MARTIN, 2000; TEECE; PISANO; SHUEN,  2007), 

também são compreendidos como promotores das capacidades dinâmicas. Há ainda a 

concepção de que as capacidades dinâmicas provem de uma conjunção hierárquica de 
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capacidades e rotinas, que somadas alcançam a capacidade dinâmica (ANDREEVA; 

CHAIKA, 2006; WANG; AHMED, 2007). 

O quadro 3, sintetiza as principais definições das capacidades dinâmicas em 

função da abordagem adotada. 

 

Quadro 3- Síntese conceitual de capacidades dinâmicas 

Abordagem  Autor  Definição  

Dinamismo 

Ambiental 

Teece, Pisano, 

Shuen (1997, 

p.515) 

"Habilidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar 

suas competências internas e externas para responder 

rapidamente a mudanças do ambiente competitivo." 

Recursos 

Internos 

Zollo, Winter 

(2003, p.340) 

"Padrão de atividades coletivas através do qual a organização 

gera e modifica sistematicamente suas rotinas de 

funcionamento em busca de eficácia melhorada." 

Eisenhardt, 

Martin (2000, p. 

1107) 

"Os processos empresariais que usam recursos - 

especificamente os processos para integrar, reconfigurar, 

conquistar e liberar recursos - para acompanhar e até mesmo 

criar as mudanças do mercado. As capacidades dinâmicas 

são portanto, as rotinas organizacionais e estratégicas pelas 

quais empresas alcançam novas configurações de recursos 

como mercados que emergem, colidem, dividem, evoluem e 

morrem." 

Processos 

específicos 

Wang, Ahmed 

(2007, p. 35) 

"Orientação comportamental constantemente voltada a 

integrar, reconfigurar, renovar, e recriar recursos e 

capacidades, bem como reconstruir capacidades principais 

em reposta as mudanças ambientais, a fim de atingir e 

sustentar a vantagem competitiva." 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

O conceito defendido por Wang e Ahmed (2007) admite que as capacidades 

dinâmicas são formadas a partir de um conjunto de três capacidades conceitualmente 

distintas: capacidade de adaptação, capacidade de absorção e capacidade de inovação. 

Para os autores tais habilidades organizacionais são indispensáveis à geração das 

capacidades dinâmicas. 
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2.2.1.1 Capacidade Adaptativa  
 

Ainda na década de 1980 Chakravarthy (1982) argumentava sobre a necessidade 

da organização em flexibilizar a sua estratégia, segundo o autor ao identificar novas 

oportunidades de mercado, a organização precisa ser capaz de alcança-las. Para tanto 

precisa desenvolver habilidade em adaptar seus recursos às necessidades demandadas 

pelo ambiente. Em consonância a este pensamento Wernerfelt e Karnani (1987) 

preconizavam que as organizações necessitam desenvolver estratégias flexíveis, de 

modo a adequar-se às rápidas mudanças do ambiente competitivo.  

Com o advento das inovações tecnológicas, especialmente no ramo das 

telecomunicações o ambiente tornou-se ainda mais dinâmico e imprevisível, de modo 

que recursos e competências aceitos como valiosos, podem tornar-se obsoletos em curto 

espaço de tempo. Assim, as capacidades construídas pela organização precisam ter um 

caráter adaptável, em face da diversidade e variabilidade ambiental (EISENHARDT; 

MARTIN, 2000). 

Segundo Wang e Ahmed (2007) a capacidade de adaptação se refere à habilidade 

da organização em explorar o ambiente, e identificar oportunidades. Para tanto a 

estratégia organizacional precisa ser organizada de maneira adaptável de modo que 

possa reconfigurar seus recursos em tempo hábil às demandas do mercado 

(ANDREEVA; CHAIKA, 2006). 

O conceito da capacidade de adaptação pode ser confundido com a abordagem 

da adaptabilidade organizacional, neste sentido Wilke (2015) esclarece que enquanto  a 

visão da adaptação organizacional estabelece um padrão passivo frente às mudanças 

ambientais orientando-se por meio de consultas de mercados realizadas junto a 

consumidores e concorrentes, o constructo da capacidade dinâmica por sua vez se 

baseia na habilidade organizacional em explorar o ambiente e anteceder circunstâncias 

futuras, de modo que possa reconfigurar seus recursos e competências com maior 

agilidade. 
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2.2.1.2 Capacidade Inovativa 
 

Ao tratarmos da capacidade de inovação organizacional, faz-se necessário 

estabelecer a definição de inivação. O conceito de inovação foi abordado inicialmente por 

Shumpeter (1934) ao argumentar que a organização pode maximizar seus ganhos e 

lucros mediante a implementação e desenvolvimento de novas ideias. Segundo o autor 

a essência da inovação consiste em fazer as coisas diferentes daquilo internalizado pelo 

mercado. Segundo o autor a evolução econômica do ambiente se dá por meio do 

desenvolvimento de processos inovativos, assim antigas técnicas ou tecnologias são 

substituídas por novas, sendo que inovações radicais estabelecem grandes mudanças e 

aberturas de mercado, enquanto que mudanças menores denominadas incrementais 

promovem a sucessão dos processos de mudança.  

Posteriormente em seu trabalho publicado em 1985 Shumpeter estabeleceu que 

o processo de inovação pode ocorrer em cinco formatos diferentes: a) inserção de novos 

produtos (ou mesmo mudanças em produtos já existentes, de modo a proporcionar uma 

novidade no mercado, ou seja produtos não conhecidos pelo mercado consumidor), b) 

mudança nos métodos de produção (novas tecnologias provenientes de descobertas 

científicas e que ainda não foram testados ou utilizados por competidores), c) abertura 

de novos processos (trata-se de adentrar a novos mercados, independentemente destes 

já existirem), d) novas fontes de matérias primas (descoberta ou utilização de novas 

fontes), e) aparecimento de novas formas de organização em um mercado. 

Partindo destas elucidações conceituais, a capacidade inovativa organizacional 

pode ser compreendida como a habilidade em desenvolver conhecimentos e tecnologias 

novas e aplica-las a fim de desenvolver processos, produtos e serviços transformadores 

de mercado (TONDOLLO; BITENCOURT, 2014). Wang e Ahmed (2007) consideram 

ainda que para adequar-se à noção de constante evolução do ambiente se faz necessário 

não apenas a inovação dos produtos/serviços oferecidos pela organização, mas 

principalmente aprimorar a ótica do desenvolvimento de novas formas produtivas. 
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2.2.1.3 Capacidade Absortiva 
 

O conceito de capacidade absortiva inserido inicialmente por Cohen e Levinthal 

(1990) discorre sobre a importância da organização utilizar o conhecimento externo, e 

incorporá-lo ao conhecimento interno para se desenvolver e acompanhar a evolução do 

mercado. Escobar (2012) argumenta ainda que o conceito da capacidade de absorção 

teve sua gênese em meio ao desenvolvimento das perspectivas da VBR, aprendizagem 

organizacional e da gestão de conhecimento e inovação. 

A definição de Cohen e Levinthal (1989) inicialmente observava uma perspectiva 

voltada à capacidade organizacional em identificar o conhecimento a partir de fontes 

externas, e aplicá-lo internamente de modo a explorar todo seu potencial. Cohen e 

Levinthal (1990) publicaram um segundo trabalho no qual voltaram o foco de análise da 

estrutura cognitiva ao nível individual de aprendizagem. Partindo desta percepção os 

autores argumentam que a aprendizagem organizacional se dá em função da 

acumulação de conhecimento por parte do indivíduo, e que a partir desse acúmulo, o 

conhecimento é repassado ao nível organizacional (COHEN; LEVINTHAL, 1990) 

Assim a concepção de Cohen e Levinthal (1990, p.128) identificam a capacidade 

de absorção com base na “habilidade da organização em reconhecer o valor de novas 

informações externas, assimilá-las e aplica-las para fins comerciais. A partir dos trabalhos 

seminais de Cohen e Levinthal (1989, 1990) novos estudos surgiram para compreender 

como se dá a vantagem competitiva por meio da capacidade de absorção. Segundo 

Zahra e George (2002) o conceito de capacidade de absorção está mais ligado aos 

processos organizacionais, segundo estes autores a capacidade de absorção refere-se 

um conjunto de rotinas e processos que permitem a organização adquirir, assimilar, 

transformar, e explorar conhecimento de modo a desenvolver uma capacidade dinâmica. 

Estes autores propuseram um modelo conceitual do desenvolvimento de 

vantagem competitiva a partir da assimilação de conhecimento externo como pode ser 

percebido na figura 5. Segundo Zahra e George (2002) o conhecimento é obtido junto a 

uma fonte externa, e a capacidade absortiva organizacional ocorre de duas formas 

diferentes e complementares. Primeiramente a partir da capacidade potencial onde 

concentram-se a aquisição e assimilação do conhecimento externo, em segundo 

momento por meio de mecanismos de integração ocorre a capacidade realizada, nesta o 
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conhecimento passa pelas fases de transformação e exploração para em seguida 

potencializar a vantagem competitiva por meio do desenvolvimento de capacidade 

dinâmica. 

 

Figura 5 - Modelo de capacidade de absorção de Zahra e George 

 
Fonte: Zahra e George (2002, p. 192). 

  

Lane, Koka e Pathak (2006) por sua vez compreendem a capacidade dinâmica 

como um balizador dos movimentos organizacionais, visto que não se limita a explorar o 

conhecimento do ambiente, mas em importa-lo para organização de modo que este 

possa se tornar uma fonte de vantagem competitiva. Estes autores oferecem uma 

expansão do modelo proposto por Zahra e George (2002) como apresenta a figura 6. 

Este estudo utilizará o modelo proposto por Lane, Koka, e Pathak (2006) uma 

vez que este é o que melhor se adapta ao objetivo proposto, bem como às características 

dos relacionamentos em rede. Os autores especificam que nesta abordagem a 

organização poderá desenvolver uma vantagem competitiva por meio da absorção de 

conhecimento externo. Este modelo parte da premissa de que o ambiente externo dispõe 

de conhecimento que pode ser alcançado pela organização, no entanto para que a 

empresa desenvolva a capacidade de absorção, este conhecimento precisa 

necessariamente passar por três estágios até que seja efetivamente absorvido pela 

organização: inicialmente a organização precisa desenvolver habilidade para reconhecer 

e compreender os conhecimentos externos (aprendizagem exploratória), reconhecido o 

conhecimento, o segundo passo trata da assimilação, os autores defendem que não 

basta captar o conhecimento externo, sendo que este precisa passar por uma fase de 
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transformação em que será adaptado às necessidades da organização, o último processo 

é a aplicação do conhecimento previamente reconhecido e assimilado, nesta fase ocorre 

a exploração do conhecimento. Observados os três passos do processo, a organização 

efetiva a capacidade de absorção, sendo que a partir desta a saída de conhecimento 

promoverá vantagem competitiva. 

 

Figura 6 -  Modelo de capacidade de absorção segundo Lane, Koka, e Pathak. 

 
Fonte: Lane, Koka e Pathak (2006, p. 856) 
 
 

Neste sentido Lane, Koka e Pathak (2006) consideram a capacidade absortiva 

como um dos conceitos mais importantes na pesquisa organizacional, uma vez que não 

se limita a apenas explorar o conhecimento do ambiente, mas pode tornar-se um 

balizador da essência organizacional. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

 Neste tópico são apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

bem como sua classificação em função do objetivo central do estudos, quanto natureza 

do problema, bem como aos procedimentos de coleta dos dados.  

 

3.1 QUANTO AO OBJETIVO 
 

Tendo em vista que o presente estudo buscará descrever os objetos e fenômenos 

da realidade do APL sobre a relação dos relacionamentos interorganizacionais na 

transferência e absorção do conhecimento de forma a proporcionar vantagem 

competitiva, é possível classificar este estudo como pesquisa de natureza descritiva. 

Assim, além de observar e descrever os fatos, esta pesquisa intentará investigar a 

absorção do conhecimento obtido mediante as relações interfirmas por meio do modelo 

de mensuração da capacidade absortiva desenvolvido por Lane, Koka, Pathak (2006), 

ilustrado na figura 5. 

