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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo geral identificar a influência dos fatores 
ambientais e organizacionais sobre os condicionantes do relacionamento existente 
entre as organizações ligadas ao setor têxtil em Goioerê. Para tanto foram utilizados os 
procedimentos metodológicos relativos ao estudo de caso, com a adoção de uma 
perspectiva de análise transversal. Os procedimentos para a análise dos dados foram 
múltiplos, sendo de natureza descritiva, explicativa, qualitativa e quantitativa. O nível 
de análise considerado foi o da rede de organizações e as unidades de análise levadas 
em conta se referiram às organizações integrantes da rede. A população abrangida na 
pesquisa somou trinta e uma organizações integrantes da rede têxtil localizada no 
município de Goioerê. A amostra foi composta pelos dirigentes de nível estratégico de 
cada organização. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas fontes de dados 
primários, incluindo entrevistas semi-estruturadas e questionários realizados com os 
dirigentes de nível estratégico das organizações, além de dados secundários. Foram 
encontrados diversos resultados relativos à estrutura da rede que levam a concluir que 
alguns fatores ambientais, organizacionais e interorganizacionais influem no tipo de 
condicionante dos relacionamentos entre as organizações. A maneira como estes 
fatores afetam os condicionantes é simultânea e correlacionada e isto dificulta o 
estabelecimento da exata influência de um fator isolado sobre os condicionantes da 
relação. A rede têxtil em Goioerê é composta por trinta e uma organizações. O grau de 
densidade encontrado de 40% não representa um índice muito elevado, considerando-
se que Goioerê é uma região notadamente vinculada ao setor têxtil. A maioria das 
atividades desenvolvidas na rede refere-se a procedimentos comerciais, seguidos dos 
sociais. Os condicionantes encontrados para estes relacionamentos, em sua maioria, 
são baseados na eficiência. O grupo das organizações sem fins lucrativos é o único que 
tem como atividade preponderante a troca de informações e como condicionante de 
suas relações a busca pela reciprocidade. A partir destes dados, constata-se que o 
conteúdo da relação é fator intimamente ligado ao tipo de condicionante da relação. 
Ainda é possível constatar que a atividade principal e os objetivos organizacionais são 
fatores que influenciam no tipo de condicionante do relacionamento. Aspecto 
importante constatado foi o da diversidade existente entre as organizações 
participantes da rede. Como exemplo, citam-se as diferenças de tamanho, de 
capacidade de produção, de tecnologia utilizada e de experiência das empresas têxteis 
da rede. Esta disparidade entre os fatores organizacionais dificultou o aparecimento de 
mais relações. Conseqüentemente, as relações que, apesar de tudo, acabaram 
confirmando-se foram relações determinadas pela oportunidade social, pela confiança 
prévia existente entre as organizações e pela busca da eficiência. Com relação aos 
fatores ambientais analisados, pode-se concluir que nenhum destes fatores influenciou 
de maneira direta o tipo de condicionante das relações. No entanto apresentaram 
relações indiretas com os condicionantes de maneira diferenciada. Um mesmo fator 
teve diferentes impactos nos tipos de condicionantes. 
 
Palavras-chave: rede, relação interorganizacional, arranjo produtivo, condicionantes do 

relacionamento interorganizacional. 
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ABSTRACT 

The present research had the general objective of analysing the way that the 
environmental and organizational factors affect the determinants of the existing 
relationship between the organizations related to the textile sector in Goioerê. For so 
much, the methodological procedures used were the case study, with the adoption of a 
perspective of traverse analysis. The procedures for the analysis of the data were 
multiple being of descriptive, explanatory, qualitative and quantitative nature. The 
level of analysis considered was the net of organizations and the units of analysis were 
the organizations of the net. The population included in the research added thirty one 
participants organizations of the textile net. The sample was composed by the 
managers of strategic level of each organization. For the accomplishment of the 
research, sources of primary data were used, including semi-structured interviews and 
questionnaires done with the managers of strategic level of the organizations besides 
secondary data. It was found several results related to the net structure that takes to 
conclude that some environmental, organizational and interorganizational factors 
influence the type of determinant of interorganizational relationships. The way these 
factors affects the determinant is simultaneous and correlated and it hinders the 
establishment of the exact influence of an isolated factor on the determinant of the 
relationship. The textile net in Goioerê is composed by thirty one organizations. The 
density degree found, of 40%, doesn't represent a high index since Goioerê is an 
specialized area on the textile sector. Most of the activities developed in the net refers 
to commercial procedures, following by the social ones. The determinants found for 
these relationships, in the majority, are based on the efficiency. The group of the non-
profit organizations is the only that has as preponderant activity, the change of 
information and as determinant of their relationships, the search for the reciprocity. 
Starting from these data, it is verified that the content of the relationship is a factor 
intimately linked to the type of determinant of the relationship. It is still possible to 
verify that the main activity and the organizational objectives are factors that influence 
in the type of relationship determinant. Another important aspect is the existent 
diversity among the participant organizations of the net. As example, is mentioned the 
differences in size, production capacity, technology and experience of the textile 
organizations of the net. This disparity among the organizational factors, a lot of times, 
hindered the emergence of more relationships. Consequently, the relationships that, in 
spite of everything, were confirmed, were relationships occasioned by the social 
opportunity, by the existent trust among the organizations or by the search of 
efficiency. Regarding to the environmental factors analyzed, it can be concluded that 
none of these factors influenced in a direct way the type of determinant of the 
relationships. However, they presented indirect relationships with the determinant and 
in differentiated ways. A same factor had different impacts in the types of 
determinants of interorganizational relationships. 
 
Word-key: net, interorganizational relationship, productive arrangement, determinants 

of the interorganizational relationship. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente observa-se, tanto na literatura como na investigação empírica, um 

novo ambiente organizacional. Nele as organizações são vistas como parte de redes de 

relacionamento, nas quais são estabelecidas parcerias, alianças, joint ventures, ou 

mesmo laços com outras organizações, sem envolver, necessariamente, qualquer tipo 

de contrato ou de acordo formal. Esta perspectiva proporciona a observação de 

diversos impactos e influências sobre as organizações envolvidas. Algumas destas 

relações são formadas com objetivos bem específicos; enquanto uma grande 

quantidade não possui objetivos claros. Surge, por isso, uma abordagem diferente para 

a teoria das organizações, que procura entender esta nova configuração do ambiente 

organizacional: a perspectiva de redes. O ambiente organizacional é visto como rede 

de conexões e de contatos, em que os atores sociais se relacionam constantemente com 

os outros atores que compõem este ambiente (NOHRIA, 1992). Muitos autores têm 

reconhecido que o ambiente é fundamentalmente permeado por organizações (e.g. 

SCOTT, 2003); elas tanto sofrem influências deste ambiente, quanto também exercem 

influência sobre ele. 

A abordagem de redes é uma forma de examinar as organizações não como 

átomos – isoladas e independentes umas das outras – mas como um conjunto imerso 

em contexto que, além do aspecto econômico, envolve também o histórico, político, 

cultural e social e que, por isso, apresenta motivações de diversas naturezas. Percebe-

se que os motivos econômicos não são suficientes para justificar a formação, o 

desenvolvimento e até mesmo o rompimento de relações interorganizacionais, uma 

vez que não é possível afastar-se da realidade e olhar apenas um aspecto dela, 

independentemente dos outros (GRANOVETTER, 1983). 

Além dessas características, a abordagem de redes é uma perspectiva 

relacional que se preocupa em visualizar as organizações sempre em relação às 

demais. As análises baseadas em relacionamentos interorganizacionais podem ser mais 

importantes e ricas do que a simples análise das características internas da 

organização, tais como tamanho, tecnologia e grau de centralização e formalização. A 
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análise das organizações, de maneira atomizada, perde valor, uma vez que os limites 

organizacionais estão cada vez mais dispersos e as organizações se confundem com o 

ambiente (HATCH, 1997). As capacidades organizacionais já não estão contidas nelas 

mesmas, pois as parcerias, os contatos formais ou informais fazem parte desta 

organização e podem ser vistos como recursos organizacionais que, embora avancem 

além de suas próprias fronteiras, de certa forma pertencem a elas. Como ressalta 

Ronald Burt (1992; 2003), a rede de contatos de cada organização é indiscutivelmente 

diferente e quase irreproduzível por outras organizações, de tal forma que se obtém 

vantagens competitivas obtidas por meio deste capital social representado pela rede de 

relações que um ator social possui. 

Este trabalho, baseado na noção exposta acima, vem auxiliar na ampliação da 

visão tradicional da Economia Neoclássica, principalmente a visão da Economia dos 

Custos de Transação, idealizada por Coase (1937) e fundamentada, mais tarde, por 

Williamson a partir da década de 1970. Esta pesquisa se contrapõe à idéia de divisão 

do sistema em subsistema econômico e social, tal como proposta por Talcott Parsons e 

concretizada por Hirschman na distinção entre “paixões” e “interesses”. A perspectiva 

de redes, desta forma, amplia a visão estritamente econômica, racional e competitiva 

inerente às relações interorganizacionais, utilizando uma perspectiva histórica e 

contextual, ou seja, tão mais real na medida em que não visa a separar os elementos 

presentes na realidade, que não podem ser separados, porque estão imbricados 

(GRANOVETTER, 1983; BURT, 1992). 

Neste contexto, o presente estudo parte do pressuposto de que os 

relacionamentos interorganizacionais são fenômenos de importância estratégica e 

influenciam o desenvolvimento e o desempenho das organizações. 

Esta pesquisa tem o propósito de analisar algumas características de uma rede 

formada por organizações relacionadas ao setor têxtil situada no município de Goioerê, 

noroeste do estado do Paraná. Mais especificamente, identificar os condicionantes e os 

motivos que levam as organizações a se inter-relacionarem umas com as outras, e 

ainda verificar quais são os fatores ambientais e organizacionais que influenciam o 

tipo de condicionante do relacionamento. 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

A presente pesquisa tem como tema central a formação e o desenvolvimento 

de redes de relacionamento entre as organizações. Em face do exposto, formula-se o 

seguinte problema de pesquisa: 

 

Qual a influência dos fatores ambientais e organizacionais sobre os 

condicionantes do relacionamento existente entre as organizações ligadas ao setor 

têxtil em Goioerê? 

1.2 OBJETIVOS DE PESQUISA 

O objetivo geral da pesquisa é aprofundar os conhecimentos acerca dos 

relacionamentos interorganizacionais e da natureza dos condicionantes das relações. 

Para tanto são formulados os seguintes objetivos específicos. 

 Identificar a rede os seus participantes. 

 Identificar a duração do relacionamento, a freqüência dos contatos e a 

importância atribuída à relação por cada ator. 

 Identificar as organizações que exercem maior influência sobre as outras 

participantes da rede. 

 Identificar os condicionantes dos relacionamentos interorganizacionais 

existentes na rede. 

 Verificar as variações nos condicionantes do relacionamento 

interorganizacional no decorrer do relacionamento. 

 Identificar a influência dos fatores ambientais e organizacionais sobre os 

condicionantes dos relacionamentos interorganizacionais existentes na rede. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS TEÓRICA E PRÁTICA 

Esta pesquisa justifica-se pela importância do tema e por ser um fenômeno de 

recente investigação científica, pois existem relativamente poucas pesquisas realizadas 

no Brasil sob a perspectiva de redes na área organizacional (CUNHA e CARRIERI, 

2003). Nas situações em que esta perspectiva é utilizada, há ainda forte predominância 

de estudos que utilizam abordagens técnico-econômicas em detrimento de ênfases 

histórico-culturais (VIZEU, 2003), ou seja, apesar da reconhecida e comprovada 

importância da contextualização da atividade organizacional, muitos estudos ainda 

privilegiam apenas o aspecto econômico e instrumental das relações entre os atores 

sociais. Sabe-se que as organizações se interessam pelo relacionamento umas com as 

outras não só por motivos de eficiência, mas por outros motivos também. 

Este trabalho visa a aprofundar o conhecimento acerca das razões que levam 

as organizações a se relacionarem com outras organizações, entendendo as razões 

técnicas, instrumentais e, também, as razões sociais, políticas e culturais envolvidas 

neste relacionamento; e, ainda, a caracterizar os fatores externos e internos da 

organização que afetam os condicionantes do relacionamento entre as organizações. 

Além da identificação dessas razões, é necessário identificar qual o grau de 

importância de cada uma das razões, muitas vezes coexistentes, e se há alguma 

predominância de alguma razão sobre outra. Da mesma forma, é relevante conhecer 

quais os fatores que levam ao relacionamento entre dois atores sociais. 

Esta pesquisa justifica-se na medida em que auxilia a compreensão dos 

condicionantes do relacionamento que as organizações utilizam, de forma direta ou 

indireta, contribuindo para melhor entendimento da natureza do relacionamento. É 

importante conhecer quais são os condicionantes de um relacionamento para se 

entender quais as expectativas das organizações com ele e se elas estão sendo atingidas 

da forma concebida. Para as organizações integrantes da rede, o benefício do estudo 

consiste em demonstrar por que os seus parceiros se relacionam com ela e qual a 

verdadeira intenção deste relacionamento. Um ator, sabendo por que os outros atores 

se relacionam com ele, e identificando qual o padrão de relacionamento existente, 

poderá investir nos tipos de relacionamento que julgar mais vantajosos para si, em 
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termos estratégicos, tanto economicamente quanto socialmente, além de poder atender 

melhor às expectativas do seu parceiro. 

Os diferentes objetivos das organizações podem implicar diferentes tipos de 

relacionamento entre os atores, tendo uma influência no comportamento adotado pela 

organização em face do relacionamento. 

A razão identificada para o relacionamento entre as organizações acaba 

evidenciando qual a estratégia perseguida pela organização por meio deste 

relacionamento. O foco deste trabalho é o seguinte: saber o que a organização quer 

atingir com o relacionamento, apontar quais objetivos ela quer alcançar e descobrir 

que fatores agem no sentido de promover ou inibir o alcance destes objetivos. 

Por último, este estudo visa a identificar quais as conseqüências do inter-

relacionamento para as organizações envolvidas e também para o campo 

organizacional em exame, além de gerar conclusões que lhes possibilitem a obtenção 

de maior aproveitamento, em termos estratégicos, instrumentais e sociais das relações. 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação comporta sete capítulos. O primeiro deles compreende a 

introdução, a apresentação do tema de pesquisa, a formulação do problema, a 

descrição dos objetivos da pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, 

seguidos das justificativas teórica e prática. 

O segundo capítulo consiste na elaboração da base teórico-empírica. Este 

capítulo, por sua vez, está subdividido em quatro seções principais. A primeira 

abordará algumas perspectivas teóricas mais relevantes no estudo de redes. A segunda 

tratará dos condicionantes de relacionamento entre as organizações. A terceira 

examinará, de maneira breve, alguns aspectos do ambiente e da organização. E por 

último, a seção final se fixará na revisão teórica de temas concernentes ao desempenho 

das redes, identificando os fatores ambientais e organizacionais que influenciam o seu 

desenvolvimento. 
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No terceiro capítulo, será apresentada a metodologia utilizada para a 

realização da pesquisa. Ele está subdividido em duas seções. A primeira, intitulada 

Especificação do Problema, contém a formulação das perguntas de pesquisa, a 

apresentação das categorias de análise bem como o seu relacionamento e a definição 

das categorias de análise e de outros termos relevantes. A segunda seção apresenta o 

delineamento e a delimitação da pesquisa, explicitando a população e a amostra da 

pesquisa, o próprio delineamento da pesquisa, as fontes de dados, as facilidades e 

dificuldades na coleta de dados e as limitações da pesquisa. 

No quarto capítulo, são apresentados e analisados os dados coletados na 

pesquisa. No quinto capítulo, são abordadas as conclusões sobre a pesquisa e as 

sugestões de pesquisas futuras. 
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2 BASE TEÓRICO-EMPÍRICA 

Neste capítulo, serão apresentadas as teorias e os estudos empíricos relevantes 

para a realização desta pesquisa. A primeira seção tem como objetivo a identificação 

das principais abordagens atualmente utilizadas para o estudo das relações 

interorganizacionais. A segunda tratará da natureza dos condicionantes dos 

relacionamentos interorganizacionais utilizados pelas organizações. A terceira 

comentará os aspectos do ambiente e da organização. A quarta parte examinará temas 

relacionados ao desempenho das redes. 

2.1 RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS 

Pelo menos desde 1950 o conceito de redes tem ocupado lugar de destaque em 

diversas áreas do conhecimento como a antropologia, sociologia, psicologia, saúde 

mental e biologia molecular. No campo do comportamento organizacional, o conceito 

data da década de 1930, quando Roethlisberger e Dickson descreveram e enfatizaram a 

importância das redes informais de relações em organizações (NOHRIA, 1992). 

Há algumas razões para o crescente interesse no conceito de redes entre os 

estudiosos de organizações. Em primeiro lugar, a emergência da chamada “Nova 

Competição”, período em que o modelo de organização característica é aquele em 

rede, com ligações laterais e horizontais dentro e entre as empresas, e também aquele 

em que novas formas organizacionais são menos marcadas pela hierarquia e mais pela 

flexibilidade. Uma segunda razão é o recente desenvolvimento tecnológico, com as 

novas tecnologias de informação em que foi possível, por exemplo, a formação de 

grupos mais desagregados geograficamente e mais bem distribuídos e flexíveis. A 

terceira razão baseia-se no desenvolvimento da análise de redes como disciplina 

acadêmica, dando mais destaque e legitimidade ao tema (NOHRIA, 1992). 

O crescente reconhecimento de que as organizações operam tipicamente em 

contexto ambiental relacional e que a sua sobrevivência e desempenho, 
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freqüentemente, dependem, de modo crítico, de suas ligações e vínculos com outras 

organizações têm gerado uma literatura muito vasta sobre o assunto, mas ao mesmo 

tempo bastante fragmentada e pouco consolidada conceitualmente (OLIVER, 1990; 

OLIVER e EBERS, 1998). 

Oliver e Ebers (1998) em uma pesquisa fazem a revisão de diversos artigos de 

1980 a 1996 e procuram mapear as pesquisas realizadas sobre as relações 

interorganizacionais e as redes. Identificam várias abordagens para o tema dentro dos 

estudos organizacionais e consideram que o estabelecimento de diferentes visões 

teóricas sobre o assunto encoraja exame mais minucioso e rigor intelectual mais 

acurado. Mas, segundo os autores, é o momento de fazer um balanço sobre tudo o que 

foi alcançado no campo de redes assim como o de identificar os futuros desafios deste 

campo. 

De acordo com a literatura, existem diversas correntes teóricas que abordam o 

tema das redes interorganizacionais. Oliver e Ebers (1998) encontraram dezessete 

teorias ou perspectivas sobre o tema das relações interorganizacionais, tais como 

dependência de recursos, ecologia populacional, teoria institucional, visão estratégica, 

economia dos custos de transação, teoria contingencial, teoria da agência e 

estruturação. 

A análise feita pelos autores sugere a existência de quatro paradigmas de 

pesquisa em relação ao estudo de redes interorganizacionais assim denominados: 1) 

redes sociais; 2) poder e controle; 3) teoria institucional; e 4) economia institucional e 

perspectivas estratégicas. A perspectiva de redes sociais se situa num extremo e a 

economia institucional e as perspectivas estratégicas no outro. Desta forma, o tema 

parece inclinar-se para dois pontos focais: o da perspectiva de redes sociais em um 

pólo, e o da governança em outro. A perspectiva de redes sociais se caracteriza pelo 

exame de como as propriedades estruturais das suas redes internas e externas, assim 

como as suas posições dentro das redes, influenciam as organizações e os seus 

membros. Já a perspectiva de governança compreende todas as abordagens teóricas 

que estudam os mecanismos institucionais a partir dos quais as relações 

interorganizacionais são iniciadas, negociadas, delineadas, coordenadas, monitoradas, 

adaptadas e finalizadas. A primeira variante desta perspectiva é a da teoria 
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institucional, na qual os atributos do ambiente institucional têm papel proeminente nas 

explicações da formação das redes interorganizacionais e da maneira como se 

apresentam. A segunda – a economia institucional e as abordagens estratégicas – 

estabelece o enfoque de como forjar as relações em rede e o modo de organizá-las, de 

maneira que os atores tenham maior acesso e utilizem melhor os recursos provenientes 

do inter-relacionamento, que irão reduzir a sua dependência ou aumentar a sua posição 

competitiva. Esta perspectiva normalmente se concentra nos recursos e nas suas 

características e freqüentemente concebe os laços da rede em termos organizacionais, 

contratuais e de posse (OLIVER e EBERS, 1998). 

Várias definições são encontradas para as redes interorganizacionais. Oliver 

(1990, p. 241) sugere que os relacionamentos interorganizacionais podem ser 

caracterizados como o conjunto de transações relativamente duradouras, isto é, os 

fluxos e as ligações que ocorrem entre uma organização e outras organizações no seu 

ambiente. Percebe-se que a definição mais utilizada, apesar de mais antiga, ainda é a 

de Laumann, Galaskiewicz e Marsden, em que a rede social é definida como conjunto 

de nós, laços (representados por pessoas ou organizações) ligados por um conjunto de 

relações sociais, tais como a amizade, a transferência de fundos, e o pertencimento de 

determinado tipo (LAUMANN, GALASKIEWICZ e MARSDEN1, apud NOHRIA, 

1992; GULATI, 1998). 

Nohria (1992) adota cinco premissas básicas concernentes à perspectiva de 

redes. Adotar a perspectiva de redes significa adotar nova abordagem, nova lente para 

a análise das organizações, e implica coleta de dados específica e utilização de técnicas 

metodológicas e analíticas diferentes das convencionais. 

A primeira é a de que todas as organizações são redes sociais que precisam ser 

tratadas e analisadas como tais. Igualmente importante é a consideração de que a 

composição de uma rede vai além das relações formais e prescritas que uma 

organização possui, contemplando também as relações informais ou emergentes de 

qualquer tipo, dentro ou fora dos limites formais da organização. A análise destas 

                                                
1 LAUMANN, GALASKIEWICZ e MARSDEN. Community structure as inter-organizational linkages. Annual 
Review of Sociology, 4, p. 155-484, 1978. 
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relações mais “escondidas” pode ser de grande valia para o entendimento das 

organizações. 

A segunda é a de que o ambiente organizacional seja visto como rede 

composta de organizações, porquanto, desde que as organizações foram percebidas 

como sistemas abertos, o ambiente organizacional passou a ter importância crítica na 

teoria organizacional. Proponentes da perspectiva de redes consideram que os 

elementos mais significativos do ambiente organizacional são as outras organizações 

com as quais há transação, mas salientam que a mera identificação destas outras 

organizações não é suficiente; é muito importante conhecer os padrões de 

relacionamento existente entre elas (NOHRIA, 1992). O campo interorganizacional é 

definido por DiMaggio e Powell (1983) como sendo composto por fornecedores 

chave, consumidores de produtos e de recursos, agências reguladoras e outras 

organizações que produzem serviços e produtos similares. A abordagem de redes não é 

simples, justamente porque se aproxima muito do real. Na verdade, é difícil determinar 

até onde vai uma organização e até onde se pode delimitar uma rede (NELSON, 1984). 

Este é um problema freqüentemente identificado, e tem sido o foco de muitos 

trabalhos. No entanto pode-se dizer que a preocupação com a delimitação da rede tem 

importância mínima, se comparada ao estudo das características das redes. A 

delimitação deve ser feita apenas com finalidades empíricas, para poder saber até onde 

vai uma pesquisa; o critério deve ser formulado pelo pesquisador da maneira que lhe 

pareça mais conveniente e coerente. 

A terceira premissa, concernente à perspectiva de redes, é a que estabelece que 

as ações dos atores organizacionais são mais bem entendidas, quando analisadas nos 

termos de sua posição nas redes de relacionamento, do que apenas pelas diferenças 

existentes nos seus atributos e características. 

A quarta é a que diz que as redes constrangem as ações organizacionais assim 

como as ações organizacionais modelam as redes. A todo o momento, as redes estão 

sendo socialmente construídas, reproduzidas e alteradas pelas ações dos atores sociais. 

A quinta é a que revela que a análise comparativa das organizações deve levar 

em conta as características da rede como um todo (NOHRIA, 1992). Pela adoção desta 

nova perspectiva poder-se-á explicar melhor a diferença entre o poder e a influência de 
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determinados indivíduos em grupos organizacionais, quais as razões que levam as 

organizações a formarem alianças estratégicas ou outras formas de relacionamento, as 

diferenças existentes nos esforços organizacionais em relação a novos 

empreendimentos ou mudanças organizacionais e, ainda, entender as características 

organizacionais que diferenciam a “Nova Competição” da “Velha” (NOHRIA, 1992). 

Os estudos sobre as relações interorganizacionais aqui no Brasil, segundo 

Cunha e Carrieri (2003), autores de uma pesquisa de levantamento dos artigos 

publicados em cinco principais periódicos nacionais durante o período de 1993 a 2002, 

revelam que somente 9,2% dos artigos publicados utilizam a abordagem 

interorganizacional. No entanto identificaram uma tendência de elevação destas 

publicações nos últimos anos. A metodologia principal utilizada nas pesquisas sobre o 

tema tem sido a de estudo de caso, seguida pela análise teórica, depois por survey e por 

último pela simulação laboratorial. Quanto à abordagem teórica utilizada pelos autores 

dos artigos, a principal é a econômica (71,1%), baseada em custos de transação, 

economia de recursos, decisão entre mercado e hierarquia, terceirização, cadeia de 

valor, dentre outras. A segunda abordagem mais utilizada baseia-se na administração 

pública, seguida pela abordagem de marketing e por último a abordagem sociológica. 

Os autores do artigo concluem que ainda há muitos estudos a serem feitos na 

área de relacionamentos interorganizacionais, principalmente devido à superficialidade 

com que muitos autores tratam do tema e, muitas vezes, pela falta de uma revisão 

teórica bem feita que contemple estudos clássicos sobre o tema. Além disso, percebe-

se que a metodologia de estudo de caso empregada não tem sido corretamente 

utilizada, visto que, muitas vezes, não se vê uma análise aprofundada que permita 

obter a construção de conclusões inovadoras e de generalizações analíticas (CUNHA e 

CARRIERI, 2003). 

Vizeu (2003), em levantamento sobre os artigos, publicados no Enanpad de 

1998 a 2002, também identificou que, nos estudos realizados sobre redes 

interorganizacionais, existe uma predominância na utilização de abordagens técnico-

econômicas em detrimento de abordagens histórico-culturais. Este resultado pode ser 

explicado pela predominância da utilização de pesquisas norte-americanas nos estudos 



 

 

12

organizacionais. As principais características das duas abordagens podem ser 

ilustradas pelo quadro a seguir: 

 
QUADRO 1 – SÍNTESE DOS ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Abordagem técnico-econômica 
 

Abordagem histórico-cultural 
 

Comportamento oportunístico Ênfase no âmbito histórico-cultural 
Racionalidade cognitivo-instrumental Uso de perspectivas sociológicas subjetivistas 
Determinismo ambiental Conceito de territorialidade (enquanto categoria 

culturalmente constituída) 
Reificação de categorias organizacionais (estrutura; 
estratégia) 

Consideração da esfera econômica como um enclave 
emerso em uma dimensão social mais ampla 

Ênfase em fatores tecnológicos Consideração da confiança enquanto pressuposto 
intersubjetivo (reconhecimento mútuo e identidade) 

Nenhuma ou pouca consideração do imperativo sócio-
cultural 

Consideração das relações interfirmas enquanto 
interações sociais efetivadas no mundo vivido (categoria 
fenomenológica) 

 
FONTE: VIZEU, 2003. 

 

As pesquisas que pudessem contemplar mais elementos, por meio de uma 

orientação multidimensional com relação às escolas de pensamento e às abordagens 

metodológicas, conseguiriam retratar melhor a realidade interorganizacional 

(OSBORN e HAGEDOORN, 1997). 

Em seguida, discutiremos brevemente algumas abordagens teóricas das 

relações interorganizacionais. Serão abordadas a economia dos custos de transação, a 

teoria da dependência de recursos, as redes cooperativas, a abordagem socioeconômica 

e a imersão social e, por fim, a abordagem estratégica. 

2.1.1 Economia dos Custos de Transação 

Williamson baseia-se no pressuposto de que os agentes econômicos agem de 

acordo com a sua racionalidade e, portanto, com a racionalidade limitada. Com isso os 

agentes não têm capacidade para prever todas as contingências futuras, devido à sua 

limitação de habilidades e conhecimentos, à falta de acesso às informações e à 

incapacidade de processar todas as informações disponíveis. Outro aspecto salientado 

por Williamson refere-se ao comportamento oportunista, ou seja, ele parte da hipótese 

de que os agentes agem em benefício próprio e com certa esperteza. De acordo com 
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Williamson, o conceito de oportunismo está muito ligado à questão dos custos de 

transação (VISCONTI, 2001 e WILLIAMSON, 1979). 

Quanto à caracterização das transações, Williamson (1979) destaca três 

características que sustentam a argumentação para os diferentes formatos da economia. 

Estas características são: a freqüência da transação (ocasional ou recorrente); a 

incerteza relativa à transação devido à racionalidade limitada do agente e da 

possibilidade de oportunismo; e a especificidade do ativo (possibilidade de reemprego 

de um ativo sem que isto acarrete perda de valor). 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) tem sido muito utilizada para a 

explicação das formas de governança e esta se baseia fundamentalmente em 

considerações relacionadas à eficiência. As organizações, nesta perspectiva, 

consideram os menores custos de transação e de produção nas suas decisões. Além 

disso, a ECT parte do pressuposto de que as organizações agem oportunistamente, ou 

seja, as implicações do comportamento baseado na confiança são ignoradas no 

momento da definição dos mecanismos de governança (RING e VAN DE VEN, 

1992). 

A ECT parte da idéia central de que os mercados e as hierarquias são formas 

alternativas para conduzir as transações, sendo que a prevalência de uma ou de outra 

forma dependerá do grau de informação disponível para os pares. Ou seja, as 

transações são realizadas dentro da estrutura hierárquica da empresa, quando o 

mercado não se demonstra eficiente ou quando há incertezas e desconfianças em 

relação aos resultados almejados. As transações são levadas ao mercado, quando a 

informação necessária está acessível e se apresenta de modo simples para as partes 

envolvidas (BAUER, 2003). Assim, as relações entre as empresas podem ser 

representadas em um continuum: em um extremo está o mercado ou os competidores; 

e em outro está a hierarquia, com os gerentes exercendo autoridade e adotando 

comportamentos oportunistas (POWELL, 1990). 

Em seguida, apresentaremos algumas críticas feitas pelos teóricos sobre os 

pressupostos da economia dos custos de transação. 
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2.1.1.1 Ampliação da abordagem dos custos de transação 

De acordo com Visconti (2001), as redes de firmas poderiam ser entendidas 

como formas híbridas de governança, estando situadas entre os mercados e a 

integração completa. Contrariamente ao comportamento oportunista, característico dos 

agentes individuais, as redes de firmas desenvolveriam um ambiente de confiança 

mútua, apoiado na cooperação entre os seus participantes (GHOSHAL e MORAN, 

1996). Normalmente, a formalização da cooperação entre as partes se dá por meio de 

contratos incompletos que possibilitariam o ajustamento ao longo do tempo. 

Segundo Granovetter (1985), a visão subsocializada é encontrada 

principalmente na nova economia institucional a partir de um grupo de economistas 

com interesse em explicar as instituições sociais com base em uma visão neoclássica. 

