
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE DE 

RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO ARAUJO CARNEIRO DA CUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Processo de Transmissão de Conhecimento em Redes Inter-organizacionais: 

A Experiência do Arranjo Produtivo Local de Birigüi (SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2006 



 

 

JULIO ARAUJO CARNEIRO DA CUNHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Processo de Transmissão de Conhecimento em Redes Inter-organizacionais: 

A Experiência do Arranjo Produtivo Local de Birigüi (SP) 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto para 

obtenção do título de Mestre em Administração de 

Organizações. 

Área de Concentração: Análise Organizacional e Relações 

com o Ambiente 

Orientador: Prof. Dr. João Luiz Passador 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2006



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 

Cunha, Julio Araújo Carneiro da 
O processo de transmissão de conhecimento em redes inter-

organizacionais: a experiência do arranjo produtivo local de Birigüi (SP) / Julio 
Araújo Carneiro da Cunha. – Ribeirão Preto, 2006 

199 p. 
 
Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, 2006. 
Bibliografia 
 
1. Redes inter-organizacionais 2. Gestão do Conhecimento 3. Capital 

social I. Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade de Ribeirão Preto. II. Título. 

CDD – 658.8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais que 

deixaram de viver seus 

sonhos para permitir 

que eu vivesse o meu 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao professor João Luiz Passador pela condução ética e dedicada no difícil processo 

orientação, pela capacidade de formar um pesquisador com todas as competências que isto 

requer e mais ainda, pela construção de uma sólida e perene amizade. 

Aos professores Mário Aquino Alves e Cláudia Souza Passador que compuseram a banca de 

qualificação e contribuíram com o aperfeiçoamento da moldura teórica e metodológica que, 

com suas recomendações, iluminaram o caminho de conclusão deste trabalho. 

À minha família pelo apoio e compreensão durante toda a minha vida e, em particular, ao 

processo de elaboração deste trabalho. 

Ao Programa de Pós-graduação em Administração de Organizações, particularmente ao 

conjunto de professores e funcionários que ofereceram dedicado e diligente empenho para a 

conclusão desta minha jornada acadêmica. 

Aos meus colegas de mestrado que formaram ao longo de nossa convivência uma comunidade 

de mútuo auxílio. Parte deste trabalho tem grande participação das leituras e trabalhos 

realizados conjuntamente, com discussões fundamentais, não raras ocorridas nas madrugadas 

do bloco A. 

Enfim, quero agradecer a todas as pessoas que encontrei ao longo da vida e que de alguma 

maneira participaram da construção da minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, as 

quais não poderia aqui apontar sem comprometer o espaço disponível para estas homenagens 

e sem que cometesse injustiças de esquecimento. 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

1.1.Transição da Era Agrícola / Industrial para Era do Conhecimento     17 

1.2. A informação como elemento chave para as estratégias da organização    22 

1.3. Relação entre grau de tecnologia utilizada e produtividade      26 

1.4. Categorias ocupacionais dos Estados Unidos no período de 1900-1999    29 

 

2.1. Opções de alianças em termos de grau de integração vertical e interdependência com a 

empresa mãe             44 

2.2. Relação entre tipo de aliança e grau de integração formal      45 

2.3. Tipos de redes de empresas segundo Grandori e Soda       52 

2.4. Tipos de redes de empresas segundo Corrêa        53 

2.5. Interações da confiança para percepção da eficiência da aliança     73 

2.6. Interdependências das áreas da Economia Institucional      76 

 

4.1. Processo de comunicação e transmissão de sinais     107 

4.2. O processo de transformação de dados em informação     109 

4.3. Processo de transmissão e comunicação de dados e informações   109 

4.4. A interpretação e percepção individual da mensagem     111 

4.5. Os cinco anéis de Wurman – as cinco fontes de informação    113 

4.6. Relação entre dados, informações e conhecimento     116 

4.7. Ciclo informacional         116 

4.8. Fluxograma de transmissão de conhecimento entre emissor e receptor  119 

 

5.1. Tipos de lacunas de conhecimento e medidas para identificação de conhecimento 124 

5.2. Relação de conhecimento interno da organização com o conhecimento dos 

stackholders           125 

5.3. A troca de conhecimentos tácitos e explícitos      129 

5.4. Quatro modos de conversão de conhecimento      130 

5.5. Espiral do conhecimento         132 

5.6. Processo de aprendizagem experimental      137 

 

 



 

 