Partindo dos pressupostos de Balestrin e Vargas (2005) de que os arranjos 

colaborativos proporcionam um ambiente propício à transferência e captação de 

conhecimento externo, bem como os de Lane, Koka e Pathak (2006) de que a capacidade 

de absorção do conhecimento em uma organização se dá em função do atendimento a 

três aspectos complementares, sendo o processo de reconhecimento e compreensão do 

conhecimento externo (aprendizagem exploratória), seguido do processo de assimilação 

do conhecimento externo reconhecido e, por fim, o processo de aplicação do 

conhecimento externo previamente reconhecido e assimilado, foram estabelecidos os 

constructos da pesquisa de modo a identificar o desenvolvimento destes três processos 

em organizações que estabelecem relacionamentos colaborativos por meio de redes de 

cooperação interorganizacionais. 

A seguir o quadro 5 apresenta em síntese os constructos, suas variáveis, além 

da base teórica que precedeu a construção de tais elementos. 
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Quadro 4 - Constructos e formação dos questionamentos 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Constructo Indicador Fundamentação Teórica 

R
e

la
ç
õ

e
s 

In
te

ro
rg

a
n

iz
a

c
io

n
a

is
 

Com que frequência você participa de interações informais (confraternizações, churrascos, etc) com 
outras empresas do ramo, ou da associação (APL TI) Oliver (1990), Castells (1991),  

Nohria (1992), Gnyawali; Madhavan 
(2001), Marcon; Moinet (2001), 
Balestrin; Vargas (2002), Kogut; 
Zander (2002), Faulkner; Campbell 
(2003), Balestrin; Vargas (2004), 
Nakano (2005), Müller-Seitz (2012) 
Castro (2013), Nodari (2013), 
Riccobono; Bruccoleri; Perrone 
(2013), Balestrin; Vargas (2014), 
Wilke (2015) 

Com que frequência participa de cursos, palestras, e oficinas ofertados pela associação (APL TI)? 

Confio nos demais associados o suficiente para compartilhar conhecimentos com eles 

Compartilho com as empresas parceiras os conhecimentos que adquiri com minhas experiências, e 
tempo de trabalho. 
Discuto problemas, propostas de trabalho, e metas com empresas parceiras, a fim de captar 
experiências. 
Solicito às empresas parceiras que partilhem conhecimentos adquiridos. 
Compartilho conhecimentos obtidos externamente (cursos, treinamentos, jornais, internet, TV) com 
empresas parceiras. 

C
ap

ac
id

ad
e 

A
bs

or
tiv

a R
ec

on
he

ci
m

en
to

 

Nossa interação com outras empresas contribui para melhorar a capacidade de reconhecimento de 
novas informações e discernimento do conhecimento relevante. 

Cohen; Levinthal (1989), Teece; 
Pisano; Shuen (1997), Zahra; 
George (2002), Balestrin; Fayard 
(2005) Lane; Koka; Patak (2006), 
Wang; Ahmed (2007), Cantner; 
Joel (2011), Unsal Taylor 
(2011)Escobar (2012), Nodari 
(2013), Tondolo; Bitencourt (2014) 
Gaebler (2015); Faoro (2015) 

A participação em atividades como cursos, palestras, e oficinas desenvolvidas pela associação são 
relevantes para adquirir conhecimento 

Acredito que quanto mais interações desenvolvo com empresas parceiras, mais adquiro conhecimento. 
Minha empresa detém habilidade para reconhecer novos conhecimento relevante para nossas 
atividades 

A
ss

im
ila

çã
o 

Nossa interação com outras empresas contribui para aperfeiçoar nossa habilidade em compreender e 
assimilar o conhecimento externo. 
Percebo que a associação (APL) é um importante canal para a troca de informações e conhecimentos 

Minha empresa possui a capacidade de compreender e assimilar o conhecimento obtido externamente. 
A capacidade de reconhecer, assimilar e aplicar conhecimento proporciona melhores resultados à 
minha empresa 

A
pl

ic
aç

ão
 

Minha empresa possui capacidade de aplicar o conhecimento obtido externamente, explorando-o de 
modo a proporcionar melhores resultados, e o desenvolvimento de novos conhecimentos. 
Nossa interação com outras empresas contribui para melhorar nossa capacidade de exploração e 
aplicação do conhecimento obtido externamente. 
O conhecimento adquirido em atividades da associação (APL TI) é essencial para o desenvolvimento 
de novos produtos e serviços 

Participar de atividades com empresas parceiras contribui para a habilidade da minha empresa em 
reconhecer, assimilar e aplicar conhecimento. 

V
a

n
ta

g
e

m
 Participar de atividades com empresas parceiras contribui para a habilidade da minha empresa em 

reconhecer, assimilar e aplicar conhecimento. 
Wernerfelt (1984), Barney (1991), 
Tsai (2001), Lane; Koka; Pathak 
(2006), Cantener; Joel (2011), 
Faoro (2015) 

Comparado aos principais concorrentes minha empresa desenvolve mais produtos/serviços inovadores 

Minha empresa apresenta melhores resultados comparado aos principais concorrentes. 
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3.2 QUANTO A ABORDAGEM DO PROBLEMA 
 

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como 

quantitativa e qualitativa, ou da combinação em um método misto que reúne tanto a 

abordagem quantitativa quanto a qualitativa. A pesquisa quantitativa é baseada nas 

propriedades mensuráveis do conhecimento, está centrada no positivismo lógico objetivo, 

busca resultados reprodutíveis e generalizáveis, baseado em alegações pré-

determinadas (hipóteses e questões) para o desenvolvimento do conhecimento, ao passo 

que a abordagem qualitativa ocupa-se do aprofundamento das questões em caráter 

subjetivo, buscando compreender o porquê de determinados fenômenos (COOPER; 

SCHINDLER, 2011). A partir desta exposição é possível determinar que esta pesquisa 

centra-se na abordagem quantitativa, uma vez que procura mensurar os resultados 

obtidos a campo por meio de análises estatísticas, partindo de hipóteses prévias de 

estudo. 

 

3.2.1 Modelo Teórico  
 

O desenvolvimento das hipóteses de pesquisa foi baseado no modelo teórico de 

Lane, Koka, e Pathak (2006), partindo da premissa de que para o desenvolvimento pleno 

da capacidade absortiva a organização precisa acessar conhecimento externo. Deste 

modo, o ponto de partida do modelo se refere às características e condições do ambiente 

que podem influir positiva, ou negativamente no acesso ao conhecimento externo. Este 

estudo parte do pressuposto de que as redes de cooperação interorganizacional neste 

caso, especificamente o APL, são ambientes propícios à captação e troca de 

conhecimentos (COHEN; LEVINTHAL, 1990; PRAHALAD; HAMEL, 1990; BALESTRIN; 

VARGAS; FAYARD, 2008), dadas às ligações interfirmas promovidas pelo arranjo e o 

fluxo continuo de transferência de informações (TSAI, 2001; CANTNER; JOEL, 2011; 

UNSAL; TAYLOR, 2011; FAORO, 2015). 

Estes relacionamentos que a rede proporciona, são destacados no modelo em 

função das características relacionais e da expectativa de estimulação e facilitação da 

compreensão dos conhecimentos alcançados por meio da rede. Partindo da premissa de 

que a gênese do conhecimento é tácita e concebida no nível individual (POLANY; 1983, 
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NONAKA; TAKEUCHI, 1995), a interação entre indivíduos e organizações é 

imprescindível à conversão do conhecimento tácito para explícito, de modo que esse 

possa romper as barreiras do estado individual, podendo ser externalizado (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1995) e transferido interorganizacionalmente (KOGUT; ZANDER, 1992; 

CONNER; PRAHALAD, 1996). Assim, em conformidade com os achados de Balestrin, 

Vargas e Fayard (2005) as redes de cooperação interoganizacional contribuem para o 

compartilhamento de conhecimento, bem como para sua captação. 

No entanto, ainda que a organização esteja inserida em uma ambiente favorável 

à transferência e captação de conhecimento externo, em que a interatividade relacional 

interorganizacional promove um fluxo contínuo de conversão e transferência de 

conhecimento, o acesso ao conhecimento não implica necessariamente em uma 

vantagem competitiva, pois ainda mais importante que acessar o conhecimento, é ser 

capaz de absorvê-lo de modo a replicá-lo favoravelmente à organização, promovendo a 

maximização da performance da firma (COHEN; LEVINTHAL, 1990; PRAHALAD; 

HAMEL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002; LANE, KOKA; PATHAK, 2007, ESCOBAR, 

2012). 

Neste aspecto, residem três fatores que necessitam ser desenvolvidos e 

continuamente atualizados para que haja a real absorção do conhecimento, de modo que 

este possa ser transformado em vantagem competitiva. Segundo Cohen e Levinthal 

(1990) a capacidade absortiva refere-se a habilidade da organização em reconhecer o 

conhecimento externo, assimilá-lo, e aplicá-lo em benefício próprio. A partir desta 

conceituação houve um relevante esforço acadêmico no sentido de compreender como 

ocorre o processo da absorção do conhecimento nas organizações. Lane, Koka e Pathak 

(2006) desenvolveram um modelo teórico no qual o processo de desenvolvimento da 

capacidade absortiva é mensurado em função do desenvolvimento de três processos 

sequenciais: o reconhecimento e compreensão do conhecimento externo; a assimilação 

do conhecimento externo; e a aplicação do conhecimento assimilado.  

Assim, baseado no desenvolvimento da capacidade absortiva, mediada pela 

confluência dos citados processos, o conhecimento absorvido pela empresa 

proporcionará a organização melhores resultados, a partir do desenvolvimento de novos 

produtos e serviços, oportunizando uma vantagem competitiva frente ao mercado de 
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atuação (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; TSAI, 2001; LANE; KOKA; PATHAK, 

2006; CANTNER; JOEL, 2011; FAORO, 2015). 

Assim, depreende-se que os arranjos colaborativos, influem positivamente o 

desenvolvimento da capacidade absortiva, uma vez que proporcionam o estabelecimento 

de relações que favorecem a transferência de conhecimento (TSAI, 2001; BALESTRIN; 

FAYARD, 2005; CANTNER; JOEL, 2011; UNSAL; TAYLOR, 2011; ESCOBAR, 2012; 

NODARI, 2013; TONDOLO; BITENCOUT, 2014; FAORO, 2015). 

A seguir a figura 7 apresenta o direcionamento abordado no modelo de Lane, 

Koka e Pathak (2006), adotado neste estudo.  

 

Figura 7 - Direcionamento abordado no modelo. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Lane, Koka e Pathak (2006, p.856) 

 

3.2.2 Hipóteses  
 

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de capacidade absortiva 

proporciona vantagem competitiva às organizações, a partir da otimização e criação de 

novos produtos e serviços decorrente da absorção do conhecimento externo, foram 

determinadas as hipóteses de pesquisa com base nos constructos estabelecidos 

baseados no modelo de Lane, Koka e Pathak (2006), a seguir: 
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H1: A cooperação interorganizacional contribui de forma positiva e significante na 

habilidade das organizações em reconhecer e acessar conhecimentos externos; 

 

H2: A cooperação interorganizacional contribui de forma positiva e significante na 

habilidade das organizações em assimilar conhecimento externo; 

 

H3: A cooperação interorganizacional contribui de forma positiva e significante na 

habilidade das organizações em aplicar o conhecimento externo assimilado; 

 

H4: A capacidade absortiva contribui de forma positiva e significante para a geração de 

vantagem competitiva das organizações. 

 

 A figura 8 a seguir ilustra o desdobramento do modelo teórico que precedeu a 

formulação de cada hipótese de pesquisa. 

 

Figura 8 - Modelo teórico com hipóteses de pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Lane, Koka e Pathak (2006, p.856) 

 

As hipóteses foram construídas a partir dos constructos e variáveis de pesquisa 

apresentados no segmento anterior, de modo que a partir de seus testes seja possível 



55 

 

identificar a contribuição do arranjo colaborativo no desenvolvimento da capacidade 

absortiva das organizações participantes. 