Esta visão ignora a extensão com que as relações pessoais e as obrigações inerentes a 

elas inibem a desonestidade e encorajam a confiança. Williamson questiona em que 

circunstâncias as funções econômicas são realizadas dentro dos limites das firmas 

hierárquicas ou pelos processos de mercado que atravessam estes limites. A sua 

resposta, condizente com a ênfase geral da nova economia institucional, é a de que a 

forma organizacional observada em qualquer situação é aquela que lida mais 

eficientemente com os custos das transações econômicas. Aquelas que são incertas em 

relação ao resultado, que necessitam de acompanhamento freqüente e de investimentos 

específicos para a transação e, ainda, que não podem ser facilmente transferidas por 

meio da interação com os outros, provavelmente, serão feitas dentro das firmas 

hierarquicamente organizadas. Por outro lado, aquelas atividades não repetitivas e que 

não requerem nenhum investimento específico para a transação, normalmente, serão 

realizadas entre as firmas, ou seja, por uma interface do mercado. Neste sentido, as 

transações são internalizadas dentro das hierarquias por duas razões. A primeira refere-

se à racionalidade limitada, que parte do pressuposto da existência de inabilidade dos 

atores em prever e antecipar todas as contingências que serão relevantes para os 

contratos de longo prazo, porque, quando as transações são internalizadas, não há 

necessidade de prever todas estas contingências, uma vez que elas podem ser 



 

 

15

controladas pela estrutura de governança interna da própria firma. A segunda razão 

refere-se ao oportunismo, que significa a busca racional da vantagem própria. 

Williamson trata as influências da estrutura social no comportamento do 

mercado como exceções e acaba falhando, quando não faz a análise das relações 

diádicas e não considera que elas estão imersas em sistemas de relações sociais mais 

amplos. Granovetter argumenta que o mercado anônimo, previsto pelos modelos 

neoclássicos, é inexistente na vida econômica e que as transações de todos os tipos são 

comuns e coexistem com as conexões sociais (GRANOVETTER, 1985). 

Granovetter ressalta que existe a evidência empírica de que, mesmo em 

transações complexas, um alto nível de ordem pode ser encontrado no mercado, assim 

como um alto nível de desordem pode ser encontrado dentro da firma. Estas 

ocorrências, contrariamente às suposições de Williamson, dependem da natureza das 

relações pessoais e das redes de relações entre as firmas e dentro delas, ou seja, a 

ordem ou a desordem e a honestidade ou a desonestidade têm mais que ver com a 

estrutura destas relações do que com a forma organizacional adotada 

(GRANOVETTER, 1985). 

Granovetter (1985) conclui dizendo que a maioria dos comportamentos está 

imersa em redes de relações interpessoais e que este argumento evita os extremos 

gerados pelas visões subsocializadas ou supersocializadas da ação humana. Muitos 

sociólogos, com exceção de Burt, Baker e White, têm aceitado a suposição dos 

economistas de que os processos de mercado não fazem parte do estudo pela 

sociologia, porque as relações sociais possuem papel periférico nas sociedades 

modernas. Contrariamente a esta premissa, Granovetter sustenta que a análise das 

instituições deve ser feita a partir de uma argumentação sociológica, histórica e legal e 

que é esta que apresenta uma solução eficiente para os problemas econômicos. 

A noção de que uma escolha racional é separada das influências sociais 

desencorajou uma análise sociológica mais detalhada da vida econômica e fez 

proliferar a utilização de visões reducionistas pelos economistas neoclássicos, 

baseadas apenas em uma psicologia ingênua que negligencia a estrutura social 

(GRANOVETTER, 1985). 
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Outros autores também criticam a ECT, porque ela considera como unidade de 

análise uma única transação, porquanto, contrariamente, os arranjos cooperativos 

normalmente envolvem várias transações com o mesmo parceiro. Ou seja, esta 

abordagem acaba desconsiderando a história das relações, ao analisar um momento da 

realidade e ao adotar uma postura estática num ambiente extremamente dinâmico, não 

reconhecendo as estruturas de governança, tais como a repetição das transações, o 

papel chave da confiança, da eqüidade e da justiça, em qualquer relacionamento 

interorganizacional. O conhecimento do comportamento dos parceiros e o 

estabelecimento de normas e rotinas podem mitigar os riscos de oportunismo. Se 

reconhecermos que qualquer transação está imersa em uma história de 

relacionamentos passados e numa rede de relacionamentos mais ampla, então os 

pressupostos da ECT têm de ser profundamente revistos. As redes sociais promovem a 

confiança e reduzem os custos de transação em diversos aspectos, pois as redes 

reduzem as assimetrias de informação e inibem a prática de ações oportunistas. O 

oportunismo tem efeitos na reputação de determinada organização, afetando não 

somente um relacionamento específico, mas todos os outros relacionamentos correntes 

e potenciais, pois a rede possibilita a rápida dispersão de informações. E, como se 

sabe, a imagem e a reputação de uma empresa não se constroem facilmente. Assim, as 

redes criam fortes desincentivos para o comportamento oportunista. A diferença entre 

as duas perspectivas está em que a dos custos de transação apresenta os benefícios em 

termos de eficiência, a partir da redução dos custos de governança da transação, 

enquanto a perspectiva de redes permite uma consideração dos benefícios estratégicos 

obtidos a partir não somente de um único relacionamento, mas das relações existentes 

na rede inteira (GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000b; POWELL, 1998). 

Na ECT, as relações sociais são ignoradas, uma vez que, nas circunstâncias de 

um mercado competitivo, cujas partes são consideradas iguais em direitos e legalmente 

livres, estas relações sociais, se examinadas, tendem a ser vistas como atomizadas, ou 

seja, independentes ou irrelevantes, pois partem do pressuposto de Adam Smith que 

observou em 1776 que a atomização social é um pré-requisito para a possibilidade de 

uma competição perfeita (RING e VAN DE VEN, 1992). 
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Muitos teóricos têm buscado entender a questão da incerteza associada às 

transações e a maioria tem argumentado que as organizações respondem à incerteza 

removendo as transações do mercado e colocando-as em contexto mais hierárquico, o 

que constitui resposta compatível com a economia dos custos de transação. Alguns 

teóricos, segundo Podolny (1994), embasados na visão da dependência de recursos, 

admitem que a incerteza relacionada à transação pode ser administrada pela 

transformação das relações de troca em relações de poder, desta forma removendo-as 

do mercado puro. Podolny (1994), entretanto, propõe respostas alternativas da 

organização à incerteza, adotando orientação mais social. Por exemplo, a consideração 

da posição que os parceiros potenciais ocupam na estrutura social é uma forma, e a 

utilização do princípio da exclusividade na escolha dos parceiros é outra. Ou seja, em 

condições de maior incerteza, as organizações selecionam parceiros já conhecidos, 

com os quais já tiveram algum tipo de relacionamento. Esta hipótese se fundamenta no 

estudo de busca da satisfação realizado por March em 1988. Ele sustenta que, nos 

momentos em que os parceiros não podem ser escolhidos com clareza e certeza, as 

organizações acabam escolhendo-os a partir de um grupo de parceiros potenciais já 

conhecidos, elegendo-os a partir deste grupo restrito. Parte-se do pressuposto de que 

não é necessário conhecer todos os parceiros que ainda não se conhecem para poder 

fazer boa escolha. À medida que se encontra algum parceiro satisfatório toma-se a 

decisão e seleciona-se o parceiro. 

Outro pressuposto é o de que quanto maior a incerteza, maior será a 

probabilidade de a organização se relacionar com outras organizações de status similar 

ao seu, porque, quando as organizações são avaliadas por outras e não têm acesso 

direto para identificar a reputação, o status e a sua eficiência organizacional, elas se 

baseiam no status que os seus parceiros possuem e comparam aquela organização com 

as outras com as quais já mantêm contato. Alguns autores comentam que os processos 

de comparação social são iniciados pela incerteza; quanto maior ela for, maior será a 

probabilidade de as pessoas utilizarem critérios particulares e pessoais, ao invés de 

critérios universais (PODOLNY, 1994). 

Uma das razões pelas quais a economia dos custos de transação não reconhece 

a importância do status é devida ao tratamento da díade (relação estabelecida aos 
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pares) como unidade de análise, enquanto o status deriva de interações e de relações 

que vão além da díade para compor uma rede de relações (PODOLNY, 1994). 

A análise de Podolny (1994) considera que as organizações utilizam 

informações relativas à estrutura social como um todo e, com isso, acabam, mesmo 

que de forma indireta, economizando em suas transações. 

Segundo Granovetter, (1985), a escolha entre o mercado e a hierarquia não se 

dá em função do nível de complexidade e de incerteza existentes, mas em razão da 

natureza das relações pessoais e das redes entre as organizações, porque, segundo 

Bauer (2003), é provável que encontremos ordem e bom desempenho em transações 

complexas e incertas, assim como desordem e baixo desempenho dentro da hierarquia 

da empresa. 

A seguir serão apresentadas algumas considerações acerca da Teoria da 

Dependência de Recursos como forma de explicar os relacionamentos 

interorganizacionais. 

2.1.2 Teoria da Dependência de Recursos 

Segundo Grandori e Soda (1995), a teoria da dependência de recursos, 

apresentada por Pfeffer e Salancik, foi uma das poucas contribuições concebidas para 

muitos tipos importantes de redes de inter-relacionamento. Uma das contribuições 

importantes do livro, para a elucidação de mais uma dimensão na explicação em rede, 

foi a que preconiza a manipulação estratégica das transações com o propósito de 

mudar as relações de interdependência para obter vantagem para si próprio. Esta teoria 

distingue vários tipos de dependência como possíveis prognósticos de redes, tanto em 

termos quantitativos como qualitativos. 

A teoria da dependência de recursos parte do pressuposto de que as 

organizações estabelecem relações interorganizacionais com o propósito de obter 

recursos escassos e que sejam estratégicos para poderem manter a sua posição no 

mercado. O equilíbrio da dependência das organizações perante as outras pode ser 

obtido de diversas maneiras, como as seguintes: adaptação ou alteração das restrições; 

alteração das interdependências por meio de fusões; adoção de estratégias de 
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diversificação ou de crescimento; negociação com os integrantes do ambiente por 

meio da integração entre as diretorias; formação de joint ventures ou outros tipos de 

associações; mudança da legislação ou obtenção de legitimidade em seu ambiente 

através da ação política (PFEFFER e SALANCIK2, apud BAUER, 2003; WILK e 

FENSTERSEIFER, 2003). 

O reconhecimento de que nenhuma organização contempla, em si mesma, 

todos os recursos e competências necessárias para uma oferta compatível com a 

demanda é fator que leva as organizações a conceberem ações articuladas de 

complementaridade em rede. Assim, as capacidades de uma organização recaem sobre 

a forma de gestão destes relacionamentos interorganizacionais (PEREIRA e 

PEDROZO, 2003). 

Apesar de a teoria da dependência de recursos vislumbrar o tema do poder nas 

organizações e se chocar com alguns conceitos teóricos dominantes focados na 

eficiência, os seus pressupostos subjacentes ainda se baseiam em modelo de ator 

estritamente racional (TOLBERT e ZUCKER, 1999). A visão baseada em recursos, 

enfatizando os recursos materiais e as capacidades como catalisadores do processo de 

formação de alianças, tem negligenciado importantes imperativos sociais que podem 

ser influentes também. Esta perspectiva focaliza apenas as capacidades internas da 

organização e deixa de lado fatores importantes que poderiam influenciar a 

disponibilidade e o acesso às oportunidades de formação da aliança (ANDREWS3, 

1971 apud GULATI, 1999). Os fatores sociais, resultantes da imersão das empresas 

em rico contexto social, podem ser muito influentes na percepção das empresas em 

relação ao conjunto de oportunidades existentes. 

Em seguida, serão feitas algumas considerações críticas a respeito da teoria da 

dependência de recursos e apresentados alguns aspectos a mais sobre a teoria. 

                                                
2 PFEFFER, J.; SALANCIK, G. R. The external control of organizations: a resource dependence perspective. 
New York: Harper & Row, 1978. 
3 ANDREWS, K. The concept of Corporate Strategy. Irwin, Homewood, IL, 1971. 
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2.1.2.1 Extensão da teoria da dependência de recursos 

Uma das mais comuns explicações para a formação de alianças estratégicas 

tem sido baseada nas explicações dos custos de transação, como já salientado 

anteriormente; ela enfoca as características dos laços de transação, a eficiência estática 

e as situações rotineiras. Mas, muitas vezes, não consegue capturar os fatores 

estratégicos e sociais envolvidos na formação das alianças. Segundo Eisenhardt e 

Schoonhoven (1996), a lógica da formação de alianças baseia-se nas necessidades 

estratégicas e nas oportunidades sociais. No estudo que realizaram, os autores 

descobriram que as alianças se formam no momento em que as empresas estão em 

posições estratégicas vulneráveis, ou porque estão competindo em meio a indústrias 

emergentes ou altamente competitivas ou porque elas estão testando técnicas 

estratégicas pioneiras. As alianças também podem formar-se quando as empresas têm 

fortes posições sociais e são levadas por times experientes e interligados da alta 

administração que, normalmente, possuem os recursos necessários para conhecer, 

atrair e engajar parceiros. Com freqüência, as empresas formam alianças com 

empresas já conhecidas; por exemplo, por meio de contatos e relacionamentos 

pessoais, e que possuem status e referência no mercado e que possuem algum 

integrante conhecido de boa reputação e digno de confiança. 

O estabelecimento de alianças estratégicas tem sido uma estratégia central 

para muitas empresas contemporâneas, seja pelo relacionamento cooperativo que ajuda 

as firmas a conservarem recursos e a dividirem riscos, seja pelo aumento da 

legitimidade obtida, seja pelas oportunidades conquistadas para a obtenção de novas 

competências, seja pelo ganho de poder de mercado em razão da possibilidade de 

mover-se rapidamente em novos mercados e tecnologias e pela criação de futuros 

investimentos. Apesar dos ganhos obtidos com a aliança, existem riscos associados a 

ela, tais como altos custos de transação, geração de acomodação por parte das 

empresas no que diz respeito ao desenvolvimento de capacidades e, ainda, 

possibilidade de a empresa parceira poder apropriar-se de alguns tipos de tecnologia e 

outras competências centrais e de poder diminuir as fontes de rendimento da empresa 

por meio da divisão de lucros entre elas. Utilizando a perspectiva da dependência de 
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recursos, que vê a organização como um conjunto de recursos (que engloba forças, 

bens e ativos), tangíveis ou intangíveis, os autores entendem que as empresas entram 

em alianças estratégicas em razão das necessidades e oportunidades geradas pelos seus 

recursos. Além disso, os resultados sugerem que as empresas devem ter recursos para 

poderem obter mais recursos por meio das alianças, o que sugere uma troca de 

benefícios e não uma cooperação unilateral. As alianças são relacionamentos 

cooperativos, dirigidos por uma lógica de necessidades estratégicas e de oportunidades 

sociais. Em contraste com a visão da economia dos custos de transação, a proposta dos 

autores enfatiza fatores estratégicos e sociais ao invés dos custos de transação; as 

características da empresa e não as características da transação, uma lógica de 

necessidades e de oportunidades e não de eficiência. Além disso, os benefícios 

estratégicos proporcionados pela aliança superam as ineficiências dos custos de 

transação (EISENHARDT e SCHOONHOVEN, 1996). 

Os resultados principais encontrados pelos autores de uma pesquisa realizada 

sobre alianças baseadas no desenvolvimento de produtos em empresas de 

semicondutores foram os seguintes: a taxa de formação de alianças aumentou devido à 

posição estratégica da firma em relação à competitividade, e por causa das condições 

difíceis de mercado e das situações de incerteza. As características dos executivos da 

alta administração, tais como experiência, boa reputação e relacionamento com 

empregadores anteriores, afetaram a taxa de formação de alianças. Estes resultados 

enfatizam a importância da posição social para a formação das alianças. Enquanto 

pesquisas anteriores tinham os seus focos direcionados principalmente nos 

condicionantes sociais da formação de alianças, tais como a posição da empresa dentro 

de uma rede, a contribuição deste artigo é a de reconhecer as vantagens dos executivos 

seniores na facilitação da formação de alianças, além dos fatores relacionados à 

indústria e à empresa. Os resultados vistos juntos reforçam a idéia de que a ação 

estratégica ocorre dentro de um contexto social. As empresas cooperam entre si 

quando precisam, quando estão habilitadas para isso e quando as formas de 

cooperação se tornam populares (EISENHARDT e SCHOONHOVEN, 1996). 

Os recursos da rede, provenientes das múltiplas relações nela existentes, são 

muito importantes para as empresas e suas alianças, e resultam das vantagens 
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relacionadas à informação obtida por meio da participação na rede, pois esta canaliza 

informações valiosas. Os recursos da rede, em geral, são desembolsados 

heterogeneamente dentro da indústria e, devido à sua base histórica única, pode ser 

difícil de imitar, fazendo destes recursos vantagens competitivas sustentáveis. 

(GULATI, 1999). 

Em seguida, abordaremos as redes de cooperação, em que as relações entre as 

organizações ocorrem para elas atingirem resultados comuns. 

2.1.3 Redes Cooperativas 

De acordo com Ring e Van de Ven (1992), as rápidas mudanças, os avanços 

tecnológicos, a incerteza ambiental e o aumento da competição estão levando as 

organizações a cooperarem entre si, estabelecendo relacionamentos cooperativos. O 

motivo desta cooperação, ao invés da competição, é a existência de dependências 

recíprocas, tais como acesso a novas tecnologias e mercados, obtenção de economia de 

escala na ação conjunta de pesquisa, desenvolvimento, marketing e produção. As 

formas de governança, baseadas em contratos para atingir estes objetivos, incluem 

alianças, parcerias, coalizões, franquias, consórcios de pesquisa e várias formas de 

organizações em rede. Segundo Schermerhorn Jr. (1975), as organizações serão 

receptivas à cooperação interorganizacional, quando se depararem com situações de 

escassez de recursos ou de desempenho suspeito, quando a cooperação por si só tiver 

valor positivo ou ainda quando uma poderosa força ambiental exigir que haja 

relacionamento. 

Quando uma indústria está baseada em conhecimentos complexos e inovações 

tecnológicas constantes, os especialistas estão normalmente dispersos; e, para 

aproveitar todo este conhecimento, é necessária a visualização da indústria em redes 

de aprendizagem interorganizacional, em que as empresas compartilham idéias, 

conhecimentos e experiências, ao invés de visualizar a empresa como entidade 

independente. O artigo de Powel, Koput e Smith-Doerr (1996) demonstra que 

empresas da indústria de biotecnologia estão constantemente preocupadas com o 

acesso ao conhecimento, e têm feito isso através de redes cooperativas entre as 



 

 

23

empresas. Segundo os autores, alguns estudos comprovam que o nível de sofisticação 

tecnológica das indústrias está positivamente relacionado com a intensidade e o 

número de alianças nestes setores e, ainda, que o acesso ao conhecimento rápido e 

confiável traz vantagem competitiva a todas as empresas participantes. O inter-

relacionamento possibilita a visualização da competição não como soma-zero, em que 

alguma parte irá perder alguma coisa, mas como uma relação positiva de ganhos, onde 

novos mecanismos de provimento de recursos se desenvolvem conjuntamente com os 

avanços no conhecimento. A necessidade vital de acesso ao conhecimento não se 

restringe apenas à biotecnologia, mas a outros ramos como o de software. O 

conhecimento não se localiza apenas dentro de uma organização e não está disponível 

para compra, mas encontra-se de forma dispersa em várias outras organizações. 

Segundo Powell (1998), a nova lógica das indústrias avançadas 

tecnologicamente tem sido a lógica do desenvolvimento; contrariamente à abordagem 

das organizações como processadoras de informação, tomadoras de decisão e 

solucionadoras de problemas; as organizações têm sido valorizadas como aquelas que 

possuem capacidades fortemente baseadas na busca e na criação de conhecimento. 

Atualmente, esta tem sido a chave para o bom desempenho da organização; a 

competição está baseada agora na aprendizagem. E o autor comenta que, para que as 

organizações consigam obter conhecimento e perceber novas oportunidades, são 

fundamentais a sua participação e o seu envolvimento com outras organizações e 

atores sociais. Este envolvimento tem sido verificado através de relações 

interorganizacionais de qualquer tipo, formal ou informal, cuja difusão e transferência 

de conhecimento são facilitadas. 

Há consenso entre muitos autores de que existem importantes elementos que 

motivam as organizações a se inter-relacionarem em atividades cooperativas, mas que 

também há custos associados à participação em redes de relacionamento. Por exemplo, 

custos associados à perda de autonomia na tomada de decisões, uma vez que a 

cooperação e a ação conjunta impõem limites às decisões arbitrárias e unilaterais. 

Outro custo refere-se a ramificações e extensões desfavoráveis da imagem e identidade 

da organização. Outro pode envolver custos associados a gastos imediatos de recursos 

organizacionais escassos, como a necessidade de gastos com atividades de transporte e 
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comunicação além de gastos de tempo para organizar e coordenar este relacionamento 

cooperativo (SCHERMERHORN JR., 1975). 

Mesmo assim, segundo Powell (1987), a colaboração existente na rede pode 

levar as organizações a perceberem que ela pode mudar as percepções sobre a 

competição. As organizações começam a perceber que não é tão necessário ter a 

propriedade exclusiva e privada de um ativo para poder agregar valor ao seu negócio; 

pelo contrário, as relações de cooperação existentes é que agregam valor, os 

participantes da rede são encarados como parceiros e não mais como concorrentes. 

Na próxima seção serão analisados os pressupostos clássicos e ao mesmo 

tempo atuais sobre as relações interorganizacionais. 

2.1.4 Perspectiva Clássica: uma abordagem socioeconômica 

A análise de redes no campo organizacional não se originou no campo dos 

estudos organizacionais, mas no das ciências sociais, onde se começou a estudar as 

redes, ou seja, os vínculos existentes entre as pessoas e os elos de ligação entre elas. 

Um enfoque mais organizacional foi trazido pela Sociologia Econômica, mais 

especificamente por Mark Granovetter (1973, 1985), com a teoria dos laços fracos e a 

crítica feita à perspectiva econômica neoclássica, já abordada nas seções anteriores. 

A sociologia econômica fez uma de suas primeiras contribuições, ampliando a 

visão estritamente instrumental da economia neoclássica com a perspectiva de redes 

sociais, com isso procurando compreender os fluxos de informações e de recursos 

entre organizações, indivíduos e grupos sociais. 

Segundo Carvalho (2002), as redes sociais colocam em destaque a função 

institucional da firma de negócios, ampliando a visão limitada e insuficiente da 

perspectiva instrumental e puramente econômica e impessoal. 

Esta conceituação mais sociológica das redes pode ser a oportunidade de 

investigação de como os laços sociais (de amizade, por exemplo) influenciam as 

relações econômicas e utilitárias. Existe também a abordagem gráfica, que se 

concentra em determinar o número de ligações existentes entre os atores considerados 

para depois identificar muitas vezes que os atores são ligados não apenas por contatos 
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diretos, mas por meio de intermediários. Com isso podem-se identificar quantas 

organizações separam uma organização da outra, ou ainda identificar o número de 

intermediários com que cumpre ter contato para chegar a uma organização específica 

(NELSON, 1984). 

A teoria de redes sociais veio à tona para combater a abordagem 

exageradamente econômica, pois sabemos que os fenômenos organizacionais estão 

permeados de aspectos sociais e, assim como Granovetter e outros autores já 

reconheceram, a realidade organizacional está imersa em contexto social que vai além 

do meramente empresarial. 

A teoria da força dos laços fracos, introduzida por Granovetter em 1973 e 

1983, compõe o início da percepção de que a análise dos processos de redes 

interpessoais gera a ponte mais produtiva entre os níveis macro e micro: é através 

destas redes que as interações de pequena escala se tornam padrões de larga escala, e 

demonstram o modo como a análise de redes pode mostrar a relação existente entre a 

força dos laços interpessoais (que representam as interações de pequena escala, as 

experiências pessoais) com os fenômenos macrossociais, como a difusão, a mobilidade 

social, a organização política e a coesão social em geral. 

Granovetter (1973) inicia o seu argumento, sugerindo que a força dos laços e 

das interações pode ser medida pela combinação, provavelmente linear, de quantidade 

de tempo, intensidade emocional, intimidade, confiança mútua e favores recíprocos. 

Dependendo da sua força, o laço pode ser forte, fraco ou inexistente; ou seja, os laços 

fracos são caracterizados pela superficialidade e casualidade. Quanto mais fortes os 

laços existentes entre duas pessoas, mais similares elas serão em diversos aspectos. 

Maior número de pessoas pode ser alcançado por meio dos laços fracos. Os 

laços fracos podem mais facilmente tornar-se pontes entre dois grupos, do que os laços 

fortes; ou seja, as pontes locais são os laços mais próximos entre duas pessoas e o 

caminho mais viável pelo qual a informação caminha entre aqueles que estão ligados a 

estas duas pessoas. Enquanto nem todos os laços fracos são pontes locais, todas as 

pontes são laços fracos. Os laços fracos tendem a ser pontes locais, porque os laços 

fortes estimulam o fechamento de uma tríade a qual elimina a possibilidade de 

formação de pontes e, conseqüentemente, de compartilhamento de informações. Os 
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laços fracos são vistos como indispensáveis para as oportunidades individuais e para a 

interação dentro das comunidades e os laços fortes, gerando coesão social, levam a 

uma fragmentação total, pois geram a formação de diversos grupos fechados que 

possuem pouca ligação com outras pessoas e grupos e acabam perdendo as vantagens 

e oportunidades associadas aos laços fracos (GRANOVETTER, 1973; 

GRANOVETTER, 1983). 

Aqueles com os quais estamos ligados frouxamente estão, mais 

provavelmente, em círculos diferentes dos nossos e então terão mais acesso a 

diferentes informações e recursos em comparação daqueles que nós recebemos, 

quando estamos concentrados em determinado grupo. Mas, de qualquer forma, os 

laços fortes também têm a sua importância, uma vez que apresentam maior motivação 

em servir-se de ajuda, além de especialmente estarem mais disponíveis: os laços fortes 

e fracos são usados dependendo do propósito desejado, da quantidade de elos que 

alguém possua nos diferentes níveis de força e, ainda, da utilidade destes elos. 

Quando, por exemplo, uma pessoa sai de um emprego e vai para outro, ela não está 

apenas mudando de rede, mas estabelecendo um elo de ligação entre as duas. Os laços 

fracos prestam um serviço essencial, uma vez que ligam outros segmentos ainda não 

conectados à rede (GRANOVETTER, 1973; GRANOVETTER, 1983). 

Ronald Burt (2003), na mesma linha de Granovetter, sugere que as pessoas ou 

organizações que estão mais próximas dos buracos da estrutura social têm maior 

probabilidade de terem boas idéias, pois ele argumenta que as pessoas que fazem parte 

de um mesmo grupo tendem a ter idéias, comportamentos e opiniões mais semelhantes 

e homogêneas do que aquelas que pertencem a grupos diferentes. Estas últimas estão 

mais acostumadas com maneiras alternativas de pensamento e de comportamento, e 

isto possibilita o desenvolvimento de mais opiniões a serem selecionadas e sintetizadas 

a partir de diversas opções, isto é, os buracos estruturais proporcionam o aparecimento 

das mais variadas idéias e, com isso, a probabilidade de surgimento de idéias melhores 

e mais valiosas. 

As pessoas que pertencem a redes que ligam, através de pontes, os buracos 

estruturais entre os grupos têm vantagem na detecção e no desenvolvimento de 

oportunidades compensadoras. A arbitragem da informação (é a utilização da 
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informação colhida em um grupo e utilizada em outro) é a vantagem, pois estas 

pessoas têm a chance de utilizar a informação antes que os outros e de observar de 

uma forma mais ampla a realidade e de traduzir e explicar a informação para os outros. 

A arbitragem da informação, por fim, gera aprendizado e assim criatividade, por meio 

do confronto entre informações diferentes e até contraditórias (BURT, 2003). 

O valor da informação obtida pela conexão entre os buracos estruturais advém 

não da produção de idéias nem da fonte nem da idéia em si, mas do valor produzido 

com a idéia e da forma de apresentação desta idéia para um público. Uma idéia 

simples para um grupo pode ser de muito valor para outro. A criatividade é um 

processo de difusão de descobertas repetidas, nas quais uma boa idéia é levada por 

meio dos buracos estruturais a ser descoberta em outro cluster, redescoberta em outro 

e assim sucessivamente; e cada descoberta é uma experiência de criatividade para a 

pessoa encontrar uma boa idéia, pois o valor de uma idéia, que perpassa pelos vários 

clusters, se acumula à medida que transita (BURT, 2003). 

Burt (1992), comentando a relevância das redes sociais, argumenta que a taxa 

de retorno desejada pelo empresário pode ser obtida de diversas maneiras: por meio de 

investimentos que dão a possibilidade de obter cada vez maiores taxas de retorno e 

lucro. Mas o autor também chama a atenção para a taxa de retorno implícita na 

estrutura social da arena competitiva, ou seja, salienta que cada organização possui 

seus contatos na rede, confia em determinadas organizações e, ainda, precisa 

relacionar-se com outras organizações por forças externas de dependência e 

institucionais. Em resumo, cada organização possui uma rede de contatos diferente e a 

sua posição dentro da rede e suas relações peculiares criam vantagem competitiva, 

pela criação de oportunidades para algumas e de desafios para outras. A esta vantagem 

obtida por meio das relações, o autor chama de capital social. É algo obtido e possuído 

conjuntamente pelas partes do relacionamento. Nesta perspectiva, quem você conhece 

torna-se mais importante do que aquele que você não conhece (BURT, 1992; BURT, 

2003). 

A seguir, comentar-se-á a imersão social, um construto fundamental para o 

entendimento das pressuposições teóricas acerca das relações entre as organizações. 
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2.1.5 Imersão Social 

A visão tradicional vê as organizações como entidades autônomas que lutam 

por recursos e competem entre si num ambiente impessoal e formal. Esta imagem de 

atores atomísticos é inadequada, uma vez que sabemos que as organizações estão 

imersas em redes de relacionamentos sociais, profissionais e de trocas com outros 

atores organizacionais. Tal visão ignora os elementos interativos do mercado, cujos 

participantes descobrem as informações por meio das suas interações com ele. Estas 

redes englobam os relacionamentos, tanto horizontais como verticais, com outras 

organizações. Estas redes estratégicas são compostas por laços interorganizacionais 

duradouros que possuem significância estratégica para as organizações e incluem 

alianças estratégicas, joint ventures e outros tipos de relacionamento. O 

comportamento e o desempenho das organizações podem ser mais bem 

compreendidos, se analisados no contexto das redes de relacionamento em que elas 

estão imersas, com uma abordagem relacional, em que a organização é sempre vista 

em relação às outras (GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000b; GULATI, 1998; 

AUGUSTO, 2005). 

Existem diversas pesquisas, realizadas pela sociologia econômica, que 

explicam como as ações econômicas podem ser influenciadas pela estrutura social de 

laços dentro da qual elas estão insertas. Visto a partir deste ponto de vista, muito do 

que se tem pesquisado em alianças estratégicas representa uma visão subsocializada do 

comportamento das empresas (GULATI, 1998). Existe interesse crescente em estudar 

como o contexto social, em que as organizações estão imersas, influencia o 

comportamento e o desempenho da organização. O contexto social, onde as 

organizações estão imersas, possui uma gama de elementos que podem ser 

classificados amplamente em elementos estruturais, cognitivos, institucionais e 

culturais (GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000b). 

As perspectivas de rede partem do pressuposto de que as ações econômicas 

são influenciadas pelo contexto social no qual elas estão imersas e que estas ações 

podem ser influenciadas pela posição dos atores nas redes sociais. As redes 

representam importante fonte de informações para os participantes e o que importa não 
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é só a identidade dos membros da rede, mas também os padrões de laços existentes 

entre eles. 

