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RESUMO 

 

A pesquisa visou analisar as diferenças e as influências das percepções dos 
empresários em sua predisposição à cooperação interorganizacional. Para alcançar 
este objetivo, foi realizada uma pesquisa descritiva, onde setenta empresários de 
duas cidades do interior do estado de Minas Gerais responderam a um questionário 
composto por dez fatores identificados na literatura como potencialmente influentes 
da predisposição à cooperação interorganizacional, a saber: Custos de Transação, 
Dependência de Recursos, Redes Sociais, Institucionalização, Aprendizagem, 
Conhecimento, Inovação, Confiança, Governança e Capital Social. Além de 
mensurar as percepções dos empresários sobre estes fatores, o instrumento de 
coleta de dados registrou também aspectos demográficos dos empresários – 
Escolaridade, Gênero e Experiência empresarial – e características de suas 
empresas – Setor, Porte e Tempo de existência. Dentre os principais resultados 
obtidos pelo estudo destacam-se: (a) a mensuração da percepção sobre os fatores 
influentes revelou que os empresários não possuíam um posicionamento bem 
definido sobre os conceitos relacionados às redes de empresas; (b) a Escolaridade e 
a Experiência dos empresários, além do Porte e do Tempo de existência de suas 
empresas diferenciaram suas percepções sobre os fatores; (c) dentre os fatores, 
Aprendizagem, Conhecimento e Redes Sociais são aqueles que, tomados 
isoladamente, melhor predisseram a predisposição à cooperação; (d) dentre os 
aspectos demográficos e as características das empresas, Escolaridade, Porte e 
Tempo são aqueles que, tomados isoladamente, melhor predisseram a 
predisposição à cooperação; (e) o conjunto de percepções que predisse mais 
adequadamente a predisposição à cooperação foi composto pelos fatores 
Conhecimento, Aprendizagem e Capital Social; (f) o conjunto de aspectos 
demográficos e características da empresa que predisse de forma mais adequada a 
predisposição à cooperação foi composto pela Escolaridade, Experiência, Porte e 
Tempo; (g) o modelo que atingiu o maior poder preditivo da predisposição à 
cooperação englobou a percepção sobre o fator Aprendizagem, os aspectos 
demográficos Gênero, Escolaridade e Experiência, e as características da empresa 
Porte e Tempo.  
 
Palavras-chave: Predisposição, Cooperação, Interorganizacional, Rede de 
Empresas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The research aimed to analyze the differences and influences of the entrepreneur’s 

perceptions in their predisposition to inter-organizational cooperation. To accomplish 

this, a descriptive research, where seventy entrepreneurs from two cities in the state 

of Minas Gerais answered a questionnaire consisting of ten factors identified in the 

literature as potentially influential factors in the predisposition to inter-organizational 

cooperation, namely: Transaction Costs, Resource Dependence, Social Networks, 

Institutionalization, Learning, Knowledge, Innovation, Trust, Governance and 

Environment. Besides measuring the perceptions of entrepreneurs about these 

factors, the survey also recorded some entrepreneurs’ demographic data – Level of 

Education, Gender and Business Experience - and some characteristics of their 

businesses – Business Sector and Size and Time of Existence. Among the main 

results of the study are: ( a) the evaluation of the perception of the influential factors 

indicated that the entrepreneurs did not have a well-defined position about the 

concepts related to business networks; ( b) Level of Education and Experience of the 

entrepreneurs , in addition to the Size and the Time of Existence of their companies 

differentiate their perceptions of the influential factors; ( c ) among the factors , 

Learning , Knowledge and Social Networks are those that, taken alone , showed 

higher relation with the  predisposition to cooperation; ( d ) among demographic and 

business characteristics , Level of Education, Size and Time of Existence are those 

that , taken alone, showed higher relation with predisposition to cooperation; ( e) the 

set of perceptions that showed higher relation with the predisposition to cooperation 

was composed by Knowledge, Learning and Environment; ( f ) the set of 

demographic and business characteristics that showed higher relation with 

predisposition to cooperation was composed by the Level of Education , Experience , 

Size  and Time of Existence; ( g ) the set that showed the highest influence in the 

predisposition to cooperation included the perception factor Learning, the 

demographics Gender, Level of Education and Experience , and company's 

characteristics the Size  and Time of Existence. 

Keywords: Predisposition, Cooperation, Inter-Organizational, Business Network. 
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1. INTRODUÇÃO 

As empresas enfrentam diversos desafios provenientes do ambiente de negócios, 

tais como: necessidade de aprendizado contínuo; imprevisibilidade no aumento de 

custos e riscos; alta eficiência na utilização de recursos; posse de ampla variedade 

de conhecimentos; agilidade no acompanhamento de inovações; aquisição e 

processamento de quantidades crescentes de informações; decisões complexas 

relacionadas a comprar versus fazer e escala versus escopo. Em função disto, as 

empresas buscam formatos organizacionais mais aptos a atenderem suas 

necessidades de sobrevivência e desenvolvimento. 

 

Estes ajustes adaptativos que as empresas fazem para enfrentar as turbulências e 

incertezas que constituem a dinâmica dos ambientes econômicos, institucional e 

tecnológico é a principal explicação para o surgimento e importância das redes 

interorganizacionais(CANDIDO e ABREU, 2000). Nesta tentativa de administrar a 

complexidade e satisfazer a necessidades de recursos, as empresas estabelecem 

redes de cooperação, possibilitando-as aumentar seu desempenho e enfrentar de 

forma mais adequada às ameaças externas (PEREIRA e PEDROSO, 2005). Devido 

à interdependência entre as empresas, as redes interorganizacionais constituem 

novos espaços de ação que permitem a complementaridade de competências e a 

consolidação de uma infraestrutura de cooperação (BRITTO, 2001). As redes 

interorganizacionais promovem um arranjo favorável às trocas econômicas, ao 

compartilhamento de informações, conhecimentos, habilidades e recursos 

essenciais para a atividade empresarial (BALESTRIN e VARGAS, 2004). 

 

Estratégias colaborativas provenientes das redes interorganizacionais representam 

um importante avanço organizacional devido sua associação à difusão de um novo 

paradigma técnico-econômico da economia da informação e do conhecimento 

(VALE e LOPES, 2010). Por constituir um formato que configura uma distinta 

arquitetura organizacional que ganhou notoriedade por combinar eficácia e 

flexibilidade, as redes interorganizacionais rompem com os modelos tradicionais de 

organização, promovendo uma estrutura caracterizada por relacionamentos 

dinâmicos e complexos (RING e VAN DE VEN, 1994). Devido a essas 

características que promovem inéditas complementaridade e sinergia e a 
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subsequente geração de novos ativos, as redes interorganizacionais proporcionam 

ganhos em inovação que são contextualmente impossíveis para cada um dos 

recursos e competências se vistos de forma individual, proporcionando ao conjunto 

de firmas a definição de um novo patamar competitivo (ZAWISLAK e RUFFONI, 

2001). As redes interorganizacionais possuem peculiaridades de ambivalência que 

unem a competição com cooperação, a escala com escopo e, sobretudo, a 

hierarquia com mercado, possibilitando as empresas a responderem melhor às 

demandas competitivas (THOMPSON, 2003). 

 

Apesar das redes entre empresas serem formatos organizacionais capazes de 

superarem restrições de recursos, se adequarem às imposições do ambiente e 

serem fontes de vantagens competitivas, apenas uma pequena parcela das 

empresas brasileiras participa de arranjos cooperativos (BALESTRIN e 

VERSCHOORE, 2008).Além disso, grande parte das empresas que se estabelecem 

em redes interorganizacionais desiste precocemente de suas parceiras, fazendo 

com que a estrutura cooperativa se desfaça antes de alcançar seus objetivos 

(WEGNER e PADULA, 2008). Percebe-se, então, um paradoxo, pois, existem 

imposições ambientais as quais a cooperação entre empresas podem superar, ao 

mesmo tempo em que são expressivas as possibilidades de ganhos competitivos 

devidos à colaboração, e, no entanto, são relativamente poucas organizações 

empenhadas em redes interorganizacionais. Este fenômeno merece ser investigado 

para que se possa tentar identificar suas prováveis causas. Escassas iniciativas para 

formação de redes interorganizacionais e o fracasso de arranjos cooperativos 

estabelecidos podem estar relacionados à predisposição dos empresários em 

cooperar. A ausência ou um nível insuficiente de predisposição em cooperar pode 

ser um aspecto decisivo para formação de redes interorganizacionais.  

 

Existem fatores – os quais serão apresentados no marco teórico – que podem ser 

direta ou indiretamente relacionados à predisposição a cooperação 

interorganizacional. Descrever as percepções que os empresários possuem sobre 

tais fatores pode fornecer uma medida de sua predisposição à cooperação. 

Mensurar a predisposição à cooperação pode fazer com que o processo de 

formação de redes seja mais eficiente, tornando os arranjos cooperativos entre 

empresas mais numerosos e com maiores chances de sucesso. Além disso, pode 
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também existir diferenças entre as percepções dos empresários em função de seus 

aspectos demográfico se das características de suas empresas. O conhecimento 

dessas possíveis diferenças pode fazer com que empreendimentos de cooperação 

interorganizacional sejam conduzidos de forma mais adequada a cada tipo de 

empresa e/ou empresário. Entretanto é importante destacar que a predisposição à 

cooperação interorganizacional não significa, necessariamente, formação de redes 

de empresas, pois, existem inúmeras maneiras das empresas cooperarem entre si 

sem que exista, de fato, um arranjo interempresarial. 

 

Diante do exposto, a pesquisa visou responder a seguinte pergunta: 

 

Como as percepções dos empresários se diferenciam e influenciam em sua 

predisposição à cooperação interorganizacional?  

 

Para responder a essa pergunta norteadora, a pesquisa teve como objetivo geral: 

 

Analisar as diferenças e as influências das percepções dos empresários em sua 

predisposição à cooperação interorganizacional. 

 

E, para o alcance deste objetivo geral, estabeleceu-se como objetivos específicos: 

 

a)Mensurar as percepções dos empresários sobre os fatores que podem influenciar 

a iniciativa de cooperação interorganizacional. 

 

b)Identificar diferenças nas percepções dos empresários em função de seus 

aspectos demográficos e das características de suas empresas. 

 

c)Verificar a predisposição em cooperar interorganizacionalmente através das 

percepções, dos aspectos demográficos e das características das empresas. 

 

A pesquisa foi realizada nas cidades de Capelinha e Guanhães localizadas nas 

regiões do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Rio Doce respectivamente. Estas 

cidades forma escolhidas basicamente por dois motivos: a inexistência de redes 
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interorganizacionais de cooperação até o momento da coleta de dados, e por 

estarem próximas ao local onde reside o pesquisador. 

 

São três as principais justificativas para a realização desta pesquisa: 

 

- Acadêmica. Não foi encontrada pesquisa aplicada que mensurasse a 

predisposição dos empresários à cooperação como pré-requisito para a formação de 

redes interorganizacionais. A mensuração em conjunto da percepção dos fatores 

influentes propostos e suas possíveis diferenças em função dos aspectos 

demográficos dos empresários e características das empresas pode contribuir para 

o tema. 

 

- Organizacional. Não foi identificada nos locais escolhidos para a coleta de dados 

nenhuma forma de cooperação interorganizacional. Existe a possibilidade de o 

estudo obter informações que possam ser relevantes no auxilio a possíveis 

iniciativas de formação de redes de empresas na região pesquisada. 

 

- Pessoal. O autor deste estudo se interessa em ter o tema cooperação entre 

empresas como sua linha de pesquisa e quer tentar posteriormente desenvolver 

estudos sobre outros aspectos envolvendo as relações interorganizacionais. 

 

Além desta introdução, este estudo possui outros quatro capítulos. No segundo 

capítulo apresenta-se o referencial teórico que aborda aspectos relacionados às 

redes interorganizacionais, tais como: suas definições, tipos e características; como 

surgiram; qual sua importância; e as teorias envolvidas. No marco teórico, 

apresentam-se os condicionantes e benefícios como razões para as empresas 

atuarem em rede, e dez fatores identificados na literatura como influentes na 

predisposição à cooperação interorganizacional. O capítulo três traz a metodologia 

que expõe os aspectos relacionados à pesquisa de campo, tais como: a postura 

epistemológica do pesquisador; as características da pesquisa e sua 

operacionalização; a população e amostra; e as técnicas de coleta e análise dos 

dados. Já o capítulo quatro faz a apresentação dos resultados da pesquisa, 

iniciando-se com a caracterização dos respondentes para, em seguida, demonstrar 

e discutir as informações obtidas pelos testes estatísticos utilizados para o alcance 
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de cada um dos três objetivos estabelecidos para o estudo. Finalmente, o quinto 

capítulo faz as considerações finais, expondo as limitações do estudo e sugestões 

para pesquisas futuras.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo é composto por sete seções, sendo que da primeira à quarta aborda-

se tópicos mais gerais sobre o tema Redes Interorganizacionais de Cooperação. Na 

primeira seção abordam-se as definições sobre redes interorganizacionais e as 

características que as diferenciam de outros formatos organizacionais. Em 

sequência, a segunda seção expõe quais foram as razões econômicas e sociais que 

fizeram com que as redes interorganizacionais surgissem e porque são estruturas 

empresariais consideradas importantes. A terceira seção apresenta alguns tipos de 

redes interorganizacionais e explica os motivos para tais classificações. Já a quarta 

seção trata sobre a complexidade teórica do tema redes, apresentando rapidamente 

as principais teorias relacionadas ao assunto e os desafios de se tentar conciliar 

abordagens consideradas divergentes.  

As quinta e sexta seções compõem o marco teórico da pesquisa. Na quinta seção 

apresentam-se os condicionantes e os benefícios como sendo razões, de primeira e 

segunda ordem respectivamente, para que as empresas cooperem 

interorganizacionalmente. E a sexta seção apresenta um conjunto de dez fatores, 

identificados na literatura, considerados como influentes na predisposição à 

cooperação interorganizacional: custos de transação, dependência de recursos, rede 

social, institucionalização, aprendizagem, conhecimento, inovação, confiança, 

governança interorganizacional e capital social. Finalmente, a sétima seção 

apresenta as contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo. 

2.1 Definições e características das redes de cooperação 

Redes interorganizacionais podem ser definidas como arranjos organizacionais 

formados por um grupo de empresas que se articulam com a finalidade de realizar 

objetivos complexos e dificilmente alcançáveis de forma isolada, sendo espaços nos 

quais se produzem visões compartilhadas da realidade, se articulam diferentes tipos 

de recursos e se conduzem ações de forma cooperada (MIGUELETTO, 2001). As 

redes são reconhecidas também como um grupo de organizações com objetivos 

comuns, formal ou informalmente relacionadas, com prazo indeterminado de 

existência, de escopo múltiplo de atuação, na qual cada membro mantém sua 

individualidade legal, participa diretamente das decisões, dividindo simetricamente 
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com os demais os benefícios e ganhos alcançados pelos esforços coletivos 

(VERSCHOORE, 2004). 

Redes são estruturas nas quais podem participar organizações que, devido às 

limitações de ordem dimensional, estrutural e financeira, não podem assegurar as 

devidas condições de sobrevivência e desenvolvimento (CANDIDO e ABREU, 

2000). Podem ser definidas também como agrupamentos de empresas com o 

objetivo de fortalecer as atividades de cada participante por meio da 

complementação de aspectos técnicos e administrativos (AMATO NETO, 2000). São 

aglomerados de empresas cujos conhecimentos, recursos, capacidades e 

competências, uma vez combinados, geram um sistema que a rigor pode ser visto 

como um novo organismo economicamente mais eficiente do que a simples soma 

das partes(SCHERER e ZAWISLAK, 2007). 

As redes são uma forma particular de associação, reunindo, geralmente de forma 

voluntária, atores que interagem entre si de maneira sistemática, que compartilham 

em maior ou menor grau certos valores comuns e implementam conjuntamente 

estratégias de interesses coletivos, visando ganhos socioeconômicos (VALE, 2004). 

São considerados arranjos organizacionais únicos, como forma estrutural própria, 

mecanismos de coordenação específicos, relações de propriedade singulares e 

práticas de cooperação características que transcendem esforços 

individuais(ZACAN e SANTOS, 2011).  

Segundo Verschoor e Filho et. al. (2012), as redes interorganizacionais possuem 

uma lógica organizacional única não completamente explicada pelas visões 

tradicionais dos mercados nem pelas regras de comando e controle das hierarquias. 

Para os autores, cinco aspectos, os quais estão apresentados no QUADRO 1, 

contribuem para distinguir as redes interorganizacionais de outras formas de 

organização. 
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Quadro 1 – Aspectos que diferenciam as redes de outros formatos organizacionais 

Aspecto Descrição 

 

 

Estratégia 

Ênfase predominantemente coletiva, concebida pelo conjunto de 

organizações associadas, em uma combinação de competição e 

cooperação. A estratégia individual procura ser necessariamente conciliada, 

com a consequente formação de uma identidade comum, direcionando os 

cooperados aos objetivos competitivos. 

 

 

Estrutura 

Estabelece-se muito mais nas relações entre os atores envolvidos do que 

com regras permanentes. As redes são estruturadas principalmente pelos 

papéis e pelas práticas rotineiras que organizam o comportamento de cada 

ator. Contam com ações deliberadas ou emergentes que fortalecem uma 

identidade comum. 

 

Coordenação 

Sustenta-se mais nos mecanismos sociais, como a reciprocidade, a 

socialização e a reputação. A identidade coletiva construída pela rede age 

na orientação e no controle das atividades comuns, conduzindo o grupo de 

organizações ao alcance de seus objetivos. 

 

 

Processos 

São enfatizados os desenhos de processos coletivos para determinar os 

passos a seguir com o propósito de garantir que os envolvidos sigam os 

caminhos necessários para o sucesso da cooperação. Os processos 

adotam uma lógica dinâmica de fases e etapas da cooperação, promovendo 

ações e reações cíclicas entre os envolvidos. 

 

 

Relacionamentos 

Estão entre os principais atributos das redes, pois seus participantes 

necessitam desenvolver competências relacionais que os habilitem a 

cooperar internamente e competir externamente. Os relacionamentos 

promovem uma identidade coletiva, conscientizando os envolvidos dos 

objetivos coletivos. 

Fonte: Elaborado a partir de Verschoor e Filho et. al. (2012). 

 

Outra forma de se caracterizar as redes é considera-la como ponto médio de um 

contínuo composto por múltiplas formas organizacionais, no qual em uma 

extremidade encontra-se o mercado e em outra a hierarquia. O mercado é aberto a 

todos os participantes que são livres para qualquer negociação, tendo como 

característica o comportamento individualista dos atores na busca dos interesses 

próprios em relações puramente competitivas. A hierarquia (o outro extremo do 

contínuo) impõe vínculos de poder, onde os atores operam com quase nenhuma 

margem de decisão e sob um regime de procedimentos administrativos com um alto 
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nível de supervisão, caracterizados pela divisão de tarefas e posições. As redes, 

então, são estruturas com aspectos de mercado e de hierarquia, não sendo 

totalmente reguladas pelos mecanismos de preço nem formalmente geridas em 

função de rotinas e regras burocráticas (RING e VAN DE VEN, 1992). 

As redes são caracterizadas também como organizações que oferecem a 

combinação do perfil das pequenas empresas – contato direto com clientes, 

empreendedorismo, velocidade e inovação – com a força e estrutura de uma grande 

empresa – acesso a recursos e poder de mercado. Essas características permitem 

que cada empresa associada mantenham suas atividades bem adaptadas à suas 

tarefas, evitando sobreposição nos esforços de negócios. Além disso, os custos de 

coordenação são minimizados, pois cada empresa trabalha por seu interesse e age 

em benefício do grupo, com menor imposição de comando e controle. A motivação 

de estruturas organizacionais, funcionando como pequenas empresas 

independentes, aliada aos ganhos financeiros de larga escala, característicos de 

grandes corporações, faz das redes arranjos empresariais diferenciados(POWELL, 

1990). 

Hoffmann et. al. (2004), resumem, conforme o QUADRO 2, as características das 

redes interorganizacionais: 
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Quadro 2 – Características das redes 

Característica Descrição 

Relatividade nos 

papéis dos atores 

A função de cada parte não é definida tão claramente, pois os atores atuam 

em diferentes papéis dependendo da contraparte com que estejam 

relacionando-se. 

Interação A interação deve ser muito mais do que uma adaptação passiva, pois 

quando as organizações interagem, seus problemas são confrontados com 

soluções, e suas habilidades com as necessidades. 

Interdependência das 

partes 

Um conjunto complexo de interdependências se desenvolve gradualmente, 

permitindo a cada ator acessar os recursos dos demais, tornando os limites 

das empresas mais permeáveis e mutáveis. 

Complementaridade O desligamento de uma empresa da rede pode causá-la perda de 

identidade, pois sua competitividade pode estar relacionada à sua 

relatividade no contexto interorganizacional. 

Especialização das 

atividades 

empresariais 

Devido à conciliação da especialização com a escala, as empresas em rede 

geralmente se situam no nível do componente, pois ao focarem-se em uma 

atividade principal podem executar melhor suas funções. 

Competitividade O dilema entre comprar ou fazer relaciona-se com a maneira como as redes 

podem ser mais eficientes na resolução desse impasse, pois a 

competitividade é ditada pela velocidade de resposta ao mercado. 

Fonte: Elaborado a partir de Hoffmann et. al. (2004). 

 

2.2 Surgimento e importância das redes de cooperação 

Na busca de melhor administrar suas limitações e reduzir seus custos, as empresas 

vão deixando de ser sistemas relativamente fechados para se tornarem sistemas 

cada vez mais abertos, tornando suas fronteiras mais permeáveis(CANDIDO e 

ABREU, 2004). O processo de gerar novas combinações depende da capacidade 

das organizações de gerenciar eficazmente seus relacionamentos 

interorganizacionais (RING e VAN DE VEN, 1994). O sucesso da empresa passa a 

basear-se cada vez mais em suas competências essenciais e na alocação de 

recursos valiosos, de modo que a vantagem resulta de fatores como habilidade de 

dominar fluxos de informação, amplitude de manobra em negociações e 

multiplicidade de interações interinstitucionais (FACCIN, et. al., 2009).  
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Para Peci (1999), são basicamente três fatores, os quais estão descritos no 

QUADRO 3, que influenciaram a emergência das redes interorganizacionais: 

Quadro 3 – Influências para a emergência das redes 

Fatores influentes Descrição 

 

Mudanças no 

ambiente 

empresarial 

O modelo organizacional das burocracias racionais apresenta limitações. 

Sendo um modelo que mostrou altos níveis de desempenho em ambientes 

com pouca competição e baixa incerteza, quando confrontado com flutuações 

drásticas de demanda ou variações não previstas de tecnologia, produtos e 

mercados, perde sua habilidade de adaptação. 

Limitações da 

grande 

organização 

integrada e da 

pequena empresa 

isolada 

As pequenas empresas, apesar de sua flexibilidade, têm sérias dificuldades 

de acesso a recursos. Por outro lado, as grandes corporações estão 

passando a atuar como unidades de pequenos negócios. As redes são 

alternativas interessantes para as pequenas empresas obterem potencial de 

escala, e para as grandes empresas que podem ganhar flexibilidade. 

 

Características da 

tarefa 

Tendências como foco no cliente criam a interdependência entre as 

empresas. Tarefas complexas demandam grande diversidade de recursos 

especializados, aumentando a necessidade de atividades coordenadas. A 

necessidade de padronização de produtos faz com que aumente a 

necessidade de coordenação e integração entre empresas. 

Fonte: Elaborado a partir de Peci (1999). 

À medida que aumenta a instabilidade do ambiente, percebe-se a incapacidade das 

empresas em lidarem com o amplo conjunto de opções que surge, tendo a 

integração em redes uma forma de adquirir flexibilidade no âmbito das relações de 

complementaridade (MAZZALI e COSTA, 1997). A colaboração ajuda as empresas 

a manterem sua competitividade e crescimento, uma vez que nenhuma organização 

poderá controlar, isoladamente, todos os canais de negociação com a rapidez e 

alcance necessários(KANTER, 2000). As redes regulam a complexa 

interdependência transacional entre as empresas (GRANDORI e SODA, 1995). 

Segundo Fernandes (2000), as redes interorganizacionais surgiram como respostas 

a diversos desafios ambientais surgidos nas últimas décadas, tais como os descritos 

no QUADRO 4: 
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Quadro 4 – Imposições do mercado influentes no estabelecimento de redes 

Desafio ambiental Descrição 

 

 

Dilema escala versus 

produtividade 

O paradigma sobre o qual se estruturou grande parte das empresas até os 

anos 1980 foi o ganho em escala. Com a intensificação da concorrência, a 

ênfase passa a ser na flexibilidade da produção, cujo benefício é a sensível 

redução de estoques. As redes possibilitam as empresas conciliarem as 

vantagens do ganho em escala com a produção flexível. 

 

 

Imperativo da 

inovação 

A disputa por mercados é vencida, frequentemente, pelas empresas que 

possuem maiores capacidades de inovação. O lançamento de novos 

produtos exige grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A 

cooperação em rede de permite ratear custos e diminuir os riscos dessas 

atividades. 

 

Necessidade de 

diminuição de 

custos 

Empresas ao buscarem o mercado para transacionar podem ter seus custos 

reduzidos se houver a eliminação da duplicidade proveniente de operações 

desintegradas. Por outro lado, se as empresas internalizarem muitas 

atividades, seus custos se elevarão devido à exigência de nos níveis 

gerenciais. As redes de empresas resolvem esse dilema encontrando um 

ponto ótimo entre mercado e hierarquia. 

 

Estimulo à postura 

empreendedora 

Redes de empresa estimulam à postura empreendedora ao buscarem 

oportunidades capazes de satisfazer a lucratividade e qualidade exigidos 

pelo mercado. Pressupõe-se que as empresas associadas devem dividir os 

riscos e assumir a responsabilidade de alavancar os resultados da rede. 

Fonte: Elaborado a partir de Fernandes (2000). 

 

Empresas ao se associarem podem melhor se adequar ao ambiente que tem exigido 

cada vez mais compatibilização entre diferenciação e integração que, para uma 

organização isolada, poderiam ser essencialmente antagônicas. O mercado impõe 

às organizações a necessidade de equalização entre dinamismo e estabilidade, pois 

os negócios requerem agilidade ao mesmo tempo em que precisam de 

padronizações para o alcance dos objetivos. Empresas reunidas têm maiores 

possibilidades de conciliar a especialização das atividades e coordenação de 

esforços. Quando se requer diferenciação e integração, as redes são capazes de 

agrupar entidades com diversificadas especialidades para o atendimento de 

complexas contingências ambientais (LAWRENCE e LORSCH, 1967).  
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Os arranjos interorganizacionais são estruturas que permitem a realização de 

processos através dos quais as partes, visualizando aspectos diferenciados do 

problema, podem construtivamente explorar suas diferenças e superar suas 

limitadas visões. A colaboração entre empresas permite aos atores envolverem-se 

em atividades interativas com divisão de papeis e estabelecimento de normas 

objetivando a superação de dificuldades e aproveitamento de oportunidades (GRAY 

e WOOD 1991).  

As redes constituem em um formato que configura uma distinta estrutura 

organizacional que ganhou notoriedade por combinar eficácia, informalidade e 

flexibilidade, rompendo com modelos tradicionais de organização. Estas arquiteturas 

organizacionais expressam o grau de maturidade das articulações dos atores que as 

compõem, caracterizando um relacionamento ao mesmo tempo dinâmico e 

complexo (RING e VAN DE VEN, 1994). A flexibilidade da rede refere-se à sua 

habilidade de precipitar mudanças intencionais, de responder continuamente às 

mudanças não antecipadas e de adaptar-se às consequências inesperadas das 

mudanças previstas (PECI, 1999).  

2.3 Tipos de redes de cooperação 

Miles e Snow (1986) propõem um esquema no qual os tipos de redes variam em 

função das estratégias buscadas pelas empresas. Para uma estratégia prospectora 

a rede têm funções relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, desenho e projeto 

de novos processos de trabalho e formas de gestão. Quando a estratégia é 

defensora, a rede possui funções baseadas na economia de escala, melhorias no 

processo de produção e foco na qualidade. Finalmente, se a estratégia for 

analisadora, a rede tem como funções ser o canal de captação de informações do 

ambiente externo e fornecer matérias-primas e componentes para produção e 

distribuição.  

Ao argumentarem que a unidade básica de análise das redes é a transação e que 

esta deve ser analisada por meio de seu descolamento ao longo de um contínuo que 

vai da forma mais burocrática à forma mais voltada para o mercado. Miles e Snow 

(1992) apresentam três tipos de redes: (1) Rede interna: posição mais próxima ao 

extremo da burocracia possui alto grau de internalização das operações, de forma 
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que as transações são efetuadas por diferentes unidades pertencentes e 

coordenadas por um comando central; (2) Rede estável: posição intermediária no 

contínuo burocracia/mercado onde a empresa mãe mantém sob seu controle aquilo 

que é de sua competência central e delega para outras empresas os demais 

aspectos do negócio, de forma que cada empresa assume sua área específica; e (3) 

Rede dinâmica: situada mais próxima ao extremo do mercado no contínuo, a 

organização central gerencia a cooperação mantida entre as empresas 

encarregadas das operações. 

De acordo com Marcon e Moinet (2000), as redes podem ser dividas entre quatro 

tipos: 

- Vertical (Hierárquica): estruturas claramente hierárquica onde as relações são 

parecidas àquelas estabelecidas entre matriz e filial, de modo que a filial 

praticamente não possui autonomia jurídica e administrativa.  

- Horizontal (Colaborativa): compostas por empresas que guardam sua 

independência optando por cooperar em certas atividades específicas; os atores 

interagem por meio de uma formalização flexível, adaptada à natureza de suas 

relações. 

- Formal (Contratual): estruturas formalmente estabelecidas por meio de contrato 

que estabelecem regras de conduta entre os atores. 

- Informal (Conveniente): permitem encontros informais entre atores oportunizando 

troca de experiências e informações com base na livre participação; possibilita a 

criação de uma cultura de cooperação sem a necessidade de qualquer tipo de 

contrato formal. 

Ao abordar os tipos, Vale (2004) aponta, conforme QUADRO 5, que no primeiro 

patamar tem-se as redes compostas por empresas do mesmo setor e com objetivo 

único, e, no patamar superior, tem-se a organização integrada, de esforço coletivo: 
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Quadro 5 –Tiposde redes empresariais 

Tipo de Rede Descrição 

Redes setoriais 

de empresas de 

objetivo único 

Associações de empresas do mesmo setor com propósito de resolver 

determinado problema, associado à produção ou ao mercado. São associações 

de micro e pequenas empresas voltadas para viabilização de ações específicas 

de interesse comum, tais como: centrais de compra e venda, de frete e 

distribuição, cooperativas de crédito, consórcios para exportação, dentre outros. 

Redes 

empresariais 

de objetivos 

múltiplos 

Associações de empresas com atividades afins, localizadas no mesmo espaço 

geográfico, que buscam, geralmente, a construção de estratégias cooperadas de 

produção e inserção mercadológica, através de processos de adaptação e 

especialização produtivas e/ou negociações coletivas. 

Redes 

organizacionais 

de interesse 

amplo 

Associações formadas por diferentes agentes produtivos, localizadas em um 

mesmo território, tais como empresas, agências de financiamento, entidades de 

apoio empresarial, voltadas para a construção de estratégias cooperadas. Podem 

instituir-se em ambientes cujas densidades empresariais podem ser grandes ou 

pequenas e as especializações produtivas serem altas ou baixas. 

Fonte: Adaptado de Vale (2004) 

Enfocando as pequenas empresas, Casarotto Filho e Pires (2001)apresentam duas 

estruturas de redes que são mais comuns a organizações desse porte: 

a) Rede topdown: caracterizada por uma empresa de menor porte que fornece, 

direta ou indiretamente, sua produção a uma empresa-mãe. A pequena empresa, ao 

disponibilizar insumos, funciona como uma subsidiária da empresa-mãe que faz a 

montagem final. A estrutura relacional desse tipo de rede é vertical por funções e o 

fluxo principal de cooperação ocorre entre empresas do mesmo ramo, através de 

associações que são criadas para trocar informações, aumentar o poder de 

barganha e defender interesses comuns. 

b) Redes flexíveis de produção: caracterizada por empresas que se reúnem para 

formar um consórcio, simulando a administração de uma grande empresa, porém 

com muito mais flexibilidade. Os consórcios ocorrem quando várias empresas se 

associam para criar uma nova empresa que será responsável por executar 

determinadas operações e/ou para juntas enfrentarem a concorrência. 

Hoffmann et. al. (2004), baseados nos quatro indicadores, como apresentados no 

QUADRO 6, propõem as funções que diferenciam os tipos de redes: 
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Quadro 6 – Indicadores que diferenciam os tipos de redes 

Indicador Descrição 

Direcionalidade Nas redes verticais as relações ocorrem entre empresas de distintos elos da 

cadeia produtiva, sendo geralmente relações de compra e venda onde 

organizações menores são fornecedoras de uma organização maior. Nas redes 

horizontais as relações ocorrem entre empresas de um mesmo setor de 

atuação, podendo ser entendidas como arranjos flexíveis onde organizações se 

reúnem em busca de objetivos comuns. 