 

3.3 AMOSTRA 
 

Essencialmente todas as mais de 1.181 empresas do ramo de tecnologia da 

informação e telecomunicações distribuídas entre os municípios de Apucarana, 

Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Ibiporã, Jataizinho, Uraí, e Cornélio Procópio 

fazem parte do Arranjo Produtivo Local de TI de Londrina e Região. De modo a tornar 

formal o aglomerado, foi instituída uma diretoria formal por meio de uma governança 

composta por cerca de 40 participantes, entre empresas de TI, agentes governamentais, 

universidades, agências e sindicatos, com intuito de reforçar a colaboração entre 

empresas e fomentar o desenvolvimento do ramo. No entanto, nem todas as 

organizações do arranjo aderiram a esta formalização, sendo que muitas não participam 

das atividades desenvolvidas pela diretoria do APL.  

A população estudada limitou-se a pesquisar empresas participantes do arranjo 

produtivo local de tecnologia da informação estabelecidas no Município de Londrina, 

norte do estado do Paraná, sendo este selecionado por deter o maior número de 

empresas atuantes no ramo dentre os municípios que compõe o APL. A cidade abriga 

852 das 1.181 empresas identificadas no arranjo, as organizações dos demais municípios 

não foram alvo desta pesquisa dado à dificuldade de locomoção entre uma cidade outra, 

em vista da dificuldade em obter respostas ao instrumento de coleta. Este arranjo, por 

sua vez, foi selecionado dado ao relevante papel que desempenha na economia local, 

bem como às características de inovação e transferência de conhecimento inerentes às 

empresas operantes neste ramo de atividade, outro fator motivador à escolha deste APL 

refere-se ao tempo de atuação da rede onde se pode inferir tratar-se de um arranjo 

maduro e estável, quando comparado a outras redes semelhantes.   

O processo de amostragem deste estudo se deu pelo método não-probabilístico, 

por conveniência sendo que os questionários foram distribuídos apenas no município de 

Londrina dada a grande extensão territorial que o APL abrange, fato explorado adiante. 

A amostra foi calculada com base nos parâmetros defendidos por Barbetta (2002). Sendo 
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que a amostra apresenta nível de confiança de 95%. Assim, o erro amostral tolerável 

deste estudo foi determinado a partir da seguinte fórmula: 

 

 

 

Segundo Barbetta (2002), o erro amostral tolerável refere-se a margem de erro 

admitida em um estudo estatístico. Deste modo, este estudo assumirá uma margem de 

erro de até 8,2%, sendo esta estabelecida como segue. 

 

 

 

Partindo de uma margem de erro estabelecida em 8,2%, foi possível determinar 

amostra a partir da seguinte fórmula (BARBETTA, 2002). 

 

 

 

Deste modo, partindo de uma população de 852 organizações estabelecidas na 

rede, a amostra do estudo é assim determinada: 

 

 

 

Portanto, a amostra desta pesquisa delimita-se em 127 respondentes. 
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3.4 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE COLETA 
 

No tocante ao procedimento de coleta dos dados este estudo foi realizado por 

meio de levantamento (survey).  Visto que este método proporciona uma descrição 

quantitativa das atitudes ou opiniões de uma determinada população (CRESWELL, 

2007). Segundo Freitas et al. (2000) o survey é apropriado como método de coleta 

quando a pesquisa deseja responder questões tais como “o que está acontecendo?”, ou 

“como e porque está acontecendo”, assim este instrumento foi adotado uma vez que se 

mostrou adequado à elucidação da questão central desta pesquisa, bem como ao 

cumprimento do objetivo proposto.  

O corte temporal da coleta dos dados foi transversal (cross-sectional), ou seja, 

descrevendo e analisando a realidade dos fatos com base em um momento único 

(FREITAS et al., 2000). A fonte de informação foi a pesquisa realizada a campo, sendo 

utilizado como instrumento de coleta o questionário. Segundo Freitas et al. (2000) o 

questionário é um dos instrumentos mais utilizados nas pesquisas de levantamento, 

podendo conter questões com diversos direcionamentos sendo abertas ou fechadas, que 

possibilitem ao pesquisador mensurar característica e dados importantes acerca do 

fenômeno estudado.  

Para a coleta dos dados este estudo empregou como instrumento de coleta um 

questionário. Segundo Hair et al. (2005) o questionário refere-se a um conjunto de 

questões previamente determinadas desenvolvidas com o intuito de reunir dados de um 

universo de respondentes. Neste sentido Freitas et al. (2000) arrazoa que o questionário 

é um dos instrumentos mais utilizados nas pesquisas do tipo survey, podendo ser 

aplicados por meio de entrevista pessoal, correio, online, etc., atentando sempre por uma 

estratégia que busque garantir um número de respondentes adequado à amostra 

especificada.   

Hair et al. (2005), acrescenta ainda que um questionário pode ser elaborado com 

questões abertas que possibilitam entrevistado desenvolver sua própria resposta, ou 

questões fechadas, com resposta previamente determinadas a serem escolhidas. O 

desenvolvimento do questionário deve levar em consideração alguns pontos, tais como: 

adequar as questões aos procedimento de tabulação, desenvolver as perguntas de modo 

que o respondente não seja constrangido ou sinta-se incomodado, atentar para que as 
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respostas das questões fechadas atenda todas as possíveis respostas, a redação das 

questões deve ser clara, de modo a não gerar interpretações diversas (FREITAS et al., 

2000). 

As questões estabelecidas no questionário partem dos constructos 

contextualizados no referencial teórico, por meio dos quais foram desenvolvidas as 

hipóteses que norteiam este estudo. A criação do questionário levou em consideração o 

objetivo do estudo buscando desenvolver questões que clarifiquem a questão central 

desta pesquisa. Assim, o instrumento foi segmentado em três partes, de modo a 

primeiramente caracterizar as organizações participantes do arranjo colaborativo. Assim, 

as questões da primeira parte estão centradas no estabelecimento do perfil 

organizacional, procurando características tais quais, nível de formação, tempo de 

atuação no mercado de TI, interação com outras organizações e participação nas 

atividades da rede. 

A segunda parte do questionário estendeu-se ao contexto da dinâmica relacional 

entre organizações, buscando compreender a intensidade dos relacionamentos e as 

circunstâncias que propiciam a transferência do conhecimento. Neste segmento as 

questões abordaram temas como colaboração interoganizacional, competição entre 

organizações, participação da organização em reuniões e eventos, e interação entre 

associados em atividades não relacionadas ao trabalho. 

Finalmente, a terceira parte foi estruturada de modo a inquirir o respondente 

acerca da ação da rede sobre desenvolvimento da capacidade absortiva, buscando 

compreender como ocorre o processo de reconhecimento, assimilação e replicação do 

conhecimento. As questões deste bloco foram voltadas à identificação da habilidade das 

organizações em reconhecer, assimilar e aplicar os conhecimentos captados, bem como 

a contribuição da rede nestes processos. 

A fim de construir um questionário que fosse facilmente respondido, levando em 

consideração a preocupação da pesquisadora e seu orientador de que o questionário não 

fosse excessivamente extenso, causando a desmotivação do respondente dado ao 

tempo dispendido na apreciação do instrumento, o questionário foi elaborado com 30 

questões abertas e fechadas, sendo as respostas das questões fechadas estabelecidas 

a partir de escala likert com dez pontos, variando de 1 (para discordo totalmente), até 10 
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para (concordo totalmente). A construção do instrumento foi realizada por meio do 

programa Google Docs, e o link para acesso online do questionário foi encaminhado pela 

diretoria via e-mail para as organizações previamente cadastradas na diretoria do APL. 

Os questionários foram inicialmente encaminhados aos respondentes por meio 

da diretoria do APL à todos os contatos cadastrados em sua secretaria, em primeiro 

momento houve retorno de duas organizações, após reunião mensal realizada pela 

diretoria na qual foi explicada a pesquisa, bem como solicitado aos participantes que 

respondessem o questionário, foi efetuada nova tentativa de distribuição do instrumento, 

após encaminhados novamente via e-mail a todos os contatos cadastrados houve retorno 

de 3 questionários respondidos, uma nova tentativa foi realizada sem que houvessem 

novas respostas. Dado ao improfícuo resultado obtido por meio eletrônico, foi elaborada 

planilha com contato telefônico das organizações atuantes no ramo de TI situadas no 

Município de Londrina, sendo efetuadas ligações para esclarecimento dos objetivos da 

pesquisa, bem como solicitação de atendimento às respostas ao questionário que foi 

novamente enviado individualmente a cada organização com a qual houve contato 

telefônico prévio, este segundo meio mostrou-se tão improdutível quanto às primeiras 

tentativas. Efetuou-se então uma terceira investida, os formulários foram impressos e 

entregues pessoalmente em 300 empresas, destes foram obtidos 148 questionários 

totalmente preenchidos, sendo 21 descartados tendo em vista que os respondentes 

marcaram uma única resposta para todas as questões restando 127 questionários 

válidos. Dentre aqueles que não responderam foi possível perceber que as principais 

justificativas se deram em função do desconhecimento de atividades de interação 

relacionadas ao APL, bem como o descontentamento com a diretoria do arranjo. 

Após realizada a coleta dos questionários, o conteúdo dos mesmo foi transcrito 

no Google Docs e posteriormente tabulados com auxílio do software Excel ®, seguindo 

para desenvolvimento das análises por meio do SPSS – Statistical Package for the Social 

Sciences, versão 21. Foi apresentada a estatística descritiva dos dados por meio da 

média e desvio padrão, em seguida a efetuou-se a análise de Análise de Regressão 

Linear Simples, sendo este o melhor método para alcance do objetivo do estudo. 

A seguir a figura 9 apresenta as dimensões da pesquisa que precederam a 

segmentação das variáveis do estudo.  
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Figura 9 - Dimensões da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

Conforme ilustra a figura 9 as variáveis foram divididas em três dimensões 

principais em função do constructo que representam sendo: a) relações 

interorganizacionais; b) capacidade absortiva; e c) vantagem competitiva. A dimensão 

capacidade absortiva foi gerada em função de três variáveis mensuradas 

individualmente: a) reconhecimento/acesso; b) assimilação; e c) aplicação. Esta divisão 

se deu pela necessidade em reconhecer a relação dos relacionamentos 

interorganizacionais com a habilidade das organizações em gerar capacidade absortiva 

em consonância com o disposto na corrente teórica seguida (COHEN; LEVINTHAL, 

1990; LANE; KOKA; PATHAK, 2006). Esta segmentação permitiu que fossem testadas 

as hipóteses H1, H2 e H3.  

Foram realizados os testes de relação entre as variáveis formadoras da 

dimensão capacidade absortiva, partindo do resultado destes testes, foi estabelecido 

juízo acerca da associação entre as relações interorganizacionais e o desenvolvimento 

da capacidade absortiva. Seguidamente a dimensão capacidade absortiva foi testada a 

fim de verificar possível relação com a vantagem competitiva, de modo a experimentar a 

hipótese H4. 

Em seguida o quadro 5 apresenta em síntese a abordagem e procedimentos 

metodológicos utilizados neste estudo.  

 

 



61 

 

Quadro 5 - Síntese da abordagem metodológica 

Quanto ao 
Objetivo 

Tipologia de Pesquisa Descritiva 

Método Dedutiva 

Natureza Básica 

Quanto ao 
problema 

Abordagem Quantitativa 

Constructos 

Relações interorganizacionais 

Capacidade Absortiva 

Vantagem competitiva 

Hipóteses 

H1: A cooperação interorganizacional contribui de forma 
positiva e significante na habilidade das organizações em 
reconhecer e acessar conhecimentos externos. 

H2: A cooperação interorganizacional contribui de forma 
positiva e significante na habilidade das organizações em 
assimilar conhecimento externo. 

H3: A cooperação interorganizacional contribui de forma 
positiva e significante na habilidade das organizações em 
aplicar o conhecimento externo assimilado 

H4: A capacidade absortiva contribui de forma positiva e 
significante para a geração de vantagem competitiva das 
organizações. 

Critério de Seleção Não probabilístico – Por conveniência 

População/Amostra 

Partindo de uma população de 852 organizações 
operantes no arranjo colaborativo, e de modo a alcançar 
um nível de confiança de 95%, a amostra de pesquisa foi 
de 127 respondentes. 