Muitas pesquisas redirecionaram a sua atenção para uma abordagem mais 

contextualizada no estudo das organizações e da administração. Uma das razões para 

isto refere-se à insatisfação com a teoria organizacional e com as concepções do 

contexto ambiental como primariamente um ambiente de recursos ou como um 

conjunto de oportunidades e de limites que regula assim como provê recursos e 

oportunidades de transação (DACIN, VENTRESCA e BEAL, 1999; WILLIAMSON, 

1974). Desta forma, muitos trabalhos têm sintetizado e agrupado teorias para entender 

os motivos e os resultados organizacionais, promovendo diálogo mais produtivo entre 

a economia e a sociologia; outros têm destacado os processos de múltiplos níveis que 

causam impacto na ação e na mudança organizacional. Em resumo, a pesquisa em 

imersão social oferece o potencial de informar estes argumentos pela atenção aos 

aspectos constitutivos e implícitos do contexto, oferecendo desafio direto às 

abordagens dos custos de transação. A atenção a um contexto rico e estruturado 

oferece extensões institucionalistas à dependência de recursos e aos argumentos da 

ecologia organizacional, pois restabelece uma preocupação com aspectos relacionados 

ao poder e à atividade política (DACIN, VENTRESCA e BEAL, 1999). 

Polanyi introduziu o termo embeddedness em 1944 e ele é tipicamente 

representado como sendo o introdutor do conceito. Granovetter e, após, outros autores, 

ao criticar a concepção de Parsons (1960) de que a economia e a sociedade são 

subsistemas distintos, retomam o tema, argumentando contra a primazia dos atributos 

individuais e dos resultados agregados, assim como contra o papel do auto-interesse 

como o único guia para a ação, e contra as concepções estilizadas das características 

do mercado na economia neoclássica, cujas transações de mercado são por definição 

estritamente racionais, independentes e impessoais (DACIN, VENTRESCA e BEAL, 

1999). 

Uma das razões pelas quais as pessoas buscam atingir metas e objetivos não 

econômicos, como o status, poder, sociabilidade e reconhecimento no curso de suas 

atividades econômicas deve-se ao fato de que estas atividades ocorrem dentro de redes 

de relações pessoais. Uma das razões pelas quais as pessoas conduzem a atividade 
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econômica em redes de pessoas conhecidas é que a sociabilidade, o reconhecimento, o 

status, o poder e a aceitação são motivos centrais para o ser humano 

(GRANOVETTER, 1992). Como a atividade econômica faz parte de um grande 

espaço da vida das pessoas, as mesmas dificilmente continuariam agindo nesta 

atividade sem desejar atingir a estes motivos e a estes objetivos que fazem parte dos 

anseios naturais do ser humano. 

Segundo Granovetter (1992), Albert Hirschman, em 1977, ao distinguir as 

paixões dos interesses, em que os interesses representavam as motivações econômicas 

e as paixões seriam compostas por motivações não-econômicas, considerou que os 

interesses levam as pessoas a terem comportamentos racionais, calmos e benevolentes, 

enquanto que as paixões, na sua visão, não são motivações passíveis de serem obtidas 

por meio de uma ação racional e, portanto, não poderiam ser objeto de análise 

econômica. Granovetter (1985) se contrapõe a esta separação, pois a identificação de 

como o comportamento e as instituições são afetados pelas relações sociais é uma das 

mais clássicas questões da teoria social. Muito da tradição utilitária, incluindo as 

economias clássica e neoclássica, assume que o comportamento é racional e auto-

interessado, sendo minimamente afetado pelas relações sociais e pela história destas 

inter-relações. Esta noção é uma noção idealizada, uma vez que esta situação, onde 

não existem relações pessoais e onde as pessoas participam da atividade econômica 

sem os “motivos humanos”, só seria concebível em um experimento como a 

concepção do “estado natural” de Thomas Hobbes ou da “posição original” de John 

Rawl. 

Zukin e DiMaggio4 (apud DACIN, VENTRESCA e BEAL, 1999) ampliaram 

a concepção de Granovetter sobre a imersão social, propondo que este termo se refere 

à natureza contingente da atividade econômica na cognição, na cultura, nas estruturas 

sociais e nas instituições políticas. Segundo eles, estes quatro mecanismos de imersão 

social trabalham na interface das preocupações tradicionais da economia política e 

daquelas imagens analíticas organizacionais e sociais. Para eles, Zukin e DiMaggio, a 

ênfase na interconexão das estruturas e do capital, ou seja, do poder, da cultura e da 

                                                
4 ZUKIN, S.; DIMAGGIO, P. Structures of capital: the social organization of the economy. Cambridge 
University Press. Cambridge, 1990. 
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organização, é a contribuição distintiva das abordagens de imersão na sociologia 

econômica. As pesquisas em imersão social são caracterizadas por assumir realmente 

análises ricas do contexto empírico. 

Estudos comparativos das organizações econômicas dão evidência de que as 

instituições sociais, políticas e culturais organizam e influenciam as características dos 

mercados e as racionalidades destes. Tais argumentos chamam a atenção para as 

ligações diretas ou indiretas em rede, laços locais ou não, fluxos horizontais ou 

verticais de recursos materiais e simbólicos para a análise das organizações e de seus 

contextos. Esta perspectiva aumenta a dificuldade que, na prática, existe para separar 

processos econômicos e institucionais e sugere uma alternativa ao tratamento 

convencional que contrapõe a eficiência com os argumentos institucionais ou de 

imersão social (DACIN, VENTRESCA e BEAL, 1999). 

As implicações estratégicas da imersão social podem ser caracterizadas como 

limitações ou, também, como oportunidades, no sentido de que o relacionamento entre 

a organização e o contexto em que ela está imersa é recíproco por natureza, ou seja, a 

imersão social constitui as atividades organizacionais ao mesmo tempo que é 

constituída e redefinida pelo comportamento dos atores estratégicos. Ainda, os 

mecanismos culturais e cognitivos servem para definir uma vasta possibilidade de 

ações organizacionais por meio de uma variedade de contextos e níveis de análise. E, 

por último, a imersão social pode ser vista como oportunidade, porque serve como 

importante meio de estratificação, abrindo portas de oportunidade para alguns e 

erguendo barreiras de entrada, de mobilidade e de ação para outros (DACIN, 

VENTRESCA e BEAL, 1999). 

Mizruchi e Koenig (1991) também constataram que a tomada de decisões 

políticas das organizações não é feita de forma independente, em que os atores atuam 

atomisticamente, num vácuo; mas, pelo contrário, as ações são desenvolvidas 

considerando as suas relações sociais. As empresas que possuem relações similares a 

outras empresas tendem a perceber os interesses políticos em termos similares, mesmo 

que estas empresas não tenham contato direto. 

A noção de que a ação econômica está imersa num contexto social tem gerado 

amplos debates sobre os efeitos positivos e negativos desta imersão. Enquanto a 
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maioria dos teóricos organizacionais defende a idéia de que a estrutura social tem 

papel importante no comportamento econômico, muitos economistas sustentam a idéia 

de que as relações sociais afetam minimamente as transações econômicas ou que até 

criam ineficiências pela excessiva proteção das transações contra o mercado. 

Um dos trabalhos de Uzzi (1997) tem sido o de especificar como a imersão 

social afeta a atividade econômica de maneira concreta. Numa lógica de troca, a partir 

do conceito de imersão, a confiança age como mecanismo de governança essencial e 

primário. Cálculos de risco e sistemas de monitoramento, por exemplo, para o autor, 

têm papel secundário. Num nível de microcomportamento, os atores seguem regras de 

decisão heurísticas e qualitativas, ao invés de regras racionalmente calculadas. Os 

atores, em vez de adotar um comportamento oportunista, cultivam laços cooperativos 

por longo período de tempo. 

Na próxima seção serão apresentadas algumas das proposições teóricas mais 

contemporâneas sobre o tema das relações interorganizacionais. Ressalte-se que a 

perspectiva contemporânea utilizada está intimamente ligada aos pressupostos das 

perspectivas clássicas recém-apresentadas e neles sustentada. 

2.1.6 Perspectiva Contemporânea: uma abordagem estratégica 

As perspectivas estratégicas e de administração geral têm utilizado muitos dos 

argumentos da economia, sociologia, psicologia social e teoria organizacional; daí o 

motivo de comentar as abordagens vistas acima. A abordagem estratégica tem 

utilizado muitas das ferramentas de análise disponíveis de uma maneira eclética, ou 

seja, selecionando o que há de melhor em cada uma delas. Freqüentemente tem sido 

utilizada a perspectiva de uma organização focal, realçando a sua posição 

(GRANDORI e SODA, 1995). 

Jarillo (1988) foi um dos primeiros autores a adaptar a abordagem de redes 

sociais, utilizada pelos sociólogos, à área estratégica. O conceito de redes, segundo ele, 

proporciona enorme possibilidade para o entendimento do comportamento das 

empresas; no entanto a contextualização deste conceito no paradigma de estratégia 

competitiva não tem sido feito. Este fato explica por que o enfoque de redes não tem 
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sido adotado, de maneira expressiva, na realização de pesquisas empíricas na área de 

estratégia. Para o autor as redes poderiam ser administradas de maneira intencional, 

com o objetivo de obter vantagens competitivas. 

O surgimento das organizações em rede ocorre devido a um processo de 

reestruturação capitalista, ocorrida a partir dos anos 70 (CÂNDIDO e ABREU, 2004). 

Este processo é caracterizado pelo aumento da competição entre as empresas, pela 

abertura comercial dos países, pela utilização de novas formas de captação de 

investimentos, pelo desenvolvimento de novas tecnologias da informação que, dentre 

outras conseqüências, traz também a formação de alianças corporativas estratégicas ou 

parcerias entre as empresas. Com esta mudança estrutural, as organizações tornaram-se 

mais flexíveis e adquiriram habilidades que antes não possuíam. 

Tendo em vista este novo cenário organizacional, os modelos tradicionais de 

competição que analisam apenas a estrutura da indústria e os recursos das empresas e 

que deixam de levar em consideração a formação e a dinâmica das redes são 

insuficientes para explicar satisfatoriamente o desempenho das empresas que atuam 

em redes e – por que não dizer? – até de auxiliar na formulação e na implementação de 

novas estratégias (TAUHATA; MACEDO-SOARES, 2004). A organização pode estar 

conectada a várias outras organizações por meio de vários relacionamentos sociais e 

econômicos, constituindo uma rede social. Incluem-se nestes relacionamentos a 

relação com os fornecedores, o fluxo de recursos, as associações de mercado, os 

relacionamentos entre os empregados individuais, entre outras. Enquanto as 

organizações podem estar conectadas em diversos tipos de relacionamentos, alguns 

podem ser mais significativos para o pesquisador do que outros. 

Gulati, Nohria e Zaheer (2000b) comentam a importância da perspectiva de 

redes na consideração de cinco forças: estrutura da indústria, incluindo o grau de 

competição e as barreiras de entrada; posicionamento da empresa dentro da indústria, 

incluindo grupos estratégicos e barreiras para a mobilidade; recursos e capacidades 

não imitáveis obtidos por meio da rede, ou seja, os recursos combinados provenientes 

da rede de relacionamentos de uma empresa é uma combinação única de fatores que 

gera valor e vantagens competitivas para a empresa; custos de contratação e de 

coordenação e, por fim, a dinâmica da rede moldada por forças endógenas e exógenas. 
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Tem-se observado que as empresas que já formaram alianças anteriores, em 

geral estão mais centralmente situadas em rede de alianças e ainda têm maior 

probabilidade de entrar em novas alianças. Comumente, as novas alianças são 

formadas com atores previamente conhecidos, por meio de laços diretos ou mesmo 

indiretos. O conhecimento prévio dos atores sociais entre si pode ser proveniente da 

participação conjunta em outras atividades econômicas ou provenientes de atividades 

sociais compartilhadas. Esta explicação social oferecida enfatiza o papel da imersão 

social da organização em contexto amplo permeado de aspectos sociais, econômicos, 

políticos e culturais. Mas nem por isso contradiz a existência de motivações 

econômicas para a formação de alianças: as empresas não formam alianças como 

forma de afirmação social simbólica das redes sociais, mas baseiam as suas decisões 

de formação de alianças na complementaridade estratégica concreta que as 

organizações oferecem umas às outras. Desta forma, as condições de vantagens 

econômicas mútuas são necessárias, mas não suficientes para a formação das alianças 

entre as firmas (GULATI, 1998). 

A proliferação das alianças estratégicas entre as empresas tem aumentado a 

diversidade destas alianças, pois as diferenças provenientes das nacionalidades dos 

parceiros, dos motivos e dos objetivos no momento da formação das alianças e as 

estruturas contratuais formais utilizadas para organizar as parcerias, chamadas de 

estruturas de governança, têm chamado a atenção dos pesquisadores para estas novas 

formas de cooperação (GULATI, 1998). 

A aglomeração de empresas e o aproveitamento das sinergias geradas a partir 

da cooperação, nestes arranjos produtivos e inovativos locais, fortalecem as chances de 

sobrevivência, de crescimento e de competitividade no mercado. A participação 

dinâmica das empresas em arranjos, principalmente as micro, pequenas e médias 

empresas, auxilia-as no enfrentamento das barreiras de entrada no mercado. Muitas 

políticas governamentais têm até enfatizado e estimulado a formação de arranjos 

produtivos locais para o desenvolvimento industrial e a geração de inovações na região 

(LASTRES e CASSIOLATO, 2003). 

Existem diversas abordagens para denominar as relações entre as organizações 

e ressaltamos que não há consenso na literatura entre as denominações e suas 
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conceituações. Alguns autores, por exemplo (DROUVOT e FENSTERSEIFER, 2002), 

não fazem distinção alguma entre distrito industrial, sistema produtivo local e cluster. 

No entanto vamos apresentar a seguir algumas distinções entre os termos e suas 

definições para tentar estabelecer certa ordem e universalizar as definições. 

Um sistema ou arranjo produtivo local é uma rede associativa entre todas as 

entidades representativas (agentes econômicos, políticos e sociais) de uma 

determinada região, que possuem um propósito em comum, visando ao 

desenvolvimento desta região por meio da integração e de vínculos, mesmo 

incipientes. Assim, o sistema produtivo local pode ser entendido como região 

fortemente estruturada, que contém um ou mais clusters e apresenta planejamento 

territorial com grande interação público-privada. O desenvolvimento da região ocorre 

levando em consideração a cultura e a qualidade de vida dos habitantes, 

principalmente (CASAROTTO FILHO, 2005). Incluem-se nestes arranjos as 

produtoras de bens e serviços, as comercializadoras, os consumidores, as outras 

organizações públicas ou privadas para a formação e capacitação de recursos humanos, 

as escolas técnicas, as universidades, entre outras. Normalmente, a formação dos 

arranjos está vinculada à construção de identidades e à formação de vínculos 

territoriais, a partir de bases comuns, como a história, a economia, a política ou a 

cultura de um determinado local (LASTRES e CASSIOLATO, 2003). 

Existem outras abordagens análogas às de arranjos produtivos e inovativos 

locais sugeridas por Lastres e Cassiolato (2003), que também ressaltam a importância 

da articulação entre as empresas em termos de relacionamento, como as seguintes. 

1) A cadeia produtiva que se refere ao conjunto das etapas sucessivas do 

processo produtivo, desde a compra da matéria prima até a distribuição 

ao consumidor final. 

2) O cluster, traduzido para o português como aglomeração competitiva, se 

refere à aglomeração territorial de empresas que possuem características 

similares; normalmente não contempla outros atores sociais, como 

organizações de pesquisa, apoio técnico, financiamento, promoção, 

órgãos governamentais, entre outros. Tem como objetivo o incremento 

da competitividade das empresas de determinada região. 
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3) O distrito industrial refere-se a aglomerações de empresas (com ligações 

horizontais ou verticais) que possuem alto grau de especialização e 

interdependência. 

4) Milieu inovador, cujo foco está no ambiente social e no seu 

favorecimento da inovação. 

5) Pólos, parques científicos e tecnológicos dizem respeito a empresas de 

base tecnológica e seus relacionamentos com universidades e centros de 

pesquisa e desenvolvimento. 

6) Redes de empresas, segundo o conceito mais amplo, indicam formatos 

organizacionais definidos a partir das inter-relações de organizações para 

a realização de transações e/ou troca e intercâmbio de conhecimentos e 

informações entre os atores, não envolvendo necessariamente 

proximidade geográfica entre as organizações. 

Existem alguns autores que também separam a rede como um todo em redes 

menores de acordo com o tipo de atividade desenvolvida em conjunto. Segundo Ernst5 

(apud CÂNDIDO, GOEDERT e ABREU, 2000), a maioria das atividades econômicas 

nos setores mais importantes pode ser organizada em cinco diferentes tipos de redes, 

dentre elas: 

1) Redes de fornecedores: referem-se aos acordos entre um cliente e seus 

fornecedores para a subcontratação de insumos intermediários para a 

produção. 

2) Redes de produtores: envolvem todos os acordos de co-produção que 

oferecem a possibilidade a produtores concorrentes de juntarem suas 

capacidades de produção e os seus recursos para ampliar suas 

habilidades, seu portfólio de produtos e sua cobertura geográfica. 

3) Redes de clientes: referem-se a todos os contratos firmados entre as 

indústrias e os distribuidores, os canais de comercialização, os 

revendedores e os usuários finais nos mercados de exportação ou nos 

mercados domésticos. 

                                                
5 ERNST, D. Inter-firm networks and market structure: driving forces, barriers and patterns of control. Los 
Angeles: University of California, 1994. 
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4) Redes de coalizões-padrão: são formadas por potenciais definidores de 

modelos globais com o objetivo explícito de atrelar tantas empresas 

quantas for possível a seu produto ou aos seus padrões de interface. 

5) Redes de cooperação tecnológica: são aquelas formadas com o objetivo 

de facilitar a aquisição de tecnologia para projetos e produção de 

produtos e ainda de capacitar as empresas para o desenvolvimento 

conjunto dos processos e da produção, permitindo acesso compartilhado 

a conhecimentos científicos genéricos e de pesquisa e desenvolvimento. 

De modo geral, segundo Cândido, Goedert e Abreu (2000), as redes podem ser 

bilaterais ou multilaterais; apresentar organizações homogêneas ou heterogêneas entre 

si; sofrer influência do ambiente em maior ou menor grau; apresentar maior ou menor 

dinamismo e possuir procedimentos formais ou informais. Sobre a formalidade das 

relações na rede, Nelson (1984) ressalta que a importância das relações informais para 

o estudo das organizações é tanta quanto a do estudo das relações formais, mesmo não 

existindo metodologias adequadas para descrevê-las. 

No próximo capítulo, serão discutidos alguns trabalhos realizados sobre os 

condicionantes de relacionamento entre as organizações. 

2.2 CONDICIONANTES DO RELACIONAMENTO INTERORGANIZACIONAL 

Esta seção do trabalho se concentrará em identificar as razões, motivos e 

elementos condicionantes do relacionamento interorganizacional, ou seja, o que faz 

com que as organizações se relacionem com as organizações X e não Y, por exemplo. 

Quais os critérios utilizados no momento de seleção dos seus parceiros. 

A discussão dos motivadores potenciais e dos custos associados com a 

cooperação interorganizacional indica que as organizações não cooperam por 

cooperar, mas cooperam por uma razão específica; as organizações decidem entrar em 

relacionamentos cooperativos por uma razão determinada, como resultado da escolha 

de alternativa preferida de ações estratégicas (SCHERMERHORN JR., 1975). 
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Muitos tipos de relacionamentos interorganizacionais têm sido estudados, mas 

pouco esforço tem sido feito no sentido de integrar à literatura as previsões 

generalizáveis da formação do relacionamento ou as distinções relacionadas à causa 

destes relacionamentos ou, ainda, às condições sob as quais estes relacionamentos 

ocorrem (OLIVER, 1990). 

Por que razões e sob quais condições as organizações estabelecem ligações ou 

trocas umas com as outras? As razões (condicionantes do relacionamento) para a 

formação do relacionamento referem-se às causas e às contingências que induzem a 

formação de relacionamentos interorganizacionais. São os condicionantes de fato que 

motivam as organizações a estabelecerem relações. As condições sob as quais os 

relacionamentos ocorrem referem-se a fatores ambientais e a fatores 

interorganizacionais que aumentam a probabilidade de que estas diferentes 

contingências causem a ocorrência do relacionamento interorganizacional ou de que 

promovam ou dificultem este relacionamento (OLIVER, 1990). 

Oliver (1990) oferece uma integração da literatura sobre redes 

organizacionais, propondo seis condicionantes generalizáveis do relacionamento 

interorganizacional, cada um deles baseado e inspirado em determinada corrente 

teórica sobre o assunto. 

São eles: necessidade legal, assimetria, reciprocidade, eficiência, estabilidade 

e legitimidade. Estas contingências são as causas que motivam as organizações a 

estabelecerem relações, isto é, explicam o porquê de as organizações optarem por 

entrar em relacionamentos interorganizacionais. Apesar de estes condicionantes serem 

separadamente uma causa suficiente para o estabelecimento de relacionamentos 

interorganizacionais, eles podem interagir ou ocorrer concorrentemente, quando a 

organização decide estabelecer um relacionamento (OLIVER, 1990). 

A autora assume o ponto de vista de que as organizações, conscientemente, 

entram em um relacionamento por determinadas razões específicas, dentro de 

determinadas restrições que limitam ou influenciam as suas escolhas. As contingências 

explicam por que motivo as organizações entram em relações a partir de uma 

perspectiva organizacional (top-management), apesar de o inter-relacionamento poder 



 

 

39

ocorrer entre subunidades de duas organizações ou entre indivíduos de níveis 

hierárquicos mais baixos (OLIVER, 1990). 

Em seguida, passaremos a abordar separadamente cada um dos condicionantes 

propostos por Christine Oliver (1990). 

1) Necessidade legal. As organizações freqüentemente estabelecem ligações 

ou trocas com outras organizações com o objetivo de entrarem em acordo com 

obrigações legais ou reguladoras. Ordens provenientes de autoridades mais elevadas 

(como por exemplo, agências governamentais, legislação, indústria ou entidades 

profissionais reguladoras) proporcionam o ímpeto para o relacionamento 

interorganizacional que, de outra maneira, não ocorreria voluntariamente (OLIVER, 

1990). 

Os condicionantes a seguir são provenientes de interações voluntárias. 

2) Assimetria. A contingência da assimetria refere-se ao inter-relacionamento 

incitado pelo potencial de exercer poder ou controle sobre outra organização ou sobre 

os seus recursos. Em contraste à proposição de que a escassez de recursos motiva as 

organizações a cooperarem umas com as outras, uma abordagem de poder para 

explicar o relacionamento interorganizacional sugere que a escassez de recursos 

estimula a organização a se esforçar para exercer poder, influência ou controle sobre as 

organizações que possuem os recursos escassos requeridos (OLIVER, 1990). 

3) Reciprocidade. Em contraste com a contingência da assimetria, uma 

considerável parcela da literatura assume que a formação do relacionamento é baseada 

na reciprocidade. As motivações de reciprocidade enfatizam a cooperação, 

colaboração e coordenação entre as organizações, ao invés da dominação, poder e 

controle. De acordo com esta perspectiva, o relacionamento ocorre com o propósito de 

perseguir objetivos e interesses comuns e mutuamente benéficos. A escassez de 

recursos pode induzir a cooperação ao invés da competição. Os processos de formação 

de relacionamentos são caracterizados pela harmonia, suporte mútuo e eqüidade. Por 

último, parceiros potenciais irão antecipar que os seus benefícios de formação de um 

relacionamento excedem as desvantagens, particularmente a perda de liberdade da 

tomada de decisão e o custo de administrar o relacionamento (OLIVER, 1990). 
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Schermerhorn Jr. (1975) entende que os relacionamentos cooperativos 

ocorrem com mais probabilidade, quando os limites da organização são mais abertos e 

permeáveis ao ambiente; e também quando duas ou mais organizações reconhecem 

uma necessidade mútua ou propósito comum, desde que estas não sejam ameaçadoras 

dos domínios de cada organização; ou quando existem normas da própria organização 

ou suporte, estímulo e legitimidade do ambiente externo para o inter-relacionamento. 

Além das acima descritas, a oportunidade física para a atividade de cooperação 

interorganizacional e a proximidade geográfica podem ser outros fatores. 

4) Eficiência. As contingências de eficiência são internamente orientadas. A 

formação de um relacionamento é motivada pelo esforço da organização em aumentar 

a sua proporção interna de insumos em relação aos produtos. A perspectiva dos custos 

de transação de Williamson é compatível com o argumento de que a eficiência é um 

condicionante do relacionamento interorganizacional. Esta perspectiva prevê que a 

economia dos custos de transação determina se as transações serão realizadas fora ou 

dentro das organizações, em estruturas intermediárias (nos relacionamentos 

interorganizacionais) ou no mercado. Considerando que as origens da pesquisa em 

relacionamentos interorganizacionais estão em grupos fora do mercado, a literatura 

sobre eles revela atenção empírica e teórica limitada aos motivos de eficiência na 

formação de relacionamentos. 

A partir desta perspectiva, as estruturas sociais que estão imersas em campos 

interorganizacionais também têm sido tratadas primariamente como um empecilho que 

impede a competitividade do mercado. Não tem havido esforço algum por parte dos 

estudiosos em consolidar as considerações de eficiência com a necessidade, poder, 

reciprocidade e outras contingências (OLIVER, 1990). 

5) Estabilidade ou previsibilidade. A formação das relações 

interorganizacionais freqüentemente tem sido caracterizada como resposta adaptativa à 

incerteza ambiental. A incerteza ambiental é gerada pela escassez de recursos e pela 

falta de perfeito conhecimento das flutuações ambientais. A incerteza incita a 

organização a estabelecer e administrar relacionamentos com o intuito de atingir 

estabilidade, previsibilidade e dependência nas suas relações com os outros. O 

relacionamento serve como estratégia de cópia para prognosticar e prevenir ou 
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absorver a incerteza, com o objetivo de alcançar um padrão de fluxo de recursos e de 

trocas confiáveis (OLIVER, 1990). 

6) Legitimidade. A teoria institucional sugere que o ambiente institucional 

impõe pressões sobre as organizações para justificar as suas atividades e resultados. 

Estas pressões motivam as organizações a aumentar a sua legitimidade, com o intuito 

de estar ou parecer estar de acordo com as normas, regras, crenças e expectativas 

preexistentes. O estabelecimento de um relacionamento interorganizacional com o 

propósito de aumentar a legitimidade pode ser motivado pela intenção de a 

organização demonstrar ou aumentar a sua reputação, imagem, prestígio ou 

congruência com normas já estabelecidas no ambiente institucional. Esforços para 

aumentar a legitimidade por meio dos inter-relacionamentos serão especialmente 

direcionados às organizações que são percebidas como detentoras de um nível de 

legitimidade maior do que o seu (OLIVER, 1990). 

7) Oportunidade social. Existe este outro condicionante do inter-

relacionamento que decorre do conhecimento prévio das organizações decorrente do 

trabalho empresarial já desenvolvido em conjunto em certo momento ou das redes de 

contato que os atores possuem, quando estes estão fora da organização. Este 

conhecimento anterior pode ser decorrente de amizade, da participação conjunta em 

outras organizações, como clubes, sindicatos, igrejas. Esta constatação sugere que as 

ações econômicas são influenciadas pela estrutura de laços sociais na qual elas estão 

imersas. Estes laços, formados socialmente, são o que chamamos de oportunidade 

social, ou seja, o inter-relacionamento poderá ser motivado pela existência de 

relacionamentos passados, relacionamentos informais e interpessoais 

(GRANOVETTER, 1985, 1992; EISENHARDT e SCHOONHOVEN, 1996; 

PODOLNY, 1994; GULATI, 1998). 

Outras concepções sobre os condicionantes de relacionamento 

interorganizacional têm sido exploradas, mas não tão específicas como a concepção de 

Oliver (1990). Por exemplo, Olivares (2003) sugere que os condicionantes da estrutura 

organizacional em rede se referem a fatores de origem exógena num nível macro-

organizacional, como, por exemplo, a estratégia, o ambiente, os avanços tecnológicos 

e a cultura que influenciam o surgimento e a consolidação da estrutura em rede. Com 



 

 

42

esta visão, as organizações criam laços que lhes permitem administrar as incertezas 

ambientais e satisfazer as necessidades de recursos. As organizações se inter-

relacionam com outras organizações que possuem estes recursos e capacidades que as 

auxiliem a enfrentar as forças exógenas. A abordagem exógena se traduz na tentativa 

de explicação dos fatores externos que influenciam a possibilidade de as organizações 

formarem laços, mas negligencia as dificuldades de escolha dos seus parceiros. Muitas 

organizações constroem alianças para dividir os custos e os riscos de um projeto, para 

desenvolver novos mercados ou para buscar estratégias de especialização de recursos; 

mas a interdependência não oferece as pistas necessárias para a escolha de um parceiro 

adequado. Esta escassez de informações confiáveis sobre as capacidades, necessidades 

e comportamento dos parceiros potenciais cria uma barreira informacional 

significativa para as organizações que estão planejando entrar em aliança (GULATI e 

GARGIULO, 1999). 

A formação de alianças não resulta somente de forças exógenas, tais como a 

interdependência, mas de forças endógenas à rede. A formação de redes resulta de um 

processo dinâmico em que as redes são uma força impulsionadora e, de certa forma, o 

resultado deste processo. A probabilidade de formação de nova aliança aumenta com o 

nível de diferenciação estrutural na rede interorganizacional e com o aumento da 

diferenciação da estrutura da rede (nos seus estágios mais avançados). Da mesma 

forma, o efeito da imersão posicional na formação de alianças entre as organizações 

também aumenta com o nível de diferenciação estrutural da rede (GULATI e 

GARGIULO, 1999). 

Tendo em vista que as empresas já estão acostumadas a formar alianças, torna-

se mais fácil a formação de novas alianças de tipos variados. As empresas, neste caso, 

já internalizaram e refinaram rotinas específicas associadas à formação de alianças 

(GULATI, 1999). 

O próximo capítulo abordará alguns dos principais aspectos do ambiente e da 

organização, relevantes para esta pesquisa. 



 

 

43

2.3 FATORES AMBIENTAIS E ORGANIZACIONAIS 

Segundo Scott (2003), o fato de as organizações dominarem as sociedades 

industriais constitui uma das características mais importantes que distinguem a 

sociedade moderna da sociedade tradicional. As organizações, segundo ele, foram 

criadas para atender a estas mudanças e também para ajudar a produzir as mudanças 

verificadas nas sociedades modernas. Do ponto de vista do sistema racional, as 

organizações surgiram como forma de garantir maior eficiência através de uma divisão 

de trabalho mais elaborada e até como forma de enfrentar desafios cognitivos, 

administrativos, de controle e de instabilidade diante de um ambiente cada vez mais 

complexo. 

As organizações são vistas como sistemas sociais com maiores capacidades de 

processamento de informação que a dos indivíduos e com uma vantagem a mais para 

agirem em mercados competitivos, cujo ambiente é extremamente complexo e incerto. 

Diante deste panorama, as organizações possuem mecanismos que auxiliam a 

coordenação e a organização do trabalho, uma vez que, individualmente, este trabalho 

se torna mais difícil e custoso. Ressalte-se que as organizações se constituem em razão 

da necessidade de unir esforços e de agir com maior eficiência. De acordo com 

Marinho (1990), a organização é um corpo de relações associativas e isto sugere que 

as organizações conjugam de forma deliberada recursos e esforços de indivíduos que, 

mesmo sem alguma ligação afetiva entre eles, cooperam entre si com o intuito de 

atingir objetivos comuns. 