6.1. Estrutura geral para análise de redes organizacionais num contexto 

Tempo-espacial          144 

6.2. Fluxograma de estudo da pesquisa proposta      157 

 

7.1. Localização de geográfica de Birigüi       162 

7.2. Selo-logo da indústria de calçados infantis de Birigüi     163 

7.3. Localização geográfica dos APLs cobertos pelo Peabirus    173 

 

     



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

2.1. Principais vantagens provenientes das alianças estratégicas      64 

2.2. Matriz do “Dilema do Prisioneiro”         69 

 

3.1. Tipos de redes quanto ao foco de atuação        93 

 

4.1. Matriz dos quatro tipos de informações       114 

 

8.1. Formas de comunicação intra-APL dos entrevistados     177 

8.2. Fatores propulsores de confiança entre os membros do grupo    179 

 

 



 

 

RESUMO 

 

 

Este estudo teve como objetivo analisar o processo de transmissão de conhecimentos em 

arranjos produtivos locais por intermédio da experiência do aglomerado inter-organizacional 

calçadista de Birigui (SP). Na estrutura teórico, foram abordados temas referentes à 

contextualização da formação de redes entre empresas, as concepções de alianças e parcerias , 

o capital social e a abordagem institucional. Através da formulação de um questionário que 

compreendeu os processos de transmissão de conhecimentos e abrangeu os elementos 

necessários para se impulsionar esta transferência, estabeleceu-se um roteiro de entrevista que 

foi utilizado em pesquisa de campo a fim de se estudar por meio de entrevistas em 

profundidade a experiência de Birigüi. Os principais resultados obtidos foram de que o caso 

de Birigüi carece de um aparato institucional capaz de respaldar um ambiente propício à 

transmissão de conhecimentos e que o tradicionalismo dos empresários da região atua como 

empecilho para geração de uma consciência de coletividade e de inovação,  fatores estes 

fundamentais para uma transferência de conhecimentos eficiente. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study has the objective to analyse the knowledge trasmission process in cluster 

arrangements through the Birigüi’s (SP) shoes arrangement experience. In thetheoretical 

framework, it was accosted themes related to context of networks formation, alliances and 

partnerships conceptions, social capital and institutional approach. Through a questionnaire 

that comprehends the knowledge transmission process and that included fundamental 

elements to support this kind of transfer, it was set up an interview guide used in field 

research in order to study by deep interviews the Birigüi’s experience. The main results 

collected were that the Birigüi’s case lacks an institutional pomp able to support a propitious 

environment to knowledge transmission and that local managers’ traditionalism act as a 

barrier to the generation of collective sense and innovation, fundamental factors to and 

efficient knowledge transfer.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os processos de formação de redes em nível global (CASTELLS, 1999) e a rápida 

difusão de dados através de tecnologias avançadas (SCHULZ, 2001) vêm servindo como 

respaldo para o advento da globalização. Processo este que altera toda estrutura sócio-

econômica até então vigente, com mudanças, segundo Gonçalves (1999) nos âmbitos 

produtivo, financeiro, comercial e tecnológico e ainda, como complementa Forjaz (2000), 

também nas dimensões ecológicas, culturais, políticas e a revolução das comunicações. 

Assim, Motta (1995) diz que a globalização trás às empresas transformações em relação ao 

planejamento e realização de seus relacionamentos, de seus negócios e da utilização de seus 

recursos. 

Uma nova orientação para os relacionamentos da organização ganha proporções diante 

da disposição sócio-econômica em rede e das tecnologias (principalmente de informações e 

telecomunicações), sendo assim natural que seus laços de relacionamento se estreitem (ou 

mesmo que surjam novos laços). Isso faz com que as organizações cooperadas ganhem mais 

proximidade, mas também, por sua vez, que os concorrentes tenham também maior influência 

sobre a empresa, mesmo que geograficamente localizada distante. Não obstante a isso, a 

situação competitiva se agrava diante das observações de Prahalad e Ramaswamy (2004) que 

dizem que este processo descontínuo no panorama competitivo, proveniente da globalização, 

faz com que surjam novos concorrentes, até então não tradicionais. 