Vertical                         

x                      

Horizontal 

Localização Redes dispersas são aquelas que fazem uso de logísticas avançadas para 

superar as distâncias e alcançar integração entre as partes. Redes 

aglomeradas possuem relações que pode se estender além daquelas 

puramente comerciais, havendo envolvimento de instituições de suporte 

empresarial. 

Dispersa                   

x                   

Aglomerada 

Formalização Na rede formal, o vínculo contratual visa garantir o cumprimento das regras e 

evitar comportamentos que possam prejudicar as relações entre membros. Na 

rede informal as relações são baseadas na confiança e ocorre uma mistura dos 

aspectos econômicos e sociais. 

Formal                          

x                          

Informal 

Poder de decisão No tipo orbital existe hierarquia de poder com redes formadas por uma grande 

empresa e seus fornecedores de menor porte. No tipo não orbital a rede é 

composta por atores que possuem o mesmo poder de decisão. 

Orbital                                     

x                                    

Não orbital 

Fonte: Elaborado a partir de Hoffmann et. al. (2004). 

2.4 Teorias sobre redes de cooperação 

Para Oliver e Ebers (1998), devido à diversidade de contextos e a complexidade das 

relações que o conceito redes quer abordar, gerou-se grande fragmentação na 

literatura sobre o tema, de modo que a variedade de enfoques teóricos não 

assegura uma clara acumulação do conhecimento ou mesmo uma consolidação 

conceitual. Dessa forma, a discussão de diferentes abordagens, apesar de constituir 

um avanço para o aprofundamento do tema, fragmenta o entendimento sobre redes 

interorganizacionais (PEREIRA e PEDROSO, 2003). Entretanto, é importante 

observar que essa segmentação reflete o desafio de analisar as redes 

interorganizacionais a partir da convergência das dimensões econômicas, sociais, 

culturais e políticas implícitas (ANDRADE, 2003). Assim, cada teoria busca analisar 

o processo das relações interorganizacionais sob sua própria ótica, produzindo 
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explicações distintas sobre como, onde, quando e por que as organizações 

engajam-se em processos cooperativos (SYDOW, 1997). O fenômeno das relações 

interorganizacionais tem despertado a atenção de diversas disciplinas, pois cada 

grupo de interesse tem encontrado uma faceta diferente para aprofundar seus 

estudos (WHETTEN, 1981).As pesquisas que tratam dessa temática abordam 

diversas perspectivas que, devido à complexidade e heterogeneidade do campo, 

trazem dificuldades em inter-relacionar as teorias abordadas (WANG et. al., 2004).  

A literatura corrente sobre redes interorganizacionais é ampla e diversificada, com 

contribuições oriundas de várias áreas do conhecimento, apresentado distintas 

vertentes de análise, cada uma alimentando-se, de maneira explícita ou não, de um 

conjunto de diferentes premissas e proposições teóricas, representado, muitas 

vezes, distintas janelas de investigação. A tentativa de captar e sistematizar parte 

dessa ampla literatura que vem desaguar em algumas principais vertentes e 

correntes de investigação não é uma tarefa fácil. Um dos desafios é a dificuldade de 

caracterizar, de maneira inequívoca, as principais linhas de influência teórica 

presentes em cada uma das abordagens, pois há uma grande interpenetração entre 

elas, e, dessa maneira, existe o risco de se valorizar certos pontos ou atributos de 

uma determinada construção teórico conceitual em detrimento de outros para 

permitir certa coerência analítica. Outro problema, parcialmente associado ao 

primeiro, diz respeito aos riscos de extrema simplificação, de omissão ou, mesmo, 

de valorização ou subestimação de algumas contribuições (VALLE, 2007). 

Cada uma das perspectivas sob as quais pesquisas sobre redes 

interorganizacionais são conduzidas produzem explicações muitas vezes 

complementares e, por vezes, concorrentes dentro desse campo de estudo. 

Observam-se, assim, duas amplas posições paradigmáticas. A primeira, de caráter 

objetivo, contempla uma visão caracterizada por uma epistemologia positivista, 

conduzindo o entendimento de que os fenômenos das redes são altamente 

determinados por fatores ambientais. A segunda corrente aborda estudos sob uma 

dimensão subjetiva, suportada pela utilização de uma epistemologia 

fenomenológica, com estudos que buscam entender questões de poder, dominação 

e cultura junto aos atores de uma rede(BALESTRIN e VARGAS, 2002).Os estudos 

sobre redes interorganizacionais podem, então, ser enquadrados em duas 
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abordagens: a técnico-econômica norte-americana e a fenomenológica italiana. As 

pesquisas empreendidas pelos americanos geralmente são orientadas por uma 

perspectiva sociológica funcionalista, considerando as redes uma forma de 

tecnologia gerencial apta a atender as exigências impostas pela competitividade. 

Sob essa perspectiva, o determinismo ambiental contribui para que o entendimento 

do fenômeno das redes se restrinja ao âmbito da estrutura e da estratégia 

organizacional, verificando-se, dessa forma, uma racionalidade referente apenas à 

dimensão econômica. Dada a limitação imposta pelo objetivismo, a abordagem 

técnico-econômica não suporta os aspectos subjetivos da interação social, tendo a 

segunda abordagem – a corrente fenomenológica – surgida a partir de críticas feitas 

à literatura americana. Aspectos culturais, históricos e de significação relacionados 

ao comportamento cooperativo são desconsiderados pela interpretação técnico-

econômica. Desse modo, a orientação fenomenológica busca integrar ao olhar 

puramente econômico outras disciplinas mais capazes de melhor evidenciar 

pressupostos subjetivistas, considerando para isso a historicidade enquanto 

categoria consequente de um processo mais amplo de interação social (VIZEU, 

2003). 

Apesar de atenderem a preocupações específicas, as teorias não são estanques, 

tendo seus postulados sido compartilhados em alguns casos, até mesmo, devido à 

limitação inerente a cada perspectiva (CUNHA, 2002). Deve-se destacar que mesmo 

não sendo uma unanimidade dentro do campo científico, ao estudar determinado 

fenômeno, essa diversidade teórica e paradigmática não deve ser utilizada de forma 

excludente, mas sim de forma complementar (OLIVER e EBERS, 1998). 

As quatro seções apresentadas até este ponto expuseram aspectos gerais sobre as 

redes interorganizacionais de cooperação. A partir daqui aborda-se pontos mais 

focados na pesquisa empírica, ou seja, assuntos voltados para a formação de redes 

interorganizacionais. Mais especificamente, o marco teórico apresenta os itens que 

influenciam a predisposição à cooperação interorganizacional. 

2.5Razões para a formação de redes de cooperação 

As razões para a formação de redes interorganizacionais referem-se às causas e as 

contingencias que induzem a formação de configurações interorganizacionais, e não 
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às expectativas geradas. Os condicionantes são de fato razões reais para a 

formação de redes, diferentemente dos benefícios que são apenas possíveis 

resultados auferidos no final do processo. Assim, pode-se dizer que os 

condicionantes são razões a priori enquanto benefícios são razões a posteriori, 

podendo ser caracterizados como razões de primeira e segunda ordem 

respectivamente (OLIVER, 1990).  

2.5.1 Condicionantes para a formação de redes de cooperação 

 

Marcon e Moinet (2000) apresentam três viabilizadores para a existência de redes 

de empresas: (1) Recursos a trocar: tais como informações, conhecimentos e 

insumos, constituindo a base da rede, pois, se um grupo de empresários nada tem a 

trocar, dificilmente um arranjo cooperativo se constituirá; (2) Info-estrutura: conjunto 

de regras de funcionamento e de ética que deverá ser observado entre os 

empresários que irão estabelecer parcerias; e (3) Infraestrutura: composta pelos 

meios práticos de ação, tais como escritórios, locais para reunião, meios de 

comunicação, dentre outros recursos para que a rede possa operar.  

 

Para Rimoli e Giglio (2008), as variáveis que influenciam o nascimento e o 

crescimento de redes interorganizacionais são: 

 

a)Confiança: condição de colocar-se na condição do outro; 

b) Cooperação: condição em que cada ator realiza uma parte do trabalho e depende 

dos outros atores realizarem também suas partes; 

c) Comprometimento: aceitação das expectativas dos outros atores dirigindo seu 

comportamento para atingi-las; 

d) Relações sociais anteriores: existência de conhecimento prévio sobre reputação, 

comportamentos e objetivos, por conveniência comercial e social; 

e) Transparência: condição de acesso a fluxos de informações e comportamentos 

sem restrições; 

f) Objetivos econômicos: acordo sobre as vantagens econômicas que cada ator 

busca na rede; 

g) Contratos formais: criação de regras entre os empresários para controle do 

comportamento; 
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h)Estratégia da rede: caminho competitivo seguido pela rede; 

i) Governança: criação e aceitação de líderes da rede; 

j) Legitimidade: aceitação sobre a presença e os interesses dos outros atores da 

rede; 

l) Fluxos: processos que facilitam as trocas entre os atores. 

 

Conforme Axelrod (1990) são dois os mecanismos que determinam a cooperação 

interorganizacional: 

 

- Estabelecer relações contínuas e não esporádicas entre os atores. A frequência 

das interações, com sucessivos encontros de negociação entre atores, pode 

contribuir para fomentar um ambiente de alta cooperação. 

-Promover condições para que os atores conheçam as reputações uns dos outros. 

Um alto nível de reputação nas relações interorganizacionais promove um ambiente 

de intensa cooperação. Esse mecanismo está relacionado com o modo como 

determinado ator faz inferências sobre o comportamento futuro de outros atores em 

variadas situações, de modo a guiar suas ações.  

De acordo com Oliver (1990), são seis os determinantes para a formação de redes 

interorganizacionais: 

1.Necessidade: uma organização frequentemente estabelece elos ou trocas com 

outras organizações por necessidade; este determinante esta relaciona à 

dependência de recursos; 

2.Assimetria: as relações interorganizacionais são induzidas pelo potencial de poder 

exercido de uma empresa sobre a outra, devido à influência exercida pelo controle 

de recursos escassos; 

3. Reciprocidade: enfatiza que a cooperação, colaboração e a coordenação entre 

organizações ocorrem para o propósito de buscar interesses comuns; 

4.Eficiência: busca de melhoria na eficiência organizacional relacionada aos custos 

de transação; 
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5.Estabilidade: resposta à incerteza ambiental gerada por recursos escassos e pela 

falta de perfeito conhecimento das flutuações do mercado; 

6.Legitimidade: sustentada pela teoria institucional a qual sugere que o ambiente 

pressiona as organizações a justificarem suas atividades e resultados. 

Candido e Abreu (2004) definiram um conjunto de condições para a formação de 

redes interorganizacionais denominado Fatores Críticos de Sucesso. Os fatores 

identificados foram divididos em quatro grupos, cada um com um conjunto específico 

de variáveis conforme o QUADRO 7: 
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Quadro 7 – Fatores críticos de sucesso para formação de redes 

Fator  Variáveis 

Ambiente 

de negócios 

Competitividade local; prática da inovação; perfil das empresas locais; 

infraestrutura física; convivência com a prática de cooperação e competição; 

formas de comunicação; participação de instituições de apoio. 

 

 

Políticas              

Públicas 

Estabilidade, planejamento e coordenação das ações de instituições de apoio; 

independência e autonomia das empresas; investimentos públicos de apoio; 

formas de concorrência; mecanismos para fortalecer os relacionamentos e 

interações; capacidade de mobilização para o fortalecimento da capacitação 

tecnológica; difusão de tecnologias de informação e conhecimento; integração 

das políticas de apoio; estímulo à geração, aquisição e difusão do 

conhecimento; nível de interação entre os agentes envolvidos. 

 

 

Processo de 

formação 

Potencial para a prática da cooperação; vinculação a uma política de 

desenvolvimento regional; remoção dos obstáculos, restrições e limitações; 

redesenho das fronteiras organizacionais; familiarização com os conceitos; 

expressão dos objetivos comuns; relacionamentos voluntários constantes; 

existência de líderes capazes de conduzir o processo; definição de uma 

arquitetura organizacional; estratégias de atuação e políticas mercadológicas; 

capacidade de adaptação. 

Aspectos 

antropológico e 

sociocultural 

Nível de atividade comunitária; história comum; políticas de conscientização e 

socialização; apoio familiar; clima de confiança; identidade cultural. 

Fonte: Adaptado de Candido e Abreu (2004). 

 

2.5.2 Benefícios da formação de redes de cooperação 

As redes interorganizacionais podem dar as empresas logo no estágio inicial da 

cooperação sustentação e longevidade através de ações eficientes sobre custos da 

cadeia de valor devido às vantagens agregadas como maior eficiência logística, 

contato com grandes fornecedores, maior poder de compra, maior abrangência no 

mercado, reconhecimento da marca, aquisição de novas tecnologias. Em uma fase 

posterior, as redes podem, através de relacionamentos baseados em 

comprometimento e confiança, oferecer melhorias na imagem da empresa, acesso a 

pesquisas e desenvolvimentos, melhoria dos processos, novos produtos e serviços, 

entre outros ganhos que não se limitam apenas em reduzir custos, mas também em 

criar valor para as organizações (JARILLO, 1988). 
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Segundo Fensterseifer et. al. (1997), os motivos para participar de redes 

interorganizacionais são: (a) busca de complementaridade: conveniência de ações 

conjuntas que exploram a complementaridade dos recursos e competências das 

empresas associadas; (b) criação de poder de compra: acordos que permitem aos 

participantes reduzir custos de suprimentos e aumentar poder de mercado em 

função do peso econômico, da imagem e da reputação das organizações em rede. 

(c) constituição de bases ampliadas: permite a obtenção de recursos externos e a 

aquisição ou acumulação de competências tecnológicas, além da redução de riscos 

e custos em atividades como pesquisa e desenvolvimento; e (d) ampliação                          

de conhecimentos: processos de aprendizagem coletiva que geram informações e 

conhecimentos necessários a cada membro da rede, sendo indispensáveis para 

assegurar a combinação de competência entre os detentores do saber, do saber-

fazer e do saber-vender. 

Para Borges Jr. (2004), as contribuições proporcionadas pelas redes 

interorganizacionais podem ser divididas em três categorias: 

-Fontes de informação: redes podem ser instrumentos que facilitam a troca de 

informações e a dinâmica de aprendizado entre organizações, proporcionando 

acesso a conhecimentos e recursos que de outra forma não estariam disponíveis. 

-Fontes de ideias e de comparações: redes são uma fonte de imitação, pois as 

organizações geralmente mudam ao imitarem as mudanças adotados por outras 

organizações. Os atores têm acesso a outras práticas gerenciais que são utilizadas 

como modelos para adaptar, comparar e avaliar suas próprias práticas. 

- Meio de melhorar a capacidade de adaptação: redes permitem acesso a diferentes 

canais de comunicação proporcionando às empresas maior capacidade de 

reconhecer e responder às oportunidades e ameaças exteriores. 

Segundo Human e Provan (1997), são quatro os grupos de principais finalidades 

estratégicas alcançadas por empresas participantes de redes: 

1.Troca entre empresas: transações diretas entre as empresas da rede, podendo ser 

de negócios (compra e venda de produtos e serviços), de informação (tecnologias, 

mercados, produtos, solução de problemas), de amizade (ambiente de trabalho 
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amistoso e de confiança), e de competências (compartilhamento de melhores 

práticas). 

2. Credibilidade organizacional: ganho de legitimidade externa proporcionada pelas 

empresas estarem associadas à determinada rede de cooperação. 

3. Acesso a recursos: as redes facilitam para seus membros acesso a novos 

mercados, ideias e outros ativos. 

4.Desempenho financeiro: benefícios econômicos alcançados pela empresa devido à 

associação em redes de cooperação interorganizacionais. 

Ainda segundo Human e Provan (1997), os resultados obtidos por empresas que 

atuam sob a forma de redes interorganizacionais podem ser classificados em 

transacionais e transformacionais. Os resultados transacionais promovem ganhos de 

desempenho e aquisição de recursos através de trocas interorganizacionais na 

cadeia de valor, reduzindo custos. Os resultados transformacionais ocorrem através 

das mudanças na forma de conduzir os negócios e no modo de agir e pensar dos 

empresários, sendo provenientes da geração e troca de conhecimento entre as 

organizações associadas. 

Verschoore e Balestrin (2006) aglutinaram em cinco fatores o extenso número de 

aspectos condicionantes da competitividade das empresas associadas em redes de 

cooperação: 

a) Ganhos de escala e de poder de mercado. Benefícios obtidos em decorrência do 

crescimento do número de atores da rede, proporcionando economias de escala 

pelo fato das empresas participantes passarem a ter um maior poder de negociação 

com seus fornecedores e parceiros, uma maior possibilidade de gerar marcas com 

reconhecimento e de obter amplitude na exposição pública. Permitem ampliar o 

potencial de barganha nas distintas relações econômicas, possibilitando a realização 

de acordos comerciais em condições exclusivas. Ao participar de uma rede, as 

empresas passam a ser percebidas com distinção na sua área de atuação, além de 

receber um maior crédito e reconhecimento por parte do público, garantindo maior 

legitimidade em suas ações, redimensionando sua importância em seu contexto 

institucional.  
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b) Provisão de soluções. Relacionado a todos os serviços, produtos e infraestrutura 

disponibilizados pela rede para o desenvolvimento de seus associados, pois parte 

dos problemas enfrentados pelas empresas pode ser superado pelo 

desenvolvimento de soluções conjuntas. Serviços de garantia ao crédito, prospecção 

e divulgação de oportunidades, auxílio contábil e técnico produtivo podem ser 

internalizados pelas redes para minimizar os obstáculos impostos às empresas. As 

redes de cooperação também podem suprir as necessidades de capacitação dos 

seus associados através de treinamentos e de consultorias, pois possuem melhores 

condições de identificar fragilidades comuns e encontrar soluções coletivas. 

Paralelamente, as redes podem desenvolver sistemas de informação para a 

disseminação de soluções entre seus associados.               

c) Aprendizagem e inovação. As possibilidades de aprendizagem em redes 

ocorrerem por meio da interação e das práticas de colaboração, do desenvolvimento 

de competências e de habilidades coletivas, ou por meio de processos conjuntos de 

adaptação às exigências socioeconômicas. A cooperação em rede permite às 

empresas acessarem novos conceitos, métodos, estilos e maneiras de abordar a 

gestão, a resolução de problemas e o desenvolvimento de seus negócios. 

Paralelamente à aprendizagem, a inovação e os avanços tecnológicos estão hoje 

cada vez mais dependentes da estruturação de arranjos colaborativos, pois seus 

canais de comunicação possibilitam rápido acesso às novas tecnologias. Dessa 

forma, acentuando a amplitude da informação, as redes criam condições para 

promover inovações ao conjugarem diferentes lógicas e novas combinações de 

informações.  

d) Redução de custos e riscos. Refere-se à vantagem de dividir entre os associados 

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

participantes. As redes proporcionam às empresas associadas economias de escala 

que competidores fora do arranjo cooperativo não conseguem obter. A cooperação 

em rede permite a redução de custos diversos, tais como de produção, de 

transação, de informação e de resolução de conflitos. Outro benefício é tornar viável 

o compartilhamento de riscos entre todos os participantes, dividindo os custos e os 

resultados dos esforços coletivos através da complementaridade, permitindo lidar 

com situações complexas através do acesso a recursos não existentes na empresa, 

combinando-os com aqueles disponíveis na rede.  
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e) Relações sociais. O fator relações sociais diz respeito ao aprofundamento das 

relações entre os indivíduos, ao crescimento do sentimento de família e a evolução 

das relações do grupo para além daquelas puramente econômicas. A organização 

das empresas em rede pode possibilitar experiências de auxílio mútuo, abrir 

espaços para a ocorrência de contatos pessoais entre os empresários e permitir a 

discussão franca e aberta tanto dos problemas quanto das oportunidades que 

envolvem os negócios dos participantes, configurando-se como a forma 

organizacional mais indicada a gerar relações sociais profícuas. Outro ponto positivo 

das relações sociais é que as redes de cooperação constituem uma alternativa para 

a redução das ações oportunistas sem os custos burocráticos e contratuais, sendo 

essas características proporcionadas tanto pelas pressões sociais em prol da 

manutenção dos relacionamentos quanto pelo risco da perda dos benefícios 

coletivos em decorrência de sanções ou exclusão da rede.  

Marchi et. al. (2007), baseados em componentes da cadeia de valor, detalham 

conforme o QUADRO 8,as possibilidades de vantagens competitivas proporcionadas 

pelas redes interorganizacionais: 
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Quadro 8 – Vantagens competitivas proporcionadas pelas redes 

Compartilhamento 

/ ação conjunta 

Vantagem competitiva 

 

Infraestrutura e 

tecnologias 

No custo e na reestruturação do foco no negócio essencial; obtendo economias 

através da aquisição de equipamentos e matérias comuns;na contratação de 

serviços contábeis e jurídicos conjuntos e atividades de seleção, recrutamento 

de pessoal. A aplicação de tecnologias conjuntas pode advir de produtos, 

processos ou outras atividades de valor que sejam semelhantes ou 

complementares entre as organizações. 

 

Aquisição 

No custo, na melhor qualidade e na maior variedade de insumos, matérias-

primas ou produtos para revenda; facilidade de acesso e relacionamento com 

grandes fornecedores são possíveis vantagens em termos de custos nas 

transações. 

 

Produção 

Na formação de estoques conjuntos; na logística; nos processos de produção; 

na montagem similar e complementar; nos processos de atendimentos aos 

clientes; no controle da qualidade de processos e serviços. Maior flexibilidade 

de produção; melhor produtividade e qualidade dos produtos, processos e 

serviços oferecidos; e foco na competência essencial de produção. 

Distribuição e 

relações com 

clientes 

Na diminuição de custos, em especial quando as empresas possuem um 

cliente em comum ou se utilizam do mesmo canal de distribuição; adoção de 

marca registrada; venda cruzada de produtos, pacotes de venda; rede de 

serviços; processamento de pedidos; distribuição física; e organização conjunta 

de financiamento para clientes. 

Fonte: Adaptado de Marchi et. al. (2007). 

 

2.6Fatores influentes na predisposição à cooperação interorganizacional 

Esta última parte do referencial teórico aborda dez fatores considerados influentes, 

direta ou indiretamente, na predisposição a cooperação interorganizacional. Os 

primeiro e segundo fatores (Economia dos Custos de Transação e Dependência de 

Recursos respectivamente) são relacionados às abordagens técnico-econômicas. 

Os fatores números três (Institucionalização) e quatro (Redes Sociais) são referentes 

às abordagens fenomenológicas.  Os quinto, sexto e sétimo fatores (Aprendizagem, 

Conhecimento e Inovação respectivamente) são considerados como possíveis 

benefícios alcançáveis pela rede. E, finalmente, os fatores números oito (Confiança) 

e nove (Governança Interorganizacional) e dez (Capital Social) são considerados 

como condições para a existência da rede. 
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Ao apresentar esse conjunto de nove fatores, não se visa conciliar diferentes 

abordagens em uma perspectiva eclética, mas demonstrar a diversidade de 

aspectos que podem possibilitar a análise da predisposição à formação de redes 

interorganizacionais de cooperação. 

2.6.1 Custos de Transação 

Mercados e hierarquias são alternativas para conduzir transações, sendo que a 

prevalência de uma estrutura sobre a outra depende, dentre outros fatores, do nível 

de informação disponível. Transações são internalizadas pela hierarquia quando o 

mercado não é eficiente, ou seja, quando existem incertezas e desconfianças 

relacionadas aos resultados do processo transacional. O mercando, então, é mais 

eficaz quando a informação necessária não é complexa e está disponível – a um 

determinado preço – para as partes envolvidas na transação (WILLIAMSON, 1975). 

Mudanças nas formas de transacionar podem ser explicadas pela busca de 

economia nos custos das operações, pois são as transações, e não a tecnologia, 

que subsidiam aspectos importantes da microeconomia. A forma de organização 

depende, então, da soma dos custos de produção e de transação, e que, mantendo 

a produção tecnológica constante e determinada de forma exógena – igualmente 

disponível para todas as firmas – a diferença existente entre as formas empresariais 

é explicada pelos custos de transação (WILLIAMSON, 1979). 

A firma contempla diferentes curvas de custos de produção para cada um dos 

componentes que constituem o produto final. Caso existam firmas no mercado 

produzindo o mesmo bem, a priori, a mais eficiente forma de organizar a produção 

consistiria em uma firma especializada na produção de determinado componente 

desse bem. Assim, a firma especializada apresentaria uma curva decrescente de 

custos e forneceria o componente às outras firmas, as quais teriam um custo final de 

produção menor quando comparado a uma possível integração hierárquica. Porém, 

o que se observa é que as organizações geralmente não se comportam dessa 

maneira pelo fato dos custos de transação tornar o componente mais caro em 

relação à produção pela própria firma. Tais custos são originados pelas ineficiências 

nas transações devidas à racionalidade limitada do tomador de decisões, à incerteza 

sobre o futuro e à possibilidade de comportamento oportunista por parte de 

determinados agentes econômicos (WILLIAMSON, 1979). 
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Frequentemente as transações envolvem incertezas sobre seus resultados, 

requerendo, assim, investimentos em ativos específicos que tendem a ser adquiridos 

pela firma. Por outro lado, há transações simples, não repetitivas, que não requerem 

investimentos em ativos específicos, tendendo, assim, a ocorrer através do mercado. 

Dessa forma, os custos entre hierarquia e mercado variam de acordo com a 

frequência das transações, grau de especialidade dos ativos requeridos e o grau de 

incerteza sobre os resultados esperados (WILLIAMSON, 1985). As empresas, 

buscando minimizar os custos de transação relativos a fatores de produção 

especializados, são induzidas a estabelecer uma fronteira ótima entre as atividades 

que controlam via integração (hierarquia) e aquelas recorridas ao mercado. A 

produção, então, passa a ser concebida como um conjunto específico de transações 

que requerem uma equalização adequada entre mercado e hierarquia em uma 

estruturação organizacional que minimize os custos (VALE, 2007).  

A firma pode ser visualizada como um mecanismo de coordenação que visa 

satisfazer as necessidades de seus interessados de forma mais eficiente que o 

mercado, internalizando tantas transações quanto sua estrutura suportar. Ao atingir 

o limite considerado eficiente dentro da hierarquia, a firma recorrerá ao mercado 

para encontrar novas alternativas de valor, – modificando seus custos de transação 

ao alterar seus limites de forma dinâmica. É da natureza da firma buscar a 

ampliação de seus limites tentando incorporar transações realizadas no mercado. 

Entretanto, a complexidade de coordenar novas transações aumentará até o ponto 

em que o custo de gerenciá-las ultrapassará o benefício de detê-las dentro da 

hierarquia. Assim, o custo marginal de internalizar uma nova transação pode ser 

maior que sua receita marginal, impendido o crescimento infinito da firma (COASE, 

1937 apud SCHERER e ZAWISLAK, 2007). 

No mercado, baseando-se em premissas irreais de que não existe oportunismo e 

que os atores possuem todas as informações necessárias em um determinado 

momento, a possibilidade de uma transação fracassar seria nula. Como os agentes 

econômicos não dispõem de todas as informações e o comportamento oportunista é 

provável, a complexidade da situação comercial aumenta, sendo cada vez mais 

difícil tomar uma decisão considerada acertada. O comportamento oportunista faz 

com que a elaboração e execução de acordos contratuais sejam difíceis e ocorram 

custos ex-ante, relacionados à procura de informações sobre parceiros comerciais e 
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condições para entrar no negócio, e custos ex-post, relacionados às medidas de 

controle para assegurar que as condições estipuladas sejam cumpridas. Sob a 

possibilidade de oportunismo, podem ocorrer custos que poderiam ser evitados se 

essa premissa fosse invalidada ou, pelo menos, enfraquecida (SILVA e BOEHE, 

2003).  

2.6.2 Dependência de Recursos 

Recursos são todos os domínios, capacidades, processos, informações e 

conhecimentos controlados por uma organização que possibilitam conceber e 

implementar estratégias que melhorem a eficiência e a eficácia de suas operações 

(BARNEY, 1991). Relacionamentos interorganizacionais têm se tornado uma forma 

de acessar recursos e competências, sobretudo intangíveis, os quais de outra forma 

não estariam disponíveis para as firmas. Diferentes maneiras de cooperar são 

empregadas para acessar diferentes tipos soluções, prevalecendo o entendimento 

de que o valor dos ativos combinados pode ser maior que o valor de cada utilizado 

separadamente (BARNEY, 2002).  Como sistemas abertos, as empresas precisam 

manter o balanço de recursos e contribuições em relação ao ambiente que é 

considerado como a soma de todas as organizações (CUNHA, 2002). As 

organizações são socialmente controladas por aqueles que detêm maior poder e 

que esse poder é proveniente da realidade social criada por aqueles que possuem 

os recursos críticos (PFEFFER e SALANCIK, 1978). 

Seleção, acumulação e aplicação de recursos são funções de âmbito interno da 

organização que passa a ser vista como um conjunto único de recursos, 

representando suas áreas de competência (ROSSONI e TEIXEIRA, 2006). Cada 

recurso possui um número variado de aplicações, mas com uma capacidade limitada 

de utilização, dessa forma, a estratégia empresarial esta envolvida em um equilíbrio 

entre a exploração do serviço prestado pelos recursos e o desenvolvimento tanto de 

novos recursos quanto de novas combinações entre os recursos existentes 

(WERNERFELT, 1984).  

Segundo Pereira e Pedroso (2003), o dilema para as empresas com carência de 

algum recurso essencial é fazer a escolha entre desenvolver a solução dentro da 

empresa ou adquiri-la fora. Em termos estratégicos, a escolha consiste em aceitar a 

dicotomia entre: 
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- Utilizar recursos e capacidades existentes: interessante para o aumento da 

produtividade e da eficiência no emprego do capital e dos ativos, devido à 

padronização, à redução de custos, ao aperfeiçoamento tecnológico e ao 

desenvolvimento de habilidades e capacidades organizacionais;  

- Explorar novos conhecimentos: relacionado à descoberta de novas oportunidades 

para a criação de retornos elevados e criação de novas capacidades.  

A competitividade alcança, dessa forma, um caráter idiossincrático, dado que os 

conjuntos de recursos pertencentes a uma organização ou o acesso a estes – bem 

como a possibilidade de acumulá-los – são sempre únicos, afetando também sua 

própria geração, pois o desenvolvimento de novos recursos depende da existência 

de um estoque prévio destes (BLACK e BOAL, 1994).  

Percebe-se, então, que a lucratividade e crescimento da empresa não são 

provenientes exclusivamente de produtos bem posicionados na indústria, mas 

também da posse e utilização produtiva de recursos essenciais, únicos e 

idiossincráticos. A definição de competitividade parte, dessa forma, da compreensão 

das possibilidades de operacionalizações sustentadas pelos recursos (PENROSE, 

1959 apud MARTINS et. al., 2009). Nesse contexto, a tradicional abordagem 

baseada no paradigma estrutura-conduta-desempenho, que privilegia o 

posicionamento no mercado, não consegue explicar completamente a 

heterogeneidade das firmas. Com base na perspectiva dos recursos, as firmas 

devem buscar valor através das atividades para as quais estejam capacitadas e 

adaptadas (BARNEY e HESTERLY, 2004). 

Os recursos ditam a forma como o ambiente afeta e limita as organizações e como 

as estas respondem a esses limites. Esse domínio pode ser administrado diminuindo 

as incertezas através da influencia sobre as atividades de outras organizações, 

controlando a competição e adquirindo recursos-chave (PERIM e ZANQUETTO 

FILHO, 2007). As firmas se esforçam para minimizar sua dependência, ficando 

vulneráveis quando recursos vitais são controlados por outras organizações 

(CUNHA, 2002). A vulnerabilidade de uma empresa depende da importância do 

recurso para a organização funcionar e da disponibilidade do mesmo, além da 

complexidade, dinamismo e riqueza do ambiente organizacional (PFEFFER e 

SALANCIK, 1978).  
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Os critérios básicos para identificar recursos que realmente constituem vantagem 

competitiva sustentável são: devem ajudar a empresa a capacitar-se para explorar 

oportunidades ambientais e/ou neutralizar as ameaças de seu ambiente externo; 

devem conter a capacidade de melhorar a eficiência e a eficácia da organização; 

devem ser considerados raros ou escassos entre seus concorrentes ou 

competidores potenciais; devem ser custosos de imitar ou imperfeitamente imitáveis 

devido a fatores históricos, ambiguidade causal ou complexidade social; devem ser 

considerados insubstituíveis, não possuindo equivalentes estratégicos (BARNEY 

1991). 