Para poderem sobreviver, as organizações precisam de constantes suprimentos 

de recursos. As conseqüências e os custos de sua obtenção variam de organização para 

organização; é claro, isto depende do tipo de organização, do estágio de seu ciclo de 

vida e também do ambiente em que a organização atua (SCOTT, 2003). 

Os objetivos organizacionais nem sempre são tão fáceis de se estabelecer de 

forma convergente, devido às diferenças existentes entre as divisões da organização, 

entre os graus de poder e os interesses ali presentes. 

Além disso, a identificação dos objetivos não é direta, porque os objetivos 

declarados normalmente são diferentes dos objetivos operacionais, ou seja, existem 



 

 

44

muitos objetivos que são perseguidos e atingidos de forma não percebida pelos 

membros. Pode-se dizer também que a natureza dinâmica do ambiente em que a 

organização atua faz com que seja difícil estabelecer objetivos organizacionais que 

representem uma intenção futura de longo prazo e que perdurem por um período de 

tempo maior. 

2.3.1 Ambiente e Estratégia 

Por ambiente pode-se entender todos os fenômenos que são externos à 

organização e que a influenciam ou podem vir a influenciá-la. Existem várias 

dimensões do ambiente que interferem no desempenho da organização, como, por 

exemplo, mudanças nas condições legais, alterações tecnológicas, aspectos políticos, 

ingerências econômicas, índices demográficos, além dos fatores sociais, ecológicos e 

culturais. 

As características do ambiente dependem do grau de homogeneidade, 

estabilidade, concentração, entre outros. É certo que o impacto do ambiente nas 

organizações depende muito do tipo de organização: quanto mais dependente uma 

organização for do seu ambiente, maior será o seu grau de vulnerabilidade em relação 

às mudanças que ocorrem. 

Hatch (1997) explica de que forma a organização se conecta ao seu ambiente e 

como é este relacionamento. Segundo os modernistas, o ambiente é concebido como 

entidade que está fora da organização. Ele impõe limites à sua atuação e também exige 

adaptação a ele como forma de sobrevivência. Assim, a organização e o ambiente 

possuem uma relação de forte dependência. Desse modo, a organização deve estar em 

contínuo monitoramento das mudanças do ambiente, de forma a adaptar sua estrutura a 

ele. Neste caso, o ambiente é visto como elemento determinante na atuação da 

organização, pelo que deve-se ter ciência de que a organização também tem influência 

sobre o ambiente. 

Já os autores simbólico-interpretativos vêem o ambiente como construção 

social, ou seja, o ambiente, na visão deles, é fruto da interpretação dada pelas pessoas 
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que fazem parte deste ambiente. E os pós-modernistas consideram a dificuldade de 

separar os limites do ambiente com os da organização. 

Scott (2003) propõe níveis de análise do ambiente. O primeiro nível é o grupo 

de organizações que é definido como a variedade de relações que a organização tem e 

os diferentes papéis por ela exercidos. Os estudiosos que utilizam a abordagem da 

Teoria da Dependência de Recursos se baseiam neste nível de análise. 

O segundo nível de análise refere-se à população de organizações que em 

algum aspecto possui semelhanças ou alguns pontos comuns entre si, como, por 

exemplo, o tipo de produtos fabricados e as atividades desenvolvidas. A teoria da 

Ecologia Organizacional baseia-se neste conceito. 

O terceiro nível, o das comunidades interorganizacionais também chamado de 

campos organizacionais, empregado pelos institucionalistas, é conceito mais amplo e 

que consiste em identificar o conjunto das organizações que operam sob determinadas 

regras, normas, valores e significados comuns. A noção de campo engloba todas as 

organizações que se relacionam, de forma direta ou indireta, por meio de conexões 

próximas ou distantes. 

A Teoria institucional permite separar o ambiente em dois níveis: o técnico e o 

institucional. O primeiro engloba tudo o que se refere às características materiais e 

práticas do ambiente; e o segundo, todos os fatores simbólicos e culturais que afetam a 

organização (SCOTT, 2003). 

A incerteza e a complexidade do ambiente são vistas como problema para a 

organização e, desta forma, têm-se examinado os tipos de estratégia e outros 

mecanismos utilizados para lidar com estes problemas. Scott (2003) identifica a 

utilização duas táticas. As de proteção (buffering), utilizadas pelas organizações para 

se protegerem das incertezas e das instabilidades do ambiente técnico e institucional. E 

as táticas de ligação (bridging), usadas com a intenção de expandir os limites da 

organização de forma que estas se mantenham mais conectadas a alguns parceiros e, 

com isso, proporcionem maior segurança da organização em face das relações 

interorganizacionais. 

Além disso, as estratégias utilizadas pelas organizações têm o objetivo de 

alinhar as competências organizacionais às demandas e às necessidades do ambiente 
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(HATCH, 1997). O processo de formulação de estratégia pode ser visto sob vários 

enfoques. O primeiro é o do sistema racional de decisão. De acordo com este modelo, 

o processo começa com a análise do ambiente e a análise interna da organização, de 

forma a identificar as ameaças e oportunidades do ambiente e também as forças e 

fraquezas da organização. Este modelo enfatiza a separação entre a formulação e a 

implementação da estratégia, ou seja, entre o planejamento e a execução. 

O segundo processo é caracterizado pela formação de estratégias, ou seja, as 

estratégias emergem naturalmente nas atividades de forma não-intencional. E o 

terceiro processo vê a estratégia como ação simbólica que valoriza mais a ação e 

menos o planejamento prévio (HATCH, 1997). 

Os objetivos estão muito relacionados às estratégias organizacionais. Não se 

chegou a uma conclusão acerca de que os objetivos são seguidos pela estratégia ou 

vice-versa. No entanto, quando se fala em estratégia, reporta-se imediatamente à alta 

administração; e quando se fala em objetivos, estes parecem invadir a organização em 

todos os seus níveis. Em uma mesma organização poderão existir alguns objetivos 

oficiais e outros operacionais, ou então objetivos múltiplos e até incompatíveis entre 

si. Nem sempre os mesmos objetivos são compartilhados por todos os setores da 

organização (HATCH, 1997). 

2.3.2 Estrutura Organizacional 

Atualmente, a estrutura organizacional tem sido estudada considerando-se os 

aspectos das relações interorganizacionais existentes, uma vez que é difícil delimitar o 

espaço interno da organização com o seu ambiente. Ambos se confundem na medida 

em que as empresas trabalham muitas vezes em conjunto com outras de maneira 

formal ou informal. A separação entre a empresa e o seu ambiente é tão complexa que 

acaba dificultando a adoção de estratégias e a sua análise (NELSON, 1984; FARIA, 

2004). Os modelos tradicionais que procuram explicar as fontes de competitividade 

das organizações têm focado em variáveis estratégicas da própria organização, tais 

como escala, intensidade de propaganda, similaridade de produto e o grau de 

interdependência ao longo da cadeia de valor. Já a perspectiva de redes também 
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considera que a posição de uma empresa na rede é importante elemento de competição 

(GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000b). Desta forma, a rede de relacionamento 

interorganizacional pode ser considerada como fonte de oportunidades e também de 

limites, pois determinado relacionamento pode levar a organização a relacionamentos 

não produtivos ou ainda fechar as possibilidades para novos relacionamentos. 

2.3.3 Tecnologia 

A tecnologia é um dos fatores que interfere na estrutura organizacional. A 

tecnologia pode ser definida como sendo todo o processo de transformação ocorrido 

com todos os recursos que entram na organização antes de saírem como produtos, ou 

seja, a tecnologia refere-se ao modo de elaborar um produto ou à maneira de prestar um 

serviço. Aí estão incluídos objetos físicos, equipamentos, ferramentas, pessoas, atividades 

ou processos, além de todo o conhecimento aplicado na transformação das entradas em 

saídas. Em organizações maiores, mais complexas e diversificadas, normalmente a 

tecnologia empregada não é uma só, mas um conjunto interdependente de tecnologias que 

operam entre si (HATCH, 1997). A perspectiva da Construção Social da Tecnologia se 

baseia na descrição detalhada do contexto social, cultural e econômico em que as 

inovações e os recursos tecnológicos são desenvolvidos. A relação entre o fator social e o 

fator tecnológico determina as maneiras como a tecnologia é construída e desenvolvida. 

2.3.4 Cultura 

A cultura é tema muito debatido e controverso entre os teóricos 

organizacionais. A cultura, para alguns, seria o elemento diferenciador entre o ser 

humano e os outros seres vivos, ou seja, a noção de cultura estaria ligada a um 

conjunto de características que todos os seres humanos têm em comum e que dá 

sentido às ações humanas. 

A cultura seria aquele conjunto complexo de conhecimentos, crenças, artes, 

morais, costumes e outras capacidades e habilidades adquiridas pelo homem como 
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membro de uma sociedade. Entre outras características poderíamos citar os valores, as 

normas, as idéias, os artefatos e os símbolos. Estas características são compartilhadas 

pelos membros da sociedade humana e este conjunto de aspectos dá sentido à 

realidade social e auxilia a sua interpretação (HATCH, 1997). 

A cultura organizacional pode ser o conjunto de aspectos explícitos em 

determinada organização; já os aspectos implícitos, com os seus símbolos e 

significados, dão sentido e norte às ações e decisões organizacionais. De acordo com 

Machado-da-Silva e Nogueira (2001), a cultura tem sido estudada segundo duas 

abordagens. A primeira entende a cultura como variável. A segunda, como metáfora. 

Os autores que vêem a cultura como variável, admitem que a organização possui uma 

cultura que pode ser administrada e alterada de acordo com os interesses dos dirigentes 

da organização, visando a um maior desempenho. A segunda abordagem, por outro 

lado, considera que a organização pode ser vista como cultura. Desta forma, a 

organização poderia expressar as idéias, valores, crenças e aspectos simbólicos dos 

membros da organização. A abordagem da cultura, como metáfora, possui duas 

vertentes: a cognitiva e a simbólica. O enfoque cognitivo compreende o conjunto de 

valores, crenças, padrões de percepção, sistemas de conhecimento e modelos de 

avaliação que orientam o modo de os indivíduos agirem. E o enfoque simbólico 

enfatiza os símbolos e os significados compartilhados pelos membros da organização 

que resultam das interações sociais. 

2.4 FATORES AMBIENTAIS E ORGANIZACIONAIS E O 

DESENVOLVIMENTO DAS REDES 

Em resposta às demandas competitivas, muitas empresas ampliaram o 

conceito de competir e adotaram o conceito de cooperar e competir, ou seja, as 

empresas passaram a se unir para competir no mercado. Um dos paradigmas existentes 

entre os pesquisadores é o de ver a organização como entidade autônoma diante do 

mercado, buscando a sua própria vantagem competitiva. A utilização da abordagem de 

redes desafia os pesquisadores a ampliar a noção de competição individual. Essas 
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limitações impedem os estudiosos de estudar e entender por que e como as redes 

influenciam o desempenho competitivo das empresas (GULATI, NOHRIA e 

ZAHEER, 2000a; FARIA, 2004). 

O desempenho das alianças tem recebido pouca atenção dos pesquisadores em 

relação a outros assuntos, visto que existem alguns obstáculos financeiros para medi-lo 

e obstáculos logísticos para a coleta de dados ricos e necessários para esta avaliação. 

Talvez por ser pouco explorado, este assunto continue um dos mais excitantes nesta 

área. Muitos estudos tentam identificar os fatores de sucesso das inter-relações; alguns 

pontos já foram identificados, de acordo com Gulati (1998), tais como: a existência de 

flexibilidade na administração do inter-relacionamento, a construção de uma confiança 

mútua entre os parceiros, a troca de informações feita regularmente entre os parceiros, 

a administração construtiva dos conflitos que possam existir, a existência de uma 

pessoa responsável pelos relacionamentos interorganizacionais, a manutenção do 

equilíbrio e a administração das expectativas entre os membros. 

Outro aspecto levantado é o fato de que o desenvolvimento de rotinas para a 

disseminação do conhecimento dentro da rede pode ter vantagens, visto que 

procedimentos informais podem excluir uma disseminação mais ampla e organizada, 

enquanto procedimentos formais podem inibir e sistematizar o aprendizado. O desafio 

é o de encontrar um ponto de equilíbrio, onde seja possível a transmissão de 

informações e de conhecimentos que gerem criação e busca por mais conhecimento 

(POWELL, 1998). Os processos associados ao desenvolvimento de redes cooperativas 

são cíclicos e não seqüenciais; por isso a análise destas redes deve ser feita 

considerando a sua dinâmica e não a tentativa de colocá-las num modelo ou arranjo 

definitivo, pois são as próprias relações inerentes a elas que geram este constante 

movimento. Estes relacionamentos são mantidos não porque atingiram a estabilidade, 

mas, pelo contrário, porque existe um balanço entre processos formais e informais 

alternando-se durante todo o relacionamento (RING e VAN DE VEN, 1994; 

ANDRADE, 2003). 

A confiança, assunto muito estudado em relacionamentos 

interorganizacionais, é considerada aqui não como mecanismo de coordenação, mas 

como característica importante de existir no momento da emergência dos 
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relacionamentos. Os atores normalmente devem estar confiantes de que os outros 

parceiros irão agir pelo interesse do sistema como um todo e não como um 

oportunista, que quer o seu próprio interesse em detrimento dos demais (GRANDORI 

e SODA, 1995). O nível de confiança interpessoal e interorganizacional pode 

influenciar o desempenho dos inter-relacionamentos (GULATI, 1998). Conforme 

constatam Souza e Bacic (2002), em pesquisa junto a um arranjo produtivo formado 

por pequenas empresas transformadoras de resinas em plásticos no ABC Paulista, 

ainda prevalece a desconfiança em relação a possíveis comportamentos oportunistas 

neste arranjo, o que prejudica o desempenho do todo. 

Além disso, outro resultado encontrado por Souza e Bacic (2002) revelou que 

a proximidade geográfica das empresas do mesmo setor não tem constituído vantagem 

para o estreitamento das relações entre as organizações do arranjo; pelo contrário, tem 

motivado as empresas a agirem independentemente. Com isso as empresas estão 

perdendo diversas oportunidades decorrentes da inter-relação, como o aumento da 

produtividade, o acesso a novos mercados e a obtenção de eficiências coletivas. Uma 

das razões para a constatação deste resultado deve-se à fragilidade nos mecanismos de 

coordenação e de articulação entre as empresas da região, porquanto, a despeito das 

potencialidades oferecidas pela integração de pequenas empresas, muitas destas não se 

tornam vantagens efetivas justamente por insuficiência ou ausência de políticas de 

estímulo de integração e desenvolvimento local e também pela existência de 

resistências por parte dos dirigentes das empresas a uma atuação conjunta. Esta 

resistência ainda permanece, mesmo em casos reconhecidos de que há limitações à 

continuidade e sobrevivência de uma empresa isolada. 

De acordo com Bauer (2003), há resultados interessantes nesta nova forma 

organizacional, principalmente quando os mecanismos de controle externos são diretos 

e não fragmentados, quando o sistema é estável e existe grande quantidade de recursos 

disponíveis no ambiente. As pequenas e médias empresas que pertencem a uma rede 

têm muito mais chances de obter amplos resultados transacionais, relativos às trocas 

comerciais e transformacionais, além de também obter maior credibilidade perante a 

sociedade, acesso a recursos, amizade e troca de informações e competências. Este 
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estudo também ressalta a importância da existência de um órgão central das redes que 

tenha a função de reforçar as relações e a coordenação entre os participantes. 

Dyer, Kale e Singh (2001) também realizaram uma pesquisa em diversas 

empresas e se preocuparam em analisar quais os fatores que fazem com que as alianças 

estratégicas funcionem de maneira efetiva e reparam que um dos problemas mais 

freqüentemente encontrados diz respeito à ausência de uma pessoa ou de um grupo 

responsável pela aliança dentro da organização, a qual tem a função de organizar todas 

as atividades relacionadas à aliança: coordenar e estabelecer elos de ligação, 

compartilhar e identificar novos conhecimentos. 

Segundo Casarotto Filho (2005), num sistema produtivo local, a existência de 

uma moderna Agência, que tenha como participantes tanto personagens públicas como 

privadas que atuem harmoniosamente em prol do desenvolvimento de uma região e 

busque atender, de forma equilibrada, os interesses públicos e privados. Desta forma, 

cabe à agência a função de integrar as organizações, dando unidade ao sistema e 

identificando complementaridades com o objetivo de desenvolver sinergias entre as 

ações e os deveres dos atores. No Brasil verifica-se que existem muitos problemas no 

desenvolvimento de um sistema produtivo local, visto que há falta de lideranças que 

tenham legitimidade para coordenar o processo. 

A criação de uma função dedicada à aliança pode aumentar a visibilidade 

externa da organização e aumentar a sua reputação perante a sociedade, o mercado e 

outros parceiros potenciais, além de oferecer legitimidade interna para as alianças. 

Uma segunda vantagem obtida por meio da criação de uma função especializada em 

alianças é o provimento de coordenação interna dos recursos e habilidades que dão 

suporte à aliança, além de estabelecer e identificar quais são as prioridades estratégicas 

da organização com a aliança. Outra vantagem associada à criação de uma função de 

aliança é a possibilidade e a facilidade de desenvolver medidas de avaliação de 

desempenho das alianças e de avaliá-las sistematicamente. Ressalta-se que a criação 

desta função exige muitos recursos e só é recompensadora quando a empresa for 

grande e possuir muitas alianças que justifiquem a criação desta função (DYER, 

KALE e SINGH, 2001). 
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Neste contexto Grandori e Soda (1995) fazem uma revisão dos mecanismos de 

coordenação normalmente empregados pelas organizações para sustentar a cooperação 

interorganizacional. Estes mecanismos podem ser utilizados em várias combinações e 

graus. Dentre eles estão os seguintes. 

1) Mecanismos de comunicação, decisão e negociação, presentes em quase 

todos os tipos de redes, têm o menor custo, se comparados aos outros 

mecanismos. Alguns relacionamentos interorganizacionais são somente 

sustentados por este mecanismo. 

2) Mecanismos de coordenação e controle social são mais difíceis de 

identificar, pois muitas vezes eles possuem traços peculiares e, em 

outras, os elementos sociais têm sido negligenciados; mas, para este 

artigo, os autores consideram a coordenação e o controle social no 

sentido de relacionamentos estáveis e profundos baseados em normas de 

grupo, reputação e no controle conjunto. 

3) Mecanismos de integração e ligação de buracos e unidades. 

4) Mecanismos de staff comum ocorrem quando a rede torna-se muito 

grande, sendo necessária a formação de um grupo responsável pela 

coordenação das atividades comuns. 

5) Mecanismos de hierarquia e relações de autoridade são comuns em 

franquias, em que existem supervisão hierárquica e sistemas formais de 

programação e planejamento. 

6) Planejamento e sistemas de controle também são comuns em franquias, 

redes de fast food e de hotéis. 

7) Sistemas de incentivo. 

8) Sistemas de seleção especificam o acesso à rede de cooperação. 

9) Sistemas de informação são considerados importantes mecanismos de 

integração vertical. Atualmente, este mecanismo tem sido considerado 

também um poderoso auxiliar na coordenação horizontal dentro e entre 

as empresas. 

10) Apoio público e infra-estrutura ocorrem quando a cooperação é 

realmente benéfica para as organizações e para a região, mas difícil de 
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manter, então órgãos públicos se encarregam de incentivar e coordenar 

as atividades da rede. 

Alguns estudos nacionais revelaram que a homogeneidade das empresas em 

relação ao seu tamanho e à sua capacidade de produção foi um fator que contribuiu 

para o bom andamento da aliança estratégica verificada no setor da construção civil no 

Ceará. Além disso, as motivações das empresas em participarem desta aliança, 

denominada INOVACON (Programa de Inovação da Indústria da Construção Civil do 

Ceará), foram baseadas no interesse em questionar a tecnologia atualmente empregada 

no setor, conhecer novas tecnologias através da troca de informações com outras 

empresas e consultores, implementar as novas tecnologias em obras voluntárias, a 

existência de estreitas relações de amizade, a busca por trocas de experiências, a 

barganha junto a fornecedores e financiadores, a busca de soluções para problemas 

comuns, o aumento do círculo de relações e o monitoramento dos concorrentes 

(BRASILEIRO NETTO, FREITAS e BARROS NETO, 2003). 

Dentre algumas das principais demandas do ambiente empresarial está a 

necessidade de as empresas atuarem em conjunto, compartilhando recursos 

financeiros, materiais, tecnológicos e humanos, e ainda aqueles relativos à informação 

e ao conhecimento. Um resultado interessante, obtido pelas empresas pela participação 

em redes, é a possibilidade de geração e de difusão de inovação e de aprendizagem por 

meio do compartilhamento de idéias, dúvidas e know-how entre os participantes, 

(POWELL, KOPUT e SMITH-DOERR, 1996). As pequenas e médias empresas, 

muitas vezes por falta de suficientes recursos humanos, financeiros e tecnológicos são 

impedidas de inovar tecnologicamente somente com as suas competências e recursos 

internos. A cooperação entre estas empresas torna-se fundamental para as suas 

políticas de inovação tecnológica. A idéia de redes implica a eliminação das fronteiras 

tradicionais da empresa com o seu ambiente (DROUVOT e FENSTERSEIFER, 2002), 

ampliando e intensificando as relações existentes entre a organização e as outras 

organizações. 

Um resultado apresentado por Bauer (2003), em pesquisa de redes de 

Agroecologia, os participantes declararam sentir-se orgulhosos, com um sentimento de 

pertencimento por poderem participar de uma “grande organização”, em que eles 
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pudessem compartilhar especialmente as dificuldades decorrentes da adoção de 

produção ecológica, estratégia pouco utilizada ainda pela maior parte dos agricultores. 

Partindo do princípio de que as redes organizacionais trazem contribuições 

significativas para a geração da competitividade local e a melhoria da qualidade de 

vida da população, Cândido e Abreu (2004) desenvolveram um estudo exploratório em 

agrupamentos industriais de pequenas e médias empresas brasileiras, com o objetivo 

de identificar e validar um conjunto de fatores críticos de sucesso no processo de 

formação, desenvolvimento e manutenção de redes interorganizacionais. Os fatores 

identificados foram classificados em quatro grupos: 1) ambiente de negócios; 2) 

aspectos antropológicos e socioculturais; 3) políticas macroeconômicas; e 4) processo 

de formação. Estes dados são apresentados resumidamente no quadro a seguir: 
 

QUADRO 2 – VARIÁVEIS E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

AMBIENTE DE NEGÓCIOS 
 
1º) Participação de outras empresas e instituições de 
apoio. 
2º) Existência de políticas de Inovação. 
3º) Perfil das empresas locais. 
4º) Condições para a prática da cooperação e 
colaboração. 
5º) Existência de infra-estrutura física. 
6º) Competitividade local. 
7º) Formas de comunicação eficientes. 
 

ASPECTOS ANTROPOLÓGICOS E 
SOCIOCULTURAIS 

1º) Políticas que cuidem de aspectos relacionados à 
socialização e conscientização dos integrantes. 
2º) História comum entre os integrantes. 
3º) Difusão de uma cultura relacionada a formas de 
obtenção da eficiência coletiva. 
4º) Clima de confiança e identidade cultural. 
5º) Nível de atividade comunitária na localidade. 
6º) Existência de uma tradição de apoio familiar a 
novos empresários. 

POLÍTICAS MACROECONÔMICAS 
 
1º) Interação dos diversos agentes envolvidos. 
2º) Planejamento e coordenação das ações das 
instituições de apoio. 
3º) Mecanismos para fortalecer os relacionamentos e 
interações. 
4º) Políticas direcionadas para o fortalecimento da 
capacitação tecnológica. 
5º) Participação indireta do poder público, como 
motivador. 
6º) Política de difusão de tecnologias de informação 
e conhecimento. 
7º) Integração das diversas políticas de apoio. 
8º) Existência de concorrência saudável. 
9º) Independência e autonomia das empresas 
participantes. 
10º) Estabilidade. 
 

PROCESSO DE FORMAÇÃO 
 
1º) Familiarização com os conceitos e vantagens da 
nova forma de atuação. 
2) Escolha adequada dos agentes responsáveis pela 
negociação e consolidação do agrupamento. 
3º) Existência de diversos líderes nos níveis do 
agrupamento. 
4º) Definição de uma arquitetura organizacional. 
5) Relacionamentos voluntários e constantes. 
6º) Vinculação a uma política de desenvolvimento 
regional. 
7º) Foco em setores e atividades com experiências 
anteriores ou com potencial para a prática da 
cooperação e colaboração. 
8º) Remoção dos obstáculos, restrições e limitações. 
9º) Desenho das fronteiras organizacionais. 
10º) Estratégias de atuação e políticas 
mercadológicas. 
11) Estratégias adequadas para o gerenciamento de 
informações. 

FONTE: Adaptado de CÂNDIDO e ABREU, 2004. 
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3 METODOLOGIA 

O presente capítulo apresenta a metodologia a ser utilizada para a análise 

empírica de como os fatores ambientais e organizacionais afetam os condicionantes de 

relacionamento interorganizacional da rede têxtil localizada no município de Goioerê, 

noroeste do estado do Paraná. Neste capítulo, serão explicitadas as perguntas de 

pesquisa, as definições das categorias analíticas, o delineamento e a delimitação da 

pesquisa. 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Esta pesquisa tem como foco a identificação da influência dos fatores 

ambientais e organizacionais sobre os condicionantes do relacionamento existente 

entre as organizações ligadas ao setor têxtil em Goioerê. 

3.1.1 Perguntas de Pesquisa 

De acordo com o objetivo geral e os objetivos específicos apresentados, 

elaboram-se as seguintes perguntas de pesquisa. 

 

 Qual a rede e os seus participantes? 

 Qual a duração do relacionamento, a freqüência dos contatos e a importância 

atribuída à relação por cada ator? 

 Quais organizações exercem maior influência sobre as outras participantes da 

rede? 

 Quais os condicionantes dos relacionamentos interorganizacionais existentes na 

rede? 
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 Quais as variações ocorridas nos condicionantes do relacionamento 

interorganizacional no decorrer do relacionamento? 

 Como os fatores ambientais e organizacionais afetam os condicionantes dos 

relacionamentos interorganizacionais existentes na rede? 

3.1.2 Apresentação das Categorias de Análise 

As categorias de análise utilizadas nesta pesquisa são três: duas independentes, 

representadas pelos “Fatores ambientais” e pelos “Fatores organizacionais” e uma 

terceira categoria de análise dependente representada pelos “Condicionantes do 

relacionamento interorganizacional”. A relação entre estas categorias é explicitada 

abaixo: 

 

 

 

 

 

3.1.3 Definição Constitutiva e Operacional das Categorias de Análise 

Condicionantes do relacionamento interorganizacional 

D.C.: Os condicionantes do relacionamento interorganizacional envolvem os 

elementos que condicionam as relações interorganizacionais. São os motivos explícitos 

ou implícitos, instrumentais ou não. Os condicionantes considerados são: necessidade 

legal, assimetria, reciprocidade, eficiência, estabilidade, legitimidade e oportunidade 

social. 

 

Condicionante do relacionamento interorganizacional: necessidade legal 

D.C.: As organizações estabelecem relações interorganizacionais com o propósito de 

atender a necessidades legais ou reguladoras. Estas ordens provenientes de autoridades 

Fatores 
ambientais Condicionantes do 

relacionamento 
interorganizacional Fatores 

organizacionais 
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podem impulsionar as inter-relações que, de outra forma, não ocorreriam 

voluntariamente (OLIVER, 1990). 

D.O.: Foi identificado a partir da triangulação dos dados da análise descritiva e 

interpretativa das entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e 

quantitativa dos questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. O condicionante do relacionamento 

interorganizacional denominado necessidade legal foi observado considerando-se a 

obrigatoriedade existente para o relacionamento. 

 

Condicionante do relacionamento interorganizacional: assimetria 

D.C.: O relacionamento interorganizacional determinado pela assimetria refere-se à 

relação induzida pelo desejo e pelo potencial de exercer poder, influência ou controle 

sobre a outra organização ou ainda sobre os seus recursos (OLIVER, 1990). 

D.O.: Foi identificado a partir da triangulação dos dados da análise descritiva e 

interpretativa das entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e 

quantitativa dos questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. O condicionante do relacionamento 

interorganizacional denominado assimetria foi observado considerando-se a forte 

intenção de uma organização exercer poder sobre a outra. 

 

Condicionante do relacionamento interorganizacional: reciprocidade 

D.C.: As relações interorganizacionais determinadas pela reciprocidade ocorrem 

quando existe o propósito de perseguir objetivos e interesses mutuamente benéficos e 

compatíveis entre as organizações. Este condicionante contrapõe-se à assimetria, pois 

enfatiza a cooperação, a colaboração e a coordenação entre as organizações (OLIVER, 

1990). 

D.O.: Foi identificado a partir da triangulação dos dados da análise descritiva e 

interpretativa das entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e 

quantitativa dos questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. O condicionante do relacionamento 

interorganizacional chamado reciprocidade foi observado considerando-se a intenção 
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de compartilhamento, de troca de experiências e informações e de estabelecer 

objetivos comuns. 

 

Condicionante do relacionamento interorganizacional: eficiência 

D.C.: O relacionamento interorganizacional determinado pela eficiência ocorre pela 

tentativa da organização de aprimorar a sua eficiência interna, aumentando a 

proporção de insumos em relação aos produtos obtidos, ou seja, otimizando os seus 

recursos (OLIVER, 1990). 

D.O.: Foi identificado a partir da triangulação dos dados da análise descritiva e 

interpretativa das entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e 

quantitativa dos questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. O condicionante do relacionamento 

interorganizacional indicado como eficiência foi observado considerando-se a expressa 

intenção de a organização obter vantagens unilaterais e objetivos claramente 

instrumentais e econômicos. 

 

Condicionante do relacionamento interorganizacional: estabilidade 

D.C.: O relacionamento interorganizacional é determinado pela busca de estabilidade e 

previsibilidade, quando as organizações procuram atenuar as incertezas ambientais 

com o relacionamento (OLIVER, 1990). 

D.O.: Foi identificado a partir da triangulação dos dados da análise descritiva e 

interpretativa das entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e 

quantitativa dos questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. O condicionante do relacionamento 

interorganizacional chamado estabilidade foi observado considerando-se a intenção de 

a organização estar ciente dos acontecimentos ambientais. 

 

Condicionante do relacionamento interorganizacional: legitimidade 

D.C.: O relacionamento interorganizacional determinado pela busca de legitimidade 

tem o propósito de aumentar a credibilidade da organização, aumentando sua 
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reputação, imagem, prestígio e congruência com as normas e expectativas existentes 

no ambiente institucional (OLIVER, 1990). 

D.O.: Foi identificado a partir da triangulação dos dados da análise descritiva e 

interpretativa das entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e 

quantitativa dos questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. O condicionante do relacionamento 

interorganizacional apontado como legitimidade foi observado considerando-se a 

intenção de a organização obter status e legitimidade por meio do relacionamento. 

 

Condicionante do relacionamento interorganizacional: oportunidade social 

D.C.: O relacionamento interorganizacional é determinado pela oportunidade social 

quando é motivado pela existência de relacionamentos passados, informais ou 

interpessoais, entre os dirigentes das organizações envolvidas (GRANOVETTER, 

1985; 1992; EISENHARDT e SCHOONHOVEN, 1996; PODOLNY, 1994; GULATI, 

1998). 