Quanto aos 
procedimentos 

Procedimento Levantamento 

Nível de Análise Organizacional 

Fonte de Dados Primários –A campo, mediante questionário 

Instrumento de 
Pesquisa 

Questionário desenvolvido com questões abertas e 
fechadas, sendo estas estabelecidas por meio de escala 
Likert de dez pontos, composto de 30 questões divididas 
em três segmentações: caracterização da organização, 
transferência de conhecimento em relacionamento 
colaborativo, capacidade absortiva do conhecimento 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Nesta seção são apresentados os dados obtidos na pesquisa, assim como os 

procedimentos estatísticos aos quais foram submetidos e os resultados alcançados. Para 

tanto, este tópico foi subdividido em quatro segmentos: 4.1) Caracterização das 

organizações respondentes, este corte apresentará as características centrais das 

organizações participantes deste estudo, 4.2) Caracterização do APL, aqui está exposta 

a caracterização do APL TI de Londrina e região, bem como seu posicionamento 

tipológico com base nos resultados obtidos na pesquisa, na sequência o segmento 4.3) 

Análise descritiva onde são apresentados os dados centrais coletados por meio do 

questionário de pesquisa, bem como a formação das variáveis da pesquisa, e finalmente 

a subseção 4.4) Análise de relação onde são verificadas as hipóteses da pesquisa. 

 

4.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS RESPONDENTES 
 

Neste item é apresentada a caracterização dos respondentes quanto à sua 

ocupação na organização estudada, tempo de atuação da empresa no ramo da TI, e 

frequência de interações interorganizacionais formais e informais a fim de perceber como 

se dá a transferência e absorção do conhecimento nas variadas formas de 

relacionamentos entre organizações. 

Esta pesquisa foi realizada com empresas do ramo da TI do município de 

Londrina, norte do estado do Paraná, esta região destaca-se economicamente nos 

setores da indústria, e agronegócio. Neste cenário o setor de TI vem apresentando 

resultados significativos, são mais de 1.200 organizações privadas ligadas à TI em 

Londrina e região, gerando aproximadamente 14.000 empregos diretos. A região dispõe 

ainda de 14 universidades, com mais de 40.000 alunos, e 19 escolas técnicas que 

colocam mão de obra especializada no mercado, tornando a cidade de Londrina, a capital 

da tecnologia da informação (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

LONDRINA – ACIL, 2018) 

Os questionários foram respondidos por organizações localizadas na cidade de 

Londrina como narrado anteriormente nos procedimentos metodológicos. Das 127 

organizações pesquisadas foi possível notar uma ampla variedade quanto ao tempo de 
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atuação das empresas no ramo da TI, sendo que a empresa mais jovem dentre as 

consultadas, opera a seis meses. Em contraponto a empresa mais antiga está no 

mercado há mais de 53 anos. A partir dos dados obtidos realizou-se o cálculo da média 

do tempo de atuação como dispõe a Tabela 1 

 

                         
          Tabela 1 - Tempo Médio de Atuação no ramo de TI 

N 127 

Média 13,998 

    Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

É possível notar, que se trata de uma amostra com empresas maduras, que 

operam no mercado em média a 14 anos. A figura 10 a seguir apresenta a distribuição 

do tempo de operação das organizações. 

 

Figura 10 - Distribuição do tempo de Atuação 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

As empresas que estão no mercado entre 9 e 17 anos representam 42% do total 

das organizações respondentes, sendo ainda representativo o percentual de entidades 

entre 6 meses e 8 anos de atuação perfazendo um total de 31% da amostra, seguido das 

empresas entre 18 e 26 anos que somaram 18% do total pesquisado, e 9% das 



64 

 

organizações com idade entre 27 e 53 anos. Observa-se assim, que aproximadamente 

70% das organizações respondentes estão em exercícios há mais 8 anos. 

Dentre as questões apresentadas no formulário, foi ainda solicitado ao 

respondente que identificasse sua função na empresa, sendo predispostas duas 

assertivas, equipe de trabalho e diretoria. 

 

Tabela 2 - Função desempenhada na organização 

 Frequência  Percentual  

Diretoria 36 27,1 

Equipe de Trabalho 91 68,4 

Total  127 100 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Dos respondentes, 91 identificaram-se como componentes da equipe de 

trabalho, correspondendo à 68,4% do total de respondentes, os outros 27,1% integram a 

diretoria destas organizações. Foi solicitado ainda que o respondente assinalasse seu 

grau de escolaridade, os resultados são ilustrados na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Grau de escolaridade dos respondentes 

 Frequência  Percentual  

Ensino Fundamental 2 1,6 

Ensino Médio 41 32,3 

Ensino Técnico 26 20,3 

Graduação 21 16,5 

Pós-graduação 37 29,1 

Total  127 100 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Embora o Brasil tenha apresentado melhoras significativas no grau de 

escolarização de sua população, dados do IBGE (2016) apontam que 51% da população 

adulta (pessoas com 25 anos ou mais) concluíram apenas o ensino fundamental, sendo 

que apenas 15,3% desta população concluiu o ensino superior.  Tal fato se mostra 
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divergente quanto a amostra desta pesquisa, do grupo pesquisado é possível identificar 

um percentual elevado entre o número de respondentes que concluíram o ensino 

superior, somando os níveis de graduação e pós-graduação o total de pesquisados com 

ensino superior completo é de 45,6%. 

 O ensino técnico por sua vez alcançou percentual de 20,3%, assim é possível 

identificar que mais de 65% da amostra possui um nível de especialização, circunstância 

completamente diferente da observada no cenário da educação do Brasil. Deste fato é 

possível depreender que há um considerável nível de conhecimento técnico e acadêmico 

à ser disseminado nas relações entre as contrapartes que desenvolvem relacionamentos 

interorganizacionais. 

  

4.2 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA REDE 
 

Atualmente o Paraná abriga 22 arranjos produtivos locais distribuídos em todas 

as regiões do estado, desenvolvendo atividades variadas, desde prestação de serviços, 

comercialização e industrialização como ilustra a figura 11. Os arranjos são importantes 

veículos de descentralização de renda e industrialização, uma vez que neles são 

fomentadas atividades em regiões diversas, pulverizando os resultados para além dos 

grandes centros industriais e regiões metropolitanas, aumentando assim a distribuição 

de renda em áreas diversas do Estado. 

De maneira a difundir o conceito dos arranjos, foi instituída no ano de 2004 a 

Rede APL, e criado o Comitê Gestor da Rede composto de instituições públicas e de 

apoio, tais como Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; SETI - 

Secretaria de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior; IPARDES - Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social; TECPAR - Instituto de Tecnologia do Paraná; 

FOMENTO PR - Agência de Fomento do Paraná S.A.; BRDE - Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul; APD – Agência Paraná de Desenvolvimento; FIEP PR 

– Federação das Indústrias do Estado do Paraná e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas - SEBRAE PR (GOVERNO DO ESTADO DO PARANA, 2018). 
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 A rede foi formada com intuito de fortalecer os APLs por meio da articulação de 

ações e políticas públicas, de modo a consolidar o desenvolvimento das empresas 

participantes dos arranjos, favorecendo o progresso econômico das regiões. 

 

Figura 11 - Distribuição dos APL’s no Paraná 

 
     Fonte: Rede APL Paraná (2018) 
 

A aglomeração de empresas do ramo das telecomunicações e tecnologia da 

informação de Londrina e Região foi formalmente reconhecido pelo IPARDES como um 

arranjo produtivo local no ano de 2006, passando a compor a Rede de APL do Estado do 

Paraná.  Segundo dados da ASSEPRO (2017) o APL TI de Londrina e Região é composto 

por mais de 1.100 empresas dos ramos de tecnologia da informação e comunicação 

distribuídas entre os municípios de Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, 

Ibiporã, Jataizinho, Uraí e Cornélio Procópio, que atuam em 65 segmentos do ramo de 

TI, sendo que 11 destes são exportados. 

O APL possui um grupo de coordenação formalmente instituído, e recebe apoio 

de entidades como SEBRAE, SENAI, Sindicato das Empresas de Informática (SINFOR), 

Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação Regional Paraná 

(ASSESPRO/PR), Central de Inovação Desenvolvimento e Negócios Tecnológicos 
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(CINTEC), Companhia de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), e Federação das 

Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). 
Quanto à especificação da rede e suas relações Hoffman, Molina-Morales e 

Martinez-Fernandez (2007) propuseram uma caracterização das redes por meio das 

particularidades dos relacionamentos entre as organizações componentes. Dentre os 

indicadores mencionados pelos autores estão a direcionalidade, localização, 

formalização e poder. 

A direcionalidade está diretamente relacionada às ligações que ocorrem entre as 

organizações podendo ser segmentada entre vertical e horizontal. Segundo Santos, 

Pereira e França (1994) e Freitas (2012) as relações verticais referem-se aos 

relacionamentos intrinsecamente ligados à produção complementar entre fornecedores 

e compradores, os relacionamentos horizontais por sua vez, ocorrem entre organizações 

que atuam no mesmo ramo competindo diretamente com produtos e serviços similares 

por colocação de mercado. 

 

Figura 12 - Menção à relações com empresas parceiras 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Com relação aos relacionamento entre organizações do ramo, os respondentes 

foram instigados a apontarem as organizações dentre as empresas particulares do ramo 

de TI, com a qual eles mantém maior contato, para tanto, foi disponibilizado um campo 

aberto para inscrição da respostas, foram coletadas 133 menções à empresas diversas. 
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Como é possível perceber por meio da figura 12 houve uma considerável dispersão nas 

respostas dado ao número de empresas operantes no segmento. A tabela 4 evidencia os 

apontamentos de relacionamentos com o APL TI, sendo que este recebeu 27 indicações, 

demonstrando assim o papel da rede como sustentador dos relacionamentos interfirmas, 

os fornecedores foram mencionados 17 vezes, fato que demonstra certo nível de 

verticalização das relações, e a menção “nenhuma” recebeu 49 indicações perfazendo 

mais de 28% do total das menções, este dado nos revela que embora, haja um relevante 

percentual de ligações entre organizações ainda existe na rede certa reserva de algumas 

entidades em desenvolverem interações com empresas concorrentes. 

 

Tabela 4 - Frequência das menções às entidades de apoio 
 

Frequência  Porcentual  
Porcentagem 

válida  
Porcentagem 
acumulativa  

Válido 

SEBRAE 2 1,2 1,2 4,0 

REPRESENTANTES 3 1,7 1,7 6,4 

NENHUMA 49 28,3 28,3 36,4 

MICROSOFT 2 1,2 1,2 38,2 

INTELBRAS 4 2,3 2,3 41,6 

FORNECEDORES 17 9,8 9,8 54,9 

AUTORIZADAS 2 1,2 1,2 60,1 

APLTI 27 15,6 15,6 76,3 

Demais Menções 27 15,6 15,6 100,0 

Total  133 100,0 100,0  

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

 

Em contraponto, é possível notar variadas menções à organizações privadas 

diversas, essas alcançaram percentual na casa de 15,6%, havendo 27 indicações de 

entidades diversas. Deste modo, que é possível perceber que a rede ampara tanto os 

relacionamentos interorganizacionais verticais, quanto horizontais. Neste sentido, é 

possível inferir consonância com os pressupostos estabelecidos por Lazzarini (2008) de 

que as redes podem ser compostas por uma combinação simultânea de relações verticais 

e horizontais. A alta incidência de indicação de relacionamentos com fornecedores 

converge ainda com a afirmação de Bengtsson e Kock (2000), de que as formas de 

relacionamento mais comuns entre empresas se dá na forma verticalizada, mas que 
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relações horizontais vem ocorrendo como forma de aplacar a inconstância e dinamismo 

ambiental. 

Segundo Hoffman, Molina-Morales e Martinez-Fernandez (2007), a localização é 

outro relevante indicador da caracterização da rede, os autores defendem que a 

localização pode ser compreendida como dispersa ou aglomerada, sendo a dispersa 

quando as organizações estão geograficamente distantes, e aglomerada quando existe 

proximidade física entre as empresas. 

 

 
 
 
 

 
 

 
Fonte: Estado do Paraná (2018). 
 