2.6.3 Institucionalização 

Institucionalização é a explicação com base, dentre outros aspectos, na dinâmica de 

grupo e na sócio análise, da condensação das práticas sociais em torno de ritos, 

normas e rotinas sociais, em outras palavras, como alguns indivíduos conseguem 

instaurar novos decretos (DORTIER, 2010). Instituições são estruturas sociais que 

atingiram alto grau de flexibilidade, sendo compostas por elementos normativos, 

regulativos e cultural-cognitivos que dão sentido à vida social, conotando 

estabilidade, porém sujeitas a processos de mudanças, tanto incrementais quanto 

descontínuas (SCOTT, 2001). Na abordagem institucional, o ambiente é percebido 

como repositório de relacionamentos e de sistemas culturais compostos por valores, 

crenças e regras que transmitem conceitos sobre os modos apropriados de fazer e 

agir (FONSECA e MACHADO-DA-SILVA, 2002).  

Em estudos organizacionais, geralmente, existe uma dicotomia entre os modelos do 

ator racional e do ator institucional. Enquanto o primeiro baseia-se na premissa de 

que os indivíduos produzem ações calculadas em termos de custo-benefício, 

procurando maximizar a utilidade, o segundo vê os sujeitos como seguidores que 

não questionam as normas sociais. Essa aparente dicotomia deve ser, na realidade, 

entendida como um contínuo que permite analisar os fenômenos sociais entre os 

polos objetivo e subjetivo, ou seja, em uma variedade de pontos entre a estratégia 

racional e a conduta institucionalizada (TOLBERT e ZUCKER, 1998).  

Na perspectiva institucional a emergência de novos formatos organizacionais é 

proveniente não apenas à adaptação ao contexto técnico, mas também em busca de 

legitimidade. Uma organização no início de sua existência, normalmente prioriza a 
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lógica instrumental, e com o passar do tempo, tende a absorver os valores do 

ambiente em que se insere. Essa infusão de valores – que vai além dos requisitos 

técnicos exigidos para formatação de atividades imediatas – altera a natureza da 

empresa, promovendo sua adaptação ao ambiente (CARVALHO et. al., 2005).  

A adoção de determinada estrutura organizacional não é apenas uma adaptação 

funcional à competição, mas também um busca de legitimação institucional 

sustentada pelas relações sociais e identidades assumidas pelos atores imersos no 

ambiente. Nesse contexto, legitimidade é a percepção ou suposição generalizada de 

que as ações de uma entidade são desejáveis, próprias ou apropriadas dentro de 

algum sistema de normas, valores, convicções e definições socialmente construídas 

(GULATI, 1999). A análise institucional considera que as organizações estão 

inseridas em campos sociais formados por empresas que vão se tornado cada vez 

mais similares ao se modelarem umas nas outras em virtude de incertezas das mais 

variadas naturezas (POWELL e DIMAGGIO, 1991).  

O conceito de campo associa-se à concepção de que as organizações sobrevivem 

ao compartilharem valores em um espaço social, legitimando suas ações. As 

organizações são, assim, levadas a incorporar as práticas e os procedimentos 

defendidos pelos conceitos racionalizados e institucionalizados previamente pela 

sociedade (MEYER e ROWAN, 1977).  

O processo de definição institucional é composto por quatro fases de estruturação: 

aumento da interação entre organizações no campo; aumento no surgimento de 

estruturas de dominação e padrões de coalizão; aumento na quantidade de 

informação que as organizações do campo devem lidar; e desenvolvimento de 

consciência mútua entre as organizações envolvidas. Uma vez estabelecidas em um 

campo, emergem pressões para que as organizações se tornem cada vez mais 

similares (POWELL e DIMAGGIO, 1991).  

A perspectiva institucional enfatiza o papel preponderante da cultura na 

compreensão dos processos de criação, transmissão e manutenção da realidade, 

sendo fundamental para compreender a adoção – ou a resistência – à determinada 

estrutura organizacional (POWELL e DIMAGGIO, 1991). As empresas buscam 

preferencialmente aumentar sua base de legitimidade, muitas vezes 

independentemente do aumento da eficiência e eficácia, de modo que as estruturas 



34 
 

formais refletem os mitos do ambiente institucional em vez da real demanda das 

atividades organizacionais (MEYER e ROWAN, 1977).  

O processo de homogeneização derivado da institucionalização é descrito através 

do conceito ecológico de isomorfismo. De acordo com Dimaggio e Powell (1983), 

são três mecanismos dos quais o isomorfismo institucional ocorre: 

a) Coercitivo: dirigido pelas pressões formais e informais provenientes de 

organizações “matrizes” das quais a empresa focal é dependente e também pela 

imposição para estar em conformidade com as expectativas culturais da sociedade. 

b) Mimético: adoção de procedimentos e arranjos estruturais implementados por 

outras organizações com o intuito de reduzir a incerteza ocasionada por questões 

tecnológicas, objetivos conflitantes, ou quando o ambiente cria incertezas 

simbólicas. São respostas a situações nas quais os cursos de ações são incertos e a 

melhor decisão é imitar uma organização que parece ser bem-sucedida.  

c) Normativo: compartilhamento de um conjunto de normas e rotinas de trabalho 

pelos membros de determinada ocupação conduzindo a formas comuns de 

interpretação e de ação frente aos problemas e exigências ambientais. É resultado 

da profissionalização de atores que receberam treinamentos similares, passando a 

compartilhar as mesmas visões de mundo. 

2.6.4 Rede social 

A perspectiva de redes sociais busca compreender como os atores são motivados a 

atuarem em espaços sociais limitados. Rede social consiste em visualizar atores 

como nós conectados por laços sociais estruturados a partir da definição de papeis, 

atribuições e relações. Como uma alternativa aos modelos puramente econômicos – 

mesmo sabendo que os sofisticados estudos baseados na racionalidade 

instrumental dificilmente podem ser abandonados – o conceito de rede social é 

utilizado para entender de forma mais completa o comportamento dos atores no 

mercado e nas organizações (CARVALHO, 2003). 

Nohria (1992) apresenta premissas que guiam a perspectiva da abordagem das 

redes sociais nos estudos organizacionais:  
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- Todas as organizações são importantes redes sociais e precisam ser analisadas 

como tal, sendo que a estrutura de qualquer organização pode ser compreendida 

em termos de múltiplas redes de relacionamento, desenhadas por várias 

combinações; 

- O ambiente organizacional é propriamente visto como uma rede social composta 

por outras organizações, levando as relações entre a organização e seu ambiente à 

noções abstratas de incerteza ambiental, dependência de recursos e pressões 

institucionais;  

- As atitudes e comportamentos dos atores organizacionais podem ser melhor 

explicadas em termos de suas posições na rede de relacionamento, de forma que 

sucesso ou falha nessas ações é devido à sua posição relativa nas várias redes 

sociais que participam; 

 

- Redes sociais levam a ações e consequentemente são modificadas por estas, 

sendo socialmente construídas e alteradas a todo o instante como resultado da 

interação entre os diversos atores. 

 

Neste contexto estabelece-se um novo paradigma nos estudos organizacionais ao 

considerar que o comportamento e as opiniões dos atores dependem das estruturas 

sociais nas quais estão inseridos. Dessa forma, a unidade de análise não se 

restringe aos indivíduos, alcançando o conjunto de relações estabelecidas entre 

atores. As redes sociais, então, estabelecem interações e limitações que pesam 

sobre as escolhas e orientações dos indivíduos por meio de movimentos 

institucionalizados (MARTELETO, 2001). O mercado é influenciado por uma 

realidade que emerge do contexto social por meio de costumes, hábitos e normas de 

forma que a ação econômica possui um sentido que não é dado de antemão, mas 

que é construindo na relação entre atores e instituições (ABRAMOVAY, 2009). 

 

Segundo Granovetter (1992), a ação econômica de um indivíduo é afetada tanto 

pelas relações que possui com outras pessoas (inserção relacional) quanto pela 

rede de relacionamentos em que está inserido (inserção estrutural). A inserção 

relacional propõe a existência de um efeito direto sobre a ação econômica de um 

ator devido à influência histórica de suas interações. A inserção estrutural tem 
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efeitos menos diretos sobre a ação econômica, pois se refere a toda rede de 

relacionamento de um ator e sua influência depende da extensão em que os atores 

estão conectados entre si. 

 

Para Zukin e Dimaggio (1990), a concepção de inserção relacional/estrutural pode 

ser ampliada ao se propor sua relação com a natureza contingente da ação 

econômica através dos mecanismos de imersão social:  

 

a) Cognitiva: o exercício da ação econômica é afetado pelas regularidades 

estruturais do processo mental, superando a limitada racionalidade defendida pelos 

neoclássicos que consideram apenas os custos da informação e a incerteza;  

 

b) Cultural: os processos organizacionais são afetados pelo entendimento coletivo 

compartilhado, tendo duplo efeito, pois, constitui as estrutura nas quais as ações 

econômicas auto interessadas ocorrem e constrange o livre exercício das forças de 

mercado;  

 

c) Política: o comportamento econômico é moldado pela luta pelo poder, referindo-se 

às assimetrias que afetam as fontes e os meios da ação econômica, permitindo a 

análise da atividade econômica através das diferenças de influência entre os atores 

e entre estes e as instituições sociais; e 

 

d) Estrutural: as relações são articuladas uma com as outras, sendo uma construção 

que tanto organiza a atividade econômica como também ressalta os fatores sociais 

nas atividades de mercado. 

 

Granovetter (1973) afirma que as redes sociais são compostas por diversas formas 

de laços que podem diferir por serem fortes ou fracos, bem como pelo que flui por 

meio deles – recursos, informações ou afeição. Laços fracos são aqueles formados 

por pessoas conhecidas, mas que não pertencem ao círculo íntimo do ator. Por 

outro lado, laços fortes são aqueles formados por pessoas do círculo íntimo. Com 

relação aos tipos de informações disponibilizadas, existe a questão da redundância 

ou não dos contatos. Os contatos não redundantes são aqueles não relacionados 

entre si e que permitem o acesso a novas informações. Já os contatos redundantes 
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são aqueles que estão relacionados entre si e que fornecem informações que 

podem ser conseguidas também através de outros contatos (GRANOVETTER 

1973). 

 

Percebe-se, então, a existência de uma relação entre contatos não redundantes e 

laços fracos, e contatos redundantes e laços fortes. Assim, a presença de um 

número maior de contatos em uma rede social pode significar mais exposição a 

informações valiosas e em menor tempo, melhores referências, entre outros 

benefícios. Entretanto, aumentar o tamanho da rede social sem considerar a 

diversidade dos laços pode debilitá-la, pois o importante é o número de laços não 

redundantes, ou seja, o número de buracos na estrutura. Dessa forma, a melhoria 

da eficiência de uma rede social está relacionada ao aumento do número de 

contatos não redundantes que expandem os buracos estruturais por contato que, 

por sua vez, trazem diversificação para as informações e outros recursos trocados 

(BURT, 1992). 

 

2.6.5 Aprendizagem 

A aprendizagem interorganizacional pode ser entendida como a aquisição coletiva 

de conhecimento entre um conjunto de organizações, se diferenciando da 

aprendizagem organizacional por incluir a sinergia proveniente das interações entre 

empresas (LARSSON et. al., 1998). As organizações aprendem entre si porque 

estão interagindo de maneira informal, compartilhando informações e negociando 

significados, explorando novos contextos e conceitos (LARENTIS, 2012). As redes 

de aprendizagem permitem a um conjunto de empresas aumentar seus estoques de 

conhecimentos e informações, pois, ao partilharem objetivos comuns, passam a 

conhecer diferentes práticas e modelos, tendo a oportunidade de se abrirem para 

novos questionamentos e experimentações (BESSANT e TSEKOURAS, 1998).  

De acordo com Doz (1996), processo de aprendizagem interorganizacional pode 

ocorrer de diversas formas: na produção (learning-by-doing); na comercialização e 

uso (leraning-by-using); na busca por novas soluções técnicas por meio de pesquisa 

e desenvolvimento (learning-by-searching); na interação com fontes externas como 

fornecedores, consultores, universidades, institutos de pesquisa, agências 
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governamentais, entre outras (learning-by-interacting); no aprendizado sobre 

parceiros, sobre o estabelecimento de objetivos e alcance de resultados, ou seja, no 

aprender a aprender (learning-by-learning). 

Ao revisarem a literatura, Estivalete e Pedrozo (2011) apontaram, conforme o 

QUADRO 9, as discussões conceituais sobre aprendizagem interorganizacional 

Quadro 9 – Conceitos sobre aprendizagem interorganizacional 

Autor Conceito Descrição 

Cohen e 

Levinthal 

(1990) 

Capacidade 

Absortiva 

Habilidade de uma empresa em reconhecer o valor de um novo 

conhecimento externo, assimilá-lo e aplicá-lo para fins comerciais. 

 

Larsson et. 

al. (1998) 

 

Aprendizagem 

coletiva 

Foca como as organizações individuais buscam o equilíbrio entre 

serem consideradas boas parceiras e tentarem ganhar a corrida da 

aprendizagem. A estratégia de aprendizagem oportunista impede o 

desenvolvimento do conhecimento coletivo. 

 

Lubatkinet. 

al. (2001) 

 

Aprendizagem 

recíproca 

Absorver o conhecimento dos parceiros para desenvolver sua própria 

competência; aprender a melhorar a base de conhecimento possuído; 

aprender como aprender coletivamente; e aprender como explorar o 

novo conhecimento. 

 

Knight 

(2002) 

 

Aprendizagem 

em rede 

Aprendizagem interorganizacional é mais do que a soma das 

aprendizagens organizacionais, pois, por meio das interações, um 

grupo de empresas modifica seu comportamento e suas estruturas 

cognitivas. 

 

Mohr e 

Sengupta 

(2002) 

 

Aprendizagem 

interfirma 

A aprendizagem interorganizacional pode aumentar a posição 

competitiva das partes envolvidas como também conduzir à perda de 

habilidades e à diluição do conhecimento. Isso ocorre quando existem 

assimetrias no processo de aprendizagem entre as empresas. 

Fonte: Adaptado de Estivalete e Pedroso (2011). 

Britto (2001) faz algumas considerações sobre o aprendizado em redes 

interorganizacionais: 

- A partir do momento que as empresas inseridas em uma rede unem-se de forma 

sistemática, os padrões cognitivos de busca por conhecimentos tornam-se mais 

compatíveis, auxiliando o aumento da capacidade de absorção de cada organização 

a partir de um mesmo investimento em pesquisa e desenvolvimento; 
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- Ao passo que há mais interligação entre os diversos atores inseridos em rede, 

eleva-se o nível em que esforços em pesquisa e desenvolvimento de outras 

empresas tornam-se disponíveis para que determinada empresa possa utilizar do 

conhecimento gerado; 

- Os conhecimentos gerados dentro da rede são alinhados aos interesses das 

empresas e melhor assimilados por elas na medida em que há uma troca favorável e 

sistemática de informações; 

- Novos conhecimentos adquiridos na rede são difundidos com maior rapidez 

quando há maior compartilhamento de técnicas de gerenciamento mais modernas, 

impactando no aumento no desempenho da empresa. 

A aprendizagem interorganizacional pode ser uma melhoria em um processo, 

produto ou serviço, convencionalmente chamada de aprendizagem de laço simples, 

ou, pode ser a troca de um processo de produção, a adoção de novas tecnologias 

ou a inclusão de novas linhas de produtos e serviços, denominadas aprendizagem 

de laço duplo. A aprendizagem de laço simples é originada principalmente nas 

atividades operacionais, como na melhoria das habilidades de administrar recursos e 

pessoas, e, a aprendizagem de laço duplo, ocorre frequentemente em níveis 

estratégicos, como quando ocorre mudança na forma de pensar e organizar o 

trabalho dos administradores (HUMAN e PROVAN, 1997). 

 

2.6.6 Conhecimento 

 

Existem quatro níveis diferentes de criação do conhecimento: individual, grupal, 

organizacional e interorganizacional. O conhecimento nasce em nível individual e 

grupal, sendo expandido pela dinâmica da interação para um nível organizacional e, 

posteriormente para um nível interorganizacional (NONAKA e NISHIGUCHI, 2001). 

Segundo Cunha et. al. (2007)conhecimento pode ser adquirido pela organização 

através de quatro estratégias: busca interna na própria organização; busca externa 

entre seus parceiros; desenvolvimento interno através de processos de pesquisa e 

desenvolvimento; e desenvolvimento conjunto entre seus aliados. Ou seja, duas 

destas possibilidades são realizadas de forma conjunta e, portanto, envolvem 

relações com outras empresas. 
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A rede, então, oportuniza a criação uma forte identidade na qual a produção de 

conhecimento é compartilhada entre os membros, articulando uma grande 

diversidade de contribuições e dando suporte à coordenação, comunicação e 

aprendizagem. A proximidade espacial, devido à importância do contexto social, se 

transforma na chave para criação e transferência de conhecimentos gerados em 

conjunto A criação de conhecimento interorganizacional pode ser entendida como 

um processo que amplifica o conhecimento criado pelos indivíduos, cristalizando-o 

com parte da base de conhecimento da rede (ROCHA e IPIRANGA, 2007). 

 

A rede interempresarial pode proporcionar um ambiente favorável à experiência de 

uma efetiva interação entre pessoas, grupos e organizações, ampliando o 

conhecimento inicialmente criado pelos indivíduos (BALESTRIN e FAYARD, 2003). 

O conhecimento, então, não deve ser buscado apenas no indivíduo, pois as 

organizações com suas rotinas específicas, suas normas de conduta e códigos de 

informação podem ser consideradas espaços que detém conhecimento. Da mesma 

forma, as redes de empresas também podem ser consideradas repositórios de 

conhecimentos, consolidados em contratos, procedimentos comuns, e normas não 

expressas, inclusive culturais (LUNDVALL, 2001).  

A criação, transferência e recombinação de conhecimento têm maiores resultados 

em uma rede de empresas em função da existência de um padrão regular de 

interações entre as pessoas e organizações (DYER e NOBEOKA, 2000). A rede 

interorganizacional cria uma forte identidade na qual a produção de conhecimento é 

compartilhada entre os membros, articulando grande diversidade de contribuições e 

dando suporte à coordenação, comunicação e aprendizagem entre as empresas. A 

proximidade espacial conciliada à importância do contexto social se transforma na 

chave para criação e transferência de conhecimentos gerados em conjunto 

(LUNDVALL e MASKELL, 2006). A criação de conhecimento interorganizacional é 

entendida como um processo que amplifica o conhecimento criado pelos indivíduos, 

cristalizando-o com a base de conhecimentos da rede (FAGGION et. al., 2002).  

A rede interorganizacional pode ser mais efetiva que a firma integrada na criação, 

transferência e recombinação de conhecimento (DYER e NOBEOKA, 2000). A 

importância da cooperação entre organizações para emergir, refinar, transferir e 
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difundir novos conhecimentos sustenta a ideia de que as redes interorganizacionais 

apresentam as características necessárias para o adequado suporte a um espaço 

físico, virtual e mental no qual o conhecimento é gerado partilhado e utilizado, 

denominado Ba. Dentro do processo de criação do conhecimento, conforme o 

QUADRO 10, encontram-se quatro tipos de Ba, cada um suportando um modo de 

conversão do conhecimento relacionado aos processos de socialização, 

externalização, combinação e internalização(NONAKA et. al., 2002). 

Quadro 10 – Processo de criação do conhecimento interorganizacional 

Tipo Descrição 

 

OriginatingBa 

O conhecimento é originado por meio da interação face a face em que os 

indivíduos compartilham sentimentos, emoções, experiências e modelos mentais. 

Está relacionado ao processo de socialização do conhecimento tácito, no qual 

experiências e habilidades, transmitidas diretamente entre os indivíduos, são 

convertidos em conhecimento tácito. 

 

DialoguingBa 

Representa o diálogo entre os indivíduos que compartilham suas experiências e 

habilidades, convertendo-os em termos e conceitos comuns. Funciona como 

plataforma para o processo de externalização do conhecimento em que o tácito se 

torna explícito. 

 

SystemizingBa 

Interação coletiva ou virtual que oferece um contexto para a combinação do novo 

conhecimento explícito gerado com as bases de conhecimento existentes na 

organização. Nessa fase, as tecnologias da informação podem exercer um papel 

relevante para sistematização do conhecimento explicito. 

 

ExercingBa 

Momento em que o conhecimento socializado, combinado e sistematizado é 

reinterpretado e internalizado pelo sistema cognitivo dos indivíduos. Ocorre a 

transformação do conhecimento explícito em tácito, ou seja, o conhecimento criado 

é internalizado em forma de novos conceitos e práticas de trabalho. 

Fonte: Elaborado a partir de Nonakaet. al. (2002). 

 

Em cada uma das formas de Ba são criados ativos de conhecimento que representa 

recursos específicos e indispensáveis ao processo de criação de valor para a 

organização. O conhecimento tácito compartilhado através de experiências comuns 

(OriginatingBa) é responsável pela emergência de ativos de conhecimento como 

habilidades, know-how, confiança, energia e tensão. O conhecimento tácito 

articulado em forma de símbolos, imagens e linguagem (DialoguingBa) promove a 

criação de ativos de conhecimento como conceitos de processos, produtos e 
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serviços, design e cenários futuros. As atividades de sistematização de 

conhecimento explícito (SystemizingBa) são responsáveis pela emergência de ativos 

de conhecimento como banco de dados, documentos, especificações, manuais, 

patentes e licenças. Finalmente, as atividades de aplicar conhecimento em ações 

práticas (ExercingBa) criam ativos de conhecimento como know-how, rotinas 

organizacionais e novos padrões de comportamento (NONAKA et. al., 2002). 

2.6.7 Inovação 

Novas tecnologias demandam o uso simultâneo de diferentes conjuntos de 

habilidades e bases de conhecimento, o que pode estar fora do alcance de uma 

empresa isolada. As redes interorganizacionais podem fornecer acesso a uma 

grande quantidade de conhecimento melhorando o processo de inovação das 

organizações (POWELL et. al., 1996). As funções das redes interorganizacionais 

como mecanismos difusores de informação – a troca e a utilização de informações 

são muito mais intensas do que em qualquer outro formato organizacional – e 

facilitadores da socialização de conhecimento podem ser significativas na inovação 

que é resultado de atividades intensas em conhecimentos externos à empresa 

(BALESTRIN et. al., 2007). Baseadas em canais complexos de comunicação, as 

redes tornam a informação mais rica ao passar por suas estruturas, pois novas 

conexões e novos significados são gerados, debatidos e avaliados (POWELL et. al., 

1996). 

A inovação pode ser percebida como resultado da interação entre uma diversidade 

de atores distribuídos por uma variedade de instituições o que enfatiza a 

necessidade da integração mais estreita dessas bases de conhecimento, 

desenvolvendo interações entre as mesmas (LUNDVALL, 2002). As organizações 

que interagem em redes inovam não apenas processando informações de “fora para 

dentro”, com o intuito de resolver problemas e se adaptarem ao ambiente em 

transformação, mas também criando novos conhecimentos de “dentro para fora”, 

com o objetivo de redefinir os problemas e suas soluções, recriando seu entorno 

(NONAKA e NISHIGUCHI, 2001). 

Para Scherer e Zawislak (2007) as inovações facilitadas pelas redes 

interorganizacionais são em:  
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1. Marketing: mudanças visuais nos produtos ou serviços; campanhas de 

publicidade; modificação de fachada nos pontos de venda; desenvolvimento de 

produtos com marca própria; 

2.Produto: desenvolvimento de novos produtos ou serviços que envolvam a 

utilização de novos conhecimentos agregados, resultantes de atividades de 

pesquisa e desenvolvimento que gerem novidades para o mercado ou para a rede. 

3. Processo: produzir de forma centralizada; compartilhar recursos logísticos como 

armazenagem e transporte; desenvolvimento de infraestrutura para realização de 

testes, ensaios e certificações; central de compras; compartilhamento de canais de 

vendas; e consórcios para exportação. 

4. Organização: implantação de sistemas de gestão; realização de capacitações e 

treinamentos de cunho administrativo e gerencial; desenvolvimento de sistemas de 

informações e comunicação; representação coletiva junto a órgãos governamentais. 

Segundo Gomes e Guimarães (2008), a difusão de inovações administrativas em 

redes de empresas pode ser dividida em dois momentos distintos: 

a) Primeiro momento: organizações que ocupam posições mais centrais na rede 

tendem a ser as primeiras a adotarem inovações devido aos contatos que possuem 

com instituições de forte representatividade. Organizações centrais são mais visíveis 

e, por isso, mais fiscalizadas e mais cobradas, sendo que em processos normativos 

e regulatórios servem de exemplo e estímulo às demais organizações (BURNS e 

WHOLEY, 1993); 

b) Segundo momento: organizações centrais acabam influenciando outras 

organizações da rede a adotarem inovações de três maneiras: organizações centrais 

podem persuadir organizações periféricas sobre as vantagens da adoção; 

organizações periféricas podem adotar a inovação na esperança de obter o mesmo 

nível de prestígio ou visibilidade que organizações centrais possuem; ou 

organizações periféricas podem adotar a inovação simplesmente para obter 

aprovação social das organizações centrais mais proeminentes (BECKER, 1970). 
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2.6.8 Confiança 

De acordo com Tzafrir e Harel (2002), o conceito de confiança possui três 

pressupostos: (1) Vulnerabilidade: envolve o aumento da vulnerabilidade de alguém 

em relação aos demais cujos comportamentos não são controláveis; é a intensão de 

um indivíduo ser vulnerável ao outro, baseando-se em premissas de que este seja 

competente, franco e interessado; (2) Reciprocidade: a interação positiva entre 

indivíduos ao longo do tempo torna-se elemento fortalecedor da confiança; e (3) 

Expectativa: crença de que aquele em quem se confia realizará as ações 

acordadas; visualização do comportamento futuro dos atores pela seleção de 

possibilidades viabilizada pela análise dos processos históricos, características 

compartilhadas e mecanismos institucionais. 

De acordo com Locke (2001), a confiança pode ser apresentada em duas 

perspectivas: 

a) Perspectiva sociológica: confiança como um produto de longo prazo dos padrões 

históricos de associativismo, compromisso cívico e interações extrafamiliares. Em 

virtude das diferenças históricas entre sociedades, algumas seriam culturalmente 

mais dispostas a confiar do que outras. Nas sociedades que atores econômicos 

conseguem depositar confiança em pessoas que não são membros de suas 

famílias, constroem-se organizações mais eficientes. 

b) Perspectiva econômica: refere-se aos elementos promotores do tipo de 

comportamento baseado no interesse próprio de longo prazo, no cálculo de custos e 

benefícios de atores maximizadores de utilidade. Os atores percebem ser vantajoso 

confiar nos outros, orientando-se de forma similar quando suas interações são 

repetidas, quando possuem informações completas sobre o desempenho passado 

dos parceiros e quando há um número pequeno de atores envolvidos. 

Segundo Luhmann (1979), a confiança engloba três dimensões: 

1) Cognitiva: baseada no processo cognitivo que distingue entre pessoas ou 

instituições confiáveis, não confiáveis ou desconhecidas; manifesta-se por meio 

daquilo que o indivíduo considera como “boas razões” para sua escolha de confiar, 

ou não.  
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2) Emocional: consiste em um laço emocional entre aqueles que participam da 

relação, podendo ser caracterizado como uma situação social na qual investimentos 

emocionais são feitos; essa dimensão está presente de modo mais intenso na 

confiança interpessoal.  

3) Comportamental: baseada no julgamento de um indivíduo sobre o comportamento 

do outro; essa reciprocidade é significativa porque as demonstrações 

comportamentais de confiança podem influenciar na dimensão cognitiva. 

Luhmann (1979) também classifica a confiança em três bases: 

a) Processo: vinculada ao passado, aos contados, mantidos pelos atores, 

consolidando-se mediante o processo cumulativo de trocas diante da reputação 

pessoal ou da força de determinada marca; 

b) Características: surge a partir das semelhanças e dos compartilhamentos de 

normas, valores e de status étnico, auxiliando na consolidação de um modo de 

pensar comum entre os que se relacionam. 

c) Institucional: relacionada à existência de um modo impessoal de confiança, 

baseada em estruturas sociais formais que sustentam as relações, fazendo com que 

os riscos e incertezas pareçam menores. 

Para Lewicki e Bunker (1996), a confiança pode se manifestar de três formas, como 

apontadas no QUADRO 11: 
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Quadro 11 – Formas de manifestação da confiança 

Forma da 

confiança 

Descrição 

 

 

 

 

Calculista 

Constituída de uma expectativa de que as ações do outro serão mais benéficas do 

que prejudiciais. Própria de quem assume um comportamento devido à avaliação 

sobre as recompensas serem maiores do que as punições. Trata-se de um cálculo 

que não contempla estreitamente apenas o próprio interesse, mas uma sofisticada 

compreensão dos interesses da outra parte, tida também como ator racional. Esse 

tipo de confiança geralmente é induzido por instrumentos – mecanismos de 

dissuasão que inibem ações indesejadas e/ou mecanismos motivadores que 

acenem com recompensas. 

 

 

 

Cognitiva 

Baseada na capacidade de prever o comportamento da outra parte tendo como 

elemento fundamental a vivência de uma história comum. Através da interação 

cumulativa, desenvolve-se o conhecimento das qualidades pessoais relacionadas 

à integridade e à competência. Como nem sempre é possível desenvolver um 

conhecimento direto e personalizado, é comum a confiança cognitiva surgir de 

forma impessoal, provinda do papel desempenhado pela pessoa ou através de 

informações prestadas por terceiros. 

 

 

 

Identificadora 

Baseada nas necessidades, preferências e modos de pensamento comuns, 

fazendo com que as partes compreendam o que é necessário fazer para manter a 

confiança umas da outras. O compartilhamento de interesses facilita que um 

indivíduo permita ao parceiro agir em seu nome. A confiança identificadora 

constitui uma superação da orientação racional e individualista em direção a uma 

orientação coletiva, implicando na construção de normas legítimas baseadas em 

valores comuns.  

Fonte: Elaborado a partir de Lewicki e Bunker (1996). 

Como fenômeno complexo, a confiança é composta por diversos aspectos em um 

enfoque multidimensional que aceita sua variação em função do contexto social, do 

objetivo e do estágio da relação (LANE, 1998). A multiplicidade de perspectivas 

sobre a confiança deve ser levada em conta na elucidação da importância de fatores 

como interesse próprio, instituições e a organização da sociedade (LOCKE, 2001). 

Sendo um fenômeno dinâmico, a confiança pode ser compreendida como uma 

sucessão de estágios, em que cada um tende a predominar determinada forma de 

confiança, mas raramente constituído de um tipo exclusivo. A passagem para outro 

estágio ocorre de modo que o novo estágio passa ter a presença cumulativa de 

características dos estágios anteriores (LEWICKI e BUNKER, 1996). 
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2.6.9 Governança Interorganizacional 

A governança em redes de empresas é caracterizada como o desenho da estrutura 

e dos elementos de organização internos do arranjo cooperativo. Envolve regras 

para tomada de decisões, mecanismos de controle, formalização e definição de 

incentivos que podem ser aplicados às empresas buscando tornar a cooperação 

mais eficiente, melhorar os processos, facilitar as relações entre os participantes, 

estimular a realização de ações coletivas e a adesão dos empresários às ações 

definidas (WEGNER et. al., 2012).  

As regras de governança precisam equilibrar interesses conflitantes para assegurar 

a viabilidade de longo prazo da rede, especialmente quando há atores com 

intenções divergentes e assimetria de informações (THEURL, 2005). Diante dos 

processos de governança, as empresas concordam em abrir mão de parte de sua 

liberdade individual e permitir à rede coordenar determinados aspectos de seu 

negócio sob o regime de regras criadas pelo grupo (ALBERS, 2005).  

De acordo com Provan e Kenis (2007), são três os modelos básicos de governança 

em redes de empresas, a partir dos quais podem derivar combinações em modelos 

híbridos. 

a) Governança compartilhada: modelo mais simples, consiste em grupos de 

organizações que trabalham coletivamente, mas não possuem uma estrutura 

administrativa formal e exclusiva. A efetividade desse modelo está apoiada no 

envolvimento e comprometimento das organizações participantes, sendo elas 

próprias as responsáveis pelo gerenciamento dos relacionamentos internos e 

externos da rede. O ponto forte da governança compartilhada é a inclusão e 

envolvimento de todos os parceiros na toda de decisão, bem como a flexibilidade da 

rede às necessidades dos participantes. O problema desse modelo é que, embora 

tenha um forte apelo ideológico, geralmente não é muito eficiente porque depende 

dos esforços de atores com muitos outros comprometimentos de recursos e tempo. 