D.O.: Foi identificado a partir da triangulação dos dados da análise descritiva e 

interpretativa das entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e 

quantitativa dos questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. O condicionante do relacionamento 

interorganizacional denominado oportunidade social foi observado, considerando-se a 

motivação pessoal entre as organizações visando à ocorrência do relacionamento. 

 

Fatores ambientais 

D.C.: Os fatores ambientais são aqueles fatores externos que estimulam, inibem ou 

dificultam o relacionamento entre as organizações. Nesta pesquisa, foram 

considerados os seguintes aspectos: a proximidade geográfica, os aspectos históricos 

do município relacionados à propensão ao associativismo, a experiência prévia do 

município com o setor, os incentivos fiscais, a existência de treinamento e de 

consultoria, a existência de mão-de-obra especializada no município, o grau de 

segmentação do setor e os aspectos relacionados à coordenação das relações 

interorganizacionais. 
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D.O.: Foram identificados a partir da análise descritiva dos documentos e das 

entrevistas semi-estruturadas e também da análise qualitativa e quantitativa dos 

questionários respondidos pelos dirigentes de nível estratégico das organizações 

integrantes da rede e pela confrontação das respostas dos dirigentes da mesma 

organização e de outras organizações a partir da triangulação dos dados. 

 

Fatores organizacionais 

D.C.: São os fatores internos que estimulam, inibem ou dificultam o relacionamento 

entre as organizações. Nesta pesquisa, foram considerados os seguintes aspectos 

organizacionais: o tamanho, a atividade principal, os objetivos, o grau de experiência, 

a capacidade de produção, a tecnologia utilizada e a reputação da organização. 

 

Tamanho 

D.C.: O tamanho da organização pode ser definido com base na capacidade física da 

organização, na quantidade de pessoal disponível na organização ou no número de 

entradas ou saídas organizacionais (HALL, 2001). 

D.O.: Foi operacionalizado a partir da análise descritiva e interpretativa dos 

documentos e das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os dirigentes de nível 

estratégico das organizações integrantes da rede. Neste caso, para estabelecer o 

tamanho das organizações foram utilizadas as informações sobre o número de 

funcionários e o de filiais da organização. 

 

Atividade principal 

D.C.: A atividade principal refere-se àquela declarada pela organização como sendo a 

sua atividade principal. 

D.O.: Foi operacionalizada a partir da análise descritiva e interpretativa dos 

documentos e das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os dirigentes de nível 

estratégico das organizações integrantes da rede. Neste caso, foram utilizadas as 

informações descritas pelos dirigentes das organizações com relação às atividades 

desenvolvidas por ela. 

 



 

 

61

Objetivos organizacionais 

D.C.: Os objetivos organizacionais referem-se às metas, ao direcionamento e às 

perspectivas perseguidas pela organização. 

D.O.: Foram elaborados a partir da análise descritiva e interpretativa dos documentos e 

das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. Para tanto foram utilizados os dados relativos às 

expectativas e aos anseios dos dirigentes em relação à sua organização. 

 

Grau de experiência 

D.C.: Tem a ver com o grau de especialização e de expertise da organização em 

relação à sua atividade principal. 

D.O.: Foi medido a partir da análise descritiva e interpretativa dos documentos e das 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com os dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede e também por meio da triangulação dos dados 

fornecidos pelas outras organizações. Neste caso, foram utilizadas as informações 

relacionadas à idade, ao nível de especialidade informado pelo dirigente e ainda 

àquelas descritas pelos dirigentes da organização naquilo que diz respeito aos 

processos de produção. 

 

Capacidade de produção 

D.C.: Refere-se à quantidade total de produtos ou serviços que a organização pode 

produzir, considerando a disponibilidade dos recursos financeiros, humanos, 

tecnológicos e materiais existentes na organização. 

D.O.: Foi obtida a partir da análise descritiva e interpretativa dos documentos e das 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com os dirigentes de nível estratégico das 

organizações integrantes da rede. Para tanto, foram utilizadas as informações sobre a 

quantidade produzida atualmente em relação à quantidade total que a organização 

pode vir a produzir. 
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Tecnologia utilizada 

D.C.: Refere-se a todo o trabalho exercido por uma organização na transformação das 

entradas em saídas, incluindo equipamentos, máquinas e instrumentos físicos, assim 

como os métodos, as habilidades e os conhecimentos utilizados pelos integrantes da 

organização (SCOTT, 2003). 

D.O.: Foi operacionalizado a partir da análise descritiva e interpretativa dos 

documentos e das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os dirigentes de nível 

estratégico das organizações integrantes da rede e também por meio da observação 

realizada durante as visitas às organizações. Neste caso, foram utilizadas as 

informações sobre qual é o processo de produção adotado pela organização. 

 

Reputação da organização 

D.C.: A reputação da organização refere-se ao grau de aceitação, consideração e de 

credibilidade conferido pelos atores integrantes da rede a uma organização. 

D.O.: Foi identificado a partir da análise descritiva e interpretativa das entrevistas 

semi-estruturadas realizadas com os dirigentes de nível estratégico das organizações 

integrantes da rede. 

3.1.4 Definição de Outros Termos Relevantes 

Rede de relacionamento 

Pode ser definida como um conjunto de relações econômicas e sociais, 

horizontais ou verticais, formais ou informais, estabelecidas entre as organizações. São 

relações que permitem o fluxo de bens, pessoas ou informações entre as organizações. 

Neste estudo, serão enfocadas as relações que possuem, de forma direta ou indireta, 

influência estratégica para a organização. 

 

Arranjo produtivo local 

Um arranjo produtivo local é uma rede associativa entre todas as organizações 

representativas de uma determinada região, tais como agentes econômicos, políticos e 

sociais, que possuem um propósito comum, que visa ao desenvolvimento dessa região 
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por meio da integração e da formação de vínculos mesmo incipientes. O arranjo 

produtivo local pode ser entendido como conjunto de organizações fortemente 

estruturado em uma região, o qual contém um ou mais clusters e apresenta 

planejamento territorial com grande interação público-privada (CASAROTTO FILHO, 

2005). 

 

Ator social 

Pode ser definido como pessoa, grupo ou organização ligada a outros atores 

em uma rede. Também é algumas vezes referido como um nó da rede (EMIRBAYER 

e GOODWIN, 1994, p. 1447). 

3.2 DELINEAMENTO E DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

3.2.1 População e Amostragem 

A população da pesquisa foi composta por trinta e uma organizações 

integrantes da rede têxtil localizada no município de Goioerê, noroeste do estado do 

Paraná. A amostra foi composta por um dirigente do nível estratégico de cada 

organização pesquisada na rede, ou seja, dezenove organizações. 

A delimitação da rede foi feita com base nas informações fornecidas pela 

Secretaria de Indústria e Comércio do município, respondendo à solicitação de quais 

seriam as empresas mais relevantes para o setor têxtil ali localizadas. Cabe ressaltar 

que a Secretaria está envolvida em processo de criação de um arranjo produtivo do 

setor têxtil para a região. As organizações destacadas pela prefeitura foram: nove 

empresas de confecção, quatro de tecelagem e uma de tinturaria, duas cooperativas 

agrícolas, uma cooperativa de costureiras, uma universidade, prefeitura, câmara de 

vereadores, fórum, a associação comercial e empresarial, uma fundação, uma agência 

de desenvolvimento, uma instituição de pesquisa, duas instituições financeiras, além 

do Rotary Club e de mais duas entidades de classe. Estas organizações poderiam 



 

 

64

apresentar e indicar outras organizações, não delimitadas na população original, com 

as quais elas mantêm relações de importância estratégica. Entretanto pequeno foi o 

acréscimo no número de organizações, uma vez que a maior parte das organizações 

indicadas não pertenciam ao município. Por fim, a delimitação das organizações 

pesquisadas foi feita com base nas informações fornecidas pela prefeitura e, também, 

na inserção de uma organização indicada pelas organizações originalmente 

consideradas. Outras duas organizações indicadas, dentro do contexto de relações da 

população pesquisada, não foram incluídas por não pertencerem ao município. 

Entretanto a exclusão destas duas organizações no estudo não comprometeu os 

resultados alcançados, pois as duas apresentavam uma posição extremamente 

periférica em relação à rede considerada. 

3.2.2 Delineamento da Pesquisa 

De acordo com os objetivos pretendidos neste estudo, o procedimento 

metodológico existente mais apropriado foi o estudo de caso. Apesar de o estudo de 

caso ter como princípio processos indutivos de análise e de não ser um método de 

pesquisa específico para a análise de redes, pôde-se com ele analisar qual a influência 

dos fatores ambientais e organizacionais sobre os condicionantes do relacionamento 

interorganizacional e também identificar o porquê de determinada influência (YIN, 

2001). 

A perspectiva do estudo é transversal, considerando-se aspectos presentes no 

momento da análise, não se recorrendo a eventos passados. Os procedimentos 

metodológicos foram múltiplos (multimétodos) e de natureza descritiva, explicativa, 

qualitativa e quantitativa. O nível de análise considerado é a rede de organizações; a 

unidade de análise foi cada uma das organizações integrantes da rede. 
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3.2.3 Fontes de Dados 

Para a realização da pesquisa foram utilizadas fontes de dados secundários e 

primários. Os dados de fonte secundária foram coletados a partir de informativos 

setoriais, da legislação, dos sites da Internet, dos jornais, dos bancos de dados e dos 

informativos disponibilizados pela Associação Comercial e Empresarial de Goioerê, 

pela Agência de Desenvolvimento de Goioerê e pela Secretaria de Indústria e 

Comércio do município. Além destes, foram utilizados documentos das organizações 

analisadas, tais como atas, relatórios, memorandos, informativos internos, 

organogramas, entre outros. 

Os dados de fonte primária foram provenientes da realização de entrevistas 

semi-estruturadas e de questionários estruturados que foram respondidos por um e, em 

alguns casos, por dois dirigentes das organizações integrantes da rede. O roteiro das 

perguntas contidas nas entrevistas semi-estruturadas foi elaborado a partir da revisão 

teórico-empírica e da análise dos dados secundários coletados até a data de realização 

da entrevista. O mesmo pode ser conferido no Apêndice 2. 

O objetivo da entrevista foi o de conhecer a organização com a identificação 

de aspectos gerais desta, tais como: ano de fundação, tamanho, atividade principal, 

tecnologia utilizada, tipo de estrutura organizacional. Outro objetivo buscado foi 

identificar aspectos concernentes ao relacionamento da organização com as demais da 

região. Para tanto foram identificados os seguintes fatores ambientais: políticas 

públicas, legislação, incentivos e estímulos, grau de competitividade, entre outros que 

eventualmente viessem a contribuir para a ocorrência do relacionamento 

interorganizacional. 

O questionário deixado nas organizações, logo após a entrevista, continha 

perguntas relacionadas à estrutura da rede e a outras características dos 

relacionamentos. O mesmo poderá ser visualizado no Apêndice 3. 

Na primeira fase de coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas com os dirigentes de dezenove organizações integrantes da rede, 

consideradas como principais dentro do chamado Arranjo Produtivo do setor têxtil. Os 

dirigentes contatados, na maioria das vezes, foram os dirigentes máximos da 



 

 

66

organização ou do nível estratégico da organização, como, por exemplo, proprietários, 

presidentes, vice-presidentes e secretários municipais. 

As entrevistas foram gravadas e tiveram duração de duas a quatro horas. Após 

as perguntas realizadas na entrevista, o dirigente, na seqüência, apresentava as 

instalações da organização, explicando os processos produtivos e fornecendo outras 

informações sobre a gestão da organização. 

Após a realização das entrevistas foi solicitado ao dirigente que respondesse 

ao questionário elaborado pela autora deste trabalho e que o questionário preenchido 

fosse remetido a ela. O questionário foi composto de perguntas abertas e de perguntas 

fechadas. As indagações foram formuladas considerando os dados secundários obtidos 

até a data de realização das entrevistas. 

Foram enviados 19 questionários um para cada organização entrevistada. 

Destes, 17 foram respondidos, ou seja, um índice de resposta de 89,5%. 

Para o tratamento dos dados, foram utilizadas planilhas do Microsoft Excel 

para tabular os dados. Posteriormente foi feita uma análise descritivo-qualitativa deles. 

Algumas destas informações foram analisadas quantitativamente com o auxílio do 

programa Ucinet 6, versão 6.85, programa desenvolvido por Borgatti e Freeman 

(2002) especialmente para a análise de redes. 

Para análise dos documentos coletados, foi também utilizada a técnica de 

análise documental. As entrevistas semi-estruturadas foram analisadas 

qualitativamente, de maneira descritiva e interpretativa. 

Além disso, foi feita a triangulação dos dados obtidos nas entrevistas, nos 

documentos da empresa, nos questionários e aqueles obtidos de outras fontes 

secundárias. 

3.2.4 Facilidades e Dificuldades na Coleta de Dados 

De maneira geral, a coleta de dados transcorreu tranqüila, sendo que os 

entrevistados colaboraram de forma muito positiva com a pesquisa e se prontificaram a 

fornecer as informações e os dados solicitados. 
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O interesse por parte dos participantes da pesquisa foi estimulado pela 

divulgação feita pela Prefeitura, pela Associação Comercial e Empresarial, pela 

Agência de Desenvolvimento de Goioerê e pelo Jornal A Tribuna. Estas organizações 

enfatizaram a importância do trabalho que estava sendo realizado sobre o setor têxtil 

no município. Com isso o trabalho ganhou maior repercussão e credibilidade junto aos 

empresários e às lideranças locais. 

O contato com as organizações da cidade foi facilitado pela presidente da 

Associação Comercial e Empresarial de Goioerê e pela Secretaria de Indústria e 

Comércio do município que enviaram cartas às organizações discorrendo sobre a 

importância e os objetivos da pesquisa. 

A programação das datas e dos horários das entrevistas foi feita previamente 

com os dirigentes das organizações por meio do telefone de acordo com a 

disponibilidade de cada um. 

Quanto às dificuldades encontradas, pode-se citar que a gravação da entrevista 

pode ter causado certo constrangimento dos entrevistados, pouco habituados a esta 

prática. No entanto a limitação foi quase inteiramente contornada pelo fato de ter sido 

desligado o gravador, quando isto foi solicitado pelo entrevistado. 

Como o questionário era longo e com perguntas bem específicas sobre os 

relacionamentos de cada organização, pôde-se constatar que alguns participantes 

deixaram de responder, talvez pela falta de tempo ou por não terem atentado para a 

importância de sua participação na pesquisa. Mesmo assim, a maioria das 

organizações respondeu ao questionário, ainda que algumas destas organizações 

tenham demorado a devolver os questionários preenchidos. 

3.2.5 Limitações da Pesquisa 

Uma das maiores limitações da pesquisa diz respeito à delimitação das 

organizações que compõem a rede analisada. Esta é uma limitação inerente à 

abordagem de redes. É difícil envolver todas as organizações influentes na rede e 

analisá-las conjuntamente. Desta forma, em algum ponto, a rede precisa ser delimitada 

empiricamente para fins de pesquisa. 
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Outra restrição importante relaciona-se à natureza dos contatos 

interorganizacionais, uma vez que as relações são extremamente dinâmicas, podendo 

sofrer alterações rapidamente. 

Mais uma limitação diz respeito ao tempo necessário para a realização da 

pesquisa, principalmente em razão do tempo demandado para a coleta e análise dos 

dados. 

E, por último, alguns respondentes muitas vezes demonstraram certo receio 

em abrir para terceiros as informações internas de sua organização. Ao expressarem as 

suas opiniões a respeito, pareciam estar racionalizando as informações passadas e, em 

alguns casos, pareciam até estar ocultando as reais condições do relacionamento e da 

sua organização, enfatizando mais os aspectos que, para eles, pareciam mais 

relevantes. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção do trabalho, foram analisados os dados primários provenientes das 

respostas obtidas nas entrevistas semi-estruturadas e nos questionários realizados com 

os diretores das organizações e também os dados secundários obtidos junto ao jornal 

local, no livro sobre a história de Goioerê, em leis, em contratos, nas atas, nos 

relatórios e em diversos documentos cedidos pelas organizações. 

4.1 O CONTEXTO DA REDE TÊXTIL DE GOIOERÊ 

A presente pesquisa foi realizada com dezenove empresas localizadas na 

cidade de Goioerê. 

Goioerê, fundada em agosto de 1955, atualmente possui cerca de 29.000 

habitantes. Chegou a ter 100.000 habitantes na década de 70, na época em que as 

principais atividades da região eram a cafeicultura e a produção de hortelã. No caso da 

hortelã, a região chegou a ser considerada a maior produtora mundial. As terras de 

Goioerê foram consideradas as mais férteis de toda a superfície do planeta em artigo 

publicado em revista americana na década de 60. No entanto, em meados da década de 

70, a população de Goioerê começou a diminuir com o inevitável êxodo da população 

rural que se espalhou para outras regiões do país, especialmente para o Mato Grosso. 

Alguns outros fatores que contribuíram para o declínio populacional foram a 

mecanização da agricultura, o declínio da cultura de hortelã com o surgimento da 

produção em outros países e por um fator climático de grande impacto, a geada de 

1975, que praticamente dizimou os cafezais. Com o declínio da cafeicultura, o algodão 

tomou espaço na agricultura de forma tal que atingiu o seu ápice no início da década 

de 90, época em que Goioerê chegou a ser considerada a maior produtora de algodão 

do Brasil. Com 44 mil hectares cultivados com algodão, Goioerê tornou-se um 

importante centro têxtil, principalmente com o início das atividades da Fiação na 

Cooperativa Agrícola Goioerê e com a grande produção das indústrias de confecção. 
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No entanto, a partir de 1993, o surgimento de pragas que atingiram a principal lavoura, 

a falta de uma política agrícola satisfatória e em razão da falta de preços estimulantes 

para a produção, provocaram novo êxodo da população rural. A isto somou-se o fato 

verificado pela emancipação de dois distritos até então pertencentes a Goioerê que 

passaram à condição de municípios autônomos (PAZ JÚNIOR, 2003). 

Esta pesquisa concentrou-se em analisar as principais organizações da cidade 

atuantes no setor têxtil e aquelas que, de forma indireta, atuam junto com as empresas 

deste setor. As organizações foram escolhidas de acordo com a indicação feita pela 

Secretaria de Indústria e Comércio da cidade. 

A pesquisa foi realizada com o amplo apoio e grande interesse do Secretário 

de Indústria e Comércio e também da presidência da Associação Comercial 

Empresarial de Goioerê. 

As organizações escolhidas para a presente pesquisa fazem parte de um 

conjunto de organizações sobre as quais há um esforço da prefeitura local na criação 

de um arranjo produtivo do setor têxtil. Elas são as principais empresas e organizações 

ali atuantes, no setor têxtil. Em março do ano de 2003, a prefeitura e as demais 

lideranças da região mostraram-se interessadas em retomar o projeto de 

desenvolvimento do setor têxtil proposto pelo Sebrae através da Agência de 

Desenvolvimento. A região abrange empresas que fazem parte de toda a cadeia 

produtiva do setor têxtil e contempla a produção da semente do algodão do início ao 

fim, ou seja: plantio, beneficiamento, industrialização, fiação, tecelagem, tinturaria, 

confecção, estamparia e também o comércio dos produtos têxteis originados a partir do 

algodão. Além de empresas ligadas diretamente ao setor têxtil, há, no município, um 

campus da Universidade Estadual de Maringá em Goioerê que possui um dos únicos 

cursos de Engenharia Têxtil do Brasil. O objetivo do Sebrae é o de promover a 

competitividade e a sustentabilidade de micro e pequenos negócios, estimulando 

processos locais de desenvolvimento (SEBRAE, 2005). Conforme jornal informativo 

da época de formação do Arranjo, as organizações que integrariam o Arranjo 

Produtivo seriam as seguintes, conforme a figura a seguir. 
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FIGURA 1 – Arranjo Produtivo proposto em março de 2003 

 
FONTE: Prefeitura Municipal de Goioerê, 2003 

 

Em 2003, foi criado um grupo gestor do arranjo formado pelos representantes 

de todos os segmentos da cadeia produtiva. Este grupo compôs-se da Prefeitura 

Municipal de Goioerê, da Agência de Desenvolvimento de Goioerê6 juntamente com o 

Sebrae, da Cooperativa Agropecuária Goioerê (Coagel), do campus regional da 

Universidade Estadual de Maringá estabelecido em Goioerê, da Fundação de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Vale do Piquiri, da Associação 

Comercial e Empresarial de Goioerê, da Emater, da Caixa Econômica Federal, do 

Banco do Brasil, da Unitêxtil, da Fama Têxtil, da Confecções Pop 90, da empresa 

Atualidade, da tinturaria Sintex, da Cotton Malhas e da Camisaria Laço Forte. Este 

grupo vinha realizando diversas reuniões e discussões durante o ano de 2003 com a 

colaboração de um consultor do Sebrae e de um técnico têxtil vindo do 

SENAI/CETIQT7 do Rio de Janeiro, que auxiliaram na identificação do perfil das 

                                                
6 Criada em 2003 a partir do amadurecimento dos ideais do Fórum de Desenvolvimento que, no período de dois 
anos, promoveu a realização de discussões e seminários em torno do desenvolvimento. 
7 Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil. 
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empresas e dos empresários e no levantamento das necessidades e na projeção de 

ações a serem desenvolvidas na região. 

As propostas elaboradas pelo técnico têxtil previam algumas ações iniciais, 

dentre elas, a contratação de um Agente de Negócio e de uma consultoria técnica para 

atuar junto às costureiras, a instalação de um Centro de Apoio para auxiliar no projeto, 

o lançamento de uma feira de moda, a criação de uma marca corporativa para a linha 

de produção de confecção, a realização de cursos na área técnica para aperfeiçoar a 

mão-de-obra na confecção e, por último, a implantação de uma Cooperativa de 

Costureiras, cujo intuito era o de uniformizar a qualidade dos produtos e dar mais 

agilidade ao processo de produção e, principalmente, o de dar suporte para a grande 

quantidade de costureiras que trabalham na informalidade. Destas ações, foram 

concretizadas apenas a realização de cursos na área de confecção e a implantação da 

Cooperativa de Costureiras. Esta Cooperativa foi implantada com grande apoio da 

Secretaria de Indústria e Comércio de Goioerê, por meio de incentivos financeiros, da 

disponibilização de instalações físicas, da oferta de treinamento para o 

aperfeiçoamento de mão de obra, entre outros. 

Para o desenvolvimento e a consolidação do projeto nomeado “Arranjo 

Produtivo da Cadeia Têxtil” lançado em março do ano de 2003, foram feitas diversas 

atividades, tais como reuniões, feiras e palestras que tiveram como objetivo 

demonstrar a importância econômica do arranjo para o desenvolvimento da região e 

resgatar a vocação da cidade como pólo têxtil. Para este projeto foram disponibilizados 

recursos do Sebrae na ordem de R$138.000,00, valor equivalente a cerca de 

US$40.000,00 na época. Este recurso destinar-se-ia à realização de visitas técnicas a 

outros arranjos produtivos, de seminários e de um diagnóstico do setor têxtil em 

Goioerê, que buscou identificar os pontos fortes e os fracos da região, bem como as 

oportunidades e ameaças apresentadas pelo mercado. 

As atividades de coordenação do projeto do arranjo foram realizadas 

principalmente pela Prefeitura Municipal de Goioerê por meio da Secretaria de 

Indústria e Comércio, pelo Sebrae, pela Agência de Desenvolvimento de Goioerê, pela 

Cooperativa Agropecuária Goioerê, pela Câmara Municipal e pelo campus regional da 

Universidade Estadual de Maringá. Para a realização dos encontros entre os 
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participantes do arranjo, houve o apoio institucional e de infra-estrutura da Associação 

Comercial e Empresarial de Goioerê. O apoio financeiro foi dado pelo Banco do Brasil 

e pela Caixa Econômica Federal. O principal jornal da cidade, A Tribuna, participou 

ativamente na divulgação e no armazenamento das informações e das propostas 

discutidas nas reuniões que trataram do arranjo produtivo. 

Dentre as atividades de incentivo ao projeto e de divulgação da iniciativa ao 

público, foi realizada, no Pavilhão Comercial da ExpoGoio, uma feira que contou com 

alguns estandes das principais organizações envolvidas no projeto em que foi possível 

mostrar aos visitantes a sua importância e a sua viabilidade. 

Diversas lideranças apoiaram o projeto do Arranjo Produtivo da Cadeia Têxtil. 

Merecem destaque o Prefeito Municipal, o presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Goioerê, o presidente da Cooperativa Agropecuária Goioerê e da 

Agência de Desenvolvimento. Foi também importante o apoio de dirigentes de 

empresas, como a tinturaria da cidade, a Sintex, e a empresa do ramo de fiação e 

tecelagem, a Unitêxtil. Foi possível perceber, por entrevistas publicadas na época da 

implantação do projeto, que estas lideranças tinham plena confiança nele, e 

identificavam-no como a principal via para retomar o desenvolvimento da região. A 

proposta foi vista pelo prefeito como sendo a “tábua da salvação” para o 

desenvolvimento econômico da região. Na opinião do secretário municipal, a cadeia 

produtiva poderia “proporcionar ao município uma revolução na economia” 

(Prefeitura Municipal de Goioerê, 2003). 

4.2 ESTRUTURA DA REDE 

Nesta seção, serão analisados alguns aspectos relativos à estrutura da rede, 

como as organizações que, na tomada de decisão, foram consideradas pelas outras; o 

tamanho da rede; o grau de centralidade dos atores e o grau de densidade da rede. 

Um dos objetivos da pesquisa foi identificar quais eram as organizações mais 

consideradas na tomada de decisões. Este objetivo foi alcançado por meio de 

perguntas contidas no questionário e, também, por meio das entrevistas. A idéia de 



 

 

74

fazer a identificação das organizações consideradas no processo de tomada de decisão 

teve a intenção de ampliar o conceito de relações puramente objetivas (concretas), e de 

medir os impactos das relações subjetivas na estruturação da rede, ou seja, o fato de 

não existirem relações concretizadas entre duas organizações não significa dizer que 

não há uma relação de consideração e de preocupação com o desempenho da outra 

organização. Apesar de não haver relacionamento formalizado, de troca de produtos 

ou serviços ou de troca de informações, existe um relacionamento indireto. 

As organizações mais citadas e que foram levadas em maior consideração na 

tomada de decisões das 17 organizações que responderam ao questionário, são: a 

Associação Comercial e Empresarial de Goioerê (59%); o Banco do Brasil; a 

Prefeitura; o Sebrae, o Sindicato dos Empregados (47%) e a Coagel (41%). 

Fator interessante a ser destacado é terem sido apontadas, em maioria, 

organizações que não atuam diretamente no ramo têxtil, como a Associação 

Comercial, o Banco do Brasil, a Prefeitura, o Sebrae e o Sindicato dos Empregados. E, 

com isto, percebeu-se que pouca importância foi dada aos competidores, uma vez que 

a maioria das empresas concorrentes foi pouco citada e pouco considerada nas 

tomadas de decisão. A Sintex, por ser a única empresa do ramo de tinturaria, foi citada 

por 29% das organizações. 

A preocupação com agências reguladoras, como a Associação Comercial e o 

Sebrae, provavelmente, deve-se ao fato de que possuem credibilidade junto ao setor 

empresarial. A forte presença destas duas organizações nas decisões das organizações 

pesquisadas provavelmente deve-se também ao fato de elas terem grande 

envolvimento com a comunidade empresarial, por meio da realização de eventos 

comemorativos, prestação de consultorias, cursos e treinamentos dos empresários, 

além de ser um elo de ligação com outras organizações. Desta forma, a existência de 

relações com estas organizações pode ser uma fonte de oportunidades para a outra 

organização; estas oportunidades estão relacionadas ao acesso de recursos, à obtenção 

de legitimidade e ao status, por exemplo (e.g. POWELL, 1998; BURT, 2003; 

NELSON, 1984; EISENHARDT e SCHOONHOVEN, 1996). Outro fator a se 

destacar e que pode ter influenciado esta resposta pode ser creditado ao fato de que a 

presidente da associação é pessoa muito conhecida na cidade, porquanto, além de 
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ocupar o cargo de presidente, também ocupa o cargo de gerente da Caixa Econômica 

Federal de Goioerê. 

A grande quantidade de organizações que leva em conta o Sindicato dos 

Empregados deve-se ao fato de o Sindicato ter forte influência nas decisões financeiras 

e de gestão das empresas, uma vez que é ele que define o valor dos salários, os 

horários e outras condições e benefícios destinados aos empregados do setor. 

O Banco do Brasil também tem grande importância nas decisões das outras 

organizações por ser, juntamente com a Caixa Econômica Federal, uma das únicas 

fontes de financiamento e de crédito na cidade. 

A Cooperativa Agropecuária de Goioerê é a principal fornecedora de fios de 

algodão e produtora da semente na região; por isso está ligada fortemente ao setor 

têxtil e aparece como organização levada em consideração pela maioria das 

organizações. Um dos principais motivos deve-se à preocupação com o fornecimento 

da matéria prima, o algodão, produto e commodity que tem reflexos diretos nas 

negociações, devido às variações de preço. Ressalte-se que muitas empresas têxteis, 

abertas na década de 80, tiveram que fechar por causa da dizimação das lavouras de 

algodão, ocorrida na década de 90. Além disso, a Cooperativa tem inserção social 

significativa na região por ser a maior organização da região e a que possui o maior 

número de empregados e associados. Esta Cooperativa é importante geradora de 

emprego e renda para a população do município e uma das maiores pagadoras de 

tributos ao governo. Além disso, a Coagel ainda oferece diversos cursos e palestras 

para a comunidade em geral, além de sempre estar sendo convidada a participar dos 

eventos sociais da cidade, em que comparece quase sempre. Outro ponto a enfatizar é 

o fato de o presidente da cooperativa possuir mais sete cargos no município, ocupando 

papel de destaque na região: como a vice-presidência da Associação Comercial e 

Empresarial de Goioerê. 

A tabela a seguir demonstra sinteticamente os dados recém-apresentados. A 

primeira coluna indica a organização; a segunda, a quantidade de organizações em 

percentual que leva em consideração as organizações da primeira coluna. 
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TABELA 1 – ORGANIZAÇÕES CONSIDERADAS NA TOMADA DE DECISÕES 

Nome da organização Percentual de indicações
Associação Comercial e Industrial de Goioerê 59%
Banco do Brasil 47%
Prefeitura Municipal de Goioerê 47%
SEBRAE 47%
Sindicato dos Empregados 47%
Cooperativa Agropecuária Goioerê 41%
Agência de Desenvolvimento de Goioerê 35%
Campus Regional da UEM de Goioerê 35%
Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê 35%
Caixa Econômica Federal 29%
Sindicato Patronal 29%
Sintex 29%
Câmara de Vereadores de Goioerê 24%
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológicodo Vale do 24%
Fama Têxtil 24%
Fórum da Comarca de Goioerê 24%
Camisaria Laço Forte 18%
Cooperativa de Costureiras 18%
Cotton Malhas 18%
Rotary Club de Goioerê 18%
Unitêxtil 18%
Confecções Pop 90 12%
Emater 12%
Seda Têxtil 12%
Atualidade 6%
Born 6%
Cooperativa Integrada 6%
Criativa 6%
Est. House 6%
Só Esportes 6%
Trama 0%  
FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

Outro objetivo da pesquisa foi o de encontrar as relações objetivas que 

configuram a rede, ou seja, aquelas citadas pelas organizações. A análise dos dados 

buscou esclarecer, além do tamanho da rede, se as organizações consideradas na 

tomada de decisões são também as mesmas com as quais a organização respondente 

tem algum tipo de relacionamento. 