 Embora o APL TI de Londrina e região seja composto pelos municípios de 

Londrina, Cornélio Procópio, Apucarana, Arapongas, Cambé, Ibiporã, e Jataizinho, todas 

as organizações respondentes desta pesquisa estão localizadas no município de 

Londrina, destacado na figura 13 entre os demais municípios integrantes do APL, no qual 

há o maior número de empresas operantes no arranjo. Assim sendo, dada a proximidade 

geográfica entre as organizações, é possível inferir tratar-se de um rede aglomerada, que 

segundo Caldas, Vasconcelos e Candido (2007) facilita logisticamente a proliferação de 

relacionamentos interoganizaionais, o que será explorado a seguir. 

Figura 13 - Localização das organizações respondentes 
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A fim de conhecer como ocorrem as interações entre organizações no âmbito do 

APL, foram aplicadas duas variáveis acerca da interação das organizações nas 

atividades desenvolvidas por meio da cúpula diretiva do APL TI de Londrina, 

questionando-os sobre a intensidade de sua participação em dinâmicas de cunho formal, 

como reuniões, palestras e cursos, e no âmbito informal, como jantares, churrascos e 

confraternizações. Estas questões foram aplicadas de forma fechada, em que os 

respondentes indicavam a incidência de sua participação em tais atividades como: 

sempre participo, quase sempre participo, ocasionalmente participo, dificilmente participo 

e nunca participo (conforme Figura 14). 

 
Figura 14 - Interação nas atividades desenvolvidas na associação APL TI 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Assim, é possível notar que, embora estejam localizadas geograficamente 

próximas, 55,9% dos respondentes nunca participa das interações informais 

desenvolvidas no APL, e 62,2% nunca participa das interações formais. Sendo que 

44,1% participam das interações informais, e 37,8% afirmaram participar de algumas 
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atividades formais desenvolvidas na rede, ainda que o façam esporadicamente. Neste 

contexto é possível perceber, um índice significativo de interações informais entre os 

respondentes, tal característica reforça o argumento de Hoffman, Molina-Morales e 

Martinez-Fernandez (2007), de que redes aglomeradas influenciam positivamente o 

desenvolvimento de relações que ultrapassam as barreiras mercantis e alcançam os 

relacionamentos interpessoais. São nestas relações que segundo Nonaka e Takeuchi 

(1997) o processo de transferência do conhecimento tem seu início, partindo da interação 

entre indivíduos para posteriormente tornar-se conhecimento tácito e ser internalizado na 

organização. 

Dentre as respostas coletadas o menor índice de participação foi no grupo que 

participa frequentemente das atividades formais, apresentando percentual de 2,4%. 

Neste contexto, é possível identificar na amostra pesquisada certa paridade entre o 

número de participantes e não participantes das atividades desenvolvidas pela rede e 

seus integrantes.  

Outro ponto observado na rede foram as interações que ocorrem com empresas 

de apoio. Essas empresas são comumente órgãos públicos que buscam fomentar o 

desenvolvimento da rede por meio de ações de coordenação, aprendizagem e 

articulação de políticas a serem implementadas. 

Assim como descrito anteriormente, os respondentes foram incitados a indicar as 

organizações públicas com as quais realizavam mais interações, foram obtidas 173 

respostas a este questionamento, tendo em vista que algumas organizações 

mencionaram mais de uma entidade de apoio. A partir destas respostas foi desenvolvido 

o sociograma das interações a fim de identificar como se dão as ligações das 

organizações com as entidades de apoio. Estas menções foram são apresentadas na 

figura 15 a seguir. 
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Figura 15 – Sociograma das relações com entidades de apoio.  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

 No desenvolvimento do sociograma as empresas que relataram não desenvolver 

relacionamentos com as entidades de apoio, foram excluídas do garfo, uma vez que se 

apresentam graficamente isoladas. Por meio da figura é possível identificar que as quatro 

entidades que se destacam no número de indicações foram o SEBRAE, Prefeitura, APL 

TI, e Universidade. Cabe ressaltar que as indicações quanto ao APL referem-se às 

interações que as organizações realizam por meio da diretoria, uma vez que dado ao 

conceito, todas as empresas lotadas na região fazem parte do arranjo. Após realizada a 

análise da frequência das palavras, conforme demonstra a tabela 5, foi identificado que 

o SEBRAE foi mencionado 49 vezes, seguido da Prefeitura com 39, a indicação 

“nenhuma”, indicando que a organização não busca relacionamentos com entidades de 

apoio apareceu 33 vezes, enquanto o APLTI teve 23 indicações e a Universidade 18, o 

SENAI foi mencionado por sete respondentes e as demais indicações tiveram uma única 

indicação.  

 

 

 

 

SEBRAE 

APL TI Universidade 

Prefeitura 
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Tabela 5 - Frequência das menções às entidades de apoio 
 

Frequência  Porcentual  
Porcentagem 

válida  
Porcentagem 
acumulativa  

Válido 

UNIVERSIDADE 18 10,4 10,4 10,4 

SINTEC 1 ,6 ,6 11,0 

SINDICATO 1 ,6 ,6 11,6 

SENAI 7 4,0 4,0 15,6 

SEBRAE 49 28,3 28,3 43,9 

PREFEITURA 39 22,5 22,5 66,5 

NENHUMA 33 19,1 19,1 85,5 

CINTEL 1 ,6 ,6 86,1 

APLTI 23 13,3 13,3 99,4 

ANGLUS 1 ,6 ,6 100,0 

Total  173 100,0 100,0  

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
 

É possível perceber que existe maior contato das organizações com as entidades 

públicas se comparado aos relacionamentos entre contrapartes privadas, de modo que 

estas são potenciais disseminadores do conhecimento. 

Partindo para outro indicador da classificação tipológica da rede, Hoffman, 

Molina-Morales e Martinez-Fernandez (2007) enumeram a formalização como uma forma 

de caracterizar a rede. Assim, ainda que tenha sido estabelecida uma diretoria formal no 

arranjo, e que esta solicite o preenchimento de um termo de adesão às organizações, 

este instrumento serve apenas como um meio de identificação das empresas parceiras 

com intuito de estreitar os relacionamentos e as trocas de informações 

interorganizacionais. Sendo assim, não há qualquer exigência de acordos ou contratos 

formais que estabeleçam o formato das trocas interfirmas. Deste modo, a rede APL TI foi 

identificada como de base não contratual, uma vez que está alicerçada na reciprocidade 

dos interesses de cooperação mútua. 

Além da direcionalidade, localização e formalização, o poder é outro fator 

considerável para a caracterização de uma rede, sendo extensivamente estudado ao 

longo dos anos (GRANDORI; SODA, 1997, GNYAWALI; MADHAVAN, 2001, HOFFMAN; 

MOLINA-MORALES; MARTINEZ-FERNANDES, 2007, CALDAS; VASCONCELOS; 

CANDIDO, 2007). O arranjo, embora possua uma diretoria formalmente estabelecida, a 

mesma não é reconhecida por todas as organizações que compõe o APL. Portanto, não 
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foi possível identificar a submissão das organizações à um centro de poder, quanto à 

tomada de decisão e futuro da rede e das demais entidades participantes. Assim, o 

arranjo foi identificado como uma rede não orbital, em que segundo Grandori e Soda 

(1995) não há centralização de poder em uma única organização, fato que aumenta a 

independência e simetria entre as organizações. 

Sendo assim, segundo o modelo proposto por Hoffman, Molina-Morales e 

Martinez-Fernandez (2007) a rede pode ser assim classificada. 

 

Quadro 6 - Síntese da classificação tipológica da rede 

Direcionalidade 

Vertical 

Verificou-se uma diversificada forma de relacionamentos 

interorganizacionais sendo que os mesmos ocorrem tanto 

na forma vertical por meio de ligações entre entidades e 

fornecedores (compradores e vendedores), como 

horizontal mediante a existência de relações cooperativas 

entre organizações concorrentes. Horizontal 

Localização Aglomerada 

O formato APL caracteriza-se principalmente em função 

da existência de organizações atuantes no mesmo setor 

estabelecidas geograficamente próximas, fato que se 

comprova neste arranjo, tendo em vista que as 

organizações estão localizadas em municípios vizinhos, 

estando a maior concentração na cidade de Londrina. 

Formalização 
Base não 

contratual 

A diretoria do APL solicita apenas o preenchimento de um 

termo de adesão. No entanto, este instrumento serve 

apenas como um meio de identificação das empresas 

parceiras com intuito de estreitar os relacionamentos e as 

trocas de informações interorganizacionais. Sendo assim 

não há qualquer exigência de acordos ou contratos formais 

que estabeleçam o formato das trocas interfirmas. 

Poder Não Orbital 

Embora o APL possua uma cúpula diretiva formalmente 

estabelecida, a mesma não é reconhecida por todas as 

organizações que compõe o APL. Portanto, não foi 

identificada submissão das organizações à um único 

centro de poder quanto à tomada de decisão e futuro da 

rede e das demais entidades participantes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
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4.3 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS 

 

Inicialmente são apresentadas as informações referentes a estatística descritiva, 

mais especificamente os dados relativos a média e ao desvio-padrão das variáveis. Antes 

da realização da Análise da Regressão Linear Simples, as variáveis foram agrupadas em 

constructos, sendo divididas em três seções principais: a) relacionamentos 

interorganizacionais; b) capacidade absortiva; e c) vantagem competitiva. 

A tabela 6 a seguir apresenta os valores de média e desvio padrão das variáveis 

integrantes do constructo relações interorganizacionais, no qual se buscou compreender 

com que frequência e como ocorrem os relacionamentos na rede, os respondentes foram 

indagados ainda quanto a sua confiança nos demais integrantes, bem como quanto a 

solicitude em compartilhar informações com empresas parceiras, e pedir às mesmas que 

dividam seus conhecimentos. 

 

Tabela 6 - Média e desvio padrão do constructo Relações Interorganizacionais 

Indicador  Média  
Desvio 
Padrão  

Com que frequência você participa de interações informais (confraternizações, 
churrascos, etc) com outras empresas do ramo, ou da associação (APL TI) 

3,858 1,4732 

Com que frequência participa de cursos, palestras, e oficinas ofertados pela 
associação (APL TI)? 

4,213 1,1726 

Confio nos demais associados o suficiente para compartilhar conhecimentos 
com eles 

3,717 3,4776 

Compartilho com as empresas parceiras os conhecimentos que adquiri com 
minhas experiências, e tempo de trabalho. 

5,315 3,536 

Discuto problemas, propostas de trabalho, e metas com empresas parceiras, a 
fim de captar experiências. 

3,055 3,0636 

Solicito às empresas parceiras que partilhem conhecimentos adquiridos. 5,228 3,4439 

Compartilho conhecimentos obtidos externamente (cursos, treinamentos, 
jornais, internet, TV) com empresas parceiras. 

4,835 3,4796 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 
 Na sequência foi verificado o constructo capacidade absortiva, este foi 

segmentado em três subseções em função dos fatores formadores da mensuração da 

capacidade absortiva conforme prevê o modelo de Lane, Koka e Pathak (2006). Estes 

autores asseguram que a capacidade absortiva se dá em função de três processo 
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sequenciais e contínuos: a) reconhecimento; b) assimilação; e c) aplicação. Os 

resultados obtidos são apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Média e desvio padrão do constructo Capacidade Absortiva 

 Indicador Média Desvio 
Padrão 

R
ec

on
he

ci
m

en
to

 

Nossa interação com outras empresas contribui para melhorar a capacidade 
de reconhecimento de novas informações e discernimento do conhecimento 
relevante. 

6,969 2,6575 

A participação em atividades como cursos, palestras, e oficinas 
desenvolvidas pela associação são relevantes para adquirir conhecimento 

4,701 3,5842 

Acredito que quanto mais interações desenvolvo com empresas parceiras, 
mais adquiro conhecimento. 

6,244 2,9512 

Minha empresa detém habilidade para reconhecer novos conhecimento 
relevante para nossas atividades 

9,268 1,7523 

A
ss

im
ila

çã
o 

Nossa interação com outras empresas contribui para aperfeiçoar nossa 
habilidade em compreender e assimilar o conhecimento externo. 

7,488 2,4652 

Percebo que a associação (APL) é um importante canal para a troca de 
informações e conhecimentos 

4,528 3,8169 

Minha empresa possui a capacidade de compreender e assimilar o 
conhecimento obtido externamente. 