Objetivos e necessidades desses atores podem inclusive serem conflitantes com as 

metas da rede. Por esses motivos, a governança compartilhada é frequentemente 

difícil de manter, tendo maior possibilidade de funcionamento em redes com poucos 

membros e que envolvam organizações mutuamente dependentes, com objetivos 

complementares e compatíveis. 
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b)Governança com organização líder: ocorre tipicamente em relacionamentos do 

tipo verticais nos quais há uma organização maior e mais poderosa e um conjunto 

de firmas menores e mais fracas. Pode ocorrer também em redes horizontais 

multilaterais, quando uma organização possui recursos suficientes e legitimidade 

para exercer uma posição de liderança. Nesse tipo de governança, os membros da 

rede compartilham alguns objetivos comuns ao mesmo tempo em que mantêm 

objetivos individuais. 

c) Governança com organização administrativa da rede: surge como consequência 

da ineficiência das redes com governança compartilhada e/ou com os problemas de 

dominação e resistência da governança com organizações líderes. A ideia 

fundamental desse modelo é que uma entidade administrativa separada é criada 

especificamente para gerenciar a rede e suas atividades, visando coordenação e 

sustentação da mesma. A gestão da rede nesse modo de governança tende a ser 

mais eficiente que a governança compartilhada que pode tornar-se complexa 

quando o número de participantes aumenta. Em comparação com a governança 

com empresa líder, a organização administrativa da rede tem a vantagem de 

dedicar-se exclusivamente à governança, diferentemente do outro modelo em que 

uma empresa deve desdobrar-se entre suas atividades e a gestão da rede. Na 

governança com organização administrativa as empresas podem interagir e 

trabalhar uma com as outras, mas atividades gerenciais e decisões chave são 

coordenadas separadamente. A vantagem desse modelo são sua eficiência, 

sustentabilidade e legitimidade perante atores externos. Como ponto fraco, as 

empresas podem confiar demasiadamente na entidade administrativa correndo o 

risco das decisões serem tomadas para determinados atores e não pelos atores de 

modo geral. 

Segundo Albers (2005), a definição dos mecanismos de governança de uma rede 

interorganizacional é realiza pelos próprios participantes e envolve aspectos como 

os apresentados no QUADRO 12. As opções em relação a essas dimensões levam 

a caracterização de uma estrutura de governança própria e adaptada às 

necessidades de cada rede interorganizacional.  
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Quadro 12 – Caracterizaçãoda governança interorganizacional 

Aspectos Descrição 

 

 

 

Centralização 

Um alto nível de centralização é uma maneira de coordenar o processo de tomada 

de decisão envolvendo um número menor de pontos de vista e discussões, 

aumentando a probabilidade de decisões estratégicas sejam tomadas de forma 

proativa e guiadas por oportunidades, uma vez que a diversidade de opiniões e 

interesses pode dificultar as ações em grupos maiores. Em contrapartida, pode levar 

a uma maior assimetria de informações, gerando comportamentos oportunistas e 

erosão da confiança dentro do grupo. 

 

 

Formalização 

Atenua o dilema entre centralização/descentralização da tomada de decisões, pois 

através dela são predefinidas respostas para diversas situações, reduzindo as 

possibilidades de múltiplas interpretações sobre como agir, o que diminui o potencial 

de tensão entre os participantes da rede. Um maior nível de formalização facilita a 

compreensão das empresas sobre como a rede funciona e sobre com devem se 

comportar, facilitando as ações coletivas. 

 

 

Incentivos 

Mecanismos que visam mudar o comportamento de um ator para que o mesmo 

atinja os objetivos pré-determinados pela rede, podendo ser tangíveis ou intangíveis. 

Os objetivos da ação coletiva podem não serão alcançados a menos que haja 

coerção ou indução que leve os membros a agirem em prol dos interesses comuns 

do grupo. 

 

 

 

Controle 

Consiste em monitorar e avaliar individualmente o desempenho dos atores em 

relação a seus modos de agir e resultados alcançados. O controle dos resultados 

não ser refere apenas aos aspectos econômicos, mas também ao nível de 

adequação aos padrões de comportamento cooperativo. Embora o controle social, 

através de crenças, valores e cultura, possa exercer influencia do comportamento 

dos atores em rede, não pode ser formalizado nos sistemas de governança 

interorganizacional. 

Fonte: Elaborado a partir de Albers (2005).  

Para Provan e Kenis (2007), a governança em redes de cooperação 

interorganizacionais causa, inevitavelmente, algumas tensões como demonstradas 

no QUADRO 13. A opção por determinadas características no estabelecimento da 

governança traz vantagens e desvantagens que devem ser analisadas.  
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Quadro 13 – Tensões causadas pela governança interorganizacional 

Tensão Descrição 

 

Eficiência             

x 

Participação 

A participação dos membros no processo de tomada de decisões é desejável, mas é 

necessário estabelecer formas eficientes de decidir.A participação contribui para a 

coesão dos atores e a criação de um contexto social compartilhado, bem como para 

a construção da confiança, porém, quanto mais pessoas se envolverem no tomada 

de decisão, maior será o consumo de tempo e recursos, o que reduzirá a agilidade 

da rede.  

Legitimidade 

interna             

x 

Legitimidade 

externa 

Quanto maior a interação entre os atores, maiores as possibilidades de obter deles o 

compromisso para a execução das estratégias coletivas, ou seja, legitimidade 

interna. No entanto, a governança deve também corresponder às expectativas 

externas. Uma administração centralizada pode representar e legitimar melhor a rede 

externamente, ao passo que uma estrutura mais participativa tende a obter uma 

maior legitimidade interna. 

 

Flexibilidade 

x 

Estabilidade 

A rede precisa ser flexível para responder adequadamente às ameaças do mercado 

e aproveitar as oportunidades que surgirem. Entretanto, devem também buscar 

estabilidade se quiserem ser sustentáveis ao longo do tempo. A flexibilidade é 

fundamental para garantir respostas rápidas às novas necessidades e a estabilidade 

é importante para a obtenção de respostas consistentes e para uma gestão eficaz. 

Fonte: Adaptado de Provan e Kenis (2007). 

 

2.6.10 Capital Social 

A qualidade do ambiente de negócios no qual as empresas estão inseridas pode ser 

descrita pelo capital social possuído pelos empresários que o compõe. O capital 

social tem um caráter multidimensional, sendo difícil encontrar uma única definição 

para o termo; porém, pode-se afirmar que em relações caracterizadas por alto 

capital social, as pessoas possuem relações de confiança, reciprocidade em 

obrigações e normas compartilhadas (PUTNAM, 2002). Este estoque de valores 

compartilhados gerados pela sociedade é fundamental para o surgimento de 

empreendimentos baseadas na cooperação e é considerado, ao lado dos capitais 

físico e humano, fundamental para a consolidação e desenvolvimento de estruturas 

organizacionais (VALE, 2004). O capital social diz respeito às características da 

organização social, como confiança, normas e sistemas que contribuem para 

aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas (PUTNAM, 

2000).  
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Para Grootaert et. al. (2003) o paradigma do capital social é discutido na literatura de 

duas maneiras: (a) voltado aos recursos que os indivíduos são capazes de acessar 

em virtudes de suas interações com outras pessoas; e (b) vinculada à natureza e à 

extensão do envolvimento de um agente em agrupamentos informais e organizações 

cívicas formais. Segundo Durston (2003), os autores integrantes da primeira vertente 

são Portes (1998), Durston (2003) e Robison et. al. (2003), e entre os partidários da 

segunda vertente, encontram-se autores como Bordieu (1980), Coleman (1988) e 

Putnam (2002). O QUADRO14 apresenta as definições de capital social adotadas 

por estes autores: 

Quadro 14 –Definições de capital social 

Autor Definição 

Portes 

(1998) 

 

Caracteriza-se em função de seu emprego na sociologia moderna como fonte de 

controle social, de apoio familiar e de acesso a benefício por meio de redes 

extrafamiliares. 

Durston 

(2003) 

Conteúdo de certas relações sociais que combinam atitudes de confiança com 

condutas de reciprocidade e cooperação capazes de proporcionar maiores 

benefícios àqueles que o possuem em comparação com os que não o detêm. 

Robison et. 

al. (2003) 

Sentimentos de solidariedade de uma pessoa ou grupo por outra pessoa ou grupo, 

podendo abarcar a admiração, o interesse, a preocupação, a empatia, a 

consideração, o respeito, o sentido de obrigação ou a confiança. 

 

Bourdieu 

(1980) 

Refere-se a um conjunto de recursos reais ou potenciais disponíveis a um indivíduo 

pelo fato deste pertencer, de modo mais ou menos institucionalizado, a redes de 

conhecimento e reconhecimento, sendo sua distribuição assimétrica e proporcional à 

capacidade de cada parte em apropriar-se deste recurso. 

 

Coleman 

(1988) 

Trata-se de uma variedade de elementos que, derivados da estrutura social, facilitam 

certas ações de atores individuais ou corporativos e, como as demais modalidades 

de capital, é considerado produtivo e capaz de viabilizar certos propósitos. 

 

Putnam 

(2002) 

Laços de confiança e reciprocidade que, materializados em sistemas de participação 

cívica, têm por potencialidade a superação de certos dilemas da ação coletiva, onde 

os atores, inaptos a celebrar compromissos, são obrigados a renunciar às 

oportunidades de benefício mútuo. 

Fonte: adaptado de Durtson (2003). 

 

De acordo com Coleman (1988), o capital social possui três formas: (a) relacionada 

aos níveis de confiança; (b) vinculada ao desenvolvimento de canais de informações 
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e ideias; e (c) relacionada às situações em que os indivíduos trabalham pelo bem 

coletivo. Para Nahapiet e Ghoshal (1998) o capital social é composto por três 

dimensões, como apresentadas no QUADRO 15: 

 

Quadro 15 – Dimensões do capital social 

Dimensão Descrição 

 

Estrutural 

Refere-se à existência ou ausência de vínculos entre os membros de certo grupo de 

referencia (a sociedade, as comunidades e as organizações); relacionada ao padrão 

de conexões entre os atores e ao grau de conectividade dentro da rede de relações 

(quais atores se relacionam e como se relacionam). 

 

Relacional 

Qualifica as relações, pois dado o histórico de interações entre as pessoas, podem 

resultar em relações de confiança, obrigações recíprocas, normas e identificação 

mútua; são consideradas questões relacionadas à confiança interpessoal, normas e 

sanções comportamentais, obrigações e expectativas. 

 

Cognitiva 

Diz respeito a representações compartilhadas, interpretações e sistemas de 

significados entre as pessoas participantes do grupo; refere-se aos recursos que 

fornecem representações, interpretações e significados partilhados entre as partes 

(incluindo linguagem e códigos compartilhados). 

Fonte: adaptado de Nahapiet e Ghoshal (1998). 

 

2.7 Contribuições do referencial teórico para a pesquisa de campo 

Segundo Begnis et. al., (2005), os estudos sobre redes interorganizacionais podem 

ser divididos em três grupos: formação, processos e resultados. Os processos são 

as atividades desenvolvidas nas redes interorganizacionais em funcionamento; os 

resultados são os ganhos competitivos obtidos pelas empresas atuantes em redes 

consolidadas; e a formação – enfoque desta pesquisa – são os eventos que 

antecedem o início da cooperação interorganizacional, como apresentado no marco 

teórico. Este estudo propõe que: (1) a formação de redes de empresas é antecedida 

pela predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente; (2) a 

predisposição é influenciada pelas percepções dos empresários sobre determinados 

fatores; e (3) as percepções podem ser diferenciadas em função das características 

das empresas e dos aspectos demográficos dos empresários. Um ponto importante 

a ser destacado é que a predisposição à cooperação interorganizacional não 

significa, necessariamente, formação de redes de empresas, pois, existem inúmeras 
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maneiras dos empresários cooperarem entre si sem que exista, de fato, um arranjo 

interempresarial estabelecido. 

O referencial teórico contribuiu para a pesquisa de campo, então, principalmente por 

apresentar fatores que integram variáveis que podem influenciar na predisposição 

dos empresários em cooperar interorganizacionalmente. Os fatores e os respectivos 

autores que deram suporte para coleta e análise dos dados estão listados no 

QUADRO 16: 

 

Quadro 16 – Fatores e autores utilizados para coleta e análise dos dados 

Fator Principais Autores 

Custos de Transação WILLIAMSON, 1975, 1979, 1985; SCHERER e ZAWISLAK, 2007; SILVA e 
BOEHE, 2003.  

Dependência de 
Recursos 

BARNEY, 1991, 2002; CUNHA, 2002; PFEFFER e SALANCIK, 1978; 
WERNERFELT, 1984; ROSSONI e TEIXEIRA, 2006. 

Institucionalização FONSECA e MACHADO-DA-SILVA, 2002; TOLBERT e ZUCKER, 1998; 
POWELL e DIMAGGIO, 1991; MEYER e ROWAN, 1977. 

Rede                 
social 

CARVALHO, 2003; GRANOVETTER, 1973, 1992; BURT, 
1992;MARTELETO, 2001. 

Aprendizagem 

 

LARSSON et. al., 1998; BESSANT e TSEKOURAS, 1998; DOZ 1996; 
ESTIVALETE e PEDROZO, 2011. 

Conhecimento NONAKA e NISHIGUCHI, 2001; BALESTRIN e FAYARD, 2003; DYER e 
NOBEOKA, 2000; NONAKA et. al., 2002. 

Inovação POWELL et. al., 1996; BALESTRIN et. al., 2007; LUNDVALL, 2002; 
ZAWISLAK 2007. 

Confiança LOCKE, 2001; LUHMANN, 1979; LEWICKI e BUNKER, 1996; LANE, 1998. 

Governança 
Interorganizacional 

WEGNER et. al., 2012; THEURL, 2005; ALBERS, 2005; PROVAN e KENIS, 
2007. 

Capital Social BOURDIEU (1980); COLEMAN (1988); PUTNAM (2002);Portes (1998); 
DURSTON (2003); ROBISON et. al. (2003). 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3. METODOLOGIA 

Este terceiro capítulo está dividido em seis seções. A primeira seção traz o 

posicionamento epistemológico adotado pelo autor, revelando o caráter quantitativo 

da coleta, análise e interpretação dos dados e as consequências desta escolha. A 

segunda seção apresenta a caracterização da pesquisa quanto aos meios e quanto 

aos fins. A terceira seção faz a operacionalização do estudo apresentando o modelo 

de pesquisa, as variáveis independentes, a variável dependente, e as questões de 

pesquisa. A quarta seção expõe as informações sobre a população e as limitações 

provenientes do tipo de amostragem empregado. A quinta seção mostra como os 

dados foram coletados e o formato do instrumento utilizado. Finalmente, a sexta 

seção aborda como os dados foram analisados, apresentando as quatro etapas 

realizadas e os respectivos testes estatísticos empregados. 

3.1 Posicionamento epistemológico 

Segundo Creswell (2010), postura epistemológica significa um conjunto de crenças 

básicas que guiam a ação, sendo uma orientação geral sobre o mundo e sobre a 

natureza da pesquisa defendida por um pesquisador, conduzindo-o a adotar em seu 

estudo uma determinada abordagem. Para esta pesquisa adotou-se uma postura 

positivista. As suposições positivistas têm representado a forma tradicional de 

pesquisa, e são mais válidas para a pesquisa quantitativa. O enfoque quantitativo é 

um meio para testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis. Tais 

variáveis podem ser medidas tipicamente por instrumentos, para que os dados 

numéricos possam ser analisados por procedimentos estatísticos. A abordagem 

quantitativa é a indicada, dentre outros fins, quando uma pesquisa tem por objetivo o 

entendimento dos melhores preditores de resultados (CRESWELL, 2010). 

 

O positivismo é um paradigma epistemológico que tem como argumento central que 

o mundo social existe externamente ao pesquisador e que suas propriedades podem 

ser medidas diretamente por meio da observação. Em essência, o positivismo afirma 

que a realidade consiste no que está disponível aos sentidos e que a investigação 

deve se basear na observação científica e, portanto, na investigação empírica. 

Dessa forma, as ideias só merecem ser incorporadas ao conhecimento se puderem 

ser testadas em relação às evidências empíricas, pois o mundo social opera dentro 
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de um conjunto estrito de leis, que a ciência tem que descobrir por meio da pesquisa 

(GRAY, 2012). 

 

Pesquisadores positivistas acreditam também que a ciência e o processo de 

pesquisa são livres de valores, ou seja, que estão afastados do que estão 

pesquisando, considerando os fenômenos como objetos. Os pesquisadores que 

adotam a postura positivista estão interessados na inter-relação dos objetos que 

estão estudando e acreditam que esses objetos estavam presentes antes de se 

interessarem por eles. Além disso, acreditam que os objetos que estão estudando 

não são afetados por suas atividades de pesquisa e que ainda estarão presentes 

depois que o estudo estiver concluído (COLLIS e HUSSEY, 2005). 

 

Os positivistas defendem uma filosofia determinística, na qual as causas 

provavelmente determinam os efeitos ou os resultados; os problemas estudados 

refletem a necessidade de identificar e de avaliar as causas que influenciam os 

resultados; são também reducionistas, pois a intenção é reduzir as ideias a um 

conjunto pequeno e distinto de variáveis a serem testadas. O conhecimento que se 

desenvolve por meio de um enfoque positivista é baseado em uma mensuração 

atenta da realidade objetiva. Desse modo, o desenvolvimento de medidas numéricas 

no estudo do comportamento dos indivíduos torna-se fundamental para um 

positivista (CRESWELL, 2010). 

 

3.2 Caracterização da pesquisa 

 

Tendo como referencia as diretrizes sugeridas por Cooper e Schindler (2011), a 

pesquisa é caracterizada de acordo com o QUADRO 17: 
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Quadro 17 – Caracterização da pesquisa 

Característica Descrição Observação 

 

Grau de 

consolidação 

da questão 

de pesquisa 

Proposta de pesquisa caracterizada 

como formal, pois, inicia-se onde a 

exploração termina, envolvendo 

procedimentos precisos e 

especificação de fontes de dados. 

 

O objetivo de um projeto formal de pesquisa 

é responder às questões de pesquisa 

propostas e testar as hipóteses 

 

 

Controle das 

variáveis 

Proposta de pesquisa considerada ex 

post facto, pois o pesquisador não 

terá controle sobre as variáveis no 

sentido de poder manipulá-las; será 

possível apenas relatar o que 

aconteceu ou o que está 

acontecendo. 

É importante que o pesquisador não 

influencie as variáveis, uma vez que isso 

gera viés. Assim, o pesquisador limita-se a 

manter os valores inalterados pela seleção 

criteriosa de sujeitos e por manipulação 

estatística dos resultados. 

 

 

Dimensão de 

tempo 

Proposta de pesquisa transversal, 

pois a coleta de dados será feita 

apenas uma vez, representando a 

“fotografia” de um determinado 

momento. 

Alguns benefícios de um estudo longitudinal 

podem se manifestar em um estudo 

transversal com o uso de um 

questionamento hábil das atitudes 

passadas, histórico e expectativas futuras. 

 

 

Escopo do 

tópico 

Proposta de pesquisa quantitativa 

que utilizará procedimentos 

estatísticos para análise e 

interpretação dos dados 

Estudos assim são voltados para amplitude, 

e não para profundidade; as generalizações 

sobre resultados são apresentadas com 

base na representatividade da amostra e na 

validade do projeto. 

 

Percepção 

dos 

participantes 

Os sujeitos que irão participar da 

amostra desta proposta de pesquisa 

estarão plenamente informados dos 

objetivos do estudo. 

As percepções dos participantes servem 

como um lembrete para examinar pontos 

fortes e fracos da validação e para estar 

preparado para qualificar os resultados de 

forma apropriada 

Fonte: Elaborado a partir de Cooper e Schindler (2011). 

 

Além dos aspectos apresentados no QUADRO17,outra forma de caracterizar a 

pesquisa é sua estratégia de investigação. Esta pesquisa utilizou como estratégia de 

investigação o levantamento. A utilização desse método proporciona uma descrição 

quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou de opiniões de uma população, 

estudando uma amostra da mesma por meio de questionários estruturados para a 

coleta de dados (CRESWELL, 2010). 
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O objetivo do levantamento é derivar dados comparáveis entre subconjuntos da 

amostra escolhida para que semelhanças e diferenças possam ser encontradas; o 

maior ponto forte do levantamento é sua versatilidade – informações abstratas de 

todos os tipos podem ser reunidas ao questionar as pessoas (COOPER e 

SCHINDLER, 2011). O levantamento visa descobrir a incidência relativa, a 

distribuição e inter-relações de variáveis psicológicas e sociológicas, sendo usados 

para descrever o que existe e como existe no ambiente social de um grupo, uma 

área geográfica ou política(KERLINGER, 1980). A pesquisa de levantamento é 

reconhecida como um sistema de coleta de informações com vistas a descrever, 

comparar, ou explicar conhecimento atitudes e comportamento, permitindo a procura 

por associações entre variáveis sociais, econômicas e psicológicas e o 

comportamento (GRAY, 2012). 

O objetivo final da pesquisa também faz parte de sua caracterização. Esta pesquisa 

teve como meta fazer descrições. A pesquisa descritiva descreve o comportamento 

dos fenômenos, sendo usada para identificar e obter informações sobre as 

características de um determinado problema; os dados copilados costumam ser 

quantitativos e técnicas estatísticas são geralmente usadas para resumir as 

informações (COLLIS e HUSSEY, 2005). 

Apesar da importância e utilidade de um levantamento descritivo como empregado 

nesta pesquisa, pode haver diferenças entre as opiniões encontradas por meio de 

uma pesquisa em relação às percepções das pessoas, e a realidade da prática, ou 

seja, as pessoas podem expressar uma determinada visão, mas, na prática, 

comportar-se de outra forma, devendo-se ter cautela ao tirar conclusões desse tipo 

de estudo (GRAY, 2012). 

A pesquisa de levantamento descritiva pressupõe que o pesquisador possui 

conhecimento prévio a respeito da situação-problema, implicando que as 

informações necessárias estão claramente definidas; requerer a especificação dos 

métodos para a seleção das fontes de informações e a coleta de dados das 

mesmas; exige uma especificação clara da pesquisa em termos de quem, o que, 

onde, por que e como (MALHOTRA, 2012). 
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3.3 Operacionalização da pesquisa 

A seguir apresenta-se o modelo elaborado para esta pesquisa: 

 

Modelo de pesquisa 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

De acordo com o modelo proposto, as percepções dos empresários sobre os fatores 

podem ser diferenciadas em função de seus aspectos demográficos e das 

características de suas empresas; a predisposição à cooperação interorganizacional 

pode ser influenciada pelas percepções sobre os fatores, pelos aspectos 

demográficos e pelas características da empresa; e a formação de redes de 

empresas pode ser determinada, em parte, pela predisposição do empresário à 

cooperação interorganizacional. A relação entre a formação de redes de empresas e 

a predisposição à cooperação interorganizacional não foi verificada, pois o estudo 

teve a intenção de propor um pré-requisito para a formação de redes – 

predisposição a cooperação interorganizacional – que poderia ser estimado somente 

com base em dados de empresários não participantes de redes.  

No primeiro momento, os aspectos demográficos e características das empresas são 

considerados conjuntos de variáveis independentes e as percepções sobre os 

fatores, conjuntos de variáveis dependentes; posteriormente, as percepções sobre 

os fatores, os aspectos demográficos e as características da empresa são conjuntos 

de variáveis independentes e a predisposição à cooperação, a variável dependente.  

Para Gray (2012), a variável dependente é o tema da pesquisa e as variáveis 

independentes são as “causas” das mudanças nas variáveis dependentes que serão 

Percepções 

sobre                                 

os fatores  

Aspectos 

demográficos  

Característica

s da empresa 

Predisposição à 

cooperação 

interorganizacional 

Formação de 

redes de 

empresas 
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mensuradas e depois avaliadas pelo pesquisador. Para Cooper e Schindler (2011), 

não há nada muito complicado sobre a noção de independência e dependência, mas 

há algo complicado sobre o fato de a relação de independência e dependência ser 

uma criação da imaginação do pesquisador até que seja demonstrada de forma 

convincente – os pesquisadores criam as relações de independência e dependência, 

ou seja, eles as inventam e então tentam, por meio de testes estatísticos, ver se as 

relações realmente funcionam daquela forma (COOPER e SCHINDLER, 2011). As 

variáveis utilizadas na pesquisa de campo são apresentadas no QUADRO 18: 

Quadro 18– Variáveis da pesquisa 

Variável Uso Tipo Rótulo Escala 

X1 Característica da empresa Independente Setor Nominal 

X2 Característica da empresa Independente Porte Nominal 

X3 Característica da empresa Independente Tempo Nominal 

X4 Aspecto demográfico Independente Escolaridade Nominal 

X5 Aspecto demográfico Independente Gênero Nominal 

X6 Aspecto demográfico Independente Experiência Nominal 

X7 Percepção do empresário Dependente/Independente Aprendizagem Intervalar 

X8 Percepção do empresário Dependente/Independente Inovação Intervalar 

X9 Percepção do empresário Dependente/Independente Conhecimento Intervalar 

X10 Percepção do empresário Dependente/Independente Recursos Intervalar 

X11 Percepção do empresário Dependente/Independente Custos Intervalar 

X12 Percepção do empresário Dependente/Independente Institucional Intervalar 

X13 Percepção do empresário Dependente/Independente Rede Social Intervalar 

X14 Percepção do empresário Dependente/Independente Capital Social Intervalar 

X15 Percepção do empresário Dependente/Independente Confiança Intervalar 

X16 Percepção do empresário Dependente/Independente Governança Intervalar 

Y Predisposição à cooperação Dependente Cooperação Intervalar 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O QUADRO 19, por sua vez, traz a definição dos rótulos utilizados nas variáveis de 

pesquisa: 
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Quadro 19 – Definição das variáveis da pesquisa 

Variável Rótulo Definição 

X1 Setor Atuação da empresa (Indústria, Comércio ou Serviço) 

X2 Porte Por número de funcionários (Micro, Pequena ou Média) 

X3 Tempo Anos de mercado da empresa (Entrante, Estabilizada ou Consolidada) 

X4 Escolaridade Nível escolar do empresário (Fundamental, Médio ou Superior) 

X5 Gênero Empresário do gênero Masculino ou Feminino 

X6 Experiência Anos do indivíduo como empresário (Iniciante, Experiente, Especialista) 

X7 Aprendizagem Aperfeiçoamento da gestão empresarial e uso de informações 

X8 Inovação Mudança nos processos organizacionais e adequação ambiental 

X9 Conhecimento Aquisição de novas habilidades e competências empresariais 

X10 Recursos Otimização no acesso e utilização de recursos empresariais 

X11 Custos Redução dos custos organizacionais e de contratos 

X12 Institucional Aceitação da legitimidade da rede como formato organizacional 

X13 Rede Social Melhoria das relações entre empresários e trocas de informação 

X14 Capital Social Qualidade das interações empresariais e vivência comunitária 

X15 Confiança Reconhecimento da reputação e das intenções dos parceiros 

X16 Governança Adaptabilidade às regras relacionadas às associações entre empresas 

Y Predisposição 

Cooperação 

Predisposição do empresário de cooperar interorganizacionalmente  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Uma vez que as variáveis foram definidas, é útil tomar a pergunta de pesquisa e 

desmembrá-la em perguntas subordinadas, as quais são altamente específicas e 

ajudam a responder à pergunta à qual estão ligadas; as perguntas subordinadas 

podem servir de etapa entre os objetivos do estudo e os tipos de perguntas 

detalhadas que são necessárias para o instrumento de coleta de dados(GRAY, 

2012). Deste modo, questões de pesquisa não se referem às questões detalhadas 

que serão usadas no questionário, mas às questões que identificam a natureza do 

problema de pesquisa que se deseja concentrar, devendo ser uma sequência lógica 

da questão norteadora, fornecendo detalhes das respostas que devem e podem ser 

encontradas (COLLIS e HUSSEY, 2005).  

O QUADRO 20 apresenta as questões de pesquisa relacionadas ao primeiro 

objetivo do estudo: Mensurar as percepções dos empresários sobre os fatores que 

podem influenciar a iniciativa de cooperação interorganizacional. 
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Quadro 20–Questões de pesquisa relacionadas ao primeiro objetivo do estudo 

Variável Questão Enunciado 

 

Aprendizagem 

 

Q1 

Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de 

incremento da aprendizagem organizacional proporcionada pela 

cooperação interorganizacional? 

 

Inovação 

 
Q2 

Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de adoção 

de inovações organizacionais proporcionada pela cooperação 

interorganizacional? 

 

Conhecimento 

 
Q3 

Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de aquisição 

de conhecimentos organizacionais proporcionada pela cooperação 

interorganizacional? 

 

Recursos 

 
Q4 

Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de obtenção 

de recursos organizacionais proporcionada pela cooperação 

interorganizacional? 

 

Custos 

 
 

Q5 

Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de 

diminuição de custos de transação e de contrato proporcionada pela 

cooperação interorganizacional? 

 

Institucional 

 
Q6 

Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de aquisição 

de maior legitimidade institucional das organizações proporcionada 

pela cooperação interorganizacional? 

 

Rede Social 

 
Q7 

Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de melhoria 

nas relações sociais empresariais proporcionadas pela cooperação 

interorganizacional? 

 

Capital Social 

 
Q8 

Qual a percepção dos empresários sobre os requisitos de capital 

social desejáveis para que ocorra a iniciativa de cooperação 

interorganizacional? 

 

Confiança 

 
Q9 

Qual a percepção dos empresários sobre a exigência de confiança 

nas relações de negócios como requisito para o desenvolvimento da 

cooperação interorganizacional? 

 

Governança 

 
Q10 

Qual a percepção dos empresários sobre a necessidade de adoção 

de regras de conduta como requisito para a manutenção da 

cooperação interorganizacional? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O QUADRO21, por sua vez, expõe as questões de pesquisa relacionadas ao 

segundo objetivo do estudo: Identificar diferenças nas percepções dos empresários 

em função de seus aspectos demográficos e das características de suas empresas. 
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Quadro 21–Questões de pesquisa relacionadas ao segundo objetivo do estudo 

Variáveis Questão Enunciado 

Escolaridade 

x            

Percepções 

 

Q11 

Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores 

que contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional 

em função de sua escolaridade? 

Gênero                    

x              

Percepções 

 

Q12 

Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores 

que contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional 

em função de seu gênero? 

Experiência  

x              

Percepções 

 

Q13 

Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores 

que contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional 

em função de sua experiência? 

Setor                            

x                 

Percepções 

 

Q14 

Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores 

que contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional 

em função do setor de atuação de suas empresas? 

Porte                          

x              

Percepções 

 

Q15 

Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores 

que contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional 

em função do porte de suas empresas? 

Tempo                      

x               

Percepções 

 

Q16 

Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores 

que contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional 

em função do tempo de existência de suas empresas? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Finalmente, o QUADRO 22, apresenta as questões de pesquisa relacionadas ao 

terceiro objetivo do estudo: Verificar a predisposição em cooperar 

interorganizacionalmente através das percepções, dos aspectos demográficos e das 

características das empresas. 

 

 

 

Quadro 22 – Questões de pesquisa relacionadas do terceiro objetivo do estudo 

Variáveis Questão Enunciado 

Percepções 

x 

Predisposição à Cooperação 

 

Q17 

Quanto da predisposição dos empresários à 

cooperação interorganizacional pode ser prevista por 

suas percepções sobre cada fator contribuinte?  

Aspectos Demográficos 

x 

Predisposição à Cooperação 

 

Q18 

Quanto da predisposição dos empresários à 

cooperação interorganizacional pode ser prevista por 

seus aspectos demográficos? 
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Características Empresa 

x 

Predisposição à Cooperação 

 

Q19 

Quanto da predisposição dos empresários à 

cooperação interorganizacional pode ser prevista pelas 

características de suas empresas? 

Percepções   

x 

Predisposição à Cooperação 

 

Q20 

Qual o conjunto de percepções que prediz de forma 

mais adequada a predisposição dos empresários em 

cooperar interorganizacionalmente? 

Aspectos Demográficos 

Características da Empresa 

X 

Predisposição à Cooperação 

 

Q21 

Qual o conjunto de aspectos demográficos e 

características de empresas que prediz de forma mais 

adequada a predisposição dos empresários em 

cooperar interorganizacionalmente? 

Percepções 

Aspectos Demográficos 

Características da Empresa 

X 

Predisposição à Cooperação 

 

 

Q22 

Qual o conjunto de percepções, aspectos demográficos 

e características de empresas que prediz de forma 

mais adequada a predisposição dos empresários em 

cooperar interorganizacionalmente? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A operacionalização da pesquisa é a disciplina dos dados; sua finalidade implícita é 

impor restrições controladas às mensurações de fenômenos naturais; com efeito, diz 

ao pesquisador o que fazer e o que não fazer. Em resumo, é uma planta da 

pesquisa. Se a operacionalização for bem concebida, o produto resultante da 

pesquisa tem maior possibilidade de ser válido empiricamente e merecer atenção 

científica. Sem conteúdo – boa teoria e boas questões– a operacionalização de 

qualquer pesquisa é vazia; mas sem forma, sem estrutura adequadamente 

concebida e criada para os propósitos da pesquisa, pouca coisa de valor pode ser 

realizada (KERLINGER, 1980). 

 

3.4 População e Amostra 

A população-alvo – coleção de elementos que possuem as informações procuradas 

pelo pesquisador, da qual é extraída a amostra do levantamento, e sobre a qual 

deve ser feita as inferências (MALHOTRA, 2012) –pesquisada foi composta por dois 

mil empresários atuantes em duas cidades do interior do estado de Minas Gerais 

(Capelinha e Guanhães). As unidades de coleta de dados – elementos de que se 

coletam as informações das variáveis do problema de pesquisa (BABBIE, 1999) – 
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foram os responsáveis pela administração das empresas (geralmente um sócio, ou o 

único proprietário da empresa). 