Os dados indicam que 18% das empresas analisadas têm relacionamento com 

as mesmas organizações que consideram em sua tomada de decisões e 82% das 

organizações têm relacionamento com mais organizações do que aquelas consideradas 

na sua tomada de decisões. Nenhuma delas respondeu considerar um número maior de 

organizações na sua tomada de decisões do que a quantidade daquelas com as quais se 

relaciona. 
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O fato de as organizações terem algum tipo de relacionamento com outra 

organização e de considerarem esta organização em sua tomada de decisões pode ser 

entendido como a existência de um laço mais forte entre as duas organizações, pois 

não é mero relacionamento contingencial e de conveniência, mas laço que, além de se 

interessar pelo próprio relacionamento, se interessa pelos resultados e pela atuação da 

outra organização para tomar as suas decisões. Ao mesmo tempo, a existência de 

organizações que apenas se relacionam com as outras sem considerá-las na sua tomada 

de decisões pode indicar que, de certa forma, elas pouco dependem daquelas. 

Das 31 organizações analisadas, por exemplo, a Agência de Desenvolvimento 

de Goioerê considera 33% destas nos seus processos de decisão, mas apresenta algum 

tipo de relacionamento com 70% delas. O Banco do Brasil não leva em consideração 

nenhuma das empresas listadas no questionário; no entanto tem relacionamento com 

73% delas, ou seja, esta entidade segue as diretrizes da administração central do Banco 

do Brasil, não dependendo em quase nada da região de Goioerê para a sua tomada de 

decisões. Por outro lado, o banco exerce poder de liderança local e cria relações de 

dependência com parte das organizações da região por meio da disponibilização de 

linhas de financiamento e empréstimo. A Associação Comercial e Empresarial de 

Goioerê considera em sua tomada de decisões 27% das organizações, no entanto se 

relaciona com 60% das organizações. 

Outro exemplo é o campus regional da Universidade Estadual de Maringá, que 

está em Goioerê. A universidade considera apenas 17% das organizações com sede em 

Goioerê em seus processos decisórios; no entanto possui relações com 50% destas 

organizações, por meio de contratos com as empresas têxteis para a disponibilização 

de vagas de estágio para os alunos da universidade e, também, de parcerias na 

realização de pesquisas científicas. 

A Cooperativa de Costureiras da região possui relações com 47% das 

organizações e considera, em sua tomada de decisões, quase a totalidade destas (40%). 

As organizações, em maioria, são seus clientes. Esta cooperativa possui forte relação 

com a Prefeitura e é muito incentivada por ela na realização de suas atividades por 

meio da disponibilização de recursos humanos e financeiros. 
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A Prefeitura considera 50% das organizações em sua tomada de decisão e se 

relaciona com 63% das 31 organizações apresentadas. A Sintex considera 50% das 

organizações nas suas decisões e se relaciona com 73% destas. A empresa Só Esportes 

considera 30% e se relaciona com 83%. A Unitêxtil considera 40% e se relaciona com 

53%. 

A Cooperativa Agropecuária Goioerê considera apenas 10% das organizações 

em sua tomada de decisões, no entanto tem relacionamento com 67% delas. A 

Cooperativa Integrada, por sua vez, considera em sua tomada de decisões apenas 13% 

das organizações e se relaciona com apenas 23% das organizações. 

Pode-se afirmar que, em geral, as organizações que consideram poucas 

organizações em sua tomada de decisões possuem pouco envolvimento e pouco 

compartilhamento de ações estratégicas com as organizações da rede. 

Outro objetivo da pesquisa foi o de identificar o tamanho da rede e a 

quantidade de vínculos, ou nós, existentes entre as organizações. O tamanho da rede 

foi identificado por meio de duas perguntas do questionário; uma pergunta objetiva 

sobre quais as relações existentes entre a sua organização; e outra, pela pergunta “qual 

é a freqüência destas relações ou contatos?” Deve-se observar que muitos 

respondentes não identificaram que havia um relacionamento na pergunta anterior; no 

entanto marcaram a freqüência com que mantinham contato com estas organizações 

não identificadas anteriormente. 

Na tabela a seguir, pode-se identificar a estrutura de relações existente na rede. 

A primeira coluna e a primeira linha são compostas pelas organizações que integram a 

rede analisada. Esta rede foi delimitada, arbitrariamente, com base nos dados 

fornecidos pela Secretaria de Indústria e Comércio de Goioerê como as principais da 

região no setor têxtil. A legenda, com o nome de cada organização, pode ser 

visualizada no Apêndice 4. A mesma legenda será utilizada em outras figuras e tabelas 

a seguir. O número 1 representa a existência de algum tipo de relacionamento entre as 

duas organizações; o número 0 indica a inexistência de relações. Pode-se perceber na 

matriz que os dados foram simetrizados com base nas informações fornecidas pelas 

organizações. Por exemplo, se a organização A indicou a existência de algum 

relacionamento com a organização B e, por sua vez, a organização B não indicou a 
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existência de relacionamento com a organização A, neste caso, foi considerada a 

resposta afirmativa de que existe relacionamento entre as duas organizações.  

 
TABELA 2 – TAMANHO DA REDE TÊXTIL 

AD AC A BB B CE C LF U P CG CC CI CO CR EM EH FC FA FO G PM RO SB ST SE SP SI SS UT TA
AD 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
AC 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
B 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
CE 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
C 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
LF 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
U 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
P 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
CG 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
CC 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
CI 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CO 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
CR 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
EM 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EH 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
FC 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FA 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
FO 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
G 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
PM 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
RO 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
SB 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
ST 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
SE 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
SP 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
SI 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
SS 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
UT 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1
TA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1  
FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

A estrutura de relações na rede, além de ser apresentada na matriz, pode ser 

mais bem visualizada no sociograma abaixo. Os círculos representam as organizações 

da rede; e as linhas que ligam as organizações representam a existência de relações 

entre as organizações. 
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FIGURA 2 – ESTRUTURA DE RELAÇÕES DA REDE 

 
FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

O tamanho da rede é representado pelo número de relações diretas existentes 

entre os integrantes da rede, conforme aponta a primeira coluna (degree) dos dados da 

tabela a seguir. A segunda coluna (NrmDegree) indica o grau de centralidade de cada 

ator na rede em percentual. Este valor é calculado pela divisão entre o número de 

relações diretas que um ator possui pelo número de relações possíveis de ele ter na 

rede. 

Percebe-se que as organizações mais centrais e influentes na rede, de acordo 

com a degree centrality, são as seguintes: a Camisaria Laço Forte, a empresa de 

confecções Só Esportes, a tinturaria Sintex, o Banco do Brasil, a Agência de 

Desenvolvimento, a Cooperativa Agropecuária Goioerê, a Prefeitura, a Caixa 

Econômica e a Associação Comercial. 

Essas organizações têm posições mais favoráveis na estrutura da rede, devido 

à existência de maior número de conexões com os outros integrantes da rede. O fato de 

elas terem maior número de ligações na rede pode significar a presença de maior 

número de oportunidades para a organização, uma vez que ela tem mais escolhas e 

possui maior número de caminhos alternativos. A autonomia dessas organizações faz 
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com que elas se tornem menos dependentes das outras e, conseqüentemente, mais 

poderosas, pois essas organizações têm maior acesso a informações e outros recursos. 

É interessante notar que as empresas têxteis mais centrais são pouco 

consideradas na tomada de decisão pelas outras organizações. Por exemplo: a 

Camisaria Laço Forte tem contato com 83,33% das organizações da rede, mas é 

considerada nas tomadas de decisão por apenas 18% destas. O mesmo acontece com a 

Sintex que tem relações com 73,33% das organizações e é considerada na tomada de 

decisões por apenas 29%. E, por último, a empresa Só Esportes, que tem relações com 

83,33% das organizações, e é considerada por apenas 6% das outras. Podemos 

concluir que as relações existentes entre estas organizações são relações que pouco 

influem no desempenho das outras organizações, podendo ser apenas relações de 

compra e venda ou de amizade. 

No entanto as outras organizações mais centrais da rede, como o Banco do 

Brasil, a Agência de Desenvolvimento, a Cooperativa Agropecuária Goioerê, a 

Prefeitura, a Caixa Econômica e a Associação Comercial, justamente as organizações 

que não estão ligadas diretamente ao ramo têxtil (com exceção da Cooperativa 

Agropecuária), além de serem centrais, são também as organizações mais consideradas 

pelas outras nos seus processos decisórios. Como se pode ver, além de estas 

organizações terem diversos relacionamentos, elas também influem nas decisões e, 

portanto, nas ações das outras organizações. 

 
TABELA 3 – GRAU FREEMAN DE CENTRALIDADE 

 
FREEMAN'S DEGREE CENTRALITY MEASURES: 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Diagonal valid?               NO 
Model:                        SYMMETRIC 
 
 
                   1            2            3 
              Degree    NrmDegree        Share 
        ------------ ------------ ------------ 
  8 LF        25.000       83.333        0.067 
 29 SS        25.000       83.333        0.067 
 28 SI        22.000       73.333        0.059 
  4 BB        22.000       73.333        0.059 
  1 AD        21.000       70.000        0.056 
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 11 CG        20.000       66.667        0.054 
 22 PM        19.000       63.333        0.051 
  6 CE        19.000       63.333        0.051 
  2 AC        18.000       60.000        0.048 
 30 UT        16.000       53.333        0.043 
  9  U        15.000       50.000        0.040 
 12 CC        14.000       46.667        0.038 
 24 SB        11.000       36.667        0.030 
 14 CO        11.000       36.667        0.030 
 21  G        10.000       33.333        0.027 
 23 RO         9.000       30.000        0.024 
  7  C         9.000       30.000        0.024 
 20 FO         9.000       30.000        0.024 
 26 SE         9.000       30.000        0.024 
 27 SP         8.000       26.667        0.022 
 19 FA         8.000       26.667        0.022 
 10  P         7.000       23.333        0.019 
 13 CI         7.000       23.333        0.019 
 31 TA         7.000       23.333        0.019 
 16 EM         6.000       20.000        0.016 
 18 FC         6.000       20.000        0.016 
  5  B         5.000       16.667        0.013 
 25 ST         4.000       13.333        0.011 
 17 EH         4.000       13.333        0.011 
 15 CR         4.000       13.333        0.011 
  3  A         2.000        6.667        0.005 
 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS 
 
                         1            2            3 
                    Degree    NrmDegree        Share 
              ------------ ------------ ------------ 
  1     Mean        12.000       40.000        0.032 
  2  Std Dev         6.739       22.465        0.018 
  3      Sum       372.000     1240.000        1.000 
  4 Variance        45.419      504.660        0.000 
  5      SSQ      5872.000    65244.445        0.042 
  6    MCSSQ      1408.000    15644.445        0.010 
  7 Euc Norm        76.629      255.430        0.206 
  8  Minimum         2.000        6.667        0.005 
  9  Maximum        25.000       83.333        0.067 
 
 
Network Centralization = 46.32% 
Heterogeneity = 4.24%.  Normalized = 1.05 
 
Actor-by-centrality matrix saved as dataset FreemanDegree 
 
---------------------------------------- 
FONTE: Dados primários da pesquisa 
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A densidade média da rede é de 40%, conforme os dados da tabela a seguir, 

que foram obtidos por meio do programa Ucinet 6. Esta medida indica o número de 

relações existentes na rede dividido pelo número de relações possíveis de existir. No 

caso, foram analisadas as 31 organizações da rede, sendo possível a existência de 930 

relacionamentos (31 organizações x 30 relacionamentos que cada uma pode ter na 

rede). Foram encontrados 372 relacionamentos, ou seja, a densidade é de 40%. Do 

total de relações possíveis, foram encontradas 40% de relações concretizadas, seja por 

meio de acordos formais ou informais ou, ainda, de algum tipo de relacionamento 

econômico ou social que tenha algum impacto estratégico na organização. 

 
TABELA 4 – DENSIDADE DA REDE 
 
BLOCK DENSITIES OR AVERAGES 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Relation: Page 1 
 
Density (matrix average) = 0.4000 
Standard deviation = 0.4899 
 
Use MATRIX>TRANSFORM>DICHOTOMIZE procedure to get binary image 
matrix. 
Density table(s) saved as dataset Density 
Standard deviations saved as dataset DensitySD 
Actor-by-actor pre-image matrix saved as dataset DensityModel 
 
---------------------------------------- 
FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

O indicador de que quase metade das relações possíveis foi concretizada não 

representa densidade muito alta, visto que as organizações pertencem a uma região 

reconhecidamente especializada no setor têxtil, onde há grande número de 

organizações ligadas a este setor. Se for levado em conta o incentivo proporcionado 

pelo projeto de Arranjo Produtivo do Setor Têxtil e o apoio da Prefeitura, do Sebrae e 

do SENAI/CETIQT do Rio de Janeiro, um dos maiores centros têxteis do Brasil, pode-

se, mais uma vez, confirmar que, com menos de metade das relações possíveis 

efetivamente concretizadas, a densidade, de fato não foi muito alta. 
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4.3 IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA DAS ORGANIZACÕES DA REDE 

Foi também solicitado aos participantes que respondessem qual a importância 

ou a relevância de se estabelecer relacionamento com as demais organizações. Foram 

oferecidas ao respondente quatro opções de resposta: sem importância, pouco 

importante, importante e muito importante. Estas opções de resposta visaram, 

primeiro, a descartar os relacionamentos sem importância alguma e, em seguida, numa 

escala de três pontos, a identificar o grau de importância dos relacionamentos. Esta 

pergunta teve como objetivo indicar o grau de interesse da organização naquele 

relacionamento e o grau de dependência entre as organizações. 

As organizações que mais se destacaram, com índice de mais de 50% sendo 

classificadas pelas outras como sendo uma relação “muito importante”, foram as 

seguintes, de acordo com esta ordem de importância: a Cooperativa Agropecuária 

Goioerê, a Prefeitura, a Associação Comercial de Goioerê, a Universidade Estadual de 

Maringá, a Agência de Desenvolvimento e a Fundação de Apoio Tecnológico Vale do 

Piquiri. Outras organizações se destacaram como fazendo parte de uma relação 

“importante”. Elas são: o Sindicato Patronal, o Sindicato dos Empregados, o Sebrae, o 

Grupo Gestor do arranjo produtivo e o Banco do Brasil. 

Em geral, a maior parte dos relacionamentos é apontado pelas organizações 

como sendo relações “muito importantes” (40,2%) e “importantes” (31,4%), conforme 

o gráfico 1. 
 

GRÁFICO 1 – IMPORTÂNCIA DOS RELACIONAMENTOS 
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FONTE: Dados primários da pesquisa 
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Para identificar eventuais diferenças entre o grau de importância conferido 

pela organização por ter relações com as outras e o grau de importância supostamente 

conferido pelas outras organizações, em seguida, foi perguntado: “Que importância 

você acredita que é dada pelas outras organizações por terem relações com a sua 

organização?”. Do total de respostas, 42% são assimétricas no que diz respeito ao grau 

de importância dado pelas outras organizações. 

A maior parte das respostas (33,8%) indica que o grau de importância 

conferido pelas outras organizações por terem relacionamentos com a sua organização 

é o grau “importante” e depois “muito importante” (30,6%). A opção “sem 

importância” também cresceu em relação à pergunta anterior, de 5,9% foi para 12,2% 

respostas. 

 
GRÁFICO 2 – IMPORTÂNCIA SUPOSTAMENTE DADA PELAS OUTRAS ORGANIZAÇÕES 
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FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

De acordo com a análise dos dados, foram identificadas quais organizações 

exercem maior influência sobre as organizações que estão respondendo ao 

questionário e o porquê. Das organizações analisadas, apenas 29% das organizações 

não apontaram nenhuma organização ou disseram não sofrer nenhum tipo de 

influência destas organizações. Foram as seguintes: o Banco do Brasil, a Associação 

Comercial e Empresarial de Goioerê, a Cooperativa Integrada, a Cooperativa 

Agropecuária Goioerê e a empresa de confecções Criativa. Estas respostas vêm 

corroborar as afirmações de que estas mesmas empresas consideram poucas 

organizações da região em seus processos de tomada de decisões e, também, confirmar 
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os dados das empresas que são mais centrais e, por isso mesmo, mais influentes do que 

passíveis de influência, com exceção da empresa Criativa e da Cooperativa Integrada 

que são organizações mais periféricas na rede. As mesmas também não foram 

apontadas pelas outras organizações como aquelas que exercem maior influência sobre 

as outras organizações, uma vez que possuem poucos relacionamentos, como já foi 

mencionado e, também, pelo fato de possuírem a maior parte de suas relações com 

organizações que estão fora do município. 

Todas as outras organizações responderam a esta mesma questão e apontaram 

alguma organização, sendo que 47% delas dizem receber maior influência da 

Cooperativa Agropecuária Goioerê. Os motivos variam: desde a detenção de poder 

econômico e grande potencial de compra até o fato de participarem ativamente na 

região, promovendo o desenvolvimento econômico e social da cidade. 

Do total de organizações, 41% indicam o Banco do Brasil e a Prefeitura 

Municipal como as organizações que mais exercem influência sobre a sua. As razões 

para apontar o Banco do Brasil se devem a interesses financeiros e, principalmente, ao 

fato de este banco disponibilizar boas linhas de financiamento e de crédito. A 

Prefeitura é apontada devido ao seu poder institucional, político e econômico. A 

Prefeitura vem constantemente apoiando a área comercial e industrial do setor têxtil 

por meio de incentivos no ensino e no treinamento voltado aos empresários e às 

costureiras da região e, também, porque vem participando ativamente no 

desenvolvimento do projeto do Arranjo Produtivo do Setor Têxtil, com a promoção de 

palestras e reuniões organizadas pela Secretaria de Indústria e Comércio. A Prefeitura 

também tem apoiado o curso de Engenharia Têxtil da Universidade Estadual de 

Maringá, o campus de Goioerê e, finalmente, é ela, a Prefeitura, que fornece as 

diretrizes gerais do município, disponibilizando subsídios para a melhoria e a 

construção de instalações físicas das empresas, além de ser a instituição que fixa e 

arrecada os tributos municipais. 

Algumas organizações (35%) apontaram a Caixa Econômica Federal e a 

Associação Comercial e Empresarial de Goioerê. A Caixa é apontada, principalmente, 

por exercer influência financeira e econômica nas organizações e por disponibilizar 

linhas de crédito para investimento. A Associação Comercial é apontada em razão do 
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apoio que dá aos empresários, pelos cursos que oferece e pela troca de informações 

que proporciona nos encontro de empresários. 

Por fim, pode-se perceber também que algumas das organizações citadas, 

como as que mais exercem influência, são as mesmas que indicaram não sofrer 

nenhum tipo de influência das outras organizações: o Banco do Brasil, a Associação 

Comercial e a Cooperativa Agropecuária Goioerê. Isto confirma, mais uma vez, o 

papel central e de destaque no poder destas organizações na rede. 

Também se pôde identificar que algumas organizações têm preponderância 

sobre as outras, de maneira geral. Podendo citar mais do que uma organização, 35% 

das organizações analisadas considera a Prefeitura, a Fundação de Apoio Científico e 

Tecnológico Vale do Piquiri e a Cooperativa Agropecuária Goioerê como as que 

exercem maior preponderância sobre as outras organizações: 29% consideram a 

Associação Comercial e Empresarial Goioerê e a Universidade; 24% consideram o 

Sebrae e a Agência de Desenvolvimento de Goioerê; 18% consideram o grupo gestor 

do arranjo produtivo, o Banco do Brasil e a Câmara de Vereadores. Apenas 6% 

consideram a Caixa Econômica Federal, a Emater, a Fama Têxtil (uma empresa de 

tecelagem), o Rotary Club e o Fórum. É importante salientar que 47% das 

organizações responderam não haver nenhuma organização preponderante ou não 

apontaram nenhuma organização. 

4.4 CARACTERÍSTICAS DAS RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS 

As características pesquisadas foram relativas à freqüência e à duração das 

relações, pois um dos indicativos da força dos laços entre as organizações é a análise 

dos dados relativos à durabilidade das relações e a freqüência de contatos existentes 

entre elas. Para esta pesquisa, foram considerados “duradouros” os relacionamentos 

existentes num período de um a cinco anos; “muito duradouros” aqueles existentes há 

mais de cinco anos; e, por fim, “pouco duradouros” aqueles com duração de até um 

ano. 
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De acordo com o gráfico abaixo, a maioria das organizações possui laços 

“duradouros” com as outras organizações (58,45%). Há ainda um número significativo 

de laços “muito duradouros” na rede (33,10%). 

 
GRÁFICO 3 – DURABILIDADE DOS LAÇOS 
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FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

O gráfico a seguir mostra a durabilidade dos laços dividida por grupo de 

organizações. Os grupos foram separados de acordo com a atuação da organização. 

Foram identificados quatro grupos. 

 Organizações sem fins lucrativos: incluindo a Agência de Desenvolvimento 

de Goioerê, a Associação Comercial e Empresarial de Goioerê, a 

Universidade, a Emater, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico do Vale do Piquiri, o Rotary Club, o grupo gestor do arranjo 

produtivo, o Sebrae, os Sindicatos, a Prefeitura Municipal, o Fórum e a 

Câmara de Vereadores. 

 Instituições financeiras: a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. 

 Empresas do setor têxtil: as empresas do ramo de confecção (Camisaria 

Laço Forte, Cotton Malhas, Só Esportes, Confecções Pop 90, Born, Est. 

House, Criativa, Atualidade), tinturaria (Sintex) e tecelagem (Unitêxtil, 

Trama, Fama Têxtil e Seda Têxtil). 

 Cooperativas: a Cooperativa Agropecuária Goioerê, a Cooperativa Integrada 

e a Cooperativa de Costureiras. 
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A partir do gráfico abaixo, pode-se perceber que todas as organizações 

pesquisadas possuem laços “duradouros” ou “muito duradouros” com a maior parte 

das organizações com que mantêm algum tipo de relacionamento, ou seja, estas 

organizações já se relacionam, respectivamente, há mais de um ano ou há mais de 

cinco anos, sendo que as organizações sem fins lucrativos e as empresas têxteis são as 

que possuem o maior número de laços “duradouros”. Já as instituições financeiras e as 

cooperativas possuem maior número de relações “muito duradouras”. Ressalte-se que 

as instituições financeiras são as duas únicas instituições na cidade, sendo que o 

restante das organizações precisa deste relacionamento e não será tão fácil haver 

qualquer tipo de mudança nestas relações. 
 

GRÁFICO 4 – DURABILIDADE DOS LAÇOS POR GRUPO 
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FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

Foi também analisada a periodicidade dos contatos existentes entre as 

organizações para aumentar a caracterização da rede e das relações existentes. A 

freqüência dos contatos entre as organizações foi utilizada como um dos indicativos da 

intensidade das relações entre as organizações e do envolvimento existente entre duas 

organizações. De acordo com a literatura (e.g. GRANOVETTER, 1973), quanto maior 

este envolvimento maior será a probabilidade de as organizações terem características 

organizacionais e valores semelhantes e maior será o grau de compartilhamento de 

idéias, estratégias e valores, além de ser maior a probabilidade de interpretações 

semelhantes das mudanças ambientais, como políticas e incentivos governamentais e 
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estratégias de outras organizações. A pergunta utilizada foi: “Qual a freqüência destas 

relações ou contatos?” Foram oferecidas cinco opções de resposta: diária, semanal, 

mensal, semestral ou anual. Os dados relativos à freqüência foram simetrizados de 

acordo com a maior freqüência informada por uma das organizações componentes da 

relação binária. É possível perceber a predominância, no gráfico abaixo, do 

relacionamento com freqüência mensal entre as organizações, seguido da freqüência 

diária e semanal. Estas respostas confirmam um grau de envolvimento 

consideravelmente grande entre as organizações e se somam à evidência de que a 

maioria das organizações possui laços duradouros entre si. 

 
GRÁFICO 5 – FREQÜÊNCIA DAS RELAÇÕES 
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No sociograma seguinte também se pode visualizar a freqüência de contatos 

entre os integrantes da rede. As linhas mais espessas representam um relacionamento 

mais intenso em freqüência; e as linhas mais finas, um relacionamento menos intenso. 
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FIGURA 3 – FREQÜÊNCIA DAS RELAÇÕES 

 
FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

No gráfico a seguir, é identificada a freqüência das relações por grupos de 

organizações. Os grupos das organizações sem fins lucrativos, das empresas têxteis e 

das cooperativas possuem relacionamentos com periodicidade predominantemente 

mensal. O grupo das instituições financeiras possui, em maioria, relacionamentos com 

freqüência predominantemente diária com as outras organizações em virtude do tipo 

de atividade desenvolvida com as outras, atividades como movimentações da conta, 

financiamentos, empréstimos, pagamentos, saques, entre outras. Normalmente, o 

conteúdo da atividade desenvolvida, além do grau de envolvimento entre as 

organizações, também define a periodicidade das relações. 
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GRÁFICO 6 – FREQÜÊNCIA DAS RELAÇÕES POR GRUPO 
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4.5 CONDICIONANTES DO RELACIONAMENTO INTERORGANIZACIONAL 

Identificar os objetivos, os condicionantes do relacionamento 

interorganizacional e as atividades realizadas em conjunto foi um dos objetivos 

centrais do trabalho. A identificação da natureza do conteúdo das relações auxilia na 

compreensão dos interesses e motivos que levam uma organização a se relacionar com 

a outra. As respostas a esta pergunta foram classificadas posteriormente em diversos 

tipos de atividades, de acordo com os resultados da pesquisa, em atividades com o 

respectivo relacionamento, como se explicita a seguir. 

 Desenvolvimento de tecnologia: atividades de desenvolvimento de qualquer 

tipo de tecnologia (de gestão, de produção, de processo) em conjunto. 

 Atividades comerciais: envolvem meramente a troca de produtos ou serviços 

com recompensa monetária. 

 Atividades sociais: atividades não relacionadas diretamente ao negócio da 

organização. 

 Troca de informações: compartilhamento de informações, idéias e estratégias. 
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 Atividades políticas e institucionais: envolvem as atividades relativas a 

interesses políticos entre as organizações. Envolvendo relações institucionais 

e relações de poder. 

Algumas respostas se encaixaram em mais de uma categoria, pois algumas 

organizações realizam não só mais de uma atividade com as outras, mas também 

atividades de diferentes tipos. Das relações, 57,8% são compostas de apenas um tipo 

de atividade, enquanto as relações restantes são compostas por diversos tipos de 

atividades, incluindo atividades comerciais, sociais, políticas, de troca de informações 

e de desenvolvimento de tecnologia juntas. 

Como pode ser observado no gráfico seguinte, a principal atividade realizada 

em conjunto diz respeito a atividades comerciais, totalizando 33% de todas as 

atividades realizadas na rede. Em seguida, apresentam-se as atividades sociais com 

20%, as atividades políticas e institucionais com 18,8%, as de troca de informações 

com 17% e, por último, as de desenvolvimento de tecnologia com 11,2%. 

 
GRÁFICO 7 – ATIVIDADES REALIZADAS EM CONJUNTO 
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No gráfico a seguir visualizam-se os tipos de atividades realizadas em 

conjunto por grupos de organizações. Percebe-se que as instituições financeiras, as 

cooperativas e as empresas têxteis realizam, na maior parte das suas relações, 
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atividades comerciais. Na segunda maior parte das relações das instituições financeiras 

e das cooperativas, as atividades são de natureza política e institucional. Já as 

empresas têxteis, na segunda maior parte de suas relações, desenvolvem atividades 

sociais com as outras organizações. 

Em posição diferenciada, o grupo das organizações sem fins lucrativos 

desenvolve com as outras organizações, na maioria, atividades relativas à troca de 

informações e, por segundo, atividades de natureza social. Esta resposta deve-se ao 

tipo de atividade desenvolvida por estas organizações que não têm fins lucrativos e 

visam ao desenvolvimento coletivo da sociedade e não apenas ao desenvolvimento 

centrado na sua própria organização. Mesmo as empresas têxteis, apesar de 

compartilharem, em sua maioria, atividades comerciais (43,4%) com as outras, 

também desenvolvem uma quantidade razoável de atividades sociais (23,6%) com as 

outras organizações. Muitas vezes, as atividades desenvolvidas em conjunto são 

acompanhadas de outros motivos que não apenas os puramente comerciais e 

instrumentais, demonstrando a importância do vínculo social. Nas entrevistas 

realizadas, pôde-se perceber que o relacionamento é facilitado pelos laços sociais 

existentes entre as organizações e que a possibilidade de ocorrência de práticas 

oportunistas é quase nula. Os integrantes das organizações se conhecem entre si há 

tempo e estão sempre em contato uns com os outros, visto ser Goioerê uma cidade 

relativamente pequena. Logo, a possibilidade de descrédito pode ser facilmente 

transmitida aos outros e perpetuada na vida empresarial e social por muito tempo. 

Desta forma, a confiança mútua é um elemento principal das relações 

interorganizacionais. 

Estas respostas corroboram as afirmações feitas por diversos autores (e.g. 

GRANOVETTER, 1985; GULATI, NOHRIA e ZAHEER, 2000b; POWELL, 1998) 

de que as atividades empresariais ocorrem dentro de um contexto mais amplo, onde as 

relações interpessoais influenciam as atividades econômicas e o histórico de relações 

passadas também. 
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GRÁFICO 8 – ATIVIDADES REALIZADAS EM CONJUNTO POR GRUPOS 
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No gráfico a seguir, mostra-se a quantidade de atividades realizadas em 

conjunto entre as organizações. A maior parte das relações dos grupos das instituições 

financeiras, das empresas têxteis e das cooperativas compreende apenas uma atividade, 

com exceção do grupo das organizações sem fins lucrativos que realizam três 

atividades, na maioria de suas relações, ou duas atividades. Neste caso, é possível 

afirmar que a quantidade de atividades realizadas entre as organizações pode ser um 

indicador do entrosamento existente entre as organizações e do grau de diversidade das 

relações. Quanto maior o grau de diversidade das atividades realizadas entre as 

organizações, maior será a durabilidade dos laços em função do alto grau de 

envolvimento e de comprometimento entre elas. 
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GRÁFICO 9 – QUANTIDADE DE ATIVIDADES REALIZADAS EM CONJUNTO POR GRUPO 
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A compreensão dos motivos que levam as organizações a se relacionarem 

umas com as outras, ou melhor, dos aspectos que influenciaram o relacionamento entre 

elas é de fundamental importância para a pesquisa. Pôde-se depreender dos dados 

analisados que a razão determinante nem sempre foi baseada na busca pela eficiência. 

Muitas organizações afirmaram que o relacionamento é condicionado por questões 

diferentes da eficiência, como a busca pela cooperação representada pelo 

condicionante da reciprocidade, como decorrência da amizade resultante do encontro 

em um jogo de futebol ou em reuniões da Associação Comercial ou do grupo gestor do 

arranjo produtivo, do parentesco existente entre os integrantes das organizações, do 

conhecimento prévio e da confiança mútua existente entre os empresários da região. 

Ainda pôde-se identificar que os motivos que levam a organização “A” a se 

relacionar com a organização “B” nem sempre são os mesmos indicados pela 

organização “B” em relação a “A”, indicando que os laços são assimétricos no que diz 

respeito aos objetivos expressos de uma organização em relação ao relacionamento: 

em geral o condicionante do relacionamento é diferente para cada um dos atores da 

relação, mostrando que, muitas vezes, não há congruência entre os objetivos das partes 

e que há diferenças nas formas de valorização de um determinado relacionamento. 
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As respostas a esta pergunta foram diversas e, posteriormente, foram 

categorizadas conforme os elementos condicionantes de relacionamento 

interorganizacional propostos por Oliver (1990), Granovetter (1985; 1992), Eisenhardt 

e Schoonhoven, (1996), Podolny, (1994) e Gulati, (1998), os quais são representados 

pelos conceitos de: necessidade legal, assimetria, reciprocidade, eficiência, 

estabilidade, legitimidade e oportunidade social. 