Este cenário traz consigo novas características à competitividade organizacional que 

passa a tomar caráter global e ter uma quantidade de competidores muito maior. A busca por 

formas de adequação a esta competitividade torna-se essencial para o fortalecimento e a 

adequação das empresas perante as transformações do ambiente. Fica evidente a busca por 

estratégias que incrementem o poder das organizações frente esta maior concorrência. As 

alianças estratégicas inter-organizacionais surgem como uma forma de atingir este patamar de 

poder competitivo mais elevado, necessário para a organização global, melhorando assim, a 

posição competitiva da empresa participante da aliança (AMATO NETO, 2005). A 

explicitação prática desta realidade empresarial demonstrada teoricamente é visível quando se 

verifica a adoção da cooperação inter-empresarial como uma estratégia organizacional que 

cresceu significativamente no início do último quarto do século XX, ou seja, na década de 

1970, como defende Resende (2004) e a RedeSist (2005), ou no início dos anos 1980, como 

denota Nakano (2005). 



 

 

2

Ademais, Forjaz (2000) denota que no processo de globalização o Estado Nacional 

passa a ter seu poder soberano e sua autonomia decisória limitados, o que faz com que as 

empresas tenham como característica a auto-organização entre si, independente das iniciativas 

do Estado, que passa a ter um papel de atuação apenas articulador. Deste modo, a existência 

de um órgão articulador, geralmente governos, ou sistemas formalizados de governança, 

capazes de catalisar relações inter-organizacionais, produtivas, comerciais e financeiras, não 

os tornam necessariamente impreteríveis para a formação das redes. Quaisquer que sejam os 

instrumentos indutores da gênese destas relações, é possível perceber que a criação de regiões 

e culturas locais de cooperação entre os participantes ocorre, de forma mais consistente, 

quando o fenômeno é capaz de gerar vínculos de comprometimento entre os atores. É menos 

provável, porquanto menos legítimo, o nascimento de sistemas de cooperação que se 

pretendem estruturados no sentido “top down”. Mais prováveis de alcançarem efetividade 

serão aqueles movimentos orientados no sentido “bottom up”. Sem base de legitimidade, não 

há alianças. 

Tais fatores pressionam as empresas a se organizarem de forma autônoma, buscando 

assim maneiras de enfrentarem a competitividade do mundo globalizado sem tanta resguarda 

de seus Estados Nacionais. No entanto, Yoshino e Rangan (1995) alegam que o desafio 

perante a globalização não está em apenas ter iniciativas para a formação de alianças, visto a 

constante necessidade em se desenvolver processos inovadores capazes de gerir a rede de 

empresas na qual determinada organização está ligada. 

Não obstante às inovações necessárias provenientes desta nova forma administrativa, 

as organizações podem deparar-se com maior clareza diante da obtenção de vantagens mais 

tangíveis, capazes de oferecer-lhes competitividade de forma mais latente. Deste modo, uma 

das formas que as firmas vêm encontrando de reduzir custos e ter melhores condições 

competitivas é através da associação com sua cadeia produtiva (HUMPHREYS et alli, 2001; 

ENQUIST et alli, 2004) e até mesmo com concorrentes (LIPNACK e STAMPS, 1994; 

BENGTSSON e KOCK, 2000; TSAI, 2002). Por isso assiste-se contemporaneamente o 

aumento significativo de formação de redes inter-organizacionais onde as associações e 

cooperações entre empresas buscam obter vantagens que favoreçam todos os envolvidos. 

Krugman (1995) confirma esta idéia alegando que os conglomerados organizacionais são 

capazes de trazer retornos aos seus participantes, de forma mais eficiente que as ações 

empreendidas de forma isolada. Desta forma, a organização que age cooperativamente atinge 

valores superiores àquela que concorre isoladamente (CONTRACTOR e LORANGE, 2002).  
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A formação de ações conjuntas deliberadas, tais como de consórcios e contratações de 

serviços especializados externos, faz com que, principalmente as pequenas e médias 

empresas, tenham vantagens latentes referentes à conglomeração de organizações (SCHMITZ 

e NADVI, 1999). Fatores estes que inferem diretamente na capacidade competitiva das 

empresas diante do ambiente globalizado no qual elas se encontram. Neste sentido, Terra 

(2005, p.30) diz que: “O sucesso das empresas, por sua vez, torna-se mais dependente de uma 

rede de associações com outras empresas”. 

Mais profundamente, estes sistemas locais de produção vêm expandindo sua 

importância também no aspecto social através da sua influência direta na geração de 

empregos e bem-estar social, crescimento econômico, exportações e desenvolvimento 

tecnológico (SUZIGAN et alli, 2003). 