A estrutura da amostragem – lista ou registro da população da qual serão retiradas 

todas as unidades da amostra (COLLIS e HUSSEY, 2005) – foi composta pelos 

empresários que estiverem reunidos em um determinado encontro promovido pelas 

Associações Comercial, Industrial e de Serviço das cidades escolhidas para o 

levantamento. Nesses casos, não houve uma lista prévia a partir da qual a 

amostragem ocorreu, pois a criação da lista e o processo de amostragem o 

ocorreram simultaneamente (FOWLER, 2011).  

O processo de seleção dos indivíduos para amostra foi, então, não probabilística; 

isto é, os indivíduos tiveram possibilidades diferentes de serem selecionados, pois, 

foram sujeitos da pesquisa apenas aqueles que estiveram presentes na reunião das 

Associações Comercial, Industrial e de Serviço no dia da coleta de dados. Segundo 

Marconi e Lakatos (2008), em determinados casos, considerações de diversas 

ordens impedem a escolha de uma amostra probabilística, ficando a cargo do 

pesquisador a tentativa de buscar, por outras vias, uma amostra representativa; uma 

das formas é a procura de um subgrupo que seja típico em relação à população 

como um todo; tal subgrupo é utilizado como um “barômetro” da população; a ideia 

subjacente à escolha de uma comunidade típica é que ela se apresenta típica no 

que concerne a um conjunto de propriedades (MARCONI e LAKATOS, 2008). 

Qualquer discussão de méritos relativos à amostragem probabilística em relação à 

amostragem não probabilística mostra claramente a superioridade técnica da 

primeira: na amostragem probabilística os pesquisadores usam uma seleção 

aleatória de elementos para reduzir ou eliminar os vieses na amostragem, 

possibilitando estimar a amplitude de intervalo dentro do qual deve estar o 

parâmetro da população. Com uma abordagem subjetiva, como a amostragem não 

probabilística, a probabilidade de selecionar elementos da população é 

desconhecida, havendo maior chance de ocorrer viés no procedimento de seleção 

da amostra e de distorção nos resultados do estudo, além de não ser possível 

estimar a amplitude dentro da qual se espera encontrar o parâmetro da população 

(COOPER e SCHINDLER, 2011).A amostragem foi, então, por conveniência – 
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técnica de amostragem que procura obter uma amostra de elementos convenientes 

deixada a cargo do pesquisador (MALHOTRA, 2012).  

A generalização faz com que os frutos da pesquisa possam ter uma aplicação mais 

ampla. Por outro lado, apenas porque o estudo não encontra resultados passíveis de 

generalização não significa que ele não tenha relevância. Um estudo que busca 

perspectivas pode produzir resultados que sejam interessantes e possivelmente 

indiquem tendências merecedoras de replicação por outras pesquisas, sendo, dessa 

forma, válido. A questão importante é que não se deve fazer afirmações firmes ou 

exageradas com base em amostras não representativas (GRAY, 2012). 

O tamanho da amostra – número de elementos a serem incluídos no estudo 

(MALHOTRA, 2012) – que se utilizou para esta pesquisa foi de setenta empresários. 

Segundo Fowler (2011), se o critério do pesquisador ou as características do 

respondente, como disponibilidade ou iniciativa afetam as chances de seleção, não 

existe base estatística para avaliar quão bem ou quão pobremente a amostra 

representa a população; assim, abordagens comumente usadas para calcular 

intervalos de confiança em torno de estimativas de amostragem não são aplicáveis. 

Além disso, quando um nível de precisão necessário de uma amostra de pesquisa é 

especificado, isso geralmente ignora o fato de que haverá erros de outras fontes que 

não a amostragem; em tais casos, o cálculo de precisão baseado no erro de 

amostragem é apenas uma simplificação irrealista (FOWLER, 2011). Desta forma, o 

número de participantes para amostra foi determinado considerando-se as 

recomendações de Malhotra (2012): a natureza da pesquisa; o número de variáveis; 

a natureza da análise; e os tamanhos de amostras utilizados em estudos similares.  

 

3.5 Técnica de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o questionário 

estruturado – uma lista de questões cuidadosamente estruturadas, escolhidas após 

a realização de vários testes, tendo em vista extrair respostas confiáveis de uma 

amostra escolhida com o objetivo de descobrir o que o grupo selecionado de 

participantes faz, pensa ou sente (COLLIS e HUSSEY, 2005). O questionário 

especifica, antecipadamente, o tipo de informação a ser coletada, permitindo reunir 
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dados numéricos em escalas que serão, posteriormente, interpretados através de 

métodos estatísticos (CRESWELL, 2010). 

Em métodos de levantamento, geralmente, o questionário é estruturado visando 

certa padronização no processo de coleta de dados. Assim, as perguntas são feitas 

em uma ordem predeterminada, optando por dar à pesquisa um caráter direto, ou 

seja, o verdadeiro propósito da mesma é conhecido pelos entrevistados. As 

vantagens desse instrumento são: sua aplicação é simples; os dados obtidos são 

confiáveis porque as respostas se limitam às alternativas mencionadas; e a 

codificação, análise e interpretação dos dados são mais estruturados(MALHOTRA, 

2012). 

Por meio da participação em uma reunião da Associação Comercial, Industrial e de 

Serviço da cidade escolhida, os empresários foram abordados e os questionários 

distribuídos. Importante destacar que os empresários participantes desta pesquisa 

apesar de serem “associados” isto não implica que os mesmos cooperam entre si; 

pelo contrário: existem entidades de associação, porém, os empresários não 

assumem comportamentos cooperativos; e, justamente por isso, o estudo visa obter 

informações que auxiliem no entendimento deste fenômeno.  

 

A forma de aplicar o instrumento de coleta de dados – conhecida como distribuição 

de grupo – é indicada para pesquisas que serão realizadas em uma ou poucas 

localizações nas quais se consegue que a amostra seja reunida em um recinto ao 

mesmo tempo; tem como vantagem a possibilidade de explicar o questionário e 

responder quaisquer dúvidas dos participantes. É uma técnica conveniente e de 

baixo custo e o número de questionários utilizáveis que são coletados geralmente é 

alto (COLLIS e HUSSEY, 2005). As taxas de respostas podem ser aumentadas ao 

fazer com que o questionário seja respondido antes das pessoas deixarem o local; 

uma caixa para coletar os questionários, próxima da saída, pode ajudar a garantir a 

confidencialidade (GRAY, 2012). 

 

O questionário estruturado utilizado para a coleta de dados foi projetado 

exclusivamente para os propósitos dessa pesquisa. A não utilização de um 

instrumento já existente se deve ao fato de não terem sido encontrados 

questionários que fossem adequados aos objetivos do estudo. O simples fato de que 
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um questionário foi utilizado por alguém anteriormente não é garantia de que o 

mesmo seja bom ou, certamente, que seja apropriado para a dada pesquisa, pois 

muitos questionários inadequados são largamente utilizados por pesquisadores que 

não realizaram uma análise crítica dos mesmos (FOWLER, 2011). Além disso, 

quando se modifica um instrumento ou se combina instrumentos em um estudo, a 

validade e a confiabilidade originais podem não corroborar o novo instrumento 

(CRESWELL, 2010). 

 

Os questionários refletem a visão do mundo de quem fez o seu desenho, não 

importa o quão objetivo o pesquisador tente ser. Isso se aplica não apenas ao 

desenho de perguntas individuais, mas, com frequência, a própria escolha do tema 

da questão. Mais além, o que se escolhe não perguntar pode refletir a visão de 

mundo que o pesquisador decide incluir em um questionário. Portanto, é importante 

que o pesquisador esteja ciente disso e tente, o máximo possível, ser objetivo. São 

os valores, as percepções e os interesses do respondente que o pesquisador deve 

tentar captar e o questionário deve refleti-los ao máximo (GRAY, 2012). 

 

Uma maneira geral de obter informações das pessoas é fazendo-as reagirem a 

estímulos estruturados; em grande parte da pesquisa comportamental os estímulos 

estruturados são as escalas. Uma escala possui itens os quais cada um deve medir 

o que quer que seja medido; são construídas de forma que números diferentes 

possam ser atribuídos a sujeitos diferentes para indicarem quantidades diferentes de 

propriedade ou atributo em mensuração (KERLINGER, 1980). Segundo Marconi e 

Lakatos (2008), escala é um instrumento científico de observação e mensuração dos 

fenômenos sociais, idealizada com a finalidade de medir a intensidade das atitudes 

e opiniões na forma mais objetiva possível; constitui-se em uma série de índices de 

atitudes, em que cada um recebe um valor quantitativo em relação aos demais. 

Segundo as autoras, o postulado que baseia a aplicação da escala é que, das ações 

externas, pode-se deduzir mecanismos internos da pessoa, portanto, as atitudes 

podem ser medidas por respostas. 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi composto por duas seções (ver 

Apêndice): a primeira seção mensurou a possibilidade dos entrevistados em 

cooperarem interorganizacionalmente e as percepções dos respondentes quanto 
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aos fatores considerados como possíveis influenciadores da predisposição à 

cooperação interorganizacional (escala intervalar do tipo Likert com onze pontos); e 

a segunda seção classificou os respondentes quanto a seus aspectos demográficos 

e características de suas empresas (escala nominal com duas ou três categorias). 

Realizou-se um pré-teste com a participação de quinze empresários em uma reunião 

de Associação Comercial, Industrial e de Serviço em uma cidade diferente daquelas 

utilizadas pela pesquisa. Apesar da localidade do pré-teste ser diferente, os 

indivíduos tinham os mesmos perfis daqueles que foram pesquisados oficialmente. 

Essa testagem foi importante para o estabelecimento da validade de conteúdo e 

para melhoria das questões, do formato e das escalas, pois as sugestões de 

modificações foram incorporadas na versão final do instrumento de coleta de dados 

(CRESWELL, 2010).Após o pré-teste, a versão final do questionário (apresentado no 

Apêndice), utilizada na coleta de dados, ficou contendo 37 itens, distribuídos 

conforme o QUADRO 23: 

Quadro 23 – Distribuição dos itens no questionário 

Itens Variáveis Uso 

01 Predisposição à Cooperação Mensuração de resultado 

02 – 13 – 23 Aprendizagem Mensuração de percepção 

03 – 09 – 28 Inovação Mensuração de percepção 

04 – 22 – 24 Conhecimento Mensuração de percepção 

11 – 19 – 31 Recursos Mensuração de percepção 

05 – 17 – 20 Custos Mensuração de percepção 

12 – 18 – 30 Institucional Mensuração de percepção 

07 – 08 – 14 Rede Social Mensuração de percepção 

06 – 15 – 26 Capital Social Mensuração de percepção 

10 – 16 – 27 Confiança Mensuração de percepção 

21 – 25 – 29 Governança Mensuração de percepção 

32 Setor Classificação da empresa 

33 Porte Classificação da empresa 

34 Tempo Classificação da empresa 

35 Escolaridade Classificação do empresário 

37 Gênero Classificação do empresário 

36 Experiência Classificação do empresário 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.6 Estratégia de análise dos dados 

Os processos estatísticos permitem obter, de conjuntos complexos, representações 

simples, e constatar se essas verificações simplificadas têm relações entre si. O 

método estatístico significa redução de fenômenos sociológicos, políticos, 

econômicos a termos quantitativos, possibilitando manipulações estatísticas que 

visam comprovar relações dos fenômenos entre si e obter generalizações sobre sua 

natureza, ocorrência ou significado. O papel do método estatístico é, antes de tudo, 

fornecer uma descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo 

organizado (MARCONI e LAKATOS, 2011). 

Análise é a categorização, ordenação, manipulação e sumarização de dados; seu 

objetivo é reduzir grandes quantidades de dados brutos passando-os para uma 

forma interpretável e mensurável de maneira que características de situações, 

acontecimentos e de pessoas possam ser descritas sucintamente e as relações 

entre as variáveis estudas e interpretadas. A estatística, naturalmente, faz parte da 

análise, pois é o método de analisar dados obtidos de amostras de observações 

com o fim de descrever populações, estudar e comparar fontes de variância, para 

ajudar a tomar decisões sobre aceitar ou rejeitar relações entre fenômenos e para 

ajudar a fazer inferências fidedignas de observações empíricas (KERLINGER, 

1980).  

1ª Etapa: Análise uni-variada – distribuição de frequências 

Em uma distribuição de frequência considera-se uma variável de cada vez, tendo 

por objetivo obter uma contagem do número de respostas associadas a diferentes 

valores de uma variável. Os dados das frequências foram usados para a construção 

de histogramas ou gráficos de barras verticais. As estatísticas utilizadas para 

analisar as distribuições foram as medidas de posição (média, moda e mediana), as 

medidas de dispersão (intervalo, intervalo interquartil, desvio-padrão e coeficiente de 

variação) e as medidas de forma (assimetria e curtose) (MALHOTRA, 2012). 

2ª Etapa: Análise bivariada da diferença de grupos – análise de variância 

A análise de variância é utilizada para o estudo das diferenças nos valores da média 

da variável dependente que, por sua vez, estão associados ao efeito das variáveis 

independentes controladas, após levar em conta a influência das variáveis 
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independentes não controladas. As análises de variância envolveram uma única 

variável categórica por vez, ou seja, realizou-se a ANOVA de um fator. A estatística 

utilizada para estas análises foi a F que testa a igualdade das médias das categorias 

na população (MALHOTRA, 2012). A ANOVA foi realizada pelo fato do pesquisador 

querer compreender a extensão e o caráter das diferenças de uma ou mais variáveis 

métricas ao longo de dois ou mais grupos formados a partir das categorias de uma 

variável não métrica (HAIR et. al., 2009). As variáveis métricas envolvidas nesta 

análise foram as percepções sobre os dez fatores utilizados no estudo; já as 

variáveis categóricas foram os aspectos demográficos dos empresários –

Escolaridade, Gênero e Experiência – e as características das empresas – Porte, 

Setor e Tempo.  

3ª Etapa: Análise bivariada e multivariada – regressões lineares 

As relações entre variáveis também serviram como base para estimativas. Assim, 

valores observados nas variáveis independentes foram utilizados na tentativa de 

estimar ou predizer valores correspondentes da variável dependente através da 

técnica de análise de regressão linear (COOPER e SCHINDLER, 2011). A regressão 

linear bivariada é um procedimento de dedução de uma relação matemática, na 

forma de uma equação, entre uma única variável métrica dependente e uma única 

variável métrica independente ou previsora (MALHOTRA, 2012). Uma função de 

regressão linear bivariada descreve como a média da variável dependente muda de 

acordo com o valor da variável independente (AGRESTI e FINLAY, 2012). 

A regressão linear múltipla é o método de análise apropriado quando o problema de 

pesquisa envolve uma única variável dependente métrica considerada como 

relacionada a duas ou mais variáveis independentes métricas. O objetivo da análise 

de regressão linear múltipla é prever as mudanças na variável dependente como 

resposta a mudanças nas variáveis independentes. Sempre que o pesquisador 

estiver interessado em prever a quantia ou a magnitude da variável dependente, a 

regressão linear múltipla será útil (HAIR et. al., 2009). 

Geralmente, o modelo de regressão linear inclui: variáveis explicativas por motivos 

teóricos; variáveis de investigação para verificar se explicam alguma variação na 

variável dependente; e variáveis para permitir interações. Em tais situações, pode 

ser difícil decidir quais variáveis usar e quais excluir(AGRESTI e FINLAY, 2012). Na 
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busca pelo modelo mais adequado, a regressão linear passo a passo foi o 

procedimento pelo qual as variáveis previsoras entraram ou saíram da equação, 

objetivando selecionar um pequeno subconjunto de variáveis que respondam pela 

maior parte da variação da variável dependente (MALHOTRA, 2012). 

 

O QUADRO 24 faz uma síntese da pesquisa ao relacionar os objetivos propostos às 

questões de pesquisa e às estratégias de análise utilizadas: 

 

Quadro 24–Objetivos, questões de pesquisa e estratégias de análise dos dados 

Objetivo Questões Análise Estatística 

Mensurar as percepções dos empresários sobre os 

fatores que podem influenciar a iniciativa de 

cooperação interorganizacional. 

 

Q1 à Q10 

 

Uni-variada 

Distribuição de 

Frequências 

Identificar diferenças nas percepções dos empresários 

em função de seus aspectos demográficos e das 

características de suas empresas. 

 

Q11 à Q16 

Bivariada – 

Diferença de 

Grupos 

Análise de 

Variância 

Verificar a predisposição em cooperar 

interorganizacionalmente através das percepções, dos 

aspectos demográficos e das características das 

empresas. 

 

Q17 à Q22 

 

Bivariada e 

Multivariada 

Regressões 

Lineares 

Bivariadas e 

Multivariadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo é formado por duas partes. A primeira parte traz a caracterização dos 

respondentes, apresentando suas distribuições em cada uma das categorias 

utilizadas na pesquisa. As categorias foram dividas entre as características das 

empresas e os aspectos demográficos dos empresários. Em relação às empresas, 

as classificações foram feitas de acordo com setor, porte (por número de 

funcionários) e tempo de existência. Já os empresários foram categorizados 

conforme escolaridade, gênero, e experiência empresarial (número de anos como 

empresário). A segunda parte do capítulo expõe os resultados dos testes estatísticos 

empregados para a obtenção das informações necessárias para atingir os objetivos 

propostos e responder a pergunta norteadora da pesquisa. Essa seção se subdivide 

de acordo com cada objetivo específico proposto que, por sua vez, está relacionado 

a uma etapa da análise de dados. Vinte e duas questões de pesquisa foram 

estabelecidas como guias para as análises estatísticas. O processamento dos dados 

foi realizado com o auxílio do software estatístico SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences)versão 18. 

4.1 Caracterização dos respondentes 

Foram entregues 83 formulários em duas reuniões das Associações Comercial, 

Industrial e de Serviço das cidades escolhidas para coleta de dados; destes, 70 

foram totalmente preenchidos, atingindo-se uma taxa de 84% de questionários 

válidos; desta forma, optou-se então por não realizar as análises estatísticas com 

dados faltantes. Em Guanhães foram obtidos 29 formulários completos, 

representado 42% dos entrevistados; em Capelinha, foram 41 formulários 

devidamente assinalados, significando58% da amostra utilizada na pesquisa. A 

TABELA 1apresenta as distribuições das características das empresas levantadas 

pelo estudo: 

Tabela 1 –Distribuição da amostra em relação às características das empresas  

Setor N. % Funcionários N. % Existência  N. % 

Indústria    07    10 Menos de 7    21                    30 Menos de 3anos   19             28 

Comércio    43    62 De 7 a 15    33    47 De 3 a 10 anos   24         33 

Serviço    20    28 Mais de 15    17    24 Mais de 10 anos   27   39 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com a TABELA 1, as indústrias são minoria dentre as empresas, 

prevalecendo o número de organizações comerciais; já as empresas prestadoras de 

serviços representam quase um terço das empresas participantes da coleta de 

dados. Em relação ao porte das empresas, medido pelo número de funcionários, 

nota-se que quase a metade das empresas tem entre 7 e 15 empregados, o que, 

para os padrões das cidades pesquisadas, representam organizações de “pequeno 

porte”; empresas consideradas de “médio porte”, ou seja, aquelas com mais de 15 

empregados são um quarto dos respondentes; e, finalmente, empresas tidas como 

de “micro porte” (com menos de 7 empregados) são praticamente um terço dos 

entrevistados. Sobre o tempo de existência das empresas, mais uma vez 

considerando os padrões adotados pelas cidades, empresas vistas como “entrantes” 

(com menos de 3 anos de mercado), “estabilizadas” (com 3 a 10 anos de mercado), 

e “consolidadas” (com mais de 10 anos de mercado), representam, cada uma, 

praticamente um terço da amostra. 

A TABELA 2apresentaas distribuições dos empresários participantes da pesquisa 

quanto a seus aspectos demográficos. 

Tabela 2 – Distribuição da amostra em relação aos aspectos demográficos dos empresários 

Escolaridade N. % Experiência  N. % Gênero N. % 

Fundamental    10   15 Menos de 4anos   15  21 Masculino   47              67 

Médio    45   64 De 4 a12 anos   25  36 Feminino   23   33 

Superior 15   21 Mais de 12 anos   30  43  

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao se observar a TABELA 2, percebe-se que a maior parte dos empresários possui 

o ensino médio, um quinto possuem o ensino superior e apenas 15% possuem o 

ensino fundamental.  Em relação à experiência empresarial, os respondentes podem 

ser considerados, com base nos padrões das cidades onde os dados foram obtidos, 

em sua maioria como “experientes” (empresário com até 12 anos de carreira) e 

“especialistas” (empresário com mais de 12 anos de carreira), e, desta forma, 

apenas um quinto é considerada como empresários “iniciantes” (menos de 4 anos 

de carreira empresarial). Finalmente, ao se abordar sobre o gênero nota-se que dois 

terços dos respondentes são homens e um terço são mulheres. 
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Ponto importante a ser destacado nestas categorizações é que existe diferença 

entre o aspecto demográfico Experiência do empresário e a característica da 

empresa Tempo de mercado: a primeira categoria se refere a quantos anos o 

indivíduo se considera empresário, independentemente de ser em sua atual 

empresa ou em outra que o mesmo possa ter possuído anteriormente; já a segunda 

categoria se refere a quantos anos a empresa existe, independentemente de ser de 

propriedade do indivíduo respondente desde sua abertura ou não (no caso do 

empresário ter adquirido o negócio quando o mesmo já se encontrava em 

funcionamento). 

 

4.2 Resultados das análises estatísticas 

As análises dos dados buscaram alcançar os objetivos específicos e responder a 

pergunta norteadora da pesquisa. Cada subseção trata de um objetivo específico e 

reapresenta as questões de pesquisa utilizadas como guias para a obtenção das 

informações necessárias para o cumprimento do que foi proposto pelo estudo. 

 

4.2.1As percepções dos empresários sobre os fatores que podem influenciar a 

iniciativa de cooperação interorganizacional 

Para o atendimento do primeiro objetivo do estudo que foi “Mensurar as percepções 

dos empresários sobre os fatores que podem influenciar a iniciativa de cooperação 

interorganizacional” realizou-se a primeira etapa da análise de dados. Esta fase 

consistiu em análises uni-variadas, onde as questões de pesquisa Q1à Q10foram 

respondidas através de gráficos contendo as distribuições de frequências das 

respostas dos empresários sobre os itens do questionário relacionados a cada um 

dos fatores. Nesta parte da análise dos dados, os valores referentes à média e ao 

desvio padrão foram arredondados para facilitar sua leitura. 

Q1:Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de incremento da 

aprendizagem organizacional proporcionada pela cooperação interorganizacional? 
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O GRÁFICO1 traz a distribuição das frequências das respostas dos empresários 

sobre os itens do questionário que objetivaram mensurar suas percepções sobre a 

aprendizagem interorganizacional oportunizada pela cooperação entre empresas. 

 

Gráfico 1 – Percepção dos empresários sobre a                                                                            
possibilidade de aprendizagem interorganizacional 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com o GRÁFICO1, com uma média próxima à 5.8, os empresários 

concordam parcialmente que a cooperação entre empresas pode proporcionar 

aprendizagem interorganizacional. Os escores indicam também que as percepções 

sobre este benefício estão mais próximas ao ponto médio da escala, mostrando que 

a maioria dos empresários não possui uma visão bem definida sobre este fator.  O 

desvio padrão próximo a 1.6 indica haver um diferença considerável nas percepções 

dos empresários, pois, como se pode observar, alguns empresários discordam 

parcialmente quase que no extremo esquerdo da escala, tendendo a desconsiderar 

fortemente a possibilidade de aprender com outros empresários; enquanto outros 

concordam parcialmente quase que no extremo direito da escala, tendendo a 

considerar bastante a possibilidade de aprenderem com outros empresários. Os 
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pesquisados parecem não discordar e nem concordar que a sinergia proveniente 

das interações entre as empresas (LARSSON et. al., 1998) possibilita o 

compartilhamento de informações (LARENTIS, 2012) e de objetivos em comum 

(BESSANT e TSEKOURAS, 1998), oportunizando melhorias em processos, 

produtos ou serviços (HUMAN e PROVAN, 1997). 

Q2: Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de adoção de 

inovações organizacionais proporcionada pela cooperação interorganizacional? 

O GRÁFICO2 apresenta a distribuição das frequências das respostas dos 

empresários sobre os itens do questionário que intencionaram mensurar suas 

percepções sobre a possiblidade de inovações proporcionada pela cooperação entre 

empresas. 

Gráfico 2 – Percepção dos empresários sobre a possibilidade de inovação interorganizacional 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se observar o GRÁFICO2, percebe-se que os empresários indicaram estar 

parcialmente de acordo com a oportunidade de inovarem quando colaboram uns 

com os outros. Neste fator, os empresários também não apresentaram uma visão 
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bem definida, pois as respostas predominam na parte central da escala, tendendo 

levemente para a direita. Com um desvio-padrão próximo a 1.7, nota-se uma 

diferença considerável nas percepções dos empresários sobre a oportunidade de 

beneficiarem-se com as possíveis inovações provenientes das parcerias 

empresariais. Os pesquisados parecem tender a enxergar que o mercado demanda 

o uso simultâneo de diferentes conjuntos de habilidades e conhecimentos que pode 

estar fora do alcance de uma empresa isolada (POWELL et. al., 1996) e que a 

cooperação entre empresas é um mecanismo difusor de informações (BALESTRIN 

et. al., 2007), pois as inovações são o resultado das interatividades de diversos 

atores distribuídos em variadas instituições (LUNDVALL, 2002). 

Q3: Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de aquisição de 

conhecimentos organizacionais proporcionada pela cooperação interorganizacional? 

O GRÁFICO3 apresenta a distribuição de frequência das respostas dos empresários 

sobre os itens do questionário que visaram mensurar suas percepções sobre a 

oportunidade de transmissão e recepção de conhecimento entre empresas. 

Gráfico 3 – Percepção dos empresários sobre a possibilidade de aquisição de conhecimento 
interorganizacional 

 

                        Fonte: Dados da pesquisa 
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Assim como nos fatores Aprendizagem e Inovação, o GRÁFICO 3 mostra que os 

empresários concordam parcialmente que a cooperação interorganizacional pode 

fazer com que haja aquisição de conhecimento interorganizacional. Neste fator, as 

respostas dos empresários tenderam ainda mais para o centro da distribuição, pois a 

média na escala foi de 5.3, mais próxima ao ponto onde os respondentes 

manifestam não concordarem e nem discordarem da proposição apresentada. O 

desvio-padrão para este fator também se diferenciou dos dois primeiros fatores 

apresentando um valor próximo de 1.2, significando que as diferenças nas 

percepções dos empresários sobre a transferência de conhecimentos 

interorganizacionais não variou tanto como nos fatores anteriormente apresentados. 

Os pesquisados mais uma vez indicam concordar parcialmente que é possível criar 

conhecimento interorganizacional (NONAKA e NISHIGUCHI, 2001), pois o 

conhecimento pode ser adquirido através da busca externa entre parceiros (CUNHA 

et. al., 2007) uma vez que a cooperação interorganizacional fornece suporte ao 

compartilhamento e articulação de grande diversidade de contribuições (ROCHA e 

IPIRANGA, 2007). 

Q4: Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de obtenção de 

recursos organizacionais proporcionada pela cooperação interorganizacional? 

No GRÁFICO4 apresenta-se a distribuição da frequência de respostas dos 

empresários sobre suas percepções relacionadas ao compartilhamento 

interorganizacional de recursos. 
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Gráfico 4 – Percepção dos empresários sobre a possibilidade de obtenção de recursos 

interorganizacionais 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao visualizar-se o GRÁFICO4, nota-se que os empresários têm uma percepção um 

pouco mais positiva sobre o fator Recursos se comparado ao grupo de fatores 

Aprendizagem, Inovação e Conhecimento. Assim, apesar dos empresários também 

concordarem parcialmente que a cooperar possa oportunizar a troca de recursos 

empresariais, o escore médio foi mais alto, praticamente 6.0. O desvio-padrão 

próximo a 1.4 mostra que há uma diferença considerável entre as percepções dos 

diferentes grupos de empresários participantes da pesquisa. A distribuição dos 

escores tende à direita da escala, confirmando que os empresários tendem mais a 

concordar do que discordar que as parcerias entre empresas podem fazer com que 

os recursos empresariais sejam melhores aproveitados. Os dados indicam, então, 

que os participantes da pesquisa concordam em parte que a cooperação entre 

empresas pode ser uma forma de acessar recursos, sobretudo intangíveis, os quais 

de outra forma estariam indisponíveis para as empresas individualmente (BARNEY, 

2002), além do fato que a lucratividade e o crescimento das empresas são devidos 
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também à posse e utilização de recursos essenciais, únicos e idiossincráticos 

(MARTINS et. al., 2009) que ditam a forma como o ambiente afeta e limita as 

organizações (PERIM e ZANQUETTO FILHO, 2007). 

Q5: Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de diminuição de 

custos de transação e de contrato proporcionada pela cooperação 

interorganizacional? 

O GRÁFICO5 traz a distribuição das frequências dos escores obtidos pelos 

empresários em itens do questionário que procuraram mensurar suas percepções a 

oportunidade de redução de custos interorganizacionais. 

 

Gráfico 5 – Percepção dos empresários sobre a possibilidade de redução de custos 
interorganizacionais 

 

                      Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com o GRÁFICO5, não houve empresários, entre aqueles que os dados 

foram analisados, que discordasse que a parceria entre empresas pode reduzir 

algum tipo de custo empresarial. Dentre os fatores listados, este apresenta uma das 

maiores médias na escala, alcançando 6.6. O desvio-padrão também se diferencia, 

apresentando o valor de 0.9, significando que a diferença entre as percepções dos 
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empresários para este fator é relativamente pequena.  A distribuição de respostas na 

escala, em consequência de não haver nenhum respondente que discordasse das 

proposições apresentados, está totalmente para a direita, ou seja, os empresários 

participantes na pesquisa têm a percepção de que cooperar 

interorganizacionalmente reduz custos de contrato e transação. Assim, os resultados 

parecem revelar que os pesquisados concordam parcialmente que as empresas 

cooperadas podem alcançar uma equalização adequada entre o mercado e a 

hierarquia numa estrutura que minimiza os custos (VALE, 2007) que podem ser ex-

ante (relacionados à busca de informações) e/ou ex-post (relacionados a medidas 

de controle) (SILVA e BOEHE, 2003). 

Q6: Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de aquisição de maior 

legitimidade institucional das organizações proporcionada pela cooperação 

interorganizacional? 

A distribuição das frequências das respostas dos empresários sobre suas 

percepções relacionadas à possibilidade de melhoria na legitimidade institucional 

proporcionada pela cooperação entre empresas é apresentada no GRÁFICO6. 

Gráfico 6 – Percepção dos empresários sobre a possibilidade de aumento da legitimidade 
institucional proporcionado pela cooperação interorganizacional 

 

                   Fonte: Dados da pesquisa 
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Com base no GRÁFICO6 percebe-se que este é um dos dois fatores, dentre aqueles 

analisados pelo estudo, onde os empresários, em média, discordaram parcialmente 

das proposições apresentadas. Assim, para os empresários que tiveram seus dados 

analisados, a cooperação interorganizacional pouco melhoraria a legitimidade 

institucional de suas empresas. A distribuição na escala é bem equilibrada, 

apresentado a maioria dos empresários com percepções entre 3 e 4.5 pontos, uma 

minoria de empresários que discorda de forma mais intensa com escores variando 

entre 2 e 3,  e outra minoria que concorda de forma moderada com escores entre 6 

e 7. O desvio-padrão de 1.2 indica que a diferença nas percepções dos empresários 

sobre este fator é relativamente pequena. Percebe-se, então, que os pesquisados 

discordam em parte que a cooperação entre empresas é um novo formato 

organizacional proveniente da adaptação ao contexto técnico e da busca de 

legitimidade (CARVALHO et. al., 2005). Desta forma, para os participantes do 

estudo, a cooperação interorganizacional parece não ser considerada uma 

adaptação funcional à competição (GULATI, 1999) e que as organizações 

independem da incorporação de práticas e de procedimentos racionalizados e 

institucionalizados pela sociedade (MEYER e ROWAN, 1977), não havendo, assim, 

preponderância da cultura na compreensão dos processos de criação, transmissão e 

manutenção da realidade (POWELL e DIMAGGIO, 1991). 

Q7: Qual a percepção dos empresários sobre a possibilidade de melhoria nas 

relações sociais empresariais proporcionadas pela cooperação interorganizacional? 