9,165 2,0188 

A capacidade de reconhecer, assimilar e aplicar conhecimento proporciona 
melhores resultados à minha empresa 

8,921 2,0763 

A
pl

ic
aç

ão
 

Minha empresa possui capacidade de aplicar o conhecimento obtido 
externamente, explorando-o de modo a proporcionar melhores resultados, 
e o desenvolvimento de novos conhecimentos. 

8,583 2,1508 

Nossa interação com outras empresas contribui para melhorar nossa 
capacidade de exploração e aplicação do conhecimento obtido 
externamente. 

7,276 2,6717 

O conhecimento adquirido em atividades da associação (APL TI) é essencial 
para o desenvolvimento de novos produtos e serviços 
 

3,74 3,3003 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
  

Neste constructo se buscou identificar a habilidade das organizações em acessar 

as informações dispersadas na rede, processo entendido como reconhecimento, 

posteriormente foi abordada a habilidade da organização em assimilar o conhecimento 

previamente reconhecido e acessado. Neste segmento os valores das médias e desvio 

padrão das três variáveis destacadas chamaram a atenção e, após uma análise mais 

detalhada, inclusive em relação aos valores de assimetria e curtose, verificou-se que as 

mesmas deveriam ser excluídas pois iriam afetar negativamente o restante das análises. 

 Neste sentido, Field (2009) arrazoa que nem sempre os dados se apresentam 
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em pacotes normalmente distribuídos, no entanto Hair et al. (2009, p. 83) destacam que 

“na maioria dos casos, à medida que tamanhos de amostra se tornam grandes, o 

pesquisador pode ficar menos preocupado com variáveis não-normais.” 

Posteriormente foram explorados os dados referentes ao constructo vantagem 

competitiva, os valores de média e desvio padrão podem ser verificados na tabela 8 a 

seguir. 

 
Tabela 8 - Média e desvio padrão do constructo Vantagem Competitiva 

Indicador Média Desvio 
Padrão 

Participar de atividades com empresas parceiras contribui para a habilidade da 
minha empresa em reconhecer, assimilar e aplicar conhecimento. 

6,236 2,8521 

Comparado aos principais concorrentes minha empresa desenvolve mais 
produtos/serviços inovadores 

7,15 2,6097 

Minha empresa apresenta melhores resultados comparado aos principais 
concorrentes. 

7,039 2,4766 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

Este constructo examinou a percepção dos respondentes quanto a sua 

performance em comparação aos seus principais concorrentes, sendo que os valores 

referentes a média e desvio padrão atenderam os pressupostos de normalidade. Na 

sequência são apresentados os resultados obtidos por meio da análise de regressão 

linear simples. 

 

4.4 ANÁLISE 
 

 Esta sessão apresenta os testes realizados por meio da regressão linear simples, 

nos quais foram confrontadas as variáveis de forma a testar as hipóteses do estudo. O 

quadro 7 a seguir retrata os confrontos realizados em função da hipótese pertinente. 
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        Quadro 7 - Confronto de variáveis em função das hipóteses 

Hipótese Variáveis Confrontadas 

H1: A cooperação interorganizacional 

contribui de forma positiva e significante na 

habilidade das organizações em reconhecer e 

acessar conhecimentos externos. 

Relações Interorganizacionais 
x 

Reconhecimento e Aquisição 
Conhecimentos externos 

H2: A cooperação interorganizacional 

contribui de forma positiva e significante na 

habilidade das organizações em assimilar 

conhecimento externo. 

Relações Interorganizacionais 
x 

Assimilação do Conhecimento 

H3: A cooperação interorganizacional 

contribui de forma positiva e significante na 

habilidade das organizações em aplicar o 

conhecimento externo assimilado. 

Relações Interorganizacionais 
x 

Aplicação do conhecimento adquirido 

H4: A capacidade absortiva contribui de forma 

positiva e significante para a geração de 

vantagem competitiva das organizações. 

Capacidade Absortiva 
x 

Vantagem Competitiva  

       Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Os testes seguiram tal sequência em virtude do conceito da capacidade absortiva 

ser baseado na junção do processo contínuo entre a habilidade da organização em 

acessar, assimilar e aplicar o conhecimento. Assim, em função dos resultados obtidos 

nas três primeiras análises serão agrupadas as variáveis identificadas nas dimensões 

“Reconhecimento e Aquisição Conhecimentos Externos”, “Assimilação do 

Conhecimento”, e “Aplicação do conhecimento Adquirido” a fim de formar a “Capacidade 

Absortiva” em consonância a abordagem teórica que defende a mensuração da 

capacidade absortiva em função do desenvolvimento dos citados processos (COHEN; 

LEVINTHAL, 1990).  

 Para avaliar a existência, ou não, de contribuição de um aspecto sobre o outros, 

optou-se pela Análise de Regressão Múltipla, para os quais são apresentados os 

resultados na sequência. 

 A primeira tabela da Análise de Regressão (Tabela 9) diz respeito ao resumo do 

modelo no qual o reconhecimento é a variável dependente e a cooperação é a variável 

independente. 
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Tabela 9 - Resumo do modelo reconhecimento x relações de cooperação interorganizacional. 

Modelo R R² R² 
ajustado 

Erro 
padrão da 
estimativa 

Estatísticas de mudança 
Durbin-
Watson 

Alteração 
de R² 

Alteração 
F 

Df1 Df2 
Sig. 

Alteração 
F 

1 ,665a ,442 ,437 1,42471 ,442 98,877 1 125 ,000 1,781 

a. Preditores: (Constante), Cooperação Interorganizacional 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

É possível perceber que R apresentou um valor de 0,665, e tendo em vista a 

existência de um único previsor, esse valor representa a correlação simples entre as 

relações de cooperação interorganizacional e a habilidade das organizações em 

reconhecer o conhecimento externo relevante para suas atividades. Por sua vez o valor 

de R² é de 0,442, de modo que podemos inferir que as relações cooperativas explicam 

44,2% da habilidade organizacional em reconhecer conhecimentos externos. 

Testou-se ainda a existência de erros independentes por meio do teste de Durbin-

Watson, o qual apresentou resultado de 1,781, atestando a inexistencia de 

autocorrelação dos resíduos. Segundo Field (2009, p. 179 ) “a estatística teste pode variar 

entre 0 e 4, com 2 significando que os resíduos não são correlacionados. Um valor maior 

que 2 indica correlação negativa entre resíduos adjacentes e um valor abaixo de 2 indica 

uma correlação positiva.” Assim, segundo ao autor quanto mais próximo de 2 o valor 

estiver, melhor.  

 
Tabela 10 - ANOVA do modelo reconhecimento x relações de cooperação introrganizacional. 

Modelo Soma dos Quadrados df Quadrado Médio F Sig. 

1 

Regressão 200,701 1 200,701 98,877 0,000a 

Resíduos 253,726 125 2,030  

Total 454,427 126    

a. Preditores: (Constante), Cooperação Interorganizacional 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Segundo Field (2009, p. 166) “a ANOVA nos informa se o modelo, em geral, 

resulta em um grau de previsão significativamente bom dos valores da variável de saída”. 

O mesmo autos acrescenta ainda que valores de “p” inferiores a 0,05 apresentam 

significância, assim, quanto a análise da variância foi possível determinar significância 
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p<0,000, Field (2009), arrazoa neste sentido que quanto mais baixo for o valor da 

significância maior a certeza do poder do efeito experimental, neste caso podemos inferir 

que existe uma probabilidade menor do que 0,1% de que o valor F de 98,877 tenha se 

apresentado tão alto apenas por acaso. Indicando assim, que o modelo apresenta 

aderência. 

 
Tabela 11 – Modelo reconhecimento x relações de cooperação introrganizacional. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 
colinearidade 

B 
Modelo 
Padrão 

Beta Tolerância VIF 

1 
(Constante) 4,531 0,260  17,397 0,000   

Cooperação 0,519 0,052 0,665 9,944 0,000 1,000 1,000 

Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

  
A tabela de coeficientes apresentou valor de β1 = 0,519, sendo possível concluir 

portanto, que a cooperação interorganizacional apresenta contribuição positiva e 

significante (p<0,000) na habilidade da organização em reconhecer conhecimento 

externo. Segundo Field (2009) não deve existir relacionamento linear perfeito entre 

previsores, sendo assim, na sequência foi verificada a estatística de colinearidade, sendo 

que esta atestou a inexistência de multicolinearidade. Por fim, a partir do teste de Glejser 

verificou-se ainda, que não existe o problema da heterocedasticidade uma vez que não 

há relação entre as variáveis explicativas e os termos de erro obtido no modelo.  

Sendo testada a generalização do modelo por meio dos testes dos erros 

independentes, multicolinearidade, e homocedasticidade se identificou que o modelo de 

regressão gerado é viável. 

Os resultados apresentados neste modelo, mais especificamente o coeficiente β 

e sua respectiva significância, indicam que a hipótese H1: A cooperação 

interorganizacional contribui de forma positiva e s ignificante na habilidade das 

organizações em reconhecer e acessar conhecimentos externos  deve ser 

corroborada. 

Assim, é possível notar consonância aos argumentos teóricos de que os 

relacionamentos interoganizacionais promovidos no ambiente das redes proporcionam 

um relevante fluxo de trocas interfirmas (PRAHALAD; HAMEL, 1990; POWEL; 
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BRANTLEY, 1992; BALESTRIN; VARGAS; FAYARD, 2008), servindo como palco para a 

socialização e transferência do conhecimento tácito entre indivíduos (NONAKA; 

TAKEUCHI, 1997). As relações interfirmas aumentam ainda, a probabilidade das 

organizações em reconhecer e acessar informações de fontes externas (TSAI; 

GHOSHAL, 1998; TSAI, 2001; FAORO, 2015) fato que impulsiona o desenvolvimento do 

processo inovativo da organização conforme argumentam Cohen e Levinthal (1990). 

O próximo modelo tem como variável dependente a assimilação e como variável 

independente a cooperação, sendo que a Tabela 12 trás o resumo inicial deste modelo. 

 

Tabela 12 - Resumo do modelo assimilação x relações de cooperação interorganizacional. 

Modelo R R² R² 
ajustado 

Erro 
padrão da 
estimativa 

Estatísticas de mudança 
Durbin-
Watson 

Alteração 
de R² 

Alteração 
F 

Df1 Df2 
Sig. 

Alteração 
F 

1 ,470a ,221 ,215 1,67161 ,221 35,482 1 125 ,000 1,932 
a. Preditores: (Constante), Cooperação Interorganizacional 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 
 

Neste teste foi identificado R = 0,470, sendo assim, se atestou a existência de 

relação entre as variáveis cooperação interorganizacional e a assimilação do 

conhecimento previamente reconhecido. Identificada a presença de relação entre os 

preditores o valor R² = 0,221 constatou que as relações de cooperação interoganizacional 

podem explicar 22,1% da habilidade da organização em assimilar conhecimento. 

A suposição de que os erros são independentes foi satisfeita por meio do teste de Durbin-

Watson que apresentou valor de 1,932 atestando a não existência de autocorrelação dos 

resíduos. 

 

Tabela 13 - ANOVA do modelo assimilação x relações de cooperação introrganizacional. 

Modelo Soma dos Quadrados df Quadrado Médio F Sig. 

1 

Regressão 99,147 1 99,147 35,482 ,000b 

Resíduos 349,283 125 2,794   

Total 448,430 126    

a. Variável dependente: Assimilação 
b. Preditores: (Constante), Cooperação 
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O teste da ANOVA identificou que existe um efeito significativo das relações de 

cooperação interorganizacional na habilidade das organizações em assimilar o 

conhecimento sendo F= 35,482, sendo p< 0,001, assim, é possível identificar que o 

modelo adere de maneira significativa aos dados. 