Além disso, parece ser consenso entre os autores da área que inovação no campo 

organizacional, para além das áreas típicas de produtos e processos produtivos, prescindem 

dos ambientes de cooperação e socialização de experiências. Estes ambientes que são 

resultados de conglomerados territoriais de firmas a fim de se buscar ganhos através da 

redução de custos de transação através da proximidade geográfica das empresas. Cria-se neste 

contexto, a chamada “atmosfera industrial”, denotada por Marshall (1920), responsável pelas 

externalidades positivas adquiridas através dos ganhos intangíveis adquiridos através dos 

conglomerados locais de empresas. Principalmente pela transferência de know-how 

(PORTER, 1989). 

Este ambiente capaz de alavancar os ganhos organizacionais são explicados por 

autores como Audretsch e Feldman (1996) que afirmam que as inovações tendem a 

concentrar-se em conglomerados de organizações. O que leva a crer que o modelo de APL – 

Arranjos Produtivos Locais, por exemplo, assim como em outros modelos, pode transmitir e 

gerar entre seus membros não apenas informações (através de tecnologias de informação), 

mas também conhecimento. Por isso, Malmberg et alli (1996) alegam que os ganhos 

decorrentes dos aglomerados empresariais não se limitam apenas aos menores custos e melhor 

coordenação transacional, visto que pode existir um fator ainda mais importante de ganho aos 

participantes das redes de organizações que é a acumulação de conhecimento envolvida nestes 

aglomerados. Maskell (2001) apresenta mais um motivo que justifica a aglomeração de 

empresas favorecer o processo do ciclo de conhecimento: a maior proximidade geográfica 

entre os indivíduos envolvidos nestes aglomerados típicos que tende a tornar mais fácil a 

operacionalização do ciclo de conhecimento proposto por Nonaka e Takeushi (1997), isto é, 

uma interação mútua entre conhecimentos tácitos e explícitos. 
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Lissoni (2001), por seu turno, alega que a aglomeração geográfica é importante para a 

inovação porque faz com que exista transmissão de conhecimento tácito, que é ferramenta 

fundamental para se transformar tecnologias e avanços científicos em inovações 

economicamente viáveis. Isso porque o autor diz que a difusão do conhecimento tácito requer 

a pré-existência de uma comunidade de pessoas, relações sociais e uma cultura comum entre 

os indivíduos. 

Visto que pode haver também a disseminação do conhecimento entre as empresas 

cooperadas, fato este que pode levar o aglomerado inter-organizacional ser um centro 

inovador do setor através dos esforços conjuntos das organizações envolvidas, Feldman e 

Florida (1996) complementam dizendo que a aglomeração de empresas é um fator que 

estimula a sinergia dos processos inovadores, estes, que dependem do conhecimento 

específico para serem desenvolvidos. 

Fica evidente que o conhecimento é um dos fatores-chave para o aproveitamento 

máximo das empresas envolvidas em aglomerações inter-organizacionais. Principalmente, 

considerando-se que o advento da globalização traz ainda consigo novas característica sobre 

as formas de competitividade entre as empresas, nas quais o conhecimento centraliza-se como 

elemento central para a obtenção de vantagens competitivas por parte das organizações 

(SEUFERT et alli, 1999; NONAKA et alli, 2001; ANAND et alli, 2002). Porém, muitas 

vezes, a aglomeração de organizações não tem como objetivo a busca pelo conhecimento, o 

que faz com que os ganhos de um conglomerado organizacional não sejam maximizados neste 

processo de junção de esforços. Daí a importância da gestão do conhecimento nestes 

processos de conglomerações organizacionais. 

Entretanto, outros problemas podem surgir decorrentes desta nova forma de 

organização às empresas, fazendo com que surjam riscos relacionados às associações inter-

organizacionais, apesar de sua explícita essencialidade no ambiente globalizado. Tal fato se 

comprova através dos estudos de Dacin et alli (1997) que demonstram que menos de 50% das 

alianças estratégicas inter-empresariais alcançam seus objetivos. Dentro desta perspectiva, se 

fazem importantes estudos sistematizados sobre organizações de empresas, estruturadas em 

rede, que se multiplicam no Brasil, principalmente na forma de Arranjos Produtivos Locais, 

ou APLs, dado a essencialidade destes conglomerados para a competitividade do país 

(VASCONCELOS et alli, 2005). O presente esforço de pesquisa foca-se numa experiência de 

união organizacional que vem chamando atenção nos últimos anos e que vem ganhando 

aspectos formais de estabelecimento que o caso do arranjop produtivo local de calçados 

infantis de Birigüi (SP). 
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Foca-se então no entendimento dos processos de transmissão e incorporação de 

conhecimento entre os participantes do arranjo, visto que se trata do elemento mais crucial 

para a organização do início do século XXI, a fim de se analisar como este processo se dá 

nestes conglomerados.  