O GRÁFICO7 traz as distribuições de frequências das respostas dos empresários 

sobre os itens do formulário que abordaram sobre as possibilidades de 

aperfeiçoamento das relações sócia-empresariais através das parcerias entre 

empresas. 
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Gráfico 7 – Percepção dos empresários sobre a possibilidade de melhoria das relações sociais 
proporcionada pela cooperação interorganizacional 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Dentre os fatores analisados pelo estudo, o GRÁFICO7 apresenta o que alcançou o 

maior escore médio na escala Likert (7.0). Os empresários concordaram de forma 

mais intensa que, ao cooperarem uns com os outros, suas relações sociais podem 

melhorar, fazendo com que os negócios fluam de forma mais dinâmica. Apesar de 

haver uma diferença razoável nas percepções entre os empresários sobre este fator 

(desvio-padrão de 1.6), a distribuição na escala está quase que totalmente para a 

direita, chegando, inclusive, próxima ao escore máximo. Pode-se verificar, então, 

que os participantes do estudo concordam que o ambiente organizacional é uma 

rede social composta por outras organizações (NOHRIA, 1992) e que tais redes 

estabelecem as interações e as limitações que pesam sobre as escolhas e 

orientações dos indivíduos (MARTELETO, 2001) sendo que, desta forma, a ação 

econômica do indivíduo é afetada tanto pelas relações que possui com outros 

indivíduos quanto pela rede de relacionamentos em que está inserido 

(GRANOVETTER, 1992). 

Q8: Qual a percepção dos empresários sobre os requisitos de capital social 

desejáveis para que ocorra a iniciativa de cooperação interorganizacional? 
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A distribuição da frequência das respostas dos empresários sobre suas percepções 

relacionadas aos requisitos de capital social propícios para a cooperação entre 

empresas é apresentada no GRÁFICO8. 

Gráfico 8 – Percepção dos empresários sobre os requisitos de capital social desejáveis para a 
inicialização da cooperação interorganizacional 

 

                           Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme o GRÁFICO8, os empresários pesquisados, em média, discordam 

parcialmente que seus ambientes de negócios sejam propícios para a inicialização 

da cooperação interorganizacional. Apesar de o escore médio estar próximo ao 

ponto central da escala (4.4), nota-se que há um pouco mais de empresários 

inclinados a discordar que as localidades onde estão inseridas suas empresas 

sejamreceptivas à cooperação interorganizacional. O desvio-padrão de 1.2 significa 

que o posicionamento dos empresários sobre este fator não varia de forma muito 

ampla.Este resultado parece indicar que os ambientes de negócios onde os dados 

foram coletados não apresentam um alto capital social, ou seja, os empresários da 

pesquisa não demonstraram possuir relações de confiança, reciprocidade em 

obrigações e normas compartilhadas (PUTNAM, 2002) com outros empresários e, 

desta forma, tanto os recursos que os mesmos são capazes de acessar, quanto a 
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natureza de seus envolvimentos em agrupamentos informais (GROOTAERT et. al., 

2003) parecem ser insuficientes para a cooperação interorganizacional. Portanto, os 

níveis de confiança, o desenvolvimento de canais de informações e o trabalho pelo 

bem coletivo (COLEMAN, 1988) indicam serem insatisfatórios para a inicialização de 

redes colaborativas interempresariais. 

Q9: Qual a percepção dos empresários sobre a exigência de confiança nas relações 

de negócios como requisito para o desenvolvimento da cooperação 

interorganizacional? 

O GRÁFICO9 apresenta a percepção dos respondentes sobre proposições 

relacionadas à confiabilidade de possíveis parceiros de negócios. 

 

Gráfico 9 – Percepção dos empresários sobre a confiabilidade dos parceiros para cooperação 
interorganizacional 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa 

Como é possível se observar no GRÁFICO9, com um escore médio próximo de 5.7, 

os empresários pesquisados tendem a concordar parcialmente que, para uma 

possível cooperação entre empresas, seus parceiros podem ser considerados 

confiáveis. Este fator apresenta grande concentração dos escores próximos a parte 
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central da escala, mas há um quantidade considerável de respondentes que 

pontuaram entre 5.5 e 6.5, indicando uma tendência maior em concordar com as 

proposições relacionadas a confiança interorganizacional. O desvio padrão de 1.2 

representa uma variação relativamente moderada nas percepções dos empresários 

sobre este fator. Os empresários participantes do estudo concordam parcialmente, 

mesmo que com pouca intensidade, que cooperar interorganizacionalmente envolve 

vulnerabilidade, reciprocidade e expectativa (TZAFRIR e HAREL, 2002) e que 

confiar é produto do longo padrão histórico de associativismo, compromisso cívico e 

interações extrafamiliares (LOCKE, 2001), sendo um fenômeno complexo composto 

por diversos aspectos em um enfoque multidimensional que variam em função do 

contexto social, dos objetivos dos atores e do estágio das relações estabelecidas 

(LANE, 1998). 

Q10: Qual a percepção dos empresários sobre a necessidade de adoção de regras 

de conduta como requisito para a manutenção da cooperação interorganizacional? 

Finalmente, o GRÁFICO 10 apresenta a distribuição de frequências das respostas 

dos empresários sobre suas percepções relacionadas à governança 

interorganizacional.  
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Gráfico 10 – Percepção dos empresários sobre a adoção de normas governamentais para a 
cooperação interorganizacional 

 

                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se analisar o GRÁFICO 10 percebe-se que os empresários concordam, 

parcialmente e em um grau relativamente alto (média de 6.5), que a governança 

interorganizacional se faz necessária para que a cooperação interorganizacional 

ocorra. O desvio-padrão próximo a 1.45 indica que existe uma variabilidade bastante 

considerável entre as percepções dos empresários, os quais tiveram grande 

amplitude entre seus escores mínimo e máximo (de 3.0 a 9.0).Percebe-se, assim, 

que os participantes do estudo concordam em parte que a existência de regras, 

mecanismos de controle e definição de incentivos pode tornar a cooperação mais 

eficiente (WEGNER et. al., 2012) desde que tais regras consigam equilibrar 

interesses conflitantes e assegurar a viabilidade de longo prazo da parceria 

(THEURL, 2005). Desta forma, parece que os empresários respondentes do 

questionário concordam parcialmente em abrir mão de sua liberdade individual e 

permitir que determinados componentes de seu negócio sejam regidos por regras 

criadas pelo grupo de parceiros (ALBERS, 2005). 
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4.2.2 As diferenças nas percepções dos empresários em função de seus 

aspectos demográficos e das características de suas empresas 

Para o atingimento do segundo objetivo do estudo que foi “Identificar diferenças nas 

percepções dos empresários em função de seus aspectos demográficos e das 

características de suas empresas” foi proposta a segunda etapa da análise de dados 

constituída por análises de variância de um fator. Esta estatística bivariada buscou 

responder as questões de pesquisa Q11 à Q16 que abordaram as diferenças entre 

grupos.  

Q11:Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores que 

contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional em função de sua 

escolaridade? 

A TABELA 3 apresenta as diferenças nas percepções dos empresários – para cada 

um dos fatores – devidas a seus distintos graus de escolaridade (ensino 

fundamental, ensino médio ou ensino superior). 

 

Tabela 3 – Diferença nas percepções dos empresários em função de sua escolaridade 

ANOVA 

 Soma de 

Quadrados 

 

gl 

Quadrados 

Médios 

Razão 

F 

Signif. 

F 

 

APREND. 

Entre Grupos 88,992 2 44,496 38,163 0,000 

Dentro de Grupos 78,119 67 1,166   

Total 167,111 69    

 

INOV. 

Entre Grupos 103,469 2 51,735 40,196 0,000 

Dentro de Grupos 86,234 67 1,287   

Total 189,703 69    

 

CONH. 

Entre Grupos 39,441 2 19,721 23,030 0,000 

Dentro de Grupos 57,372 67 0,856   

Total 96,814 69    

 

RECURS. 

Entre Grupos 22,607 2 11,303 7,092 0,002 

Dentro de Grupos 106,791 67 1,594   

Total 129,398 69    

 

CUST. 

Entre Grupos 9,170 2 4,585 6,213 0,003 

Dentro de Grupos 49,442 67 0,738   
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Total 58,612 69    

 

INSTIT. 

Entre Grupos 49,662 2 24,831 30,142 0,000 

Dentro de Grupos 55,193 67 0,824   

Total 104,855 69    

 

R. SOC. 

Entre Grupos 97,930 2 48,965 46,794 0,000 

Dentro de Grupos 70,108 67 1,046   

Total 168,038 69    

 

C. SOC. 

Entre Grupos 49,230 2 24,615 29,819 0,000 

Dentro de Grupos 55,308 67 0,825   

Total 104,538 69    

 

CONF. 

Entre Grupos 50,600 2 25,300 28,861 0,000 

Dentro de Grupos 58,734 67 0,877   

Total 109,334 69    

 

GOV. 

Entre Grupos 59,060 2 29,530 22,844 0,000 

Dentro de Grupos 86,610 67 1,293   

Total 145,670 69    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os resultados da ANOVA exibidos na TABELA 3 e adotando como 

valor de significância p< 0,05, nota-se que as percepções dos empresários sobre os 

fatores empregados para este estudo se diferenciam em função do grau de 

escolaridade que possuem. Para esta análise destacam-se as percepções sobre os 

fatores Aprendizagem, Inovação, Institucional e Rede Social que apresentaram 

valores da razão F superiores a 30, significando uma diferença entre grupos/dentro 

dos grupos razoável.  

 
 
Q12:Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores que 

contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional em função de seu 

gênero? 

A TABELA 4 apresenta as diferenças nas percepções dos empresários – para cada 

um dos fatores – devidas às distinções de gênero. 
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Tabela 4 – Diferença nas percepções dos empresários em função de seu gênero 

ANOVA 

 Soma de 

Quadrados 

 

gl 

Quadrados 

Médios 

Razão 

F 

Signif. 

F 

 

APREND. 

Entre Grupos 9,901 1 9,901 4,283 0,042 

Dentro de Grupos 157,210 68 2,312   

Total 167,111 69    

 

INOV. 

Entre Grupos 13,603 1 13,603 5,253 0,025 

Dentro de Grupos 176,100 68 2,590   

Total 189,703 69    

 

CONH. 

Entre Grupos 0,468 1 0,468 0,330 0,567 

Dentro de Grupos 96,346 68 1,417   

Total 96,814 69    

 

RECURS. 

Entre Grupos 0,475 1 0,475 0,251 0,618 

Dentro de Grupos 128,922 68 1,896   

Total 129,398 69    

 

CUST. 

Entre Grupos 0,852 1 0,852 1,003 0,320 

Dentro de Grupos 57,760 68 0,849   

Total 58,612 69    

 

INSTIT. 

Entre Grupos 4,338 1 4,338 2,935 0,091 

Dentro de Grupos 100,517 68 1,478   

Total 104,855 69    

 

R. SOC. 

Entre Grupos 17,028 1 17,028 7,668 0,007 

Dentro de Grupos 151,010 68 2,221   

Total 168,038 69    

 

C. SOC. 

Entre Grupos 14,147 1 14,147 10,643 0,002 

Dentro de Grupos 90,391 68 1,329   

Total 104,538 69    

 

CONF. 

Entre Grupos 10,160 1 10,160 6,967 0,010 

Dentro de Grupos 99,174 68 1,458   

Total 109,334 69    

 

GOV. 

Entre Grupos 14,634 1 14,634 7,594 0,008 

Dentro de Grupos 131,036 68 1,927   

Total 145,670 69    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os resultados da ANOVA exibidos na TABELA 4 e tendo como valor 

de significância p< 0,05, percebe-se que os fatores Aprendizagem, Inovação, Rede 
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Social, Capital Social, Confiança e Governança apresentam diferenciação nas 

percepções dos empresários em função de seu gênero. As razões F para estas 

análises de variâncias não foram muito representativas, tendo o fator Capital Social 

assumido o maior valor, ou seja, dentre os fatores analisados, este é o que 

apresenta maior diferença na relação entre grupos/dentro de grupos.  

Q13:Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores que 

contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional em função de sua 

experiência? 

Na TABELA 5 têm-se os dados referentes às diferenças nas percepções dos 

empresários – para cada um dos fatores – devidas às distinções de suas 

experiências empresariais (empresário iniciante, empresário experiente ou 

empresário especialista). 
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Tabela 5 – Diferença nas percepções dos empresários em função de sua experiência 

ANOVA 

 Soma de 

Quadrados 

 

gl 

Quadrados 

Médios 

Razão 

F 

Signif. 

F 

 

APREND. 

Entre Grupos 39,799 2 19,899 10,472 0,000 

Dentro de Grupos 127,312 67 1,900   

Total 167,111 69    

 

INOV. 

Entre Grupos 53,780 2 26,890 13,255 0,000 

Dentro de Grupos 135,922 67 2,029   

Total 189,703 69    

 

CONH. 

Entre Grupos 12,599 2 6,300 5,012 0,009 

Dentro de Grupos 84,214 67 1,257   

Total 96,814 69    

 

RECURS. 

Entre Grupos 10,905 2 5,453 3,083 0,052 

Dentro de Grupos 118,493 67 1,769   

Total 129,398 69    

 

CUST. 

Entre Grupos 4,158 2 2,079 2,558 0,085 

Dentro de Grupos 54,454 67 0,813   

Total 58,612 69    

 

INSTIT. 

Entre Grupos 38,547 2 19,273 19,475 0,000 

Dentro de Grupos 66,308 67 0,990   

Total 104,855 69    

 

R. SOC. 

Entre Grupos 74,336 2 37,168 26,577 0,000 

Dentro de Grupos 93,701 67 1,399   

Total 168,038 69    

 

C. SOC. 

Entre Grupos 43,684 2 21,842 24,048 0,000 

Dentro de Grupos 60,854 67 0,908   

Total 104,538 69    

 

CONF. 

Entre Grupos 45,228 2 22,614 23,635 0,000 

Dentro de Grupos 64,106 67 0,957   

Total 109,334 69    

 

GOV. 

Entre Grupos 63,897 2 31,949 26,177 0,000 

Dentro de Grupos 81,773 67 1,220   

Total 145,670 69    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nos dados da ANOVA exibidos na TABELA 5 e tendo por referência o 

valor de significância p< 0,05, observa-se que, com exceção dos fatores Recursos e 
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Custos, todos os fatores apresentam ser diferentemente percebidos pelos 

empresários em função de sua experiência empresarial. Os fatores Rede Social, 

Capital Social, Confiança e Governança foram os que apresentaram maior valor na 

Razão F, significando serem estes os fatores, dentre os demais, que os empresários 

possuem maior diferença de percepção em função de sua experiência. 

 

Q14: Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores que 

contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional em função do setor 

de atuação de suas empresas? 

Na TABELA 6 apresentam-se os dados das análises de variância que visaram 

identificar diferenças nas percepções dos empresários – em cada um dos fatores 

utilizados no estudo – devidas aos distintos setores de atuação de suas empresas 

(comércio, indústria ou serviço). 
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Tabela 6 – Diferença nas percepções dos empresários em função do setor suas empresas 

ANOVA 

 Soma de 

Quadrados 

 

gl 

Quadrados 

Médios 

Razão 

F 

Signif. 

F 

 

APREND. 

Entre Grupos 10,065 2 5,032 2,147 0,125 

Dentro de Grupos 157,046 67 2,344   

Total 167,111 69    

 

INOV. 

Entre Grupos 40,906 2 20,453 9,209 0,000 

Dentro de Grupos 148,797 67 2,221   

Total 189,703 69    

 

CONH. 

Entre Grupos 3,544 2 1,772 1,273 0,287 

Dentro de Grupos 93,270 67 1,392   

Total 96,814 69    

 

RECURS. 

Entre Grupos 14,905 2 7,453 4,361 0,017 

Dentro de Grupos 114,492 67 1,709   

Total 129,398 69    

 

CUST. 

Entre Grupos 2,082 2 1,041 1,234 0,298 

Dentro de Grupos 56,530 67 0,844   

Total 58,612 69    

 

INSTIT. 

Entre Grupos 12,970 2 6,485 4,729 0,012 

Dentro de Grupos 91,885 67 1,371   

Total 104,855 69    

 

C. SOC. 

Entre Grupos 4,359 2 2,180 0,892 0,415 

Dentro de Grupos 163,678 67 2,443   

Total 168,038 69    

 

AMB. 

Entre Grupos 5,300 2 2,650 1,789 0,175 

Dentro de Grupos 99,239 67 1,481   

Total 104,538 69    

 

CONF. 

Entre Grupos 35,235 2 17,618 15,930 0,000 

Dentro de Grupos 74,099 67 1,106   

Total 109,334 69    

 

GOV. 

Entre Grupos 13,109 2 6,554 3,313 0,042 

Dentro de Grupos 132,561 67 1,979   

Total 145,670 69    

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os resultados da ANOVA relatados na TABELA 6 indicam que, assumindo o valor 

de significância p< 0,05, as percepções dos empresários são diferentes nos fatores 
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Inovação, Recursos, Institucional, Confiança e Governança em função do setor em 

que suas empresas atuam. Dentre os fatores que tiverem a percepção diferenciada 

entre estes grupos de empresários, destaca-se o fator Confiança que atingiu o maior 

valor da razão F para os dados analisados. 

 

Q15: Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores que 

contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional em função do porte 

de suas empresas? 

A TABELA 7 apresenta os dados obtidos pela análise de variância, a qual buscou 

identificar a diferença nas percepções dos empresários – em cada um dos fatores 

empregados no estudo – devidas aos distintos portes de suas empresas (micro, 

pequena ou média). 
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Tabela 7 – Diferença nas percepções dos empresários em função do porte de suas empresas 

ANOVA 

 Soma de 

Quadrados 

 

gl 

Quadrados 

Médios 

Razão 

F 

Signif. 

F 

 

APREND. 

Entre Grupos 31,060 2 15,530 7,648 0,001 

Dentro de Grupos 136,050 67 2,031   

Total 167,111 69    

 

INOV. 

Entre Grupos 18,850 2 9,425 3,696 0,030 

Dentro de Grupos 170,853 67 2,550   

Total 189,703 69    

 

CONH. 

Entre Grupos 7,572 2 3,786 2,842 0,065 

Dentro de Grupos 89,242 67 1,332   

Total 96,814 69    

 

RECURS. 

Entre Grupos 37,088 2 18,544 13,460 0,000 

Dentro de Grupos 92,310 67 1,378   

Total 129,398 69    

 

CUST. 

Entre Grupos 10,106 2 5,053 6,980 0,002 

Dentro de Grupos 48,506 67 0,724   

Total 58,612 69    

 

INSTIT. 

Entre Grupos 35,338 2 17,669 17,029 0,000 

Dentro de Grupos 69,517 67 1,038   

Total 104,855 69    

 

C. SOC. 

Entre Grupos 51,338 2 25,669 14,737 0,000 

Dentro de Grupos 116,699 67 1,742   

Total 168,038 69    

 

AMB. 

Entre Grupos 49,047 2 24,523 29,609 0,000 

Dentro de Grupos 55,492 67 0,828   

Total 104,538 69    

 

CONF. 

Entre Grupos 33,580 2 16,790 14,850 0,000 

Dentro de Grupos 75,754 67 1,131   

Total 109,334 69    

 

GOV. 

Entre Grupos 81,053 2 40,527 42,021 0,000 

Dentro de Grupos 64,617 67 0,964   

Total 145,670 69    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao visualizar-se a TABELA 7, assumindo valor de significância p< 0,05, nota-se que, 

como exceção do fator Conhecimento, todos os fatores incluídos no estudo 
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demonstraram serem percebidos de forma diferente entre os empresários agrupados 

de acordo com o porte de suas empresas. A maior diferença de percepção 

identificada pela ANOVA está no fator Governança, que assumiu o valor de 42 na 

razão Entre Grupos/Dentro de Grupos. 

 

Q16: Qual a diferença nas percepções dos empresários sobre os fatores que 

contribuem para a iniciativa da cooperação interorganizacional em função do tempo 

de existência de suas empresas? 

Na TABELA 8 demonstra os dados da ANOVA realizada que visou identificar a 

existência de diferença nas percepções dos empresários devidas às distinções de 

tempo de mercado de suas empresas (empresa entrante, empresa estabilizada ou 

empresa consolidada). 
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Tabela 8 – Diferença nas percepções dos empresários em função do tempo de existência de 
suas empresas 

ANOVA 

 Soma de 

Quadrados 

 

gl 

Quadrados 

Médios 

Razão 

F 

Signif. 

F 

 

APREND. 

Entre Grupos 38,494 3 12,831 6,585 0,001 

Dentro de Grupos 128,616 66 1,949   

Total 167,111 69    

 

INOV. 

Entre Grupos 37,890 3 12,630 5,491 0,002 

Dentro de Grupos 151,813 66 2,300   

Total 189,703 69    

 

CONH. 

Entre Grupos 17,554 3 5,851 4,872 0,004 

Dentro de Grupos 79,260 66 1,201   

Total 96,814 69    

 

RECURS. 

Entre Grupos 14,351 3 4,784 2,744 0,050 

Dentro de Grupos 115,047 66 1,743   

Total 129,398 69    

 

CUST. 

Entre Grupos 1,425 3 0,475 0,548 0,651 

Dentro de Grupos 57,187 66 0,866   

Total 58,612 69    

 

INSTIT. 

Entre Grupos 27,757 3 9,252 7,920 0,000 

Dentro de Grupos 77,098 66 1,168   

Total 104,855 69    

 

C. SOC. 

Entre Grupos 72,382 3 24,127 16,647 0,000 

Dentro de Grupos 95,656 66 1,449   

Total 168,038 69    

 

AMB. 

Entre Grupos 38,172 3 12,724 12,654 0,000 

Dentro de Grupos 66,366 66 1,006   

Total 104,538 69    

 

CONF. 

Entre Grupos 35,212 3 11,737 10,451 0,000 

Dentro de Grupos 74,123 66 1,123   

Total 109,334 69    

 

GOV. 

Entre Grupos 81,694 3 27,231 28,093 0,000 

Dentro de Grupos 63,976 66 0,969   

Total 145,670 69    

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com os resultados da ANOVA exibidos na TABELA 8 e adotando como 

valor de significância p<0,05, verifica-se que o fator Custos é o único, dentre aqueles 
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empregados no estudo, que não possui diferença perceptiva por parte dos 

empresários em função do tempo de existência de suas empresas. Desta forma, as 

demais percepções são diferenciadas para todos os outros fatores, com destaque 

novamente para o fator Governança, que mais uma vez assumiu o maior valor na 

razão entre grupos/dentro de grupos. 

 

 

4.2.3A predisposição em cooperar interorganizacionalmente através das 

percepções, dos aspectos demográficos e das características das empresas 

 

Para o alcance do terceiro objetivo do estudo que foi “Verificar a predisposição em 

cooperar interorganizacionalmente através das percepções, dos aspectos 

demográficos e das características das empresas”, realizou-se a terceira etapa da 

análise de dados, onde foram executadas regressões lineares bi e multivariadas.  A 

regressão linear bivariada foi a estatística empregada para responder as questões 

de pesquisa Q17 à Q19, as quais visaram quantificar a capacidade que cada variável 

possuiu na predição da predisposição dos empresários à cooperação 

interorganizacional. Por sua vez, a regressão linear multivariada foi a estatística 

utilizada para responder as questões de pesquisa Q20à Q22,as quais buscaram 

identificar o conjunto de variáveis mais adequado para predizer a predisposição dos 

empresários em cooperar interorganizacionalmente. 

 

Q17: Quanto da predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional 

pode ser prevista por suas percepções sobre cada fator contribuinte?  

As TABELAS 9 a 18 são compostas por três partes: a primeira apresenta o resumo 

do da regressão linear simples; a segunda traz os resultados da análise de 

variância; e a terceira expõe os coeficientes do modelo. 

a) A predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por 

suas percepções sobreo fator Aprendizagem. 

A TABELA 9 apresenta os dados referentes à regressão linear utilizada para prever 

a predisposição à cooperação entre empresas através do fator Aprendizagem.  
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Tabela 9 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por                                                    

suas percepções sobre a aprendizagem interorganizacional 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,537 0,288 0,277 1,3162 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 47,637 1 47,637 27,497 0,000 

 Resíduos 117,806 68 1,732   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 3,249 0,608  5,343 0,000 

 Aprendizagem 0,534 0,102 0,537 5,244 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De acordo com primeira parte da TABELA 9, o fator Aprendizagem pode explicar 

29% da predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente. Ao 

observar-se a segunda parte da TABELA 9, percebe-se que, considerando como 

grau de significância de p< 0,001, o fator Aprendizagem é um previsor que deve ser 

levado em consideração. Finalmente, ao verificar-se a terceira parte da TABELA 9, é 

possível visualizar que o fator Aprendizagem possui um valor b diferente de zero e 

grande se comparado ao erro padrão, além de possuir um valor de significância p< 

0,05, demonstrando ser um previsor de impacto significativo. O modelo utilizando 

apenas o fator Aprendizagem para prever a predisposição à cooperação 

interorganizacional é, então: Predisposição = 3,249 + (0,534 x Aprendizagem). 

 
b)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por 

suas percepções sobre o fator Inovação. 

A TABELA 10 apresenta os dados referentes à regressão linear utilizada para prever 

a predisposição à cooperação entre empresas através do fator Inovação.  
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Tabela 10 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por                                                       

suas percepções sobre a inovação interorganizacional 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,320 0,103 0,089 1,4776 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 16,981 1 16,981 7,778 0,007 

 Resíduos 148,462 68 2,183   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 4,662 0,623  7,480 0,000 

 Inovação 0,299 0,107 0,320 2,789 0,007 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base na primeira parte da TABELA 10, é possível visualizar que o fator 

Inovação pode explicar apenas 10% da predisposição do empresário em cooperar 

interorganizacionalmente. Ao passar-se para a segunda parte da TABELA 10, 

percebe-se que, com um grau de significância p< 0,001, o fator Inovação não é um 

previsor adequado para prever a predisposição à cooperação interorganizacional. 

Por fim, ao examinar-se a terceira parte da TABELA 10, é possível visualizar que o 

fator Aprendizagem possui um valor b diferente de zero, mas não grande o suficiente 

se comparado ao erro padrão. O modelo utilizando apenas o fator Inovação para 

prever a predisposição à cooperação interorganizacional é, então: Predisposição = 

4,662 + (0,299 x Inovação). 

 
c)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por suas 

percepções sobre o fator Conhecimento: 

A TABELA 11 apresenta os dados referentes à regressão linear utilizada para prever 

a predisposição à cooperação entre empresas através do fator Conhecimento. 
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Tabela 11 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por                                                  

suas percepções sobre a aquisição de conhecimento interorganizacional 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,548 0,301 0,290 1,3043 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 49,761 1 49,761 29,250 0,000 

 Resíduos 115,682 68 1,701   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 2,510 0,723  3,472 0,001 

 Conhecimento 0,717 0,133 0,548 5,408 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao observar-se a primeira parte da TABELA 11, percebe-se que o fator 

Conhecimento, tomado de forma isolada, pode explicar 30% da predisposição do 

empresário em cooperar interorganizacionalmente. Na segunda parte da TABELA 

11, nota-se que, para o grau de significância p< 0,001, este fator é um previsor 

bastante relevante para prever a predisposição à cooperação interorganizacional. Já 

ao analisar-se a terceira parte da TABELA 11, é possível verificar-se que o fator 

Conhecimento possui um valor b muito diferente de zero e bastante grande ao ser 

comparado ao erro padrão. O modelo utilizando o fator Conhecimento como único 

previsor da predisposição à cooperação interorganizacional é, então: Predisposição 

= 2,51 + (0,717 x Conhecimento). 

 

d) Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por 

suas percepções sobre o fator Recursos. 
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Na TABELA 12 são expostos os dados resultantes da regressão linear bivariada 

realizada na intenção de prever a predisposição à cooperação interorganizacional 

por meio do fator Recursos.  

 

Tabela 12 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por suas                               

percepções sobre o compartilhamento interorganizacional de recursos 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,267 0,071 0,057 1,5034 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 11,750 1 11,750 5,199 0,026 

 Resíduos 153,693 68 2,260   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 4,527 0,810  5,587 0,000 

 Recursos 0,301 0,132 0,267 2,280 0,026 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar-se aparte inicial da TABELA12, nota-se que fator Recursos pode explicar 

apenas 7% da predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente. 

Ao observar-se a parte da ANOVA na TABELA12, verifica-se que, adotando-se 

como grau de significância de p< 0,001, o fator Recursos é um previsor bastante 

irrelevante. Finalmente, ao verificar-se a terceira parte da TABELA12, é possível 

verificar que o fator Recursos possui um valor b diferente de zero, porém pequeno 

se comparado ao erro padrão, confirmando ser um previsor inadequado. O modelo 

utilizando apenas o fator Recursos na intenção de prever a predisposição à 

cooperação interorganizacional é, então: Predisposição = 4,527 + (0,301 x 

Recursos). 
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e)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por suas 

percepções sobre o fator Custos. 

A TABELA 13 traz os dados referentes à regressão linear bivariada realizada 

utilizando o fator Custos como previsor da predisposição à cooperação entre 

empresas. 

 

Tabela 13 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por                                                       

suas percepções sobre a redução de custos interorganizacionais 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,197 0,039 0,025 1,5294 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 6,395 1 6,395 2,734 0,103 

 Resíduos 159,048 68 2,339   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 4,155 1,327  3,131 0,003 

 Custos 0,330 0,200 0,197 1,653 0,103 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

No resumo do modelo apresentado na TABELA 13 é possível notar-se que o fator 

Custos pode explicar apenas 4% da predisposição do empresário em cooperar com 

outros empresários. Ao analisar-se a segunda parte da TABELA 13, percebe-se que, 

adotando-se p< 0,001 como grau de significância, o fator Custos não pode ser 

considerado como um bom previsor da predisposição à cooperação entre empresas. 

Finalmente, ao examinar-se a parte dos coeficientes da TABELA 13, nota-se que o 

fator custos possui um valor B diferente de zero, porém muito próximo ao valor do 
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erro padrão. O modelo de regressão empregando apenas o fator Custos é então: 

Predisposição = 4,155 + (0,33 x Custos). 

 

f)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por suas 

percepções sobre o fator Institucional. 

Na TABELA 14 são apresentados os resultados da regressão linear realizada com o 

fator Institucional para previsão da cooperação interorganizacional. 

 

Tabela 14 – Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por 

suas percepções sobre o aumento da legitimidade institucional 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,325 0,105 0,092 1,4754 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 17,429 1 17,429 8,007 0,006 

 Resíduos 148,013 68 2,177   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 4,555 0,651  6,996 0,000 

 Institucional 0,408 0,144 0,325 2,830 0,006 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao observar-se a primeira parte da TABELA 14, percebe-se que o fator Institucional, 

tomado de forma isolada, pode explicar apenas10% da predisposição do empresário 

em cooperar interorganizacionalmente. Na segunda parte da TABELA14, verifica-se 

que, para o grau de significância p< 0,001, este fator não é suficientemente 

relevante na previsão da predisposição à cooperação interorganizacional. 
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Finalmente, ao analisar-se a terceira parte da TABELA 14, é possível verificar-se 

que o fator Institucional possui um valor b diferente de zero, mas não grande o 

bastante se comparado ao erro padrão. O modelo utilizando o fator Institucional 

como único previsor da predisposição à cooperação interorganizacional é então: 

Predisposição = 4,555 + (0,408 x Institucional). 

 

g)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por 

suas percepções sobre o fator Rede Social. 

A TABELA 15 é exposta os dados referentes à regressão linear bivariada realizada 

empregando o fator Rede Social como previsor da predisposição à cooperação 

interorganizacional. 

 

Tabela 15 – Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional                                    

prevista por suas percepções sobre a melhoria das relações sociais 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,449 0,201 0,189 1,3941 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 33,286 1 33,286 17,127 0,000 

 Resíduos 132,157 68 1,943   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 3,228 0,767  4,207 0,000 

 Rede Social 0,445 0,108 0,449 4,138 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

De acordo com o resumo do modelo da TABELA 15, o fator Redes Sociais, tomado 

de forma isolada, pode explicar 20% da predisposição do empresário em cooperar 
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interorganizacionalmente. Ao verificar-se a parte da ANOVA na TABELA 15, 

percebe-se que, considerando como grau de significância de p< 0,001, o fator Redes 

Social é um previsor que deve ser levado em consideração. Por fim, ao verificar-se a 

última parte da TABELA 15, é possível perceber-se que o fator Rede Social possui 

um valor b diferente de zero e relativamente grande ao ser comparado ao erro 

padrão, além de possuir um valor de significância p< 0,05, demonstrando ser um 

previsor de impacto significativo. O modelo utilizando apenas o fator Rede Social 

para prever a predisposição à cooperação interorganizacional é então: 

Predisposição = 3,228 + (0,445 x Rede Social). 

 

h)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por 

suas percepções sobre o fator Capital Social. 

Na TABELA 16 visualizam-se os resultados da regressão linear realizada 

empregando o fator Capital Social como previsor da predisposição do empresário 

em cooperar interorganizacionalmente. 

Tabela 16 – Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional                                    

prevista por suas percepções sobre os requisitos ambientais 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,207 0,043 0,029 1,5261 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 7,065 1 7,065 3,033 0,086 

 Resíduos 158,378 68 2,329   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 5,178 0,686  7,553 0,000 

 Capital Social 0,260 0,149 0,207 1,742 0,086 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao analisar-se a primeira parte da TABELA16, nota-se que fator Capital Social pode 

explicar apenas 4% da predisposição do empresário em cooperar com outros 

empresários. Ao observar-se a parte da ANOVA na TABELA16, verifica-se que, 

levando-se em consideração de p< 0,001 como grau de significância, o fator Capital 

Social é um previsor bastante irrelevante. Por fim, ao visualizarem-se os coeficientes 

na terceira parte da TABELA16, é possível verificar que o fator Capital Social possui 

um valor b diferente de zero, porém muito pequeno ao ser comparado com o erro 

padrão, confirmando ser um previsor de pouco impacto. O modelo utilizando apenas 

o fator Capital Social como previsor é então: Predisposição = 5,178 + (0,26 x Capital 

Social). 

i)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por suas 

percepções sobre o fator Confiança. 