 

Tabela 14 - Modelo assimilação x relações de cooperação introrganizacional. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 
colinearidade 

B 
Modelo 
Padrão 

Beta Tolerância VIF 

1 
(Constante) 5,263 0,306  17,223 0,000   

Cooperação 0,365 0,061 0,470 5,957 0,000 1,000 1,000 

a. Variável dependente: Assimilação 

 

No teste de regressão deste constructo β1 = 0,365, assim foi possível identificar 

que a cooperação interorganizacional apresenta contribuição positiva e significante 

(p<0,001) na habilidade da organização em assimilar o conhecimento externo. Na 

sequência foi verificada a estatística de colinearidade, sendo que esta atestou a 

inexistência de multicolinearidade. Por fim, a partir do teste de Glejser verificou-se ainda 

que não existe o problema da heterocedasticidade uma vez que não há relação entre as 

variáveis explicativas e os termos de erro obtido no modelo. Sendo assim, o modelo de 

regressão gerado é viável. 

Em face dos resultados obtidos quanto ao valor do coeficiente β é possível inferir 

que a hipótese H2: A cooperação interorganizacional contribui de f orma positiva e 

significante na habilidade das organizações em assi milar conhecimento externo  foi 

confirmada. Encontrando consonância aos argumentos de Cohen e Levinthal (1990), e 

Lane, Koka e Pathak (2006), de que tão relevante quanto à aquisição do conhecimento 

externo é a assimilação do mesmo, este processo consiste na capacidade da 

organização em compreender o conhecimento acessado de fontes externas. Segundo 

Nonaka e Takeuchi (1997) este processo de assimilação do conhecimento pode ser 

compreendido como externalização, onde o conhecimento tácito adquirido anteriormente 

é convertido em uma forma codificada (como gráficos e planilhas) para que possa ser 

incorporado à organização (TSAI, 2001; MÜLLER-SEITZ, 2012).  
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As relações mutuamente colaborativas com outras empresas desenvolvidas por 

meio da rede favorecem o aprendizado, acumulação, e desenvolvimento de 

conhecimentos (PRAHALAD; HAMEL, 1990; POWEL; BRANTLEY, 1992; BALESTRIN; 

VARGAS; FAYARD, 2008) permitindo às empresas alcançarem recursos que não estão 

disponíveis ou que são excessivamente caros para comprar ou produzir por conta própria 

(TSAI; GHOSHAL, 1998; TSAI, 2001; FAORO, 2015).  

Analisou-se ainda a relação entre a variável Relações de cooperação 

Interorganizacionais, e a variável Aplicação do conhecimento adquirido, a fim de 

compreender se existem relação entre os relacionamentos interorganizacionais que a 

organização desenvolve no contexto da rede, e sua capacidade de aplicar o 

conhecimento assimilado de forma a promover a amplificação de suas capacidades, ou 

mesmo o desenvolvimento de novas capacidades por meio da incorporação do 

conhecimento adquirido. Os resultados são expostos a seguir. 

 

Tabela 15 - Resumo do modelo aplicação x relações de cooperação interorganizacional. 

Modelo R R² R² 
ajustado 

Erro 
padrão da 
estimativa 

Estatísticas de mudança 
Durbin-
Watson 

Alteração 
de R² 

Alteração 
F 

Df1 Df2 
Sig. 

Alteração 
F 

1 ,538a ,290 ,284 1,41712 0,290 51,021 1 125 0,000 1,991 
a. Preditores: (Constante), Cooperação Interorganizacional 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 
 

Nestes dados, o valor de R é de 0,538 apresentando a existência de uma 

correlação simples entre o desenvolvimento de relações de cooperação 

interorganizacional e a habilidade em aplicar o conhecimento reconhecido e assimilado 

nos processos anteriores. Por sua vez R² apresentou resultado de 0,290, reconhecendo 

que a cooperação interfirma justifica 29% da capacidade da organização em aplicar 

conhecimento externo. 

O teste de Durbin-Watson apresentou valor de 1,991 comprovando assim a 

inexistência de autocorrelação dos resíduos. Na sequência é relatada a análise de 

variância por meio da ANOVA. 
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Tabela 16 - ANOVA do modelo aplicação x relações de cooperação introrganizacional. 

Modelo Soma dos Quadrados df Quadrado Médio F Sig. 

1 

Regressão 102,461 1 102,461 51,021 ,000b 

Resíduos 251,028 125 2,008   

Total 353,489 126    

a. Variável dependente: Aplicação 
b. Preditores: (Constante), Cooperação Interorganizacional 
 

A partir desta análise observou-se como valor da razão F = 51,021, sendo este 

significativo ao nível de p<0,001. Assim, é possível concluir que o modelo de regressão 

adotado é eficiente para testar os dados. 

 

Tabela 17 - Modelo aplicação x relações de cooperação introrganizacional. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 
colinearidade 

B 
Modelo 
Padrão 

Beta Tolerância VIF 

1 
(Constante) 5,577 0,259  21,528 ,000   

Cooperação 0,371 0,052 0,538 7,143 ,000 1,000 1,000 

a. Variável dependente: Aplicação 

 

É possível identificar na tabela o valor de β1 = 0,371 indicando uma inclinação 

positiva sendo possível concluir, portanto, que o desenvolvimento de relações 

cooperativas com outras organizações tem uma relação significativa (p<0,001) para 

prever a capacidade da organização em aplicar o conhecimento externo adquirido. 

Atestou-se ainda a inexistencia de multicolinearidade, bem como da heterocedasticidade 

confirmando a viabilidade do modelo. 

Com base nos valores alcançados foi possível corroborar a hipótese H3: A 

cooperação interorganizacional contribui de forma p ositiva e significante na 

habilidade das organizações em aplicar o conhecimen to externo assimilado.  

A variável habilidade da organização em aplicar o conhecimento externamente 

adquirido é resultante do terceiro e último processo sequencial de mensuração da 

capacidade absortiva. Assim, tão relevante quanto acessar, e assimilar o conhecimento 
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obtido de fontes externas, é a inclinação da organização em explorar tal conhecimento 

de modo a replicá-lo favoravelmente à organização de maneira a possibilitar a 

maximização da performance da firma (COHEN; LEVINTHAL, 1990; LEVINTHAL, 1990; 

PRAHALAD; HAMEL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002; LANE, KOKA; PATHAK, 2007, 

ESCOBAR, 2012)  

Findadas as análises das variáveis representantes da mensuração da 

capacidade absortiva com base no desenvolvimento de relações interorganizacionais, se 

faz essencial a retomada da teoria sobre o processo de desenvolvimento da capacidade 

absortiva, segundo Cohen e Levinthal (1990) a capacidade absortiva refere-se a 

habilidade da organização em reconhecer o conhecimento externo, assimilá-lo, e aplicá-

lo em benefício próprio. Assim, conforme se apresentaram os resultados dos coeficientes 

de relação mensurados até aqui foi possível perceber relação positiva entre o 

desenvolvimento de relações interfirmas promovidas por meio da rede APL com a 

habilidade destas entidades participantes em acessas, aplicar e explorar o conhecimento 

adquirido externamente.  

A partir dos resultados obtidos nas análises foi possível concluir que os 

relacionamentos de cooperação interorganizacional possuem relação positiva e 

significante com a habilidade das organizações em reconhecer, assimilar e aplicar o 

conhecimento externo. Sendo assim, é reconhecido o desenvolvimento da capacidade 

absortiva destas organizações. Partindo deste pressuposto foi efetuado o procedimento 

de agrupamento das variáveis “Reconhecimento e Aquisição Conhecimentos externos”, 

“Assimilação do Conhecimento”, e “Aplicação do conhecimento adquirido” em um bloco 

único identificado como variável Capacidade Absortiva, em acordo aos constructos 

teóricos que norteiam este estudo.  

Essa aglutinação das variáveis permitiu o desenvolvimento da análise de 

regressão entre as variáveis relacionamentos cooperação interorganizacional e a 

capacidade absortiva observado a seguir. 
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Tabela 18 - Resumo do modelo variável capacidade absortiva 

Modelo R R² R² 
ajustado 

Erro 
padrão da 
estimativa 

Estatísticas de mudança 
Durbin-
Watson 

Alteração 
de R² 

Alteração 
F 

Df1 Df2 
Sig. 

Alteração 
F 

1 ,606a ,367 ,362 1,34178 ,367 72,381 1 125 ,000 1,867 
a. Preditores: (Constante), Cooperação 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 Em face dos dados obtidos no coeficiente R =0,606 é possivel identificar relação 

entre as variáveis, sendo R² = 0,367, percebe-se que 36,7% da variabilidade no 

desenvolvimento de capacidade dinâmica é explicada em função dos relacionamentos 

de cooperação interorganizacional. Sendo que 63,3% se deve a outros fatores não 

investigados neste estudo. Não houve autocorrelação de resíduos como comprova o 

teste Durbin-Watson com valor de 1,867.  

 

Tabela 19 -  ANOVA do modelo capacidade absortiva x relações de cooperação introrganizacional. 

Modelo Soma dos Quadrados df Quadrado Médio F Sig. 

1 

Regressão 130,313 1 130,313 72,381 ,000b 

Resíduos 225,047 125 1,800   

Total 355,360 126    

a. Variável dependente: Capacidade Absortiva 
b. Preditores: (Constante), Cooparação 
 

 A tabela 19 apresenta a análise da variância, na qual foi identificado valor de F= 

72,381, com p< 0,001, atestando portanto a significância do modelo de regressão. 

 

Tabela 20 - Coeficientes da variável aplicação. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 
colinearidade 

B 
Modelo 
Padrão 

Beta Tolerância VIF 

1 
(Constante) 5,124 0,245  20,889 ,000   

Cooperação 0,418 0,049 0,606 8,508 ,000 1,000 1,000 

a. Variável dependente: Capacidade Absortiva 
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O valor encontrado para β1 foi de 0,418, apontando a existência de relação 

positiva e significante (p<0,001) entre as relações de cooperação interorganizacional e o 

desenvolvimento da capacidade absortiva. Realizados os testes das suposições 

identificou-se ainda a não existência de multicolinearidade e heterocedasticidade.   

 Corroborando assim os resultados obtidos nos testes das variáveis 

reconhecimento, assimilação e aplicação. Atestando, portanto que os relacionamentos 

no âmbito do APL aqui examinado apresentaram relação positiva e significante com o 

desenvolvimento da capacidade absortiva das organizações. Estes resultados 

apresentam consonância ao exposto na teoria de que um ambiente favorável à 

transferência de conhecimento, como ocorre no caso das redes, influencia positivamente 

o desenvolvimento da capacidade absortiva (TSAI, 2001; BALESTRIN; FAYARD, 2005; 

CANTNER; JOEL, 2011; UNSAL; TAYLOR, 2011; ESCOBAR, 2012; NODARI, 2013; 

TONDOLO; BITENCOUT, 2014; FAORO, 2015). 

 Uma vez comprovada a relação positiva entre as relações de cooperação e o 

desenvolvimento de capacidade absortiva, buscou-se verificar se este processo explica 

a melhora na performance da empresa. Para tanto se realizou testes de relação entre as 

variáveis capacidade absortiva e vantagem competitiva como pode ser observado a 

seguir. 

 

Tabela 21 - Resumo do modelo variável vantagem. 

Modelo R R² 
R² 

ajustado 

Erro 
padrão da 
estimativa 

Estatísticas de mudança 
Durbin-
Watson 

Alteração 
de R² 

Alteração 
F 

Df1 Df2 
Sig. 

Alteração 
F 

1 ,556a ,309 ,304 1,86772 ,309 55,992 1 125 ,000 2,206 
a. Preditores: (Constante), Capacidade Absortiva 
 
Fonte: Elaborado pela autora (2018). 
 

Foi identificado valor de R= 0,556 o qual indica a existência de relação positiva 

entre a capacidade absortiva e o desenvolvimento de vantagem competitiva. Por sua vez 

o valor obtido em R² = 0,309 propõe que a capacidade de absorção de conhecimento 

gerada na organização explica 30,9% da criação de vantagem competitiva. 

Por sua vez o teste de Durbin-Watson com resultado de 2,206 atestou a 

inexistência de autocorrelação dos resíduos.  
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Tabela 22 - ANOVA variável vantagem. 

Modelo Soma dos Quadrados df Quadrado Médio F Sig. 

1 

Regressão 195,319 1 195,319 55,992 ,000b 

Resíduos 436,047 125 3,488   

Total 631,366 126 195,319   

a. Variável dependente: Vantagem 
b. Preditores: (Constante), Capacidade Absortiva 
 

O teste ANOVA apresentou valor de F = 55,992, com p<0,001, deste modo é 

possível que há aderência no modelo, atestando sua eficiência para explicar os 

resultados. 