A esta pergunta, a maior parte das respostas (42%) foi a de que as relações são 

determinadas, em sua maioria, pela eficiência: as organizações se relacionam entre si 

para buscar objetivos específicos internos da organização, tendo como fundamento 

aspectos econômicos. Estes aspectos estão relacionados à necessidade de administrar 

eficientemente os recursos organizacionais, de forma a diminuir os custos e aumentar 

o retorno sobre os investimentos realizados pela organização. A eficiência é idéia 

central dos pressupostos de Williamson, porque, de acordo com a Teoria dos Custos de 

Transação, as relações interorganizacionais são predominantemente determinadas pela 

busca da eficiência interna e da otimização dos seus recursos. Este relacionamento é 

incitado pelo desejo de a organização ser mais eficiente internamente, de forma a gerar 

com o relacionamento, por exemplo, a antecipação de retorno de capital, a redução de 

custos e a minimização do desperdício. Alguns exemplos deste tipo de relacionamento 

são as relações existentes entre as organizações e as instituições financeiras. Os 

motivos pelos quais as organizações desejam relacionar-se com as instituições 

financeiras e as razões que levam as instituições financeiras a se relacionarem com as 

organizações são os mesmos e se baseiam em motivações puramente econômicas: a 

necessidade de as empresas aumentarem os recursos financeiros e gerirem mais 

eficientemente as suas finanças e, por parte do banco, de aumentar a base de clientes e, 

conseqüentemente, a receita. Uma das únicas relações das instituições financeiras com 

as outras organizações não baseadas na eficiência são as relações existentes, por 

exemplo, com a Associação Comercial, o Sebrae, a Universidade e a Fundação, as 

quais são motivadas pela reciprocidade, pela troca de informações, pela colaboração e 

pela perseguição de objetivos mutuamente benéficos e também pela busca de 

legitimidade por meio de patrocínios e de parceria na realização de eventos. 
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Em seguida, foi indicada a reciprocidade, com 23% das respostas. Neste caso, 

muitas organizações têm interesse no relacionamento cooperativo para obter vantagens 

recíprocas e benéficas. Como exemplo, podemos citar o relacionamento da Associação 

Comercial com a Agência de Desenvolvimento; o da Agência de Desenvolvimento 

com algumas empresas têxteis e vice-versa; o da Associação Comercial com a 

Prefeitura; o da Prefeitura e do Sebrae com a Caixa; o da Universidade com a 

Cooperativa Agropecuária Goioerê, com as empresas têxteis e vice-versa; e, 

finalmente, o da Prefeitura com as demais organizações. 

Logo depois, identificamos a oportunidade social (9%) como o terceiro 

condicionante mais citado pelas organizações. A oportunidade social é um 

condicionante do inter-relacionamento organizacional, que ocorre devido à existência 

de laços interpessoais e informais entre os dirigentes das organizações. Estes laços 

provêm dos encontros em reuniões dos Sindicatos, da Associação, do grupo gestor do 

arranjo, ou, ainda, da amizade entre os cônjuges ou do encontro em festas da cidade, 

por exemplo. Neste caso, a ação organizacional é influenciada pela estrutura de laços 

sociais na qual as organizações estão insertas. Este condicionante pôde ser verificado 

nas relações entre as empresas têxteis entre si; entre as empresas têxteis e as 

organizações sem fins lucrativos (como a Universidade e a Associação Comercial) e 

nas relações existentes entre a Cooperativa Agropecuária Goioerê e algumas empresas 

têxteis e outras organizações sem fins lucrativos. 

A necessidade legal (8%) representa os relacionamentos existentes devido a 

requisitos obrigatórios e legais. Este relacionamento não ocorreria voluntariamente se 

não houvesse obrigatoriedade proveniente de determinações de autoridades maiores. 

Este relacionamento é exemplificado pelo relacionamento das organizações com o 

Fórum, por exemplo, em função de demandas judiciais, com a Câmara de Vereadores, 

com o Sindicato dos Empregados e com o Sindicato Patronal para efetuar 

contribuições sindicais e participar das definições das convenções coletivas. 
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GRÁFICO 10 – CONDICIONANTES DO RELACIONAMENTO 
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Em seguida, podemos visualizar no gráfico os condicionantes de 

relacionamento interorganizacional por grupos de organizações. Grande parte dos 

relacionamentos existentes entre as organizações sem fins lucrativos é determinada 

pela reciprocidade (67%), ou seja, estas organizações, em função do tipo de atividade 

desenvolvida – uma atividade social, que visa ao desenvolvimento local e coletivo – e 

dos objetivos perseguidos, estabelecem relacionamentos com finalidades recíprocas. 

Em seguida, temos como condicionante a necessidade legal e a eficiência (11%). 

Nos outros três grupos, há predominância do condicionante baseado na 

eficiência. Interessante notar que no grupo de instituições financeiras, o condicionante 

da eficiência é fortemente predominante (73%), enquanto nas empresas têxteis e nas 

cooperativas, apesar de terem a predominância da eficiência (com 46% e 48% 

respectivamente), possuem logo em seguida o condicionante da oportunidade social, 

com 15% e 20% respectivamente. 

O condicionante da reciprocidade é muito baixo nas instituições financeiras, 

devido ao tipo de atividade desenvolvida e dos objetivos destas instituições. 

Podemos perceber que existe forte relação entre o fator organizacional, 

especialmente neste caso, o tipo de atividade e os objetivos perseguidos pela 

organização, com o tipo de condicionante da relação. 
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GRÁFICO 11 – CONDICIONANTES DO RELACIONAMENTO POR GRUPO 
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Para atender aos objetivos da pesquisa, também verificamos se atualmente o 

objetivo do relacionamento continua sendo o mesmo da época do início do 

relacionamento. Todas as organizações responderam que os objetivos atuais são os 

mesmos que os da época do início do relacionamento. Isso indica que não houve 

mudanças nos condicionantes do relacionamento, confirmando a existência de um grau 

de estabilidade considerável nos relacionamentos e da existência de laços duradouros 

entre as organizações. 

4.6 IMPACTO DOS FATORES AMBIENTAIS E ORGANIZACIONAIS NO 

RELACIONAMENTO INTERORGANIZACIONAL 

A partir das entrevistas realizadas, dos questionários e da análise dos dados 

secundários, pôde-se constatar que o projeto do Arranjo Produtivo não obteve todo o 

êxito que as autoridades municipais e as lideranças locais esperavam. No entanto, 

apesar de não haver relacionamento suficientemente sólido e estruturado para a 

consolidação do Arranjo Produtivo, as organizações mantêm contatos e 

relacionamentos formais e muitas vezes informais entre si. A rede pode ser 
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visualizada, uma vez que se parte do pressuposto de que as organizações estão em 

rede, conectadas umas às outras direta ou indiretamente. Este fato influencia suas 

estratégias e seu desempenho. Daí a importância de se analisar estas ligações. 

Com a identificação dos condicionantes do relacionamento e dos objetivos e 

das atividades realizadas em conjunto entre as organizações, podemos identificar em 

que situações estes relacionamentos ocorrem e por quais circunstâncias ambientais e 

organizacionais são proporcionados. 

No quadro a seguir, podemos visualizar sinteticamente os fatores ambientais e 

organizacionais analisados. Na primeira coluna, indicamos os fatores analisados; na 

segunda, podemos identificar se este fator teve relação direta com o tipo de 

condicionante da relacionamento existente entre as organizações; e na terceira coluna 

verificamos se estes fatores tiveram relação direta com a consolidação do Arranjo 

Produtivo do Setor Têxtil. Em alguns casos, apesar de alguns fatores apresentarem 

relações com o tipo de condicionante das relações, optou-se por demonstrar apenas as 

relações diretas entre eles. Nem sempre esta relação pôde ser bem definida de maneira 

direta, uma vez que foram levadas em conta apenas duas variáveis de cada vez. Da 

mesma forma, não houve condições de estabelecer qual o impacto de um mesmo fator 

sobre os tipos de condicionante e se o mesmo foi homogêneo, porque, em alguns 

casos, um mesmo fator teve impacto diferente no tipo de condicionante. 
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QUADRO 3 – RELAÇÃO DIRETA ENTRE OS FATORES AMBIENTAIS E ORGANIZACIONAIS 

E AS RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS 

Fatores
Relação direta com o tipo de 

determinante
Relação direta com a consolidação do 

Arranjo Produtivo
Ambientais
alta proximidade geográfica não não
grau de associativismo baixo não sim
história do município com o setor têxtil não sim
não existência de incentivos fiscais não sim
existência de treinamento e consultoria não não
alta segmentação do setor têxtil não sim
legitimidade do coordenador não sim
participação ativa de órgãos públicos não sim
forma de condução do processo não sim
falta de mão-de-obra especializada não sim

Interorganizacionais
centralidade da organização não não
conteúdo da relação sim não

Organizacionais
tamanho não sim
atividade principal sim sim
objetivos da org. sim sim
grau de experiência da organização não sim
capacidade de produção não sim
tecnologia utilizada não sim
reputação da organização não sim  
FONTE: Dados primários da pesquisa 

 

De maneira geral, as organizações analisadas reconhecem o empenho e o 

esforço por parte do governo municipal para que haja maior integração entre as 

empresas vinculadas ao setor têxtil da região. O objetivo da prefeitura é obter maior 

retorno financeiro e social para o município com a própria produção do algodão e, 

principalmente, com os processos que visam a agregar maior valor a este produto. Para 

tanto formulou, juntamente com o Sebrae e a Agência de Desenvolvimento, o projeto 

de desenvolvimento na área têxtil, denominado Arranjo Produtivo. Com a retomada da 

atividade principal na região, o governo municipal pretende estruturar um 

relacionamento forte entre empresas, cooperativas, associações e instituições de ensino 

do município. 

O projeto do Arranjo Produtivo foi iniciado com a realização de reuniões, 

seminários, palestras e discussões a respeito do ramo têxtil e contou com a presença 
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especial de consultores do Sebrae e do SENAI/CETIQT junto às empresas têxteis, 

associações, universidade, cooperativas agrícolas, grupos de costureiras e instituições 

financeiras. Logo após os primeiros encontros, muitas organizações, especialmente as 

empresas têxteis, deixaram de participar por falta de tempo e de interesse em 

compartilhar suas idéias com as outras organizações, como pode ser observado em 

trechos das entrevistas realizadas: 

 
“Eles querem que eu vá, eles querem minha opinião, querem tudo. Então é difícil, não tenho 
condições de ficar... De estar participando de tudo... Não tenho. Tenho meus compromissos 
na verdade” (Depoimento de entrevistado da empresa A). 
 
“Se eu falar para você que nunca fui numa reunião. Eu estou trabalhando das 7h30 até 
21h30, 22h; então, não dá tempo. Mas a gente está fazendo parte, tal, tal, mas acompanhar, 
eu não acompanhei... Quando tinha uma reunião ia minha irmã, meus funcionários” 
(Depoimento de entrevistado da empresa B). 
 

Segundo a Prefeitura, todas as empresas têxteis deveriam estar muito 

interessadas neste projeto de Arranjo Produtivo; no entanto não estão, porque faltou 

empenho, dedicação e vontade por parte destas empresas em participar. 

 
“Há bastante ignorância das empresas, relaxo total principalmente das empresas de 
confecção. Para que as coisas aconteçam foram feitas várias reuniões e depois dado um 
treinamento especial para esse pessoal, só que eles não participaram. Em cima da área têxtil, 
nós contratamos, já trouxemos tudo através do arranjo produtivo [...] e nessas reuniões eles 
não compareciam, não mostraram interesse em vir” (Depoimento de entrevistado da 
Secretaria de Indústria e Comércio municipal). 
 

Além do motivo mencionado acima, percebeu-se também que as empresas 

têxteis que deixaram de participar do projeto do Arranjo Produtivo são justamente 

aquelas empresas de maior porte; são aquelas empresas que já estão consolidadas no 

mercado e que já possuem alto grau de experiência no ramo têxtil. As organizações 

que mais participaram do movimento em prol do Arranjo Produtivo foram as 

agremiações de costureiras e as pequenas confecções do município, justamente aquelas 

que precisam de mais incentivo, recursos financeiros e treinamento. Talvez as 

discussões realizadas tenham sido muito incipientes para as empresas mais 

experientes, e por isso desinteressantes. 
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“Porque eles estão acostumados a trabalhar sozinhos e tipo assim eles, eles cresceram 
sozinhos e hoje pra eles virem se juntar com outros ou sentarem aqui para conversar com 
uma costureira, talvez não tenham tempo, eles estão em outro estágio de desenvolvimento 
[...]” (Depoimento de entrevistado da organização sem fins lucrativos D). 
 

Outro fator importante foi a constatação de que o grau de centralidade dos 

atores na rede não teve muita influência. As empresas têxteis mais centrais tiveram 

participação pequena no projeto de consolidação do Arranjo; no entanto as 

organizações sem fins lucrativos, as instituições financeiras e as cooperativas mais 

centrais participaram de maneira mais ativa. Daí a impossibilidade de atribuir impactos 

ao grau de centralidade dos atores na formação do arranjo. 

O tipo de atividade a ser desenvolvida com a outra organização, denominado 

conteúdo da relação, tem impacto na existência do relacionamento e no tipo de 

condicionante. Por exemplo, as atividades bancárias, normalmente, foram 

determinadas pela eficiência da organização e as atividades relativas à troca de 

informações foram determinadas pela reciprocidade. 

Outro fator a ser salientado e que explica de certa forma a inibição dos 

relacionamentos é a alta segmentação do setor têxtil no município. Por exemplo, o 

número de empresas de confecção é baixo e estas empresas estão em diferentes ramos 

de atuação dentro do setor têxtil. Como outro exemplo, pode-se afirmar que existem 

algumas empresas que se especializaram na produção de roupas infantis, outras em 

roupas de adulto e outras, ainda, em roupas de adolescente. Cada uma requer um tipo 

de tecnologia de produção específica: modelagem, tecido e equipamentos e máquinas 

diferenciadas, e isto acaba dificultando um relacionamento de parceria. 

 
“A parceria mesmo acho que... parceria mesmo a gente quase não tem. [...] Por exemplo: 
meu ramo, eu já estou engatilhado aqui. O cara da camisaria já está engatilhado naquele 
ramo dele. Tem a empresa A também que mexe com o infantil e tá no ramo dela. [...] Eu 
acho que seria interessante, porque se a gente se unificasse e viessem mais parceiros [...] 
seria interessante pra tudo, em termos de compra, no financiamento, de estrutura, melhorar 
aqui, parceria, a gente comprar até uma máquina, ‘olha eu uso aquela máquina de manhã e 
você usa de dia’, entendeu? Pode ser feito desse tipo. [...] Na verdade, hoje, nós somos 
poucas empresas. [...] Não tem volume de empresas. Porque cada um está num ramo. Você 
pode ver. Se você for ver, hoje em Goioerê, quantas confecções há hoje em Goioerê? 
Algumas, dá pra você contar no dedo” (Depoimento de entrevistado da empresa D). 
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Em muitos casos, existe incompatibilidade entre os elos da cadeia produtiva 

em virtude da tecnologia utilizada e do ramo de especialidade da empresa. Por 

exemplo: algumas empresas de tecelagem do município não compram os fios 

fabricados pelas cooperativas para a confecção de roupas, porque eles não atendem às 

especificações técnicas do tecido a ser fabricado por elas. O fio utilizado pelas 

tecelagens que fornecem o tecido para as confecções é um fio mais fino e puro, 

enquanto o fio produzido pelas cooperativas é um fio mais bruto, utilizado para a 

confecção de panos de prato e panos de limpeza. Outra situação ocorre porque muitas 

empresas de confecção compram tecidos de outras empresas que estão fora do 

município ou do estado do Paraná, em virtude da não utilização de tecidos com 100% 

algodão. Outro exemplo é o caso das costureiras disponíveis no município; elas, por 

sua vez, precisam de maior qualificação técnica. Desta forma, as confecções deixam 

de utilizar os serviços das costureiras da região em função da baixa qualificação da 

mão de obra. 

 
“Quando alguém me chama pra reunião e tal... é o que eu... eu fico batendo nesta tecla. Tem 
que trazer, tem que ter treinamento pra estas costureiras [...] Pra hora em que você precisar 
estar aqui na sua mão” (Depoimento de entrevistado da empresa A). 
 
“Eu acho que tem que ter um, por exemplo, um apoio de prefeitura, no caso. Qualificar as 
costureiras, chamar curso, fazer curso, entendeu? É uma opção também” (Depoimento de 
entrevistado da empresa D). 
 

Foi possível constatar que não existe, muitas vezes, compatibilidade entre o 

que é ofertado e o que é demandado pelo município. Às vezes, uma organização 

precisa de algum produto ou serviço que não é ofertado em Goioerê nas especificações 

técnicas requeridas e na quantidade necessária. O preço, na maior parte das vezes, 

acaba tornando-se mais elevado, se comparado com o de outras localidades, onde o 

volume de produção é maior e o preço é menor devido à economia de escala obtida. 

Pode-se perceber que o fato de as organizações estarem muito próximas umas 

das outras favorece a existência de relacionamento; no entanto, neste caso, não tiveram 

impacto no desenvolvimento do arranjo. 
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Outro aspecto citado como sendo fator importante para a falta de participação 

e para a ausência do compartilhamento de atividades e idéias em conjunto é a ausência 

de práticas associativas na região. Muitas organizações ressaltam esta idéia. 

 
“A cultura aqui é muito individualista. Então, a gente vê que o relacionamento comercial é 
muito forte de cada um puxar a sardinha, a brasa para sua sardinha, entendeu? Então, é meio 
complicado, não é assim um relacionamento de juntar forças e a coisa crescer junto. Então, a 
gente vê que a competitividade disso aí é muita, ela é bastante acirrada, sabe. [...] A gente 
não tem dados de outra localidade que venha dizer que talvez eu esteja até falando uma 
besteira, talvez nos outros lugares seja tudo igual. Mas a gente percebe aqui que poderia ser 
bem melhor. Mas... porque aqui todo o mundo conhece todo mundo. Cada um sabe até os 
defeitos de cada um (Depoimento de entrevistado da cooperativa A). 
 

Algumas empresas afirmam que a ausência de valores associativos na região 

se deve ao fato de haver grande diversidade étnica e cultural da população. Isto se deve 

ao grande fluxo migratório de paulistas, mineiros, catarinenses e nordestinos, ocorrido 

na metade da década de 50. Esta migração ocorreu em razão da fertilidade que o solo 

da região de Goioerê apresentava e da qualidade dos cafezais ali existentes naquela 

época (PAZ JÚNIOR, 2003). 

 
“É, o pessoal aqui tem muita mistura de raça. Tem muita mistura de raça, é difícil hein. Nós 
não conseguimos assimilar o associativismo. Não conseguimos. ‘Pô, mas no sul funciona’, 
não tem tanta mistura de raça. Mas aqui tem nordestino, mineiro, paulista do interior” 
(Depoimento de entrevistado da empresa E). 
 

Apesar de não ter havido maior participação das empresas têxteis, houve a 

presença das organizações de apoio, como o Sebrae, a Agência de Desenvolvimento, a 

Associação Comercial, a Prefeitura, a Cooperativa Agropecuária Goioerê e a Fundação 

de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico nas reuniões relacionadas à 

concretização do arranjo produtivo. Estas organizações que tem como atividade e foco 

o bem-estar e o desenvolvimento social foram as que mais participaram ativamente do 

processo: o interesse destas organizações é o de apoiar e incentivar as outras 

organizações. Percebe-se mais uma vez que o tipo de atividade desenvolvida pela 

organização e os objetivos perseguidos por ela são fatores organizacionais importantes 

que influenciam as organizações no desenvolvimento de relações umas com as outras, 

além de influenciar o tipo de condicionante das relações. Por exemplo, estas 
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organizações (sem fins lucrativos) na maioria dos relacionamentos têm como 

condicionante a reciprocidade e buscam resultados e objetivos comuns, de maneira 

cooperativa. 

Além do tipo de atividade desenvolvida e dos objetivos perseguidos pela 

organização, o grau de reputação de uma organização em relação às outras é fator que 

possui relação direta com a existência de relacionamentos. Por exemplo, a Associação 

Comercial tem boa reputação perante os empresários e dirigentes organizacionais. 

Muitas organizações reconhecem o trabalho realizado pela Associação Comercial 

como trabalho bom, sério e honesto. 

 
“Ela tem um poder muito grande, ela é política, a [nome da presidente], ela tem um 
problema, que quando ela se dispôs a ser candidata, tinha mais umas pessoas e ela foi a 
candidata única para ser eleita para presidente da Associação Comercial. Então, em função 
disso, ela impõe respeito, algo mais do que outras pessoas que já passaram, porque ela vai 
atrás, porque ela vive 24 horas em cima dessas coisas [...] Esta é a vantagem de termos a 
[nome da presidente] como presidente da Associação” (Depoimento de entrevistado da 
empresa C). 
 
“Porque a gente depende também da parte da Prefeitura, envolve... Envolve o Sebrae. O 
pessoal do Sebrae está dando bastante apoio. A [nome da presidente] agora, na Associação 
Comercial também. A [nome da presidente] está, nossa... trazendo muita coisa boa pra gente. 
O pessoal do comércio está todo bem animado com a [nome da presidente] está todo o 
mundo acreditando que ela vai fazer bom trabalho e ela está fazendo. Muitos cursos estão 
vindo. Acredito que ela está fazendo trabalho muito bom lá. Tudo uma coisa conjunta. [...] 
Tem que ter muita união na verdade. A união é tudo. Acredito que se tivesse sido feito um, 
tivesse havido assim... uma união desde o inicio...” (Depoimento de entrevistado da empresa 
A). 
 

Outro motivo diz respeito ao ceticismo gerado em decorrência da grande 

quantidade de empresas formadas na cidade por ocasião do auge do algodão no início 

década de 90, pois muitas pessoas que tinham capital guardado resolveram investir na 

compra de máquinas e na abertura de malharias e confecções; no entanto estas pessoas 

careciam de conhecimento técnico e de conhecimento de gestão empresarial; quando 

houve também a dizimação das lavouras de algodão na metade da década de 90, as 

empresas que estavam menos preparadas acabaram falindo. 

 
“Então naquela época, o camarada tinha um dinheirinho sobrando, ele comprava teares e ia 
fazer uma coisa que ele nunca viu na vida. Então foi muito mal conduzido na época e a gente 
gostaria que acontecesse o mesmo que aconteceu lá atrás só que hoje seria um trabalho 
diferenciado. Com o apoio do Sebrae, da Associação Comercial envolvidas justamente para 
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fazer a coisa certa, tudo certinho, sem os problemas que tiveram na época. Então na época 
quebrou um monte de gente. Foi um problema, daquelas malharias que existiam na época aí, 
hoje tem o quê? Umas duas ou três que estão trabalhando. Então, o APL que a gente está 
trabalhando agora, a gente está percebendo que os empresários estão um pouco céticos nisso 
aí tudo” (Depoimento de entrevistado da cooperativa A). 
 
“Mas, muitas pessoas não ficaram no mercado porque a idéia era a seguinte, a idéia que já 
vinha lá de trás: ‘a gente compra a máquina e vai costurar que vai ganhar dinheiro’. Faz 
camiseta que ganha dinheiro, faz isso... Eu entrei com essa idéia. Vamos comprar overlock, 
ah! Então eu vou vender o telefone, na minha casa, vou vender um terreno ali para comprar 
as máquinas. Vai dar dinheiro. Então, a mentalidade do pessoal, a gente não foi treinado, 
entendeu? [...] Então, era complicado. [...] Quem ficou parado e viu que o negócio não era 
daquele jeito, desespero, entrou muito sem estrutura também... aí foi onde foi fechando, 
fechando e... foi uma pena” (Depoimento de entrevistado da empresa D). 
 
“Financiavam máquinas para médicos, para fazendeiros, sitiantes. O cara não tinha noção 
nenhuma do que era uma indústria. Ele comprava uma máquina por 70, 80 mil dólares na 
época. Financiava 90% dela no banco, comprava mesa e um telefone e ficava lá esperando 
cliente vir e a máquina rodando ali e ele lá na mesa esperando o cliente vir. Isto não acontece 
hoje. Então foi muita falta de estrutura. [...] a falta de estrutura do empresário. Não 
financeira, mas conhecimento. Faltou curso, faltou, faltou visitar grandes feiras igual a gente 
faz. É, feira de moda, eles não tinham noção de nada. Eles compravam e estocavam. Então 
faltou muita coisa. Faltou qualificação pra eles”. (Depoimento de entrevistado da empresa E) 
 
“Porque na verdade, a gente começou em 90, então já faz muito anos. Foi uma época que foi 
uma febre de malharias, de fábricas aqui em Goioerê. Então... e poucos sobreviveram. Eu 
sou uma destas” (Depoimento de entrevistado da empresa A). 
 

A partir da análise dos dados, percebeu-se que existiu outro fator que não 

contribuiu para a concretização do Arranjo Produtivo. Este fator foi a falta de 

legitimidade do coordenador do projeto do Arranjo. Uma das principais pessoas 

envolvidas e que possuía um papel importante como coordenador do projeto era uma 

pessoa integrante da Secretaria de Indústria e Comércio da cidade, da gestão 2001-

2004. Os principais motivos para a falta de credibilidade do coordenador deveram-se 

ao fato de que, em anos anteriores, quando grande quantidade de empresas têxteis 

faliu, na década de 90, mais especificamente nos anos de 94 e 95, a empresa do 

coordenador também foi uma das que faliu. Além desta ocorrência, algumas 

organizações atribuem esta falta de credibilidade também ao fato de que esta iniciativa 

partiu do poder público, envolvendo aspectos de interesse político e não propriamente 

de interesses da comunidade envolvida. Neste caso, o fato de a prefeitura, por meio da 

Secretaria de Indústria e Comércio, estar ativamente envolvida neste processo, acabou 

dificultando a consolidação do Arranjo Produtivo. 
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“Acontece o seguinte: o [nome do coordenador] é um empresário que não teve sucesso 
dentro do setor têxtil [...]. E ele é uma pessoa que não conseguiu arrebanhar os empresários 
para dentro disso aí, tá. Não sei se alguém já disse pra vocês ou não. Então, o pessoal não 
deu credibilidade para esse trabalho, tá. Esse foi um dos entraves. Até na época eu fui 
procurado para falar alguma coisa e fazer alguma coisa. E eu não quis me envolver nisso aí” 
(Depoimento de entrevistado da cooperativa A). 
 
“Do arranjo produtivo eu não participei. Eu não vi assim, uma coisa, sabe? Muito blá, blá, 
blá, mas eu não vi uma coisa palpável, assim, sabe? Eu não senti. [...] Eu não vou citar [...] 
Então foi uma pessoa que assim, eu não senti nela sabe, eu não senti nela uma... sabe... você 
pegar... palpável... ‘esse cara vai dar certo’. Não. [...] Tanto que me ligaram para eu fazer 
parte da diretoria, alguma coisa, mas eu não senti aquela força. Eu não... falei, ah! Não, isso 
aí não... não vou ficar atrás disso aí. Eu sei que muitas vezes até está meio político, alguma 
coisa, não sei. Eu não senti firmeza. Tanto que deu onde que está” (Depoimento de 
entrevistado da empresa D). 
 
“Esta é a realidade mesmo de Goioerê. Por isto que eu quase não participo. Porque não vejo, 
não tem... eles não conseguem chegar a nada! Eles querem só encher lingüiça. Pega o [nome 
do coordenador] e deixa ele enchendo lingüiça os quatro anos. Não desenvolvem nada. Não 
querem chegar a lugar nenhum. Esta é a verdade. Eu acho que eles não querem. Talvez até o 
cara tenha vontade, mas a prefeitura quer encher lingüiça, quer é passar o tempo. Eles não 
querem se envolver. [...] Aqui existe muito pouca vontade, muita conversa, muito jornal, 
muita propaganda e pouco serviço” (Depoimento de entrevistado da empresa E). 
 
“O [nome do coordenador], coitado é um deles. Seu [nome do coordenador], gente boa 
sabe!? Mas ele não conseguiu desenvolver o que ele queria. Também porque, talvez falta de 
ele conhecer. Porque ele teve malharia grande aqui. Ele foi um dos primeiros a ir mal. [...] 
Mas é um cara que tem boas intenções, pelo menos ele é um desses. Só que não dão recursos 
pra ele. O que que falta pra ele? Falta recurso e credibilidade. Ele não conseguiu” 
(Depoimento de entrevistado da empresa E). 
 

Apesar da importância de haver uma pessoa encarregada de coordenar as 

atividades do arranjo produtivo, percebe-se que neste caso esta pessoa não era 

considerada um líder pelos dirigentes das organizações. Segundo Hall (2001), o líder 

somente será considerado, e tratado como um líder, na medida em que ele vier a 

atender às expectativas dos liderados. 

A forma de condução do processo de formação do Arranjo Produtivo também 

foi um fator ambiental inibidor para a consolidação deste Arranjo. Nas diversas 

reuniões, as discussões eram pouco aprofundadas e muito superficiais. Os 

treinamentos e seminários eram muito teóricos e pouco próximos da realidade 

empresarial. 

 
“Teve muitas reuniões. Eu fui em várias, depois eu desisti porque eu já estou neste setor faz 
muitos anos e eu vejo assim: eu costumo dizer assim pras meninas... Elas perguntam: ‘e aí 
como foi a reunião?’ ‘só encheção de lingüiça, só pastelzinho de vento’ sabe!? Não tem 
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jeito... É assim, muita conversa e nada em prática, nada, nada. Só teoria, só teoria, só teoria... 
não funciona tem que ter as duas coisas” (Depoimento de entrevistado da cooperativa B). 
 

A seguir, com base nos dados já apresentados, serão efetuadas considerações e 

elaboradas conclusões a respeito do estudo relacionado à rede apresentada, aos 

condicionantes de relacionamento e ao arranjo produtivo. Isto será acompanhado de 

sugestões e recomendações para futuras pesquisas que poderão ser realizadas nesta 

área. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A idéia de que as organizações operam em contexto relacional constitui a base 

central desta pesquisa, partindo-se da premissa que estabelece que a forma da relação 

interorganizacional é fundamental na compreensão do desempenho das organizações. 

A identificação dos condicionantes das relações interorganizacionais é de 

fundamental importância para bem caracterizar a natureza das relações de uma rede. 

Da mesma forma, a verificação das condições em que estes condicionantes 

normalmente ocorrem revela-se instrumento útil para caracterizar os objetivos da 

relação. 

As condições em que as relações se estabelecem referem-se aos fatores 

ambientais e organizacionais que ampliam a probabilidade de que diferentes 

contingências promovam o relacionamento. Dependendo das circunstâncias ambientais 

e organizacionais, um objetivo diferente guiará a formação das relações. Como 

discutido na base teórico-empírica, a diversidade dos tipos de relacionamento ocorre 

devido ao fato de as organizações serem diferentes entre si, de serem capazes de 

perceber as mudanças ambientais de maneiras distintas e também de ocuparem 

posições diferenciadas na estrutura social. 

Há claras dificuldades para se estabelecer uma exata demarcação das 

fronteiras entre a organização e o ambiente e, também, uma precisa fixação dos 

verdadeiros limites de influência das ações organizacionais numa rede. 