Na TABELA 17 são apresentados os resultados da regressão linear bivariada 

realizada utilizando o fator Confiança como previsor da predisposição do empresário 

a cooperar com outros empresários. 

Tabela 17 – Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional                                    

prevista por suas percepções sobre a confiabilidade dos parceiros 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,342 0,117 0,104 1,4659 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 19,316 1 19,316 8,989 0,004 

 Resíduos 146,127 68 2,149   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 3,947 0,814  4,851 0,000 

 Confiança 0,420 0,140 0,342 2,998 0,004 

Fonte: Dados da pesquisa 



109 
 

No resumo do modelo apresentado na parte inicial da TABELA 17 é possível notar-

se que o fator Confiança, analisado de forma isolada, pode explicar 12% da 

predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente. Ao tomar-se a 

segunda parte da TABELA 17, percebe-se que, adotando-se p< 0,001 como grau de 

significância, o fator Confiança não pode ser considerado, neste modelo, como um 

bom previsor da predisposição à cooperação entre empresas. Finalmente, ao 

examinar-se a parte da TABELA 17 onde se encontram os coeficientes, vê-se que o 

este fator possui um valor b diferente de zero, porém não tão alto ao ser comparado 

com o erro-padrão. O modelo de regressão empregando apenas o fator Confiança é: 

Predisposição = 3,155 + (0,42 x Confiança). 

j)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por suas 

percepções sobre o fator Governança: 

Na TABELA 18 são expostos os dados referentes à regressão linear realizada tendo 

o fator Governança como previsor da predisposição do empresário à cooperação 

interorganizacional. 

Tabela 18 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por suas percepções sobre 

as normas de governança interorganizacional 

Resumo do Modelo 

Modelo R R
2 

R
2 
ajustado Erro padrão da estimativa 

1 0,263 0,069 0,055 1,5051 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos Quadrados gl Quadrados Médios F Signif. 

1 Regressão 11,409 1 11,409 5,037 0,028 

 Resíduos 154,034 68 2,265   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 4,509 0,830  5,430 0,000 

 Aprendizagem 0,280 0,125 0,263 2,244 0,028 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Com base na primeira parte da TABELA 18, é possível visualizar que o fator 

Governança explica apenas 7% da predisposição do empresário em cooperar com 

outras empresas. Ao passar-se para a parte da ANOVA na TABELA 18, percebe-se 

que, com um grau de significância p< 0,001, o fator Inovação é um previsor que não 

pode ser considerado adequado para prever a predisposição à cooperação 

interorganizacional. Por fim, ao examinarem-se os coeficientes na TABELA 18, é 

possível notar-se que o fator Governança possui um valor b diferente de zero, mas 

muito próximo ao valor do erro-padrão, confirmando-se para este modelo, não ser 

um bom previsor. O modelo utilizando apenas o fator Governança é então: 

Predisposição = 4,509 + (0,28 x Governança). 

 

Q18: Quanto da predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional 

pode ser prevista por seus aspectos demográficos? 

As TABELAS 19 a 21 são compostas por três partes: a primeira apresenta o resumo 

do da regressão linear bivariada; a segunda traz os resultados da análise de 

variância para o modelo mais adequado; e a terceira expõe os coeficientes do 

modelo. As variáveis entraram no modelo de forma forçada (modo Enter), não 

necessitando, assim, tomar decisões sobre a ordem na qual as mesmas deveriam 

ser acrescentadas. 

a) Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por sua 

Escolaridade. 

A TABELA 19 exibe os dados referentes à regressão linear bivariada realizada 

empregando a Escolaridade do empresário como previsor de sua predisposição em 

cooperar com outros empresários. Para esta análise têm-se a predisposição à 

cooperação como variável dependente e a Escolaridade (ensino fundamental, 

ensino médio e ensino superior) como variáveis independentes.  
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Tabela 19 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por sua escolaridade 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,522 0,273 0,251 1,3398 0,273 12,579 2 67 0,000 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

quadrados gl 

Média dos 

Quadrados F Signif. 

1 Regressão 45,165 2 22,583 12,579 0,000 

 Resíduos 120,278 67 1,795   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 5,911 0,200  29,595 0,000 

 Médio vs. 

Fundamental 

-0,011 0,468 -0,003 -0,024 0,981 

 Médio vs. Superior 1,956 0,399 0,522 4,895 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao observar-se a TABELA 19 percebe-se que a Escolaridade do empresário é 

responsável por 27% da variação de sua predisposição à cooperação 

interorganizacional. Analisando-se a ANOVA da TABELA 19, visualiza-se que a 

razão Fé 12,6 e significativa com p< 0,001, evidenciando uma melhoria na previsão 

da predisposição à cooperação ao utilizar-se a Escolaridade como variável 

previsora. Já ao se verificar os coeficientes do modelo, percebe-se que o valor de 

Beta é positivo e significativo (p< 0,05) na comparação ensino médio versus 

superior, representado que o empresário com Escolaridade ensino superior possui 

maior predisposição à cooperação interorganizacional se comparados aos 

empresários que possuem Escolaridade ensino médio. 
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As equações de regressão simples que predizem a predisposição à cooperação 

utilizando como variável previsora a Escolaridade do empresário são: Predisposição 

= 5,911 – (0,011 x Escolaridade), onde médio = 0 e fundamental = 1; e 

Predisposição = 5,911 + (1,956 x Escolaridade), onde médio = 0 e superior = 1. 

 

b)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por sua 

Experiência empresarial: 

Na TABELA 20 apresentam-se os dados da regressão linear bivariada realizada 

utilizando a Experiência do empresário como previsor de sua predisposição em 

cooperar interorganizacionalmente. Nesta análise assumiu-se que a predisposição à 

cooperação é variável dependente e a Experiência (empresário iniciante, empresário 

experiente ou empresário especialista) como variáveis independentes.  
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Tabela 20 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por sua experiência 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2
 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,123 0,015 -0,014 1,5596 0,015 0,510 2 67 0,603 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

quadrados gl 

Média dos 

Quadrados F Signif. 

1 Regressão 2,483 2 1,241 0,510 0,603 

 Resíduos 162,960 67 2,432   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 6,267 0,285  22,009 0,000 

 Especialista vs. 

Iniciante 

-0,200 0,493 -0,053 -0,406 0,686 

 Especialista vs. 

Experiente 

0,293 0,422 0,091 0,695 0,490 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com base na TABELA 20 nota-se que a Experiência do empresário explica menos 

que 2% da variação de sua predisposição à cooperação interorganizacional. 

Verificando-se a ANOVA da TABELA 20, percebe-se que a razão F é inferior a 1, 

mostrando que a Experiência é uma variável que não pode contribuir com a predição 

da predisposição à cooperação interorganizacional. Finalmente, ao se analisar os 

coeficientes do modelo, se pode perceber que o valor de Beta não é significativo em 

nenhuma comparação entre os grupos de empresários (iniciantes, experientes e 

especialistas). 

As equações de regressão simples que predizem a predisposição à cooperação 

utilizando como variável previsora a Experiência do empresário são: Predisposição = 

6,267 – (0,2 x Experiência), onde especialista = 0 e iniciante = 1; e Predisposição = 

6,267 + (0,293 x Experiência), onde especialista = 0 e experiente = 1. 
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c)Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista por seu 

Gênero. 

Na TABELA 21 foram expostos os dados da regressão linear bivariada realizada 

empregando o Gênero do empresário como previsor de sua predisposição à 

cooperação interorganizacional. Para esta análise a variável dependente foi a 

predisposição à cooperação, e as variáveis independentes foram o Gênero dos 

empresários. 

 

Tabela 21 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista por seu gênero 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2
 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,248 0,061 0,048 1,5111 0,061 4,455 1 68 0,038 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

quadrados gl 

Média dos 

Quadrados F Signif. 

1 Regressão 10,172 1 10,172 4,455 0,038 

 Resíduos 155,271 68 2,283   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 6,044 0,225  26,833 0,000 

 Masculino vs. 

Feminino 

0,796 0,377 0,248 2,111 0,038 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se visualizar o resumo do modelo na TABELA 21 é possível notar que o Gênero 

do empresário é responsável por apenas 6% da variação de sua predisposição à 

cooperação interorganizacional. Analisando-se a segunda parte da TABELA 21, 
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percebe-se que a ANOVA revela uma razão F de 4,46, porém não significativa com 

p< 0,001, representando que o Gênero do empresário não pode ser considerado um 

previsor muito confiável da predisposição à cooperação interorganizacional. Por fim, 

ao se verificar os coeficientes do modelo, percebe-se que o valor de Beta é positivo 

e significativo (p< 0,05) na comparação Gênero masculino médio versus Gênero 

feminino, representado que o empresário do Gênero feminino possui maior 

predisposição à cooperação interorganizacional se comparado ao empresário do 

Gênero masculino. 

A equação de regressão simples que prediz a predisposição à cooperação utilizando 

como variável previsora o Gênero do empresário é: Predisposição = 6,044 + (0,796 x 

Gênero), onde masculino = 0 e feminino = 1. 

 

Q19: Quanto da predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional 

pode ser prevista pelas características de suas empresas? 

As TABELAS 22 a 24 são compostas por três partes: a primeira apresenta o resumo 

do da regressão linear bivariada; a segunda traz os resultados da análise de 

variância para o modelo mais adequado; e a terceira expõe os coeficientes do 

modelo. As variáveis entraram no modelo de forma forçada (modo Enter), não 

necessitando, assim, tomar decisões sobre a ordem na qual as mesmas deveriam 

ser acrescentadas. 

a) Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista pelo 

Setor de suas empresas. 

A TABELA 22 demonstra os dados da regressão linear bivariada realizada utilizando 

o Setor da empresa como previsor da predisposição do empresário em cooperar 

interorganizacionalmente. Para esta análise tem-se como variável dependente a 

predisposição à cooperação interorganizacional, e como variáveis independentes os 

setores das empresas (Setor comercial, Setor Industrial e Setor de serviços). 
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Tabela 22 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista pelo setor de suas 

empresas 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2
 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,050 0,002 -0,027 1,5694 0,002 0,084 2 67 0,920 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

quadrados gl 

Média dos 

Quadrados F Signif. 

1 Regressão 0,413 2 0,207 0,084 0,920 

 Resíduos 165,030 67 2,463   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 6,279 0,239  26,235 0,000 

 Comércio vs. 

Indústria 

0,007 0,640 0,001 0,010 0,992 

 Comércio vs. Serviço 0,171 0,425 0,050 0,402 0,689 

Fonte: Dados da pesquisa 

Ao se visualizar a TABELA 22 observa-se que o Setor da empresa explica menos 

que 1% da variação da predisposição do empresário à cooperação 

interorganizacional. Verificando-se a segunda parte da TABELA 22, onde se 

encontra a ANOVA, verifica-se que a razão F é bastante inferior a 1, confirmando 

que o Setor da empresa é uma variável que não pode ser empregada na predição 

da predisposição do empresário à cooperação interorganizacional. Por fim, ao se 

verificar os coeficientes do modelo, percebe-se o que o valor de Beta não é 

significativo em nenhuma comparação entre os grupos de empresários (do Setor 

comercial, do Setor industrial e do Setor de serviços). 

As equações lineares obtidas utilizando como variável previsora o Setor da empresa 

na predição da predisposição do empresário à cooperação interorganizacional são: 
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Predisposição = 6,279 + (0,007 x Setor), onde comércio = 0 e indústria = 1; e 

Predisposição = 6,279 + (0,171 x Setor), onde comércio = 0 e serviço = 1. 

 

b) Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista pelo 

Porte de suas empresas. 

Na TABELA 23 são apresentados os dados da regressão linear bivariada realizada 

utilizando o Porte da empresa como previsor da predisposição do empresário em 

cooperar interorganizacionalmente. Para esta análise assumiu-se como variável 

dependente a predisposição à cooperação interorganizacional, e como variáveis 

independentes os Portes das empresas (micro, pequena e média).  

Tabela 23 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista pelo porte de suas 

empresas 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2
 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,296 0,088 0,060 1,5009 0,088 3,220 2 67 0,046 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

quadrados gl 

Média dos 

Quadrados F Signif. 

1 Regressão 14,507 2 7,253 3,220 0,046 

 Resíduos 150,936 67 2,253   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 6,813 0,265  25,676 0,000 

 Pequena vs. Micro -0,763 0,428 -0,224 -1,782 0,079 

 Pequena vs. Média -1,035 0,442 -0,294 -2,340 0,022 

Fonte: Dados da pesquisa 
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O resumo do modelo apresentado na primeira parte da TABELA 23 permite observar 

que o Porte da empresa é responsável por apenas 9% da variação da predisposição 

do empresário em cooperar interorganizacionalmente. Verificando-se a parte 

seguinte da TABELA 23, nota-se que a razão F é 3,22, porém não significativa para 

p< 0,001, mostrando que o Porte da empresa não é um previsor totalmente 

confiável. Finalmente, ao se analisar os coeficientes do modelo, é possível notar 

que, com um grau de significância p< 0,05, empresários proprietários de empresas 

de médio porte são mais predispostos a cooperar interorganizacionalmente se 

comparados com empresários proprietários de empresas de pequeno porte. 

As equações lineares obtidas utilizando como variável previsora o Porte da empresa 

na predição da predisposição do empresário à cooperação interorganizacional são: 

Predisposição = 6,813 – (0,763 x Porte), onde pequena = 0 e micro = 1; e 

Predisposição = 6,813 – (1,035 x Porte), onde pequena = 0 e média = 1. 

 

c) Predisposição dos empresários à cooperação interorganizacional prevista pelo 

Tempo de existência de suas empresas. 

Na TABELA 24 são expostos os dados da regressão linear bivariada realizada 

empregando o Tempo de existência da empresa como previsor da predisposição do 

empresário em cooperar com outros empresários. Nesta análise utilizou-se como 

variável dependente a predisposição à cooperação interorganizacional, e como 

variáveis independentes o tempo de existência das empresas (empresa entrante, 

empresa estabilizada e empresa consolidada).  
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Tabela 24 – Predisposição dos empresários à cooperação                                                                   

prevista pelo tempo de existência de suas empresas 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2
 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,359 0,129 0,103 1,4667 0,129 4,956 2 67 0,010 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

quadrados gl 

Média dos 

Quadrados F Signif. 

1 Regressão 21,321 2 10,660 4,956 0,010 

 Resíduos 144,122 67 2,151   

 Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 6,357 0,277  22,936 0,000 

 Consolidada vs. 

Entrante 

-0,831 0,436 -0,240 -1,906 0,061 

 Consolidada vs. 

Estabilizada 

0,599 0,413 0,183 1,452 0,151 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao se analisar o resumo do modelo na TABELA 24 torna-se possível notar que o 

Tempo de existência da empresa explica 13% da predisposição do empresário em 

cooperar interorganizacionalmente. Em seguida, ao verificar-se a ANOVA, percebe-

se que a razão F é 4,96, porém não significativa com p< 0,001, representando que o 

Tempo de existência da empresa não pode ser considerado um previsor 

absolutamente confiável para prever a predisposição do empresário à cooperação 

interorganizacional. Na terceira parte da TABELA 24 apresentaram-se os 

coeficientes do modelo, permitindo notar-se que, com um grau de significância p< 

0,05, esta variável não consegue diferenciar de forma significativa a predisposição 
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do empresário em cooperar com outros empresários em função do tempo de 

existência de sua empresa. 

As equações lineares obtidas utilizando como variável previsora o Tempo de 

existência da empresa na predição da predisposição do empresário à cooperação 

interorganizacional são: Predisposição = 6,357 – (0,831 x Tempo), onde consolidada 

= 0 e entrante = 1; e Predisposição = 6,357 + (0,599 x Tempo), onde consolidada = 0 

e estabilizada = 1. 

Q20: Qual o conjunto de percepções que prediz de forma mais adequada a 

predisposição dos empresários em cooperar interorganizacionalmente? 

A questão de pesquisa Q17 abordou sobre quanto da predisposição dos empresários 

à cooperação interorganizacional pode ser prevista por suas percepções sobre cada 

fator tomado de forma isolada. Na questão de pesquisa Q20 os escores das 

percepções dos empresários sobre os fatores foram analisados de forma agrupada, 

objetivando identificar o melhor conjunto de previsores para a predisposição à 

cooperação interorganizacional. O método como os previsores entraram no modelo 

de regressão múltipla foi o passa-a-passo (modo Stepwise), no qual as decisões 

sobre a ordem em que os previsores são acrescentados é baseada puramente em 

critérios matemáticos. 

A TABELA 25 é composta por três partes: a primeira apresenta os resumos dos 

modelos de regressão múltipla; a segunda traz os resultados das análises de 

variância; e a terceira parte descreve os coeficientes dos modelos. Para cada um 

dos três modelos a variável dependente foi a predisposição à cooperação 

interorganizacional. As variáveis independentes foram, para cada modelo, as 

seguintes: no modelo 1foi as percepções sobre o fator Conhecimento; no modelo 2 

foram as percepções sobre os fatores Conhecimento e Aprendizagem; e no modelo 

3 foram as percepções sobre os fatores Conhecimento, Aprendizagem e Capital 

Social. 
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Tabela 25 – Predisposição dos empresários à cooperação                                                          

prevista pelo conjunto de percepções 

 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
 

Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2
 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,548 0,301 0,290 1,3043 0,301 29,250 1 68 0,000 

 2 0,587 0,345 0,326 1,2717 0,044 4,536 1 67 0,037 

 3 0,648 0,420 0,393 1,2059 0,075 8,501 1 66 0,005 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

Quadrados gl 

Média dos 

quadrados F Signif. 

 

1 

Regressão 49,761 1 49,761 29,250 0,000 

Resíduo 115,682 68 1,701   

Total 165,443 69    

 

2 

Regressão 57,096 2 28,548 17,654 0,000 

Resíduo 108,347 67 1,617   

Total 165,443 69    

 

3 

Regressão 69,460 3 23,153 15,921 0,000 

Resíduo 95,983 66 1,454   

Total 165,443 69    

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 2,510 0,723  3,472 0,001 

Conhecimento 0,717 0,133 0,548 5,408 0,000 

 

2 

(Constante) 2,267 0,714  3,174 0,002 

Conhecimento 0,442 0,183 0,338 2,419 0,018 

Aprendizagem 0,296 0,139 0,298 2,130 0,037 

 

3 

(Constante) 2,691 0,693  3,884 0,000 

Conhecimento 0,526 0,176 0,402 2,993 0,004 

Aprendizagem 0,517 0,152 0,520 3,400 0,001 

Capital Social -0,484 0,166 -0,385 -2,916 0,005 

Fonte: Dados da pesquisa 
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De acordo com os resumos dos modelos apresentados na primeira parte da 

TABELA 25, o modelo 1, possuindo apenas a percepção do fator Conhecimento 

como previsor, explica 30% da variação da predisposição do empresário em 

cooperar interorganizacionalmente; por sua vez, o modelo 2, que possui como 

previsores as percepções sobre os fatores Conhecimento e Aprendizagem, é 

responsável por 35% da variação da predisposição do empresário em cooperar com 

outros empresários; e, finalmente, o modelo 3, que possui como previsores as 

percepções sobre os fatores Conhecimento, Aprendizagem e Capital Social, explica 

42% da variação da variável de saída. Pode-se notar também que, como base nos 

valores da razão F, as mudanças na capacidade preditiva dos modelos são 

significativas com p< 0,05.  

Analisando-se a ANOVA apresentada na segunda parte da TABELA 25, percebe-se 

que os valores das razões F para cada um dos modelos são muito superiores a 1 e 

significativas com p< 0,001, representado que os modelos melhoram de forma 

bastante considerável a habilidade de se prever a predisposição dos empresários 

em cooperar interorganizacionalmente.  

Finalmente, ao verificar-se a terceira parte da TABELA 25, nota-se que apenas o 

fator Capital Social, incorporado ao modelo 3, possui uma relação inversa com a 

variável de saída, ou seja, quanto menor o escore no fator Capital Social e quanto 

maior o escore nos fatores Conhecimento e Aprendizagem, mais predisposto à 

cooperar interorganizacionalmente o empresário é. A relação inversa entre a variável 

independente Percepção sobre o Fator Capital Social e a variável dependente 

Predisposição à Cooperação Interorganizacional vai de encontro com a literatura 

sobre o tema, pois, normalmente, quanto maior o Capital Social mais predispostos à 

cooperação os indivíduos deveriam ser; este resultado pode ser devido a má 

interpretação, por parte dos respondentes, de algum item do questionário 

relacionado a este fator, merecendo, desta forma, novas investigações.  Os valores 

Beta confirmam a importância dos previsores em cada um dos modelos, sendo que 

todos são significativos com p < 0,05, o quer dizer que os três fatores são os mais 

adequados, para os dados analisados, em prever quanto o empresário é predisposto 

à cooperar com outros empresários. 
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O modelo de regressão linear múltipla, utilizando as percepções dos empresários 

sobre os fatores, mais adequado para predizer a predisposição à cooperação 

interorganizacional é, então: Predisposição = 2,691 + (0,526 x Conhecimento) + 

(0,517 x Aprendizagem) – (0,484 x Capital Social). 

Q21: Qual o conjunto de aspectos demográficos e características de empresas que 

prediz de forma mais adequada a predisposição dos empresários em cooperar 

interorganizacionalmente? 

As questões de pesquisa Q18 e Q19 trataram da capacidade dos aspectos 

demográficos dos empresários e das características de suas empresas, analisados 

de forma isolada, em predizer a predisposição dos mesmos à cooperação 

interorganizacional. Na questão de pesquisa Q22 os grupos definidos por estas 

categorias foram analisados de forma integrada no intuito de verificar o melhor 

conjunto de previsores da predisposição à cooperação interorganizacional. 

Novamente, o método como os previsores entraram no modelo de regressão 

múltipla foi o passa-a-passo (modo Stepwise), no qual as decisões sobre a ordem 

em que os previsores são acrescentados é baseada puramente em critérios 

matemáticos. 

A TABELA 26 é composta por três partes: a primeira apresenta os resumos dos 

modelos de regressão múltipla; a segunda traz os resultados das análises de 

variância; e a terceira parte descreve os coeficientes dos modelos. Para cada um 

dos quatro modelos a variável dependente foi a predisposição à cooperação 

interorganizacional. As variáveis independentes foram, para cada modelo, as 

seguintes: no modelo 1, a Escolaridade do empresário; no modelo 2, a Escolaridade 

do empresário e o Porte da empresa; no modelo 3, a Escolaridade do empresário, o 

Porte da empresa e o Tempo de existência da empresa; e, finalmente, o modelo 4, a 

Escolaridade do empresário, o Porte da empresa, o Tempo de existência da 

empresa e a Experiência do empresário. 
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Tabela 26 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista                                                       

pelo conjunto de aspectos demográficos e características da empresa 

Resumo do Modelo 

 

 

Modelo 

R R
2 

R
2
 

Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2
 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

1 0,522 0,273 0,262 1,3300 0,273 25,534 1 68 0,000 

 2 0,605 0,366 0,347 1,2515 0,093 9,790 1 67 0,003 

 3 0,705 0,497 0,474 1,1229 0,131 17,233 1 66 0,000 

 4 0,737 0,542 0,514 1,0791 0,045 6,460 1 65 0,013 

 

 

Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

 

1 

(Constante) 5,909 0,179  32,950 0,000 

Escolaridade (médio x 

superior) 

1,958 0,387 0,522 5,053 0,000 

 

 

2 

(Constante) 6,146 0,185  33,224 0,000 

Escolaridade (médio x 

superior) 

2,155 0,370 0,575 5,825 0,000 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

Quadrados gl 

Média dos 

quadrados F Signif. 

 

1 

Regressão 45,164 1 45,164 25,534 0,000 

Resíduo 120,279 68 1,769   

Total 165,443 69    

 

2 

Regressão 60,498 2 30,249 19,312 0,000 

Resíduo 104,945 67 1,566   

Total 165,443 69    

 

3 

Regressão 82,227 3 27,409 21,738 0,000 

Resíduo 83,216 66 1,261   

Total 165,443 69    

 

4 

Regressão 89,749 4 22,437 19,267 0,000 

Resíduo 75,694 65 1,165   

Total 165,443 69    
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Porte (pequena x 

média) 

-1,087 0,347 -0,309 -3,129 0,003 

 

 

 

3 

(Constante) 6,666 0,208  32,062 0,000 

Escolaridade (médio x 

superior) 

2,003 0,334 0,535 5,998 0,000 

Porte (pequena x 

média) 

-1,556 0,332 -0,442 -4,694 0,000 

Tempo (consolidada x 

entrante) 

-1,351 0,325 -0,391 -4,151 0,000 

 

 

 

 

4 

(Constante) 6,635 0,200  33,145 0,000 

Escolaridade (médio x 

superior) 

1,968 0,321 0,525 6,125 0,000 

Porte (pequena x 

média) 

-1,513 0,319 -0,430 -4,743 0,000 

Tempo (consolidada x 

entrante) 

-2,253 0,473 -0,652 -4,762 0,000 

Experiência 

(especialista x 

iniciante) 

 

1,273 

 

0,501 

 

0,340 

 

2,542 

 

0,013 

Fonte: Dados da pesquisa 

Os resumos dos modelos expostos na parte inicial da TABELA 26 ao serem 

analisados, pode-se constatar que: o modelo 1, contendo apenas a Escolaridade do 

empresário como previsor, explica 27% da variação de sua predisposição em 

cooperar; o segundo modelo, que emprega a Escolaridade do empresário e o Porte 

da empresa, responde por 37% da variação na predisposição à cooperação 

interorganizacional; já o terceiro modelo, que engloba a Escolaridade do empresário, 

o Porte e o Tempo de existência da empresa, explica 50% da variação da variável 

dependente; e, finalmente, o modelo 4, contendo a Escolaridade do empresário, o 

Porte e o Tempo de existência da empresa e a Experiência do empresário, é 

responsável por 54% da variação da predisposição do empresário à cooperação 

interorganizacional. Percebe-se também que, como base nas mudanças nos valores 

da razão F, os incrementos na capacidade preditiva dos modelos são significativas 

assumindo-se p< 0,05.  

Passando para a segunda parte da TABELA 26 são visualizados os resultados das 

ANOVA. Percebe-se, então, que os valores das razões F, para cada um dos 

modelos, são bastante consideráveis e significativos com p< 0,001, ou seja, os 



126 
 

modelos melhoram de forma bastante convincente a habilidade de se prever a 

predisposição dos empresários em cooperar de forma interorganizacional. 

Por fim, ao analisar a última parte da TABELA 26, percebe-se que todas as variáveis 

utilizadas em cada um dos modelos possuem valores Beta que são significativos 

com p< 0,05, ou seja, os aspectos demográficos dos empresários e as 

características de suas empresas são previsores adequados para a predisposição à 

cooperação interorganizacional. Nota-se também que a estatística t é significativa 

para todas as comparações entre grupos com p< 0,05, e, desta forma, constata-se 

que: empresários com Escolaridade superior são mais predispostos à cooperação se 

comparados com empresários com Escolaridade média; empresários proprietários 

de empresas de médio Porte são menos predispostos à cooperação se comparados 

com empresários proprietários de empresas de pequeno Porte; empresários 

proprietários de empresas com mais Tempo de mercado (consolidadas) são menos 

predispostos à cooperação se comparados com proprietários de empresas com 

menos Tempo de mercado (entrantes); e empresários com mais Experiência 

(especialista) são mais predispostos à cooperação se comparados com empresários 

com menos Experiência (iniciantes). 

A equação de regressão múltipla, utilizando as variáveis de grupos (aspectos 

demográficos e características das empresas), que prediz de forma mais adequada 

a predisposição do empresário à cooperação interorganizacional é, então: 

Predisposição = 6,635 + (1,968 x Escolaridade) – (1,513 x Porte) – (2,253 x Tempo) 

+ (1,273 x Experiência), onde: Escolaridade médio = 0 e Escolaridade superior = 1; 

Porte pequeno = 0 e Porte médio = 1; Tempo consolidada = 0 e Tempo entrante = 1; 

e Experiência especialista = 0 e Experiência iniciante = 1. 

 

Q22: Qual o conjunto de percepções, aspectos demográficos e características de 

empresas que prediz de forma mais adequada a predisposição dos empresários em 

cooperar interorganizacionalmente? 

As duas questões de pesquisa anteriores (Q20 e Q21)abordaram a predição da 

predisposição à cooperação interorganizacional através de regressões múltiplas ora 

utilizando as variáveis métricas relacionadas às mensurações de percepções dos 
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empresários (Q20), ora utilizando as variáveis categóricas relacionadas aos grupos 

pelos quais os empresários foram classificados. A questão de pesquisa Q22 trata da 

predição da predisposição do empresário à cooperação interorganizacional 

englobando tanto as variáveis previsoras métricas quanto as variáveis previsoras 

categóricas. 

Mais uma vez, a forma como os previsores entraram no modelo de regressão foi o 

passa-a-passo(modo Stepwise), no qual as decisões sobre a ordem em que os 

previsores entraram no modelo foi embasada em critérios exclusivamente 

matemáticos. 

A TABELA 27 é formada por três partes: inicialmente são apresentados os resumos 

dos modelos de regressão múltipla; em seguida expõem-se os resultados das 

análises ANOVA; e, por fim, são descritos os coeficientes dos modelos gerados. Em 

cada um dos oito modelos, a variável dependente foi a predisposição do empresário 

à cooperação interorganizacional; já as variáveis independentes foram, de acordo 

com cada modelo, as percepções sobre os fatores Conhecimento e Aprendizagem, 

os aspectos demográficos dos empresários Gênero, Escolaridade e Experiência, e 

as características das empresas Porte e Tempo. 

Tabela 27 – Predisposição dos empresários à cooperação prevista pelo                                              

conjunto de percepções, aspectos demográficos e características da empresa 

Resumo do Modelo 

 

 

 

Modelo R R
2 

R
2 

Ajustado 

Erro 

Padrão da 

Estimativa 

Estatísticas de Mudança 

Mudança 

do R
2 

Mudança 

no F gl1 gl2 

Signif. da 

Mudança 

no F 

 1 0,548 0,301 0,290 1,3043 0,301 29,250 1 68 0,000 

 2 0,624 0,389 0,371 1,2283 0,088 9,678 1 67 0,003 

 3 0,688 0,473 0,449 1,1491 0,084 10,548 1 66 0,002 

 4 0,727 0,529 0,500 1,0947 0,056 7,730 1 65 0,007 

 5 0,758 0,575 0,542 1,0478 0,046 6,948 1 64 0,011 

 6 0,751 0,565 0,538 1,0528 -0,011 1,624 1 64 0,207 

 7 0,774 0,599 0,568 1,0181 0,034 5,498 1 64 0,022 

 8 0,823 0,678 0,647 0,9196 0,079 15,452 1 63 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Como é possível observar nesta primeira parte da TABELA 27, o software estatístico 

gerou oito modelos que melhor predizem a predisposição do empresário à 

cooperação interorganizacional. O modelo 1 contém apenas a percepção sobre o 

fator Conhecimento como previsor e pode explicar 30% da variação na 

predisposição à cooperação interorganizacionalmente. Já o modelo 2 é composto 

pela percepção do fator Conhecimento e pela característica da empresa Porte, 

sendo responsável por 39% da variação na predisposição à cooperação 

interorganizacional. Por sua vez, o terceiro modelo, composto pela percepção do 

fator Conhecimento, pela característica da empresa Porte e pela percepção do fator 

Aprendizagem, responde por 47% da predisposição à cooperação entre empresas. 

Ao se verificar o quarto modelo, nota-se que o mesmo é composto pela percepção 

do fator Conhecimento, pela característica da empresa Porte, pela percepção do 

fator Aprendizagem e pelo aspecto demográfico do empresário Gênero, obtendo 

53% da variação da predisposição à cooperação interorganizacional. Com base no 

modelo 5, que é composto pela percepção do fator Conhecimento, pela 

característica da empresa Porte, pela percepção do fator Aprendizagem e pelos 

aspectos demográficos do empresário Gênero e Escolaridade, consegue-se predizer 

58% da predisposição do empresário em cooperar com outros empresários. Ao 

analisar-se o modelo 6, composto pela característica da empresa Porte, pela 

percepção do fator Aprendizagem e pelos aspectos demográficos do empresário 

Gênero e Escolaridade, percebe-se que o mesmo é responsável por predizer 57% 

da predisposição à cooperação, ou seja, praticamente o mesmo poder preditivo do 

modelo 5, porém com um fator a menos (percepção do fator Conhecimento).Ao 

observar-se o modelo de número sete, composto pela característica da empresa 

Porte, pela percepção do fator Aprendizagem, pelos aspectos demográficos do 

empresário Gênero e Escolaridade e pela característica da empresa Tempo de 

existência, percebe-se que o mesmo consegue predizer 60% da predisposição do 

empresário em cooperar interorganizacionalmente. Finalmente, o oitavo modelo, que 

é composto pela característica da empresa Porte, pela percepção do fator 

Aprendizagem, pelos aspectos demográficos do empresário Gênero e Escolaridade, 

pela característica da empresa Porte e pelo aspecto demográfico do empresário 

Experiência, alcança 68% de poder preditivo da predisposição à cooperação 

interorganizacional. Verifica-se ainda que, como base nas mudanças dos valores 
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assumidos pela razão F, as melhorias na capacidade preditiva dos modelos são 

significativas, adotando-se p< 0,05. 