 

Tabela 23 - Coeficientes da variável aplicação. 

Modelo 

Coeficientes não 
padronizados 

Coeficientes 
padronizados 

t Sig. 

Estatísticas de 
colinearidade 

B 
Modelo 
Padrão 

Beta Tolerância VIF 

1 
(Constante) 1,943 0,708  2,744 ,007   

Cooperação 0,741 0,099 0,556 7,483 ,000 1,000 1,000 

a. Variável dependente: Vantagem 

 

Em face do valor de β1 = 0,741 apresentados na tabela é possível concluir que 

existe relação positiva e significante ao nível p<0,001 entre a capacidade absortiva da 

organização e a geração de vantagem competitiva. Foi atestada ainda a inexistencia de 

multicolinearidade, bem como da heterocedasticidade confirmando assim, a viabilidade 

do modelo. 

Assim é possível afirmar que a hipótese H4: A capacidade absortiva contribui de 

forma positiva e significante para a geração de vantagem competitiva das organizações, 

foi corroborada. Neste sentido foi possível verificar um consistente amparo teórico 

sustentando que a capacidade absortiva da organização proporciona vantagem 

competitiva por meio da criação de novas saídas comerciais a partir do desenvolvimento 

de novos produtos e serviços, oportunizando uma vantagem competitiva frente ao 

mercado de atuação (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; TSAI, 2001; LANE; KOKA; 

PATHAK, 2006; CANTNER; JOEL, 2011; FAORO, 2015). 
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Finalizadas as análises das relação entre as variáveis relacionamentos 

interorganizacionais, e capacidade absortiva da firma e vantagem competitiva, foram 

observados os seguintes resultados. 

 

    Figura 16 – Relação entre os constructos 

 
   Fonte: Elaborado pela autora (2018). 

 

 A partir da análise individual das variáveis que representam os processos de 

formação da capacidade absortiva, identificou-se que os relacionamentos 

interorganizacionais contribuem positivamente em 42% com a habilidade da organização 

em reconhecer e compreender conhecimentos externos, estas relações interfirmas 

favorecem ainda em 22% a assimilação do conhecimento reconhecido, e contribui em 

29% para a capacidade de exploração deste conhecimento.  

 Em face dos resultados positivos e significantes quanto a influência dos 

relacionamentos interfirmas nos pressupostos formadores capacidade absortiva foi 

possível identificar que a cooperação interorganizacional favoreceu em 37% o 

desenvolvimento da capacidade absortiva nas organizações pesquisadas. Sendo que 

31% da vantagem competitiva destas organizações pode ser explicada em função de sua 

habilidade em absorver o conhecimento externo adquirido por meio dos relacionamentos 

com empresas parceiras.  



90 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em um mercado altamente competitivo e inconstante, cada vez mais tem se 

tornado imperativo às organizações o acesso ao conhecimento. Assim, uma das formas 

mais eficientes de se captar conhecimento externo é a promoção de relações com outras 

organizações. Esse comportamento tem se tornado cada vez mais presente no contexto 

do mercado competitivo. Essas relações ocorrem sob diversos rótulos, alianças 

estratégicas, consórcios, join ventures, e redes de cooperação entre empresas, dentre 

estas, as redes têm encontrado amplo espaço no contexto econômico paranaense. Sob 

a legenda de arranjo produtivo local há um crescente número de organizações operando 

de forma coletiva afim de atenuar as adversidades do mercado e alcançar metas comuns. 

Estes ambientes proporcionam às empresas um meio propício à troca e 

compartilhamento de informações dando às organizações a possibilidade de alcançar 

conhecimento que não acessariam operando de maneira individual (BALESTRIN; 

VARGAS; FAYARD, 2005). 

É neste contexto que esta pesquisa se insere, buscando compreender a 

associação entre os relacionamentos interorganizacionais ocorridos no contexto do APL 

TI de Londrina e a capacidade das organizações em reconhecer o conhecimento 

difundido como sendo de sua utilidade, assimilá-lo de modo à desenvolver aprendizagem 

transformadora dos conceitos internos, e aplicar o conhecimento assimilado com objetivo 

de desenvolver a capacidade absortiva, e por meio desta alavancar a performance 

organizacional de forma a alcançar vantagem competitiva.  

Para tanto este estudo se baseou nas premissas teóricas da teoria de redes e na 

teoria das capacidades dinâmicas, abordando-as de maneira complementar para o 

desenvolvimento dos constructos norteadores da pesquisa. Assim de maneira a atender 

o objetivo de verificar se as relações de cooperação interorganiz acional contribuem 

no desenvolvimento da capacidade absortiva, de modo  a proporcionar vantagem 

competitiva , foi utilizada uma abordagem quantitativa, pela qual foram realizados os 

testes estatísticos de regressão linear que confirmaram a existência de contribuição dos 

relacionamentos de cooperação interorganizacionais e a capacidade das organizações 

em reconhecer e acessar o conhecimento externo, confirmando desta maneira a hipótese 
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H1 que presumia a contribuição positiva e significante da cooperação interorganizacional 

na habilidade das organizações em reconhecer e acessar conhecimentos externos. 

Foi confirmada ainda a existência de contribuição das relações de cooperação 

interorganizacional ena habilidade das organizações em assimilar o conhecimento 

externo, conforme se predispunha a hipótese H2. Da mesma forma foi observada 

contribuição positiva e significante d a cooperação interorganizacional sobre a habilidade 

das organizações em aplicar o conhecimento externo assimilado, sendo assim 

confirmada a hipótese H3. Tendo em vista a existência de contribuição positiva entre os 

relacionamentos interorganizacionais e a capacidade das organizações em reconhecer, 

assimilar e aplicar o conhecimento, foi possível identificar que as relações interfirmas 

explicam em 37% o desenvolvimento de capacidade absortiva nas organizações. 

Partindo destas verificações, foi testada ainda a hipótese H4 que afirmava que a 

capacidade absortiva contribui de forma positiva e significante para a geração de 

vantagem competitiva das organizações, assim como as anteriores foi verificado 

resultado positivo e significante, de modo que se pode identificar que a capacidade de 

absorção de conhecimento desenvolvida nas organizações contribui em 31% para o 

desenvolvimento da vantagem competitiva conforma percepção dos respondentes. 

Assim, em vista dos resultados observados foi possível responder a questão central da 

pesquisa, de maneira a viabilizar contribuições teóricas e práticas acerca do objeto 

estudado.  

Ainda que exista um vasto e crescente universo de pesquisa em torno da teoria 

de redes como pode ser verificado, bem como apontam Castro, Bulgacov e Hoffman 

(2001), os estudos tendem a concentrar seu locus no reconhecimento e transferência do 

conhecimento, sem amplificar o foco no processo de internalização do conhecimento pela 

organização, esta foi a proposta desta pesquisa, realizado com o intermédio da teoria 

das capacidades dinâmicas, que permitiu com base no processo contínuo de 

reconhecimento, assimilação e aplicação do conhecimento que permitem mensurar o 

desenvolvimento da capacidade absortiva, comprovar a contribuição das redes para o 

desenvolvimento de capacidade de absorção do conhecimento, e posterior geração de 

vantagem competitiva. 
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Outra contribuição teórica que este trabalho produziu foi o alinhamento de duas 

teorias pouco exploradas na forma complementar, unindo os resultados obtidos de 

mensuração da capacidade absortiva com os efeitos produzidos por organizações 

operantes no formato colaborativo. 

Além das contribuições teóricas, este estudo promoveu como contribuições 

práticas o desenvolvimentos de resultados que indicam a relevância das relações entre 

organizações como facilitador ao acesso a recursos que as empresas não detém, dentre 

eles o conhecimento, por meio de relações com contrapartes específicas.  

A rede abordada neste estudo é formada por mais de 1.100 empresas do ramo 

da tecnologia da informação, sendo que da amostra recortada para a pesquisa foi 

percebido por meio das respostas ao questionário que um número relevante de 

respondentes afirmou não participar das atividades de integração promovidas pela 

diretoria do APL, nem realizar qualquer contato com outras organizações participantes 

da rede. Entre aqueles que afirmaram participar das atividades da rede foi percebido 

ainda, que muitas organizações marcaram as opções quase nunca participo, e 

ocasionalmente participo, e mesmo aqueles que se propuseram a indicar as 

organizações com as quais mantem contato, muitos afirmaram relacionar-se apenas com 

seus fornecedores, ou com entidades públicas.  

Assim, ainda que se trate de uma rede percebida como interativa pode-se notar 

resistência das organizações em desenvolver relações com empresas concorrentes a fim 

de compartilhar informações e conhecimento. Neste sentido, o estudo já apresenta 

algumas de suas contribuições práticas, ao identificar a recusa de parte das organizações 

em participar do arranjo de forma colaborativa, bem como apresentar um expressivo viés 

de relações verticais no contexto da rede, além da apresentação da centralização das 

relações em função de entidades públicas tais como o SEBRAE e a prefeitura. 

No entanto, a principal contribuição deste estudo centra-se na possibilidade de 

servir como fomento à promoção de relações entre as organizações tendo em vista o 

apontamento de seus resultados de correlação positiva entre os relacionamento entre 

empresas, sua capacidade em absorver conhecimentos externos, e a geração de 

vantagem competitiva. 
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Como limitações deste estudo pode-se apontar o número de participantes que 

responderam ao questionário, dado ao tempo limitado da pesquisa não foi possível tratar 

de uma amostra maior sendo necessário restringir o foco da pesquisa a um único 

município participante do APL, neste caso a cidade de Londrina, tendo em vista 

concentrar o maior número de empresas. Neste sentido, ainda é possível identificar como 

limitação do estudo a interpretação do respondente quanto às questões apresentadas, 

ainda que o questionário tenha sido previamente testado, há de se perceber a 

subjetividade do respondente quanto à sua compreensão do questionamento, fato 

percebido em função dos dados recebidos. 

Assim, dadas as limitações desta pesquisa é possível apresentar como sugestão 

para pesquisas futuras a utilização de amostra com maior número de respondentes, bem 

como a inclusão da abordagem qualitativa a fim de identificar os motivos pelos quais as 

organizações apresentaram resistência em desenvolver relações com outras empresas, 

ou ainda estudo comparativo entre organizações que operam de forma colaborativa e 

empresas que se mantem isoladas a fim de perceber como se dá o desenvolvimento da 

capacidade absortiva em ambos os cenários. 

 Ao findar esta pesquisa se faz oportuno relembrar a necessidade em estender as 

fronteiras da pesquisa acadêmica ao campo prático, de modo que os resultados das 

investigações cientificas realizadas possam emprestar seus frutos para abrandar as 

adversidades encontradas no campo da administração. Sendo assim, durante a 

construção deste estudo foi possível perceber certa resistência das organizações em 

participar de atividades de interação promovidas por meio da coordenação do APL, essa 

relutância foi percebida principalmente em organizações que atuam a menos tempo no 

mercado, e nas organizações de menor porte. Dadas as conclusões alcançadas neste 

trabalho que apontam para relevante contribuição dos relacionamentos de cooperação 

interfirma para o desenvolvimento da capacidade de absorção do conhecimento externo, 

essa pesquisa traz como propostas à rede APL TI de Londrina e Região: 

1 – Mesmo as organizações que afirmaram não participar de interações promovidas pela 

diretoria do APL, admitiram que mantem relações com instituições de apoio, 

principalmente o SEBRAE, assim sugere-se o desenvolvimento de cursos e oficinas de 
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formação, aperfeiçoamento e atualização em parceria com tais instituições a fim de 

estender o alcance das interações formadas na rede; 

2 – Desenvolver em parceria com o poder público políticas de incentivo às pequenas 

empresas do ramo de TI para as organizações que comprovadamente participarem das 

atividades de formação; 

3 – Promover atividades de interação informal entre as organizações tais como 

confraternizações a fim de estimular a formação de ligações entre pessoas, para que 

estas se estendam ao nível organizacional. 

4 – Estimular o desenvolvimento de parcerias entre as organizações para realização de 

compras e prestação de serviços em conjunto gerando redução de custos. 
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