Mesmo considerando as limitações e as dificuldades encontradas na realização 

desta pesquisa, pode-se afirmar que os objetivos pretendidos foram alcançados. De 

maneira geral, as respostas aos objetivos específicos auxiliaram na identificação do 

objetivo geral de pesquisa. Com isto foi possível concluir que alguns fatores 

ambientais, organizacionais e interorganizacionais influem no tipo de condicionante 

dos relacionamentos entre as organizações. A maneira como estes fatores afetam os 

condicionantes é simultânea e correlacionada e isto dificulta o estabelecimento da 

exata influência de um fator isolado sobre os condicionantes da relação, até porque a 

relação real existente entre as três categorias de análise (fatores ambientais, fatores 
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organizacionais e condicionantes do relacionamento) é mais complexa do que a 

apresentada, a relação entre as três é circular. O fato de as relações sociais serem 

fenômenos dinâmicos e o fato de muitas relações serem latentes ou até mesmo 

subjetivas acaba dificultando uma análise mais clara e objetiva para fins de pesquisa. 

A diferente interação existente entre os aspectos organizacionais, ambientais e 

interorganizacionais presentes em cada organização interferem diferentemente nos 

tipos de condicionante das relações. 

Primeiramente, será feita uma exposição das conclusões obtidas a respeito da 

estrutura da rede para que se possa ter melhor visualização do contexto das 

organizações pertencentes à rede e, em seguida, serão apresentadas as conclusões a 

respeito dos condicionantes das relações. 

De acordo com o levantamento e a análise dos dados, pôde-se notar diversos 

aspectos relacionados à estrutura de relações existentes na rede analisada. Os mais 

relevantes e os de maior importância para a pesquisa serão demonstrados abaixo. 

A rede têxtil em Goioerê é composta por trinta e uma organizações. A 

estrutura de relações na rede foi identificada e nela foi possível analisar as relações 

existentes e o grau de centralidade de cada ator. As organizações mais centrais da rede 

são: três empresas têxteis, duas organizações sem fins lucrativos, uma cooperativa 

agropecuária e duas instituições financeiras. O maior grau de centralidade encontrado 

na rede foi de 83,33% e o menor de 6,67%, o que demonstra tanto a existência de 

organizações periféricas como também de organizações mais centrais e influentes. O 

grau de densidade encontrado, de 40%, demonstra que este percentual de 

relacionamentos possíveis é efetivado e não representa um índice muito elevado, 

considerando-se que Goioerê é uma região notadamente vinculada ao setor têxtil. 

Algumas organizações, apesar de não terem relações objetivas com todas as 

demais componentes da rede, sofrem influência de muitas outras com as quais não 

possuem relacionamentos objetivos e estas influências se refletem nas decisões que 

elas tomam, conforme se pode constatar nos dados apresentados. 

O grau de importância conferido pelas organizações, na maioria dos seus 

relacionamentos, é considerado “muito importante” (40,2%) ou “importante” (31,4%) 

para elas. O maior número das organizações que considera “muito importante” afirma 
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sofrer influência maior das organizações sem fins lucrativos, como a Prefeitura, a 

Associação Comercial, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, a Universidade e a Agência de Desenvolvimento e uma das cooperativas 

agrícolas. Esta condição revela a importância do papel desempenhado por estas 

organizações nas atividades do setor têxtil. Classificadas como importantes foram as 

relações existentes com o Sindicato Patronal, o Sindicato Laboral, o Sebrae, o Grupo 

Gestor do arranjo produtivo e o Banco do Brasil. 

Organizações mais centrais na rede, como o Banco do Brasil, as cooperativas e 

a Associação Comercial, não apontaram nenhuma outra organização que tivesse 

influência sobre elas, tanto é verdade que estas organizações não consideraram a 

maioria das demais organizações da rede em sua tomada de decisão. Estas 

organizações, devido à sua posição na rede e ao grau de independência que detêm em 

relação às outras, exercem mais influência do que recebem. 

Considerando ainda o fator interorganizacional denominado grau de 

centralidade dos atores, pôde-se constatar que este não foi fator que interferiu na 

consolidação do Arranjo Produtivo. As empresas têxteis mais centrais, ou seja, aquelas 

com maior número de relações na rede, não contribuíram para a consolidação do 

arranjo; apenas as organizações sem fins lucrativos mais centrais é que influenciaram 

na consolidação do arranjo. Daí se conclui que a posição da organização na estrutura 

da rede não foi um fator que impactou positivamente no desenvolvimento do arranjo. 

Não foi também observado qualquer tipo de relação clara entre o grau de centralidade 

dos atores e o tipo de condicionante da relação.Por outro lado, pode-se afirmar que 

quanto maior o grau de centralidade dos atores, mais facilitadas são as ocorrências dos 

relacionamentos. 

Verificou-se na pesquisa que a maior parte dos laços entre as organizações é 

duradoura, e ocorre com freqüência predominantemente mensal, o que indica que os 

relacionamentos são estáveis e que há grandes probabilidades de as organizações 

virem a apresentar semelhanças em suas atitudes, em seus valores, em suas estratégias 

e em suas percepções. 

Outro aspecto importante a ressaltar, relacionado à força dos laços, é o que 

revela que quase metade dos relacionamentos ocorre com o compartilhamento de mais 
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de um tipo de atividade simultaneamente e, também, o que mostra que os objetivos do 

relacionamento permanecem os mesmos desde a época de início do relacionamento. 

Isto indica que as organizações possuem alto grau de envolvimento, devido ao fato de 

compartilharem mais de uma atividade. 

A maioria das atividades desenvolvidas na rede refere-se a procedimentos 

comerciais, seguidos dos sociais e, depois, dos políticos e institucionais. Os 

condicionantes encontrados para estes relacionamentos, em sua maioria, são baseados 

na eficiência, ou seja, na busca da otimização dos recursos internos da organização. 

O grupo das organizações sem fins lucrativos é o único que tem como 

atividade preponderante a troca de informações. Em seguida vêm as atividades sociais. 

Este grupo é o único que possui como condicionante de suas relações a busca pela 

reciprocidade. A partir destes dados, constata-se que o conteúdo da relação é fator 

intimamente ligado ao tipo de condicionante da relação: dependendo do tipo de 

atividade realizada em conjunto pelas organizações, um tipo de condicionante 

compatível com o conteúdo buscado na relação determinará o relacionamento. 

Ainda é possível constatar que a atividade principal e os objetivos 

organizacionais são fatores que influenciam no tipo de condicionante do 

relacionamento. A quase totalidade das relações existentes entre as instituições 

financeiras e as outras organizações tem como condicionante a busca da eficiência. As 

empresas têxteis e as cooperativas, apesar de terem como predominantes os 

relacionamentos determinados pela eficiência, possuem relacionamentos que também 

são ocasionados pela oportunidade social. Isto quer dizer que os relacionamentos 

empresariais e técnicos, em muitos casos, são influenciados pela estrutura de laços 

sociais, o que vem reafirmar a idéia de que as ações econômicas são influenciadas pelo 

contexto social no qual estão imersas. Assim, as transações comerciais não são 

estritamente racionais nem independentes nem impessoais. Merece destaque ainda o 

fato de que as organizações sem fins lucrativos tendem a determinar a maior parte de 

seus relacionamentos por motivos recíprocos e colaborativos, o que corrobora a idéia 

de que os tipos de atividade e os objetivos organizacionais – neste caso, atividades 

com finalidades coletivas – influenciam a forma de seus relacionamentos. 
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Aspecto importante constatado foi o da diversidade existente entre as 

organizações participantes da rede. Algumas características das organizações levaram-

nas a buscar relações fora do município, em função da pouca similaridade entre as 

organizações da rede. Como exemplo, cita-se as diferenças de tamanho, de capacidade 

de produção, de tecnologia utilizada e de experiência das empresas têxteis da rede. 

Esta disparidade entre os fatores organizacionais, muitas vezes dificultou o 

aparecimento de mais relações organizacionais, o que, por sua vez, serviu de obstáculo 

à consolidação do arranjo produtivo. As organizações de maior tamanho e aquelas 

dotadas de maior experiência, não se envolveram no processo de desenvolvimento do 

arranjo produtivo, visto que elas estão em outro estágio de desenvolvimento e agem 

com mais independência. A diferença de capacidade de produção das empresas têxteis 

e a variedade tecnológica também foram fatores que influenciaram na não existência 

de mais relações entre as organizações da rede. 

Conseqüentemente, as relações que, apesar de tudo, acabaram confirmando-se 

foram relações determinadas pela oportunidade social, pela confiança prévia existente 

entre as organizações e pela busca da eficiência, uma vez que os custos associados à 

contratação de empresas desconhecidas e de fora do município poderiam ser maiores. 

A reputação da organização foi um fator organizacional que influenciou muito 

na ocorrência dos relacionamentos e na consolidação do Arranjo Produtivo. Muitas 

organizações mantêm ligação com as outras pelo alto grau de credibilidade que estas 

últimas detêm no ambiente. Ressalte-se ainda que, em caso contrário, muitas 

organizações não travariam este relacionamento. Para exemplificar, pode-se citar a 

Associação Comercial e Empresarial de Goioerê, que é uma organização que possui 

alta reputação na região, em virtude principalmente das características pessoais da 

presidente. No entanto não se pode atribuir a este fator um maior peso de influência no 

tipo de condicionante da relação. Foram observados diversos condicionantes para esta 

relação. Algumas organizações buscaram relacionar-se com a Associação para obter 

legitimidade; outras, no entanto, visaram a este relacionamento em busca de 

reciprocidade. 

Com relação aos fatores ambientais analisados, pode-se concluir que nenhum 

destes fatores influenciou de maneira direta o tipo de condicionante das relações. 
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Pôde-se constatar, no entanto, que alguns deles tiveram influência indireta no tipo de 

condicionante das relações. Alguns fatores interferiram de maneira direta na 

consolidação do arranjo. 

Historicamente, o fato de ter ocorrido uma experiência negativa no setor têxtil 

do município em anos passados – quando se deu a dizimação da lavoura de algodão, 

quando faltou incentivo governamental para a atividade ali desenvolvida e quando, em 

razão disso, houve a falência de muitas empresas têxteis – gerou-se um sentimento de 

insegurança e ceticismo nas organizações e isto se transferiu, de certa forma, em 

ceticismo também quanto aos relacionamentos interorganizacionais e até no 

desenvolvimento do Arranjo Produtivo. 

Durante o trabalho, foi constatado, com base nos dados analisados, que o fato 

de não existir uma clara tendência associativista na região em virtude da diversidade 

étnica e cultural da população; não haver mão de obra especializada no setor têxtil, 

principalmente no ramo de confecções; o setor têxtil ser altamente segmentado com 

empresas têxteis com atividades de produção e tecnologias diferenciadas; ter sido 

confirmado um baixo grau de legitimidade do coordenador do arranjo, houve 

dificuldade para estabelecer maior número de relacionamentos interorganizacionais, 

com prejuízo do arranjo produtivo. 

Nos casos em que as relações, mesmo assim, acabaram existindo, elas 

tenderam a ser estabelecidas em razão da busca da eficiência interna ou do 

cumprimento das obrigações legais ou ainda do aproveitamento da oportunidade social 

decorrente dos laços sociais existentes no município. 

Apesar da existência de um grupo gestor do Arranjo, da proximidade 

geográfica entre as organizações e da participação ativa dos órgãos públicos, o 

desenvolvimento do arranjo vem ocorrendo muito lentamente. O grupo gestor do 

arranjo poucas vezes tem se encontrado para realizar as reuniões necessárias para a 

discussão e a apresentação de propostas. A proximidade geográfica, apesar dos bons 

efeitos para a existência dos relacionamentos, não teve impactos diretos no tipo de 

condicionante das relações e não se confirmou como fator estimulante para o 

desenvolvimento do arranjo. Os órgãos públicos, a despeito da participação em 

consultorias e treinamentos dos empresários, não ofereceram nenhum tipo de incentivo 
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fiscal, tributário, ou outros que, aliviando as organizações em termos fiscais e 

tributários, pudessem ter atraído mais participantes. Sobre isso vale retratar a opinião 

obtida junto à maior parte das organizações, que diz que o fato de a prefeitura 

municipal estar participando ativamente na condução do projeto do Arranjo Produtivo, 

sem trazer benefícios para as organizações, foi fator de afastamento e de menor 

participação no processo. A isto alie-se também o fato, já confirmado na análise dos 

dados, de que faltou legitimidade e liderança ao coordenador do arranjo e sobrou 

interferência de ordem política. 

A relação existente entre muitos fatores ambientais e organizacionais no tipo 

de condicionante das relações interorganizacionais é clara. Pôde-se perceber que 

alguns dos fatores atuam de maneira direta e muito perceptível; no entanto muitos 

fatores, apesar de apresentarem relações com os condicionantes, foram diferenciados. 

Um mesmo fator teve diferentes impactos nos tipos de condicionantes. Por exemplo, o 

tamanho das organizações é fator que influencia no tipo de condicionante; no entanto, 

talvez pela falta de clareza e correta mensuração do conceito de tamanho, a relação 

não pôde ser estabelecida de maneira mais clara. 

Algumas atitudes podem ser colocadas em prática, para que o projeto do 

Arranjo Produtivo possa ter maior êxito. Estas ações podem ser assim explicitadas. 

a) Maior divulgação da região e das vantagens e oportunidades que ela 

oferece, visando à atração de mais empresas para a região. Isto faria com que houvesse 

a diminuição do grau de segmentação do setor e o aumento do nível de 

competitividade entre as empresas têxteis, de forma a estimular a busca pela qualidade, 

a redução dos custos e a formação de preços competitivos. 

b) Capacitação dos dirigentes das organizações por meio da realização de 

treinamento, palestras e consultorias promovidas pelas organizações sem fins 

lucrativos que compõem o arranjo. 

c) Contato com os representantes das organizações participantes da rede e 

também com os de empresas que não participam da rede, visando a demonstrar a 

importância, para a região e para todos os integrantes, em fazer com que o arranjo 

produtivo seja bem sucedido. 
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d) Aprimoramento da mão-de-obra disponível, com o auxílio das organizações 

que participam do arranjo voltadas para estes objetivos. 

e) Pleito junto à Prefeitura e a outras organizações no sentido de buscar 

alternativas que visem à atração de mais integrantes, mediante a concessão, mesmo 

que durante tempo determinado, de vantagens fiscais e tributárias às organizações. 

f) À semelhança do acima exposto, pleitear junto a cartórios, instituições 

financeiras, Associação Comercial, sindicatos laboral e patronal, para que haja 

também redução de taxas, mensalidades e outras contribuições aos participantes. 

g) Com o apoio das organizações, estabelecer um plano de publicidade e 

marketing com características institucionais que promova o produto desenvolvido na 

região, ou seja, confecções de roupas e afins, criando-se marca ou selo que vincule os 

bens produzidos na região à qualidade. 

h) Criação de um sistema que permita a exportação dos produtos fabricados 

pelas organizações participantes do arranjo de forma compartilhada e também auxilie 

na exportação exclusiva de cada organização. 

i) Criação de uma rede de compras, visando ao barateamento da matéria 

prima. 

j) Aperfeiçoamento e adaptação da matéria prima às necessidades locais do 

município. 

k) Maior participação das organizações na coordenação e direção das 

atividades do arranjo produtivo. Tal acontecimento faria com que houvesse menos 

reclamações em razão do maior comprometimento por parte das organizações. 

O tempo também é fator que pode contribuir para que os dirigentes das 

organizações se acostumem à idéia de parceria e de compartilhamento de atividades. 

Não há dúvida de que a iniciativa do arranjo é extremamente valiosa, mesmo que 

ainda não tenha atingido o melhor resultado. Com a prática cooperativista, realizada de 

forma continuada, pode-se concluir que o arranjo produtivo pode não ser a única 

solução para o desenvolvimento da região; no entanto ele é certamente uma boa forma 

de se atingir este objetivo, principalmente considerando-se que Goioerê é uma cidade 

com apenas 50 anos de existência. 
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Este trabalho é apenas o início de um processo que poderá ser continuado por 

meio da realização de outros estudos complementares a este que venham a ampliá-lo. 

Como sugestão para outros trabalhos, destaca-se a realização de outros semelhantes a 

este com perspectivas de análise longitudinais para que possam identificar a dinâmica 

das relações e não apenas um retrato estático da rede. Poderão ser realizados outros 

estudos que englobem outros setores da economia e até que inter-relacionem estes 

outros setores presentes na região ao setor têxtil. Também poderão ser feitos estudos 

comparativos de casos em outras regiões. 

Outra sugestão é a de explorar mais profundamente os aspectos relacionados 

ao poder que algumas organizações exercem no município. 

Propõe-se também a realização de pesquisa semelhante a esta, realizada no 

futuro, de forma a se verificar as mudanças ocorridas no desenvolvimento do Arranjo 

Produtivo do Setor Têxtil em Goioerê em razão das próximas gestões municipais. 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 

Primeira parte: 

 

Perfil do respondente: 

 

Cargo/atividades que desempenha: _________________________________________ 

A quanto tempo trabalha na empresa? _______________________________________ 

Contato (e-mail): _______________________________________________________ 

 

Perfil da organização: 

 

Número de funcionários: _________________________________________________ 

Descrição da atividade da empresa e dos produtos comercializados e/ou serviços 

prestados: _____________________________________________________________ 

Data de fundação: ______________________________________________________ 

Faturamento bruto anual: 

(    ) Até: R$100 mil                                          (    ) De R$500 mil a 1 milhão 

(    ) De R$100 a 250 mil                                   (    ) Acima de R$1 milhão 

(    ) De R$250 a 500 mil 

 

Segunda parte: a organização 

 

1. Como são os processos de produção? Qual a tecnologia utilizada nos processos 

de produção? Como são desenvolvidos estes processos? (pela própria 

organização, pela experiência de outras organizações). 

2. E como são os processos de gestão, como é feita a administração da organização? 

Existem muitas regras e normas definidas a serem seguidas pelos membros da 

organização? Como é realizado o controle destas atividades? 
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3. Como está estruturada a sua organização? Muitos níveis hierárquicos, quem 

participa das decisões? Identificar o tipo de estrutura organizacional (matricial, 

por projetos, funcional) 

4. Existem outras sedes da sua empresa em outro lugar que não este? 

5. Quais os principais objetivos que a sua organização persegue? Quais são os 

princípios que orientam a consecução destes objetivos? Como a sua organização 

persegue estes objetivos? 

6. Como a sua organização é reconhecida pelos outros? Que pensam os outros dela? 

Quais as atribuições que a sua organização tem e que fazem com que ela seja 

reconhecida pelas outras organizações? 

 

Terceira parte: os fatores externos (ambientais) 

 

7. Quais os fatores externos que facilitam ou dificultam o seu relacionamento com 

as outras organizações? 

Políticas públicas, legislação, incentivos e estímulos, alto grau de 

competitividade, valorização da parceria, tendência ao associativismo, forma de 

viver em Goioerê, peculiaridades da região, proximidade com os outros donos de 

empresa (laços familiares, de amizade). 

8. Qual o papel da Prefeitura, da ACIG, da CEF, do Banco do Brasil, do Sebrae, da 

UEM, da Emater, da Fundação, dos Sindicatos e do Grupo Gestor na formação e 

no desenvolvimento das relações da sua organização com as outras? 

9. Qual o papel da sua organização para este grupo de organizações com as quais a 

sua organização se relaciona? E o papel da sua organização para a cidade de 

Goioerê? 

10. Como as regras e normas do relacionamento são estabelecidas? Com base em 

quê? Quais os aspectos valorizados pela sociedade e pelo grupo de organização 

com que a sua organização se relaciona? 

 

 

 



 

 

130

Quarta parte: a rede 

 

11. Que características da sua organização facilitam ou dificultam o seu 

relacionamento com as outras organizações? 

12. Como a sua organização (ou você) vê o compartilhamento de informações e de 

tecnologias com as empresas parceiras? E com os concorrentes? E com os seus 

fornecedores? 

13. Quais as principais atividades realizadas em conjunto entre a sua organização e as 

demais organizações? Desenvolvimento de produto, troca de informações e 

experiências, aquisição de tecnologia (de gestão, de negócio, de produção), 

troca/comercialização de serviços e produtos/recursos materiais ou imateriais, 

licenciamento, desenvolvimento de mercado, atividades legais/obrigatórias, 

lobby, atividades sociais, atividades sindicais ou associativas. 

14. Quais as principais características das organizações (ou de seus integrantes) com 

as quais você mantém contato que auxiliaram na sua escolha de relacionamento? 

(proximidade, confiabilidade, expertise, seriedade, relevância pública, renome, 

por fazer parte do arranjo). 
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO 
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QUESTIONÁRIO 

 

 

Organização: _______________________________________________________ 

Nome do respondente: ________________________________________________ 

Cargo: _____________________________________________________________ 

Contato (e-mail): _____________________________________________________ 

 

As perguntas seguintes estão relacionadas com outras organizações que não 

pertencem necessariamente ao Arranjo Produtivo do Setor Têxtil de Goioerê. Por favor 

acrescente todas as outras organizações (não necessariamente do ramo têxtil) com as 

quais a sua organização tem algum tipo de relacionamento ou contato, como por 

exemplo: Universidade, Prefeitura, Associações de Classe, entre outras. 

 

Eventuais dúvidas em relação às perguntas formuladas neste questionário, favor 

entrar em contato pelo telefone (041) 9974-8627 ou pelo e-mail: angelass@bsi.com.br 

Desde já gostaria de agradecer a sua colaboração dada neste trabalho de 

mestrado. 

Muito obrigada. 

 

 

Angela Smanhotto Schuchovski 
Mestrado em Administração 
Universidade Federal do Paraná 
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1. Certamente, existem diversas organizações que você leva em consideração na hora de tomar 

decisões. Favor apontar na lista abaixo estas organizações, podendo acrescentar outras.

2. Com quais delas a sua organização tem algum tipo de relacionamento ou contato (troca de produtos ou 

serviços, troca de informações, de tecnologia)?

3. Há quanto tempo a sua organização mantém relacionamento com estas outras organizações?

Organizações

1.Organizações 
consideradas na 
tomada de 
decisões

2.Existência de 
relacionamento

3.Há quanto 
tempo?

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê
2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê
3 Atualidade
4 Banco do Brasil
5 Born
6 Caixa Econômica Federal
7 Câmara de Vereadores de Goioerê
8 Camisaria Laço Forte
9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90
11 Cooperativa Agropecuária Goioerê
12 Cooperativa de Costureiras
13 Cooperativa Integrada
14 Cotton Malhas
15 Criativa
16 Emater
17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil
20 Fórum da Comarca de Goioerê
21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê
22 Prefeitura Municipal de Goioerê
23 Rotary Club de Goioerê
24 SEBRAE
25 Seda Têxtil
26 Sindicato dos Empregados
27 Sindicato Patronal
28 Sintex
29 Só Esportes
30 Unitêxtil
31 Outras empresas ou organizações: 
32
33
34
35
36
37
38
39
40  
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4. Qual a freqüência destas relações ou contatos?

Organizações Diária Semanal Mensal Semestral Anual
1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê
2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê
3 Atualidade
4 Banco do Brasil
5 Born
6 Caixa Econômica Federal
7 Câmara de Vereadores de Goioerê
8 Camisaria Laço Forte
9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90
11 Cooperativa Agropecuária Goioerê
12 Cooperativa de Costureiras
13 Cooperativa Integrada
14 Cotton Malhas
15 Criativa
16 Emater
17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil
20 Fórum da Comarca de Goioerê
21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê
22 Prefeitura Municipal de Goioerê
23 Rotary Club de Goioerê
24 SEBRAE
25 Seda Têxtil
26 Sindicato dos Empregados
27 Sindicato Patronal
28 Sintex
29 Só Esportes
30 Unitêxtil
31 Outras empresas ou organizações: 
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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5. Que tipo de atividade a sua organização realiza com as outras organizações?

Organizações Atividades / Ações

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê

2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê

3 Atualidade

4 Banco do Brasil

5 Born

6 Caixa Econômica Federal

7 Câmara de Vereadores de Goioerê

8 Camisaria Laço Forte

9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90

11 Cooperativa Agropecuária Goioerê

12 Cooperativa de Costureiras

13 Cooperativa Integrada

14 Cotton Malhas

15 Criativa

16 Emater

17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil

20 Fórum da Comarca de Goioerê

21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê

22 Prefeitura Municipal de Goioerê

23 Rotary Club de Goioerê

24 SEBRAE

25 Seda Têxtil

26 Sindicato dos Empregados

27 Sindicato Patronal

28 Sintex

29 Só Esportes

30 Unitêxtil

31 Outras empresas ou organizações: 

32

33

34

35

36

37

38

39

40  
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6. Como é o seu relacionamento com as demais organizações? (econômico, obrigatório por questões 
legais, de amizade, de parentesco, ...). Coloque uma ou mais opções.

Organizações 6. Como é o seu relacionamento?

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê

2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê

3 Atualidade

4 Banco do Brasil

5 Born

6 Caixa Econômica Federal

7 Câmara de Vereadores de Goioerê

8 Camisaria Laço Forte

9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90

11 Cooperativa Agropecuária Goioerê

12 Cooperativa de Costureiras

13 Cooperativa Integrada

14 Cotton Malhas

15 Criativa

16 Emater

17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil

20 Fórum da Comarca de Goioerê

21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê

22 Prefeitura Municipal de Goioerê

23 Rotary Club de Goioerê

24 SEBRAE

25 Seda Têxtil

26 Sindicato dos Empregados

27 Sindicato Patronal

28 Sintex

29 Só Esportes

30 Unitêxtil

31 Outras empresas ou organizações: 

32

33

34

35

36

37

38

39

40  
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7. Quais os objetivos que a sua organização buscava atingir no início do relacionamento com 
as demais organizações? Que é que determinou e motivou este relacionamento?

8. Atualmente este objetivo continua sendo o mesmo? Se existem outros motivos que determinam o 
relacionamento, por favor aponte quais são.

Organizações 7. Objetivos Iniciais 8. Objetivos Atuais

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê

2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê

3 Atualidade

4 Banco do Brasil

5 Born

6 Caixa Econômica Federal

7 Câmara de Vereadores de Goioerê

8 Camisaria Laço Forte

9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90

11 Cooperativa Agropecuária Goioerê

12 Cooperativa de Costureiras

13 Cooperativa Integrada

14 Cotton Malhas

15 Criativa

16 Emater

17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri  
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19 Fama Têxtil

20 Fórum da Comarca de Goioerê

21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê

22 Prefeitura Municipal de Goioerê

23 Rotary Club de Goioerê

24 SEBRAE

25 Seda Têxtil

26 Sindicato dos Empregados

27 Sindicato Patronal

28 Sintex

29 Só Esportes

30 Unitêxtil

31 Outras empresas ou organizações: 

32

33

34

35

36

37

38

39

40  
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9. Para a sua organização, qual é a importância (relevância) de ter um relacionamento com as 
demais organizações? 

Organizações
Muito 
importante Importante

Pouco 
importante

Sem 
importância

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê

2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê

3 Atualidade

4 Banco do Brasil

5 Born

6 Caixa Econômica Federal

7 Câmara de Vereadores de Goioerê

8 Camisaria Laço Forte

9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90

11 Cooperativa Agropecuária Goioerê

12 Cooperativa de Costureiras

13 Cooperativa Integrada

14 Cotton Malhas

15 Criativa

16 Emater

17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil

20 Fórum da Comarca de Goioerê

21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê

22 Prefeitura Municipal de Goioerê

23 Rotary Club de Goioerê

24 SEBRAE

25 Seda Têxtil

26 Sindicato dos Empregados

27 Sindicato Patronal

28 Sintex

29 Só Esportes

30 Unitêxtil

31 Outras empresas ou organizações: 

32

33

34

35

36

37

38

39

40  
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10. Que importância você acredita que é dada pelas outras organizações por terem relações com 
a sua organização?

Organizações
Muito 
importante Importante

Pouco 
importante

Sem 
importância

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê

2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê

3 Atualidade

4 Banco do Brasil

5 Born

6 Caixa Econômica Federal

7 Câmara de Vereadores de Goioerê

8 Camisaria Laço Forte

9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90

11 Cooperativa Agropecuária Goioerê

12 Cooperativa de Costureiras

13 Cooperativa Integrada

14 Cotton Malhas

15 Criativa

16 Emater

17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil
20 Fórum da Comarca de Goioerê

21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê
22 Prefeitura Municipal de Goioerê
23 Rotary Club de Goioerê

24 SEBRAE
25 Seda Têxtil
26 Sindicato dos Empregados

27 Sindicato Patronal
28 Sintex
29 Só Esportes

30 Unitêxtil
31 Outras empresas ou organizações: 
32

33
34
35

36
37
38

39
40  
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11. Quais as organizações que exercem maior influência sobre a sua organização? Favor apontar na lista 
abaixo.

12. Por quê?

Organizações
11. Maior 
influência 12. Por quê?

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê
2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê
3 Atualidade
4 Banco do Brasil
5 Born

6 Caixa Econômica Federal
7 Câmara de Vereadores de Goioerê
8 Camisaria Laço Forte
9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90
11 Cooperativa Agropecuária Goioerê
12 Cooperativa de Costureiras
13 Cooperativa Integrada
14 Cotton Malhas

15 Criativa
16 Emater
17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil
20 Fórum da Comarca de Goioerê
21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê

22 Prefeitura Municipal de Goioerê
23 Rotary Club de Goioerê
24 SEBRAE
25 Seda Têxtil
26 Sindicato dos Empregados
27 Sindicato Patronal
28 Sintex
29 Só Esportes
30 Unitêxtil

31 Outras empresas ou organizações: 
32
33
34
35
36
37
38
39

40  
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13. De modo geral, existe alguma organização que tenha preponderância sobre as outras organizações?
 Quais?

Organizações Preponderância?

1 ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê

2 Associação Comercial e Industrial de Goioerê

3 Atualidade

4 Banco do Brasil

5 Born

6 Caixa Econômica Federal

7 Câmara de Vereadores de Goioerê

8 Camisaria Laço Forte

9 Campus Regional da UEM de Goioerê

10 Confecções Pop 90

11 Cooperativa Agropecuária Goioerê

12 Cooperativa de Costureiras

13 Cooperativa Integrada

14 Cotton Malhas

15 Criativa

16 Emater

17 Est. House

18
FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológicodo Vale do Piquiri

19 Fama Têxtil

20 Fórum da Comarca de Goioerê

21 Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê

22 Prefeitura Municipal de Goioerê

23 Rotary Club de Goioerê

24 SEBRAE

25 Seda Têxtil

26 Sindicato dos Empregados

27 Sindicato Patronal

28 Sintex

29 Só Esportes

30 Unitêxtil

31 Outras empresas ou organizações: 

32

33

34

35

36

37

38

39

40  
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LEGENDA DAS ORGANIZAÇÕES 
 
 
 
AD ADGRE – Agência de Desenvolvimento de Goioerê 
AC Associação Comercial e Industrial de Goioerê 
A Atualidade 
BB Banco do Brasil 
B Born 
CE Caixa Econômica Federal 
C Câmara de Vereadores de Goioerê 
LF Camisaria Laço Forte 
U Campus Regional da UEM de Goioerê 
P Confecções Pop 90 
CG Cooperativa Agropecuária Goioerê 
CC Cooperativa de Costureiras 
CI Cooperativa Integrada 
CO Cotton Malhas 
CR Criativa 
EM Emater 
EH Est. House 
FC FADACT – Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico do Vale do Piquiri 
FA Fama Têxtil 
FO Fórum da Comarca de Goioerê 
G Grupo Gestor do Arranjo Produtivo Têxtil de Goioerê 
PM Prefeitura Municipal de Goioerê 
RO Rotary Club de Goioerê 
SB SEBRAE 
ST Seda Têxtil 
SE Sindicato dos Empregados 
SP Sindicato Patronal 
SI Sintex 
SS Só Esportes 
UT Unitêxtil 
TA Trama 