 

ANOVA 

Modelo Soma dos 

Quadrados gl 

Média dos 

quadrados F Signif. 

 

1 

Regressão 49,761 1 49,761 29,250 0,000 

Resíduo 115,682 68 1,701   

Total 165,443 69    

 

2 

Regressão 64,362 2 32,181 21,331 0,000 

Resíduo 101,081 67 1,509   

Total 165,443 69    

 

3 

Regressão 78,291 3 26,097 19,763 0,000 

Resíduo 87,152 66 1,320   

Total 165,443 69    

 

4 

Regressão 87,555 4 21,889 18,267 0,000 

Resíduo 77,888 65 1,198   

Total 165,443 69    

 

5 

Regressão 95,182 5 19,036 17,340 0,000 

Resíduo 70,260 64 1,098   

Total 165,443 69    

 

6 

Regressão 93,400 4 23,350 21,067 0,000 

Resíduo 72,043 65 1,108   

Total 165,443 69    

 

7 

Regressão 99,099 5 19,820 19,120 0,000 

Resíduo 66,344 64 1,037   

Total 165,443 69    

 

8 

Regressão 112,166 6 18,694 22,106 0,000 

Resíduo 53,277 63 0,846   

Total 165,443 69    

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando-se os testes ANOVA apresentados nesta segunda parte da TABELA 27, 

nota-se que os valores das razões F, em cada um dos modelos gerados, são 

grandes e significativos assumindo-se p< 0,001, implicando que os modelos são 

adequados e melhoram de forma bastante considerável a capacidade preditiva da 

predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente. 
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Coeficientes 

 

Modelo 

Coeficientes não-

padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 

t Signif. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 2,510 0,723  3,472 0,001 

Conhecimento 0,717 0,133 0,548 5,408 0,000 

 

2 

(Constante) 2,466 0,681  3,621 0,001 

Conhecimento 0,776 0,126 0,594 6,147 0,000 

Porte (pequena x 

média) 

-1,057 0,340 -0,301 -3,111 0,003 

 

 

3 

(Constante) 2,109 0,646  3,263 0,002 

Conhecimento 0,400 0,165 0,306 2,419 0,018 

Porte (pequena x 

média) 

-1,312 0,327 -0,373 -4,006 0,000 

Aprendizagem 0,420 0,129 0,422 3,248 0,002 

 

 

 

4 

(Constante) 1,631 0,639  2,551 0,013 

Conhecimento 0,340 0,159 0,260 2,138 0,036 

Porte (pequena x 

média) 

-0,940 0,339 -0,267 -2,768 0,007 

Aprendizagem 0,489 0,126 0,491 3,888 0,000 

Gênero (masculino x 

feminino) 

0,861 0,310 0,268 2,780 0,007 

 

 

 

 

5 

(Constante) 2,592 0,712  3,638 0,001 

Conhecimento 0,205 0,161 0,157 1,274 0,207 

Porte (pequena x 

média) 

-0,981 0,325 -0,279 -3,015 0,004 

Aprendizagem 0,412 0,124 0,414 3,326 0,001 

Gênero (masculino x 

feminino) 

0,848 0,297 0,264 2,859 0,006 

Escolaridade (médio x 

superior) 

1,025 0,389 0,274 2,636 0,011 

 

 

 

6 

(Constante) 3,110 0,588  5,292 0,000 

Porte (pequena x 

média) 

-0,988 0,327 -0,281 -3,025 0,004 

Aprendizagem 0,503 0,102 0,505 4,939 0,000 

Gênero (masculino x 

feminino) 

0,895 0,296 0,279 3,025 0,004 

Escolaridade (médio x 

superior) 

1,184 0,370 0,316 3,196 0,002 

 (Constante) 4,061 0,698  5,816 0,000 
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7 

Porte (pequena x 

média) 

-1,241 0,334 -0,353 -3,717 0,000 

Aprendizagem 0,388 0,110 0,390 3,528 0,001 

Gênero (masculino x 

feminino) 

0,774 0,291 0,241 2,663 0,010 

Escolaridade (médio x 

superior) 

1,321 0,363 0,352 3,639 0,001 

Tempo (consolidada x 

entrante) 

-0,776 0,331 -0,224 -2,345 0,022 

 

 

 

 

 

 

8 

(Constante) 3,457 0,649  5,324 0,000 

Porte (pequena x 

média) 

-1,215 0,302 -0,346 -4,030 0,000 

Aprendizagem 0,489 0,103 0,492 4,769 0,000 

Gênero (masculino x 

feminino) 

0,749 0,263 0,234 2,854 0,006 

Escolaridade (médio x 

superior) 

1,085 0,333 0,290 3,256 0,002 

Tempo (consolidada x 

entrante) 

-1,881 0,410 -0,544 -4,584 0,000 

Experiência 

(especialista x 

iniciante) 

1,738 0,442 0,464 3,931 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa 

Finalmente, ao se verificara terceira parte da TABELA 27, nota-se que, com exceção 

da variável percepção sobre o fator Conhecimento no modelo 5, todas as variáveis 

utilizadas nos oito modelos apresentados possuem valores Beta significativos com 

p< 0,05, ou seja, as percepções dos empresários sobre os fatores Conhecimento e 

Aprendizagem, seus aspectos demográficos Gênero, Escolaridade e Experiência, e 

as características de suas empresas Porte e Tempo são previsores adequados para 

predizer sua predisposição à cooperação interorganizacional. 

Verifica-se também que a estatística t é significativa com p < 0,05 para as 

comparações entre grupos nos modelos estimados, constando-se que: empresários 

proprietários de empresas de médio Porte são menos predispostos a cooperar 

interorganizacionalmente quando comparados à empresários proprietários de 

empresas de pequeno Porte; empresários do Gênero feminino são mais 

predispostos à cooperar interorganizacionalmente se comparados à empresários do 

Gênero masculino; empresários com Escolaridade nível superior são mais 
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predispostos à cooperar interorganizacionalmente se comparados com empresários 

com Escolaridade nível médio; empresários proprietários de empresas menos 

Tempo de mercado são menos predispostos à cooperar interorganizacionalmente ao 

serem comparados com empresários proprietários de empresas com mais Tempo de 

mercado; e, finalmente, empresários mais Experiência empresarial são mais 

predispostos à cooperar interorganizacionalmente se comparados à empresários 

com menos Experiência empresarial. Ainda embasando-se na estatística t com p < 

0,05, nota-se que: com as percepções sobre os fatores Conhecimento e 

Aprendizagem estão positivamente relacionados com predisposição a predisposição 

à cooperação interorganizacional, ou seja, quanto maior o escore de percepção dos 

empresários sobre estes fatores, maior sua predisposição em cooperar 

interorganizacionalmente. 

A equação de regressão linear múltipla que engloba tanto as variáveis métricas 

(mensuração das percepções sobre os fatores) quanto as variáveis categóricas 

(classificação quanto aos aspectos demográficos e características das empresas) 

que prediz de forma mais adequada a predisposição à cooperação 

interorganizacional é, então: Predisposição = 3,457 – (1,215 x Porte) +(0,489 x 

Aprendizagem) + (0,749 x Gênero) + (1,085 x Escolaridade) – (1,881 x Tempo) + 

(1,738 x Experiência), onde: Porte pequeno = 0 e Porte médio = 1; Gênero 

masculino = 0 e Gênero feminino = 1; Escolaridade nível médio = 0 e Escolaridade 

nível superior = 1; Tempo de mercado consolidada = 0 e Tempo de mercado 

entrante = 1; e Experiência empresarial especialista = 0 e Experiência empresarial 

iniciante = 1. 

 

4.3 Discussão dos resultados 

Ao se tentar mensurar as percepções sobre os fatores que influenciam a iniciativa de 

cooperação interorganizacional, percebeu-se que os empresários não possuem um 

posicionamento bem definido sobre o assunto, pois, as médias dos escores – numa 

escala do tipo Likert que foi de 0 a 10 pontos – assumiram valores próximos ao 

ponto médio do contínuo (média global de 5.72 pontos), significando que os 

respondentes não discordaram nem concordaram com as proposições 

apresentadas. Este resultado parece indicar que os empresários pesquisados ainda 
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não estão plenamente conscientizados sobre os aspectos relacionados à 

cooperação interorganizacional, o que pode representar um motivo pelo qual, até 

então, tais empresários não atuarem em nenhum tipo de rede de empresas. 

No intuito de identificar diferenças nas percepções dos empresários em função de 

seus aspectos demográficos e características de suas empresas, verificou-se que: 

(a) a escolaridade dos empresários possivelmente diferencia sua percepção sobre 

todos os fatores influentes na predisposição à cooperação interorganizacional 

utilizados no estudo; (b) o gênero dos empresários possivelmente diferencia sua 

percepção sobre os fatores Aprendizagem, Inovação, Rede Social, Capital Social, 

Confiança e Governança; (c) a experiência dos empresários possivelmente 

diferencia sua percepção sobre quase todos fatores influentes na predisposição à 

cooperação interorganizacional utilizados no estudo, sendo que as exceções ficaram 

à cargo dos fatores Custos e Recursos; (d) o setor de atuação das empresas 

possivelmente diferencia as percepções dos empresários sobre os fatores Inovação, 

Recursos, Institucional, Confiança e Governança; (e) o porte das empresas 

possivelmente diferencia as percepções dos empresários sobre quase todos os 

fatores influentes na predisposição à cooperação utilizados no estudo, sendo o fator 

Conhecimento, a exceção nesta análise de variância; e (f) o tempo de existência das 

empresas possivelmente diferencia as percepções dos empresários sobre quase 

todos os fatores influentes da predisposição à cooperação interorganizacional, 

sendo o fator Custos a única exceção, nesta análise, dentre os fatores empregados 

neste estudo. Estes resultados parecem indicar que é importante considerar 

determinados aspectos demográficos dos empresários e características de suas 

empresas antes de se inicializarem processos de cooperação interorganizacional, 

pois, diferenças de percepção entre empresários podem requerer formas distintas de 

abordar a formação de redes de empresas. 

Buscando verificar a predisposição dos empresários em cooperar 

interorganizacionalmente através de suas percepções sobre cada fator influente 

observou-se que: (a) os fatores Conhecimento, Aprendizagem e Redes Sociais, 

tomados de forma isolada, são os responsáveis por explicar a maior variação na 

predisposição à cooperação interorganizacional (30%, 29% e 20% respectivamente); 

e (b) os fatores Custos, Capital Social e Recursos, por outro lado, tomados de forma 

isolada, assumiram os menores valores na predição da predisposição à cooperação 
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(4%, 4% e 7% respectivamente). Importante destacar a relação inversa assumida 

pelo fator Capital Social, nos dados coletados, em relação à Predisposição à 

Cooperação Interorganizacional, contrariando o que é estabelecido pela literatura. 

Estes resultados parecem indicar que ao se tentar prever o quão predisposto à 

cooperar interorganizacionalmente o empresário é deve-se levar em consideração 

sua percepção sobre diferentes fatores influentes, pois, os fatores podem assumir 

diferentes níveis de importância de acordo com cada empresário. 

Ao visar-se verificar a predisposição dos empresários em cooperar 

interorganizacionalmente através de seus aspectos demográficos, tomados de forma 

isolada, pode-se notar que: (a) a Escolaridade é responsável por 27% da variação 

na predisposição à cooperação interorganizacional e que empresários com ensino 

superior são mais predispostos a cooperar se comparados com empresários com 

ensino médio; (b) a Experiência empresarial prediz menos que 2% da predisposição 

à cooperação e que não há variação na possibilidade de cooperação devido aos 

anos de atividade do empresário; e (c) o Gênero do empresário pode prever apenas 

6% de sua predisposição à cooperação, e empresários do gênero feminino são mais 

predispostos à cooperar interorganizacionalmente do que empresários do gênero 

masculino. Observando-se estes resultados, percebe-se que apenas a escolaridade 

do empresário parece ser uma variável relevante na previsão de sua predisposição à 

cooperação interorganizacional, indicando ser importante, neste caso, verificar a 

homogeneidade do grau de instrução de determinado grupo de empresários que 

pretendam cooperar uns com os outros. 

Tentando-se verificar a predisposição dos empresários em cooperar 

interorganizacionalmente através das características de suas empresas, tomadas de 

forma isolada, verificou-se que: (a) o Setor da empresa consegue explicar menos 

que 1% da predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente, e 

que o fato das empresas serem de setores distintos não altera a possibilidade de o 

empresário cooperar interorganizacionalmente; (b) o Porte da empresa prevê 9% da 

predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente, e que 

empresários proprietários de empresas de médio porte possuem maiores 

possibilidades de cooperar com outros empresários se comparados à empresários 

proprietários de empresas de pequeno porte; e (c) o Tempo de existência da 

empresa é responsável por 13% da variação da predisposição do empresário em 
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cooperar de forma interorganizacional, e que a variação de tempo de mercado da 

empresa não afeta a possibilidade do empresário cooperar 

interorganizacionalmente. Verificando-se os resultados desta análise, constata-se 

que o setor da empresa parece não influir de forma considerável na predisposição 

do empresário de cooperar interorganizacionalmente. Porém, nota-se que o porte da 

empresa e seu tempo de mercado são variáveis que parecer ser importantes na 

predição da possibilidade de inicializar-se a cooperação interorganizacional. 

Visando-se verificar a predisposição dos empresários em cooperar 

interorganizacionalmente através de suas percepções sobre os fatores influentes, 

tomados de forma conjunta, observou-se que o modelo composto pelos fatores 

Conhecimento, Aprendizagem e Capital Social, explica 42% da variação na 

predisposição do empresário à cooperação interorganizacional, e que a equação de 

regressão é Predisposição = 2,691 + (0,526 x Conhecimento) + (0,517 x 

Aprendizagem) – (0,484 x Capital Social). Verificando-se este resultado percebe-se 

que para predizer a predisposição dos empresários em cooperar uns com os outros 

parece ser importante dar-se mais ênfase às suas percepções sobre aspectos 

relacionados à troca de conhecimentos, à aquisição de aprendizagens e ao 

requisitos de capital social desejáveis no ambiente de negócios, apesar deste último 

fator apresentar uma relação inversa ao que é relatado pela literatura sobre o tema. 

Na busca de verificar a predisposição dos empresários em cooperar 

interorganizacionalmente através de seus aspectos demográficos e características 

das empresas, tomados de forma conjunta, pode-se notar que o modelo contendo a 

Escolaridade e a Experiência do empresário, além do Porte e do Tempo de 

existência da empresa, é responsável por predizer 54% da predisposição do 

empresário em cooperar com outros empresários, e que a equação de regressão foi 

Predisposição = 6,635 + (1,968 x Escolaridade) – (1,513 x Porte) – (2,253 x Tempo) 

+ (1,273 x Experiência). Estes resultados informam que os aspectos demográficos e 

as características das empresas, tomados de forma agrupada, consegue explicar 

mais da variação na predisposição à cooperação interorganizacional se comparados 

ao conjunto de percepções sobre os fatores. Desta forma, parece ser adequado que, 

para possíveis iniciativas de formação de redes, considere-se em primeiro lugar 

tempo de mercado da empresa e o grau de escolaridade do empresário.  
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Tomando de forma conjunta as percepções dos empresários, seus aspectos 

demográficos e características de suas empresas na intenção de verificar sua 

predisposição à cooperação interorganizacional, verificou-se que o modelo 

composto pelas características das empresas Porte e Tempo, pelos aspectos 

demográficos dos empresários Gênero, Escolaridade e Experiência, e por suas 

percepções sobre o fator Aprendizagem, respondeu por 68% da variabilidade na 

predisposição dos empresários de cooperar com outros empresários, sendo que a 

equação de regressão estimada foi Predisposição = 3,457 – (1,215 x Porte) +  

(0,489 x Aprendizagem) + (0,749 x Gênero) + (1,085 x Escolaridade) – (1,881 x 

Tempo) + (1,738 x Experiência). Com base neste modelo, que engloba tanto 

variáveis métricas quanto variáveis categóricas, nota-se o alcance do maior poder 

preditivo da predisposição à cooperação interorganizacional, confirmando a maior 

importância relativa dos aspectos demográficos e características da empresa em 

relação a percepção sobre os fatores. Ressalta-se a importância da característica da 

empresa tempo de mercado e do aspecto demográfico experiência do empresário na 

neste modelo, sendo os mais importantes para prever o quanto determinado 

empresário está predisposto a iniciar a formação de uma rede de cooperação entre 

empresas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação teve como objetivo geral analisar as diferenças e as influências das 

percepções dos empresários na predisposição à cooperação interorganizacional. 

Para atingir estes objetivos foram propostos três objetivos específicos: (a) mensurar 

as percepções dos empresários sobre os fatores que influenciam a iniciativa de 

cooperação interorganizacional; (b) identificar diferenças nas percepções dos 

empresários em função de seus aspectos demográficos e das características de 

suas empresas; e (c) verificar a predisposição em cooperar interorganizacionalmente 

através das percepções, dos aspectos demográficos e das características das 

empresas. 

De forma geral, os empresários participantes deste estudo não possuem um 

posicionamento bem definido sobre os fatores que podem influenciar a cooperação 

interorganizacional. Isto pode indicar desinformação dos mesmos em relação aos 

benefícios e condicionantes envolvidos na formação de redes de empresas. Desta 

forma, o fato de não existir iniciativas de cooperação interorganizacional até o 

momento da coleta dos dados, pode está relacionado à falta de informação por parte 

do empresariado sobre este formato organizacional.  

Apesar dos empresários não assumirem um posicionamento muito claro sobre os 

fatores influentes da predisposição à cooperação, pode-se verificar que existem 

diferenças em suas percepções devidas às seus aspectos demográficos e 

características de suas empresas. A experiência de mercado do empresário, seu 

grau de instrução escolar e o gênero à qual faz parte, além do tempo de existência e 

do porte de sua empresa, podem diferenciar de forma considerável suas percepções 

sobre a cooperação entre empresas. Estas percepções diferenciadas sugerem ser 

importante considerar as particularidades do empresário antes de lhe propor a 

integração em uma rede de empresas. Assim, pode-se supor que, talvez, o 

insucesso de algumas iniciativas de cooperação interorganizacional, possa ser 

atribuído à diferenciação de percepção entre empresários que não foi levada em 

consideração antes da formação da rede cooperativa.  

Além de se verificar as diferenças nas percepções dos empresários, foi possível 

estimar modelos preditivos de sua predisposição à cooperação interorganizacional. 

Porém, é importante destacar que a insuficiência da amostra não permite que tais 
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modelos sejam levados em consideração para além dos participantes do estudo, 

pois, a amostragem além de não ser aleatória, não possuiu um número adequado de 

sujeitos que permitisse confiabilidade de alguns dos testes estatísticos empregados. 

Outro ponto importante a ser destacado é que a predisposição à cooperação 

interorganizacional não significa, necessariamente, formação de redes de empresas, 

pois, existem inúmeras maneiras das empresas cooperarem entre si sem que exista, 

de fato, um arranjo interempresarial. Todavia, para os empresários que responderam 

ao questionário, o modelo que explicou a maior parte da variação de sua 

predisposição foi composto tanto por variáveis relacionadas às medidas de 

percepção quanto por variáveis relacionadas à categorização. As variáveis nominais 

se destacaram no modelo por conterem maior poder preditivo que as variáveis 

numéricas e, desta forma, parece ser mais importante considerar aspectos 

demográficos dos empresários e características de suas empresas na predição de 

sua predisposição à cooperação do que sua percepção sobre os fatores influentes.  

Os resultados das análises de cada objetivo específico estão coerentemente 

relacionados, pois, a falta de clareza no posicionamento dos empresários revelada 

durante a mensuração de suas percepções sobre os fatores não permitiu que tais 

percepções tivessem um peso importante na predição da predisposição à 

cooperação, pois dentre os dez fatores utilizados no estudo, apenas um foi 

relativamente relevante no modelo de maior poder preditivo – o fator Aprendizagem 

– por outro lado, a diferenciação das percepções dos empresários em função de 

seus aspectos demográficos e características de suas empresas teve sua 

importância confirmada no modelo preditivo final, pois, dentre as seis variáveis 

categóricas empregadas no estudo, cinco entraram na equação de regressão.  

Desta forma, a diferenciação nas percepções dos empresários se mostrou 

importante influência em sua predisposição à cooperação interorganizacional. 

O estudo tem relevância para a academia por integrar em seu Referencial Teórico 

diversos aspectos relacionados às redes de empresas que normalmente são 

encontrados na literatura de forma segmentada. Importante ressaltar também a 

proposta de um instrumento de coleta de dados que visa mensurar e diferenciar as 

percepções dos empresários sobre variadas facetas envolvidas na cooperação 

interorganizacional que pode ser útil como ferramenta para se verificar a 
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predisposição do empresário em cooperar interorganizacionalmente e, 

consequentemente, a viabilidade de iniciar-se uma rede de empresas.   

Os resultados obtidos com este estudo podem também ser relevantes para o 

desenvolvimento do empresariado local, pois, as informações levantadas pela 

pesquisa têm o potencial de auxiliar iniciativas de cooperação interorganizacional. A 

formação de redes de empresas pode ocorrer a partir do momento em que os 

empresários são conscientizados sobre a forma como outros empresários percebem 

a cooperação entre empresas e como tais percepções podem variar de acordo com 

os atributos de cada indivíduo. Não obstante, a mensuração do nível de informação 

do empresário sobre os benefícios e condicionantes relacionados às redes 

interorganizacionais pode ser considerada como um pré-requisito para a cooperação 

entre empresas. Portanto, as informações obtidas neste estudo serão 

disponibilizadas às Associações Comerciais, Industriais e de Serviços das cidades 

pesquisas para que possam ser consultadas pelos empresários. 

Apesar de alcançar os objetivos pretendidos e de fazer algumas contribuições, as 

limitações deste estudo são diversas, podendo ser divididas entre o referencial 

teórico e a metodologia de pesquisa. Estas limitações podem ser convertidas em 

oportunidades para a realização de novas pesquisas que venham a tentar contribuir 

tanto para o desenvolvimento das organizações empresariais quanto para o 

aperfeiçoamento da literatura acadêmica. 

O referencial teórico provavelmente não contemplou todas as variáveis relacionadas 

à predisposição à cooperação interorganizacional e, desta forma, certamente o 

modelo preditivo mais adequado deverá ser diferente daqueles propostos. Entende-

se que a utilização de todas as variáveis que possivelmente compõem um fenômeno 

social é praticamente impossível e a desconsideração de determinados fatores não 

invalida uma pesquisa nesta área do conhecimento. Porém, há de se reconhecer 

que uma única variável ou relação entre variáveis não incluídas no estudo poderia 

mudar consideravelmente seus resultados e alterar consistentemente as 

considerações do autor. Em última análise, devido ao aspecto exploratório do 

enfoque dado ao tema, o arcabouço teórico utilizado procurou integrar variados 

tópicos na tentativa de “capturar”, da forma mais adequada possível, a “realidade” 

pesquisada. 
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Em relação aos métodos empregados na coleta e análise de dados as limitações 

estão relacionadas: ao viés exclusivamente quantitativo do estudo; ao tipo e 

tamanho da amostragem utilizada; à forma como os dados foram coletados; e à 

forma como os dados foram analisados. A quantificação das variáveis poderia ter 

sido antecedida por uma pesquisa qualitativa que objetivasse encontrar, através de 

entrevistas abertas com empresários, consultores e especialistas na área, outras 

variáveis a serem incluídas na pesquisa de campo. Em relação à amostragem, o fato 

da não aleatoriedade na escolha dos participantes impossibilita extrapolar os 

resultados para além daqueles que responderam aos questionários. Sobre a coleta 

de dados, as limitações do estudo são devidas à utilização de uma única forma de 

obtê-los, não levando em consideração outras técnicas como a pesquisa documental 

e/ou a observação, além da não verificação da validade do instrumento. Finalmente, 

em relação à análise dos dados, o pequeno número de participantes comprometeu 

as estatísticas de regressão e o fato dos grupos possuírem quantidades diferentes 

de membros interferiu negativamente na confiabilidade dos testes ANOVA. 

Pelas limitações apresentadas percebe-se que outros estudos são necessários para 

fazer com que a pesquisa sobre a cooperação interorganizacional seja mais eficiente 

no fornecimento de informações úteis para a realização de intervenções mais 

eficazes no ambiente empresarial, e, a partir daí, contribuir de maneira mais 

significativa para o aperfeiçoamento da literatura acadêmica desta área do 

conhecimento. 

Sugere-se, então, a realização de outros estudos que incluam novos preditores da 

predisposição à cooperação interorganizacional que podem ser descobertos através 

de metodologias qualitativas tais como grupos focais, observações, e entrevistas 

desestruturadas com os diversos atores envolvidos em atividades empresariais. 

Além desta sugestão de um enfoque qualitativo-exploratório, são sugeridos também 

estudos que confiram um caráter mais quantitativo-confirmatório ao tema 

pesquisado, sendo que, para isso, se faz necessária a utilização de teorias 

consolidadas e a coleta de dados de uma amostragem adequada, permitindo, assim, 

a utilização de técnicas estatísticas mais avançadas, tais como modelagens de 

equações estruturais, visando a obtenção de modelos que integrem, de forma mais 

abrangente, as complexas relações envolvidas neste fenômeno social. 
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APÊNDICE – INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

Meu nome é Daniel dos Santos Amaral e estou concluindo meu mestrando na Fundação Pedro 

Leopoldo. Este questionário é a única forma para a coleta dos dados de minha Dissertação de; seu 

preenchimento completo é muito importante para que a pesquisa seja devidamente concluída. Não 

existem marcações certas ou erradas; todas as afirmativas objetivam registrar sua opinião. Não é 

possível e nem de interesse identificar os respondentes, pois o estudo visa analisar as respostas de 

forma conjunta. Você vai gastar em torno de vinte minutos para participar. Marque apenas uma nota 

em cada questão. O quadro abaixo explica como dar as notas. Obrigado por sua dedicação. 

Sigla Significado Nota 

DT Discordo Totalmente 0 

DP Discordo Parcialmente 1,2,3 ou 4 

ND/NC Não Concordo e Nem Discordo 5 

CP Concordo Parcialmente 6, 7,8 ou 9 

CT Concordo Totalmente 10 

 

N. QUESTÃO DT DP NC 
ND 

CP CT 

 
01 

Colaboraria com outros empresários, mesmo que estes fossem 
meus concorrentes, se isso trouxesse alguma vantagem para 

minha empresa. 
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02 

Os empresários organizados em grupo conseguem de forma 
mais direta as informações que precisam para melhorar a 

administração de seus negócios. 
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A cooperação entre empresas oferece aos empresários a 
oportunidade de aperfeiçoarem os produtos e serviços 

oferecidos aos clientes. 
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Os empresários ao estarem em contato uns com os outros 
adquirem novos comportamentos que são úteis para seu 

desenvolvimento empresarial. 
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Empresas quando se associam perdem a oportunidade de 
realizar acordos comerciais em melhores condições, deixando 

os empresários em desvantagem competitiva. 
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Os empresários que conheço sabem que é possível ser ao 
mesmo tempo colaborativo em algumas atividades (ex.: 

compras) e competitivo em outras (ex.: vendas). 
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A cooperação entre empresas impede que os empresários 
tenham acesso a uma maior quantidade e variedade de 
informações que são importantes para seus negócios. 
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A parceira entre empresas faz com que ações oportunistas 
entre os empresários aumentem devido às pressões para o 

rompimento dos relacionamentos estabelecidos. 
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A colaboração entre empresas oferece aos empresários a 
oportunidade de melhor atenderem às rápidas mudanças nas 

exigências do mercado. 
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Para que as empresas colaborem umas com as outras se faz 
necessário que os empresários possuam objetivos de negócios 

semelhantes. 
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Os empresários ao se associarem torna impossível o 
compartilhamento entre os parceiros de soluções para 

problemas empresariais de interesse comum. 
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A união entre empresários através de parcerias de negócios é 
considerada uma rotina de trabalho naturalmente realizada 

pelas empresas que conheço. 
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Os empresários organizados em grupo têm contato com novas 
formas de gestão empresarial que têm o potencial de melhorar 

o desempenho de seus negócios. 
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A parceria entre empresas torna inviável o debate entre os 
empresários sobre as mudanças e tendências nos negócios, 

impedindo o aproveitamento de oportunidades. 
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Os empresários que conheço não possuem interesses 
comerciais em comum, de forma que não existem objetivos que 

possam ser alcançados de maneira conjunta. 
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Para que os empresários colaborem entre si é preciso que 
cada um compreenda os interesses do outro, tornando-os 

capazes de prever as atitudes de seus parceiros. 
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Foi muito bom você ter preenchido todo o questionário. Estamos agora no final da pesquisa.  Para 

que seja possível melhorar minha interpretação dos dados, gostaria que, por favor, respondesse a 

estas últimas perguntas. Marque apenas uma letra em cada questão.  

 

N. QUESTÃO  ALTERNATIVAS A /B /  C   

32 Qual o setor de sua empresa? (A) Comércio (B) Serviço (C) Indústria 

33 Quantos funcionários têm sua empresa? (A) Menos de 7 (B) De 7 a 15 (C) Mais de 15 

34 Há quantos anos sua empresa existe? (A) Menos de 3 (B) De 3 a 10 (C) Mais de 10 

35 Qual seu nível de escolaridade? (A) Fundamental (B) Médio (C) Superior 

36 Há quantos anos você é empresário? (A) Menos de 4 (B) De 4 a 12  (C) Mais de 12  

37 Qual seu gênero? (A) Masculino (B) Feminino  

 

Sua colaboração contribuirá de maneira fundamental para a conclusão de minha pesquisa. Logo que 

terminar de responder, por gentileza, deposite seu questionário na urna. Os resultados deste 

estudo serão em breve disponibilizados para sua Associação Comercial, Industrial e de Serviços; 

fique à vontade para consulta-los. Mais uma vez agradeço sua participação. 

FORMULÁRIO N. 000 
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Empresas quando se associam fazem com que os acordos 
comerciais entre os empresários se tornem mais difíceis de serem 

estabelecidos, tornando-os improváveis de serem cumpridos. 
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As empresas ao se unirem transmitem a imagem de uma 
organização de maior porte, gerando melhor aceitação e 

reconhecimento pelos consumidores e pelas instituições públicas. 
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Os empresários ao se associarem torna impossível o 
compartilhamento de equipamentos em atividades comerciais que 

sejam repetidas ou complementares entre os mesmos. 
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Empresas quando se associam aumentam sua força de 
negociação obtendo acesso privilegiado a instituições financeiras e 

agências de consultoria empresarial. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
21 

Para que as empresas se mantenham parceiras, não deve existir 
nenhum tipo de incentivo para que os empresários realizem as 

ações coletivas acordadas. 
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As empresas ao estarem em contato umas com as outras fazem 
com que a troca de experiências entre empresários se transforme 

em novas competências úteis para o desenvolvimento empresarial. 
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Os empresários quando organizados em grupo conseguem 
encontrar formas mais eficientes de solucionar problemas comuns 

entre os parceiros de negócios. 
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Os empresários ao estarem em interação têm seus modos de 
pensar alinhados, aumentando a ação conjunta no aproveitamento 

de oportunidades. 
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Para que as empresas se mantenham parcerias devem existir 
maneiras de fiscalizar o comportamento dos empresários de forma 

a manter justa para todos, as ações de colaboração comercial. 
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Os empresários que conheço se relacionam bem uns com os 
outros, fazendo com que os negócios sejam realizados de forma 

amistosa em um clima de companheirismo empresarial. 
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Para que os empresários cooperem entre si é importante que cada 
parceiro tenha acesso ao histórico comercial do outro, permitindo o 

reconhecimento mútuo das reputações empresariais. 
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A colaboração entre empresas oferece aos empresários a 
oportunidade de desenvolver novas formas de atendimento ao 

cliente, oportunizando a descoberta de novos mercados. 
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Para que as empresas mantenham as parcerias não deve haver 
nenhum tipo de punição para aqueles empresários que 

descumprirem as ações coletivas acordadas. 
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Os empresários ao se unirem reduzem as incertezas provenientes 
do mercado devido às padronizações em suas formas de gerenciar 

os negócios e de comercializar produtos e serviços. 
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As empresas ao colaborarem entre si torna possível o 
compartilhamento de estoques, oportunizando o empréstimo de 

produtos e a realização de vendas cruzadas e/ou casadas. 
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