 

 

Objetivo geral 

 

 Analisar o processo de transmissão de conhecimento em Arranjos Produtivos Locais 

por meio do estudo da experiência do aglomerado calçadista de Birigui/SP. 

 

 

Objetivos secundários 

 

• Analisar a formação histórico-cultural das alianças inter-organizacionais do setor de 

calçados infantis de Birigüi, tal como sua formação institucional; 

• Observar que atividades ocorrem (caso realmente existam) que impulsionam a 

transmissão de conhecimento; 

• Estabelecer quais os benefícios adquiridos pelas empresas participantes dos 

conglomerados após a união cooperativa; 

• Analisar se os fluxos de transmissão e comunicação entre os membros do 

conglomerado são de natureza informacional ou cognitiva a fim de se verificar se a 

união do arranjo se limita à coordenação de ações através de dados ou se existem 

transmissões de conhecimentos e know-how concretos; 

• Propor sugestões gerenciais e implementações para a melhor eficácia do processo de 

transmissão de conhecimento do APL estudado; 

• Induzir aspectos preliminares sobre a gestão do conhecimento para outros APLs 

brasileiros, com o cuidado de que cada APL especificamente detém suas 

características próprias e que as generalizações a partir de um caso podem conter viés; 

• Propor novos parâmetros para estabelecer uma análise da transmissão de 

conhecimento entre organizações através de entrevista. 
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A CONTEXTUALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ALIANÇAS 

INTER-ORGANIZACIONAIS: O SURGIMENTO DA 

ECONOMIA GLOBAL DO CONHECIMENTO 

 

 
1.1. A globalização e as estruturas cooperativas organizacionais 

 

A globalização é um dos processos mais latentes que vem influenciando as relações 

sociais e econômicas e está transformando toda sistêmica de interação entre os agentes da 

economia. Gonçalves (1999) afirma que as mudanças ocorrem através da interação três 

processos de mudanças: aumento dos fluxos internacionais (de bens, serviços e capital); 

acirramento da concorrência no âmbito internacional; crescente integração dos sistemas 

econômicos nacionais. “A globalização pode ser definida como interação de três processos 

distintos, que (...) afetam as dimensões financeiras, produtivo-real, comercial e tecnológica 

nas relações econômicas internacionais” (GONÇALVES, 1999, p.24). 

Assim, a globalização vem tomando proporções de fundamental importância no 

ambiente macroeconômico das organizações em que a tendência de poucas e grandes 

empresas a ocupar grande parcela do cenário competitivo nas indústrias através de fusões e 

aquisições ou ainda através de alianças. Costa (2004) comenta que as fusões e aquisições 

fazem parte do processo de globalização, pensamento esse compartilhado por Pasin e Matias 

(1999, p.5) que dizem que a “onda de fusões e aquisições é conseqüência direta do processo 

de globalização da economia”. Por outro lado, Harrison et alli (2001) pensam que as 

organizações preferem alianças às aquisições porque representam maior flexibilidade e menor 

risco. Valendo-se dizer então que as alianças estratégicas horizontais são as que vêm sendo 

mais utilizadas, assim como denotam Zhang e Zhang (2006) que dizem que estratégias como 

as fusões e aquisições vêm significativamente diminuindo desde 2000 e sendo menos 

utilizadas pelas empresas, enquanto as alianças estratégicas vêm aumentando e cada vez mais 

estão sendo usadas pelas organizações. Diante disso, o que se pode extrair destas discussões é 

que o ambiente globalizado faz com que as grandes potências empresariais tenham tendências 

de centralização de mercado e crescimento em âmbito mundial, o que aumenta ainda mais o 

domínio e o poder delas, seja através de seu crescimento global, das suas fusões ou de suas 

alianças. 

Capítulo 1 
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Giddens (1991) demonstra também um outro aspecto deste processo falando que na 

globalização há intensificação das relações sociais em escala mundial e que, por isso, 

localidades distantes estão ligadas de maneira que acontecimentos locais podem ser 

influenciados por eventos longínquos e vice-versa. Isso ocorre porque cada vez mais as 

economias estão complexamente interligadas no âmbito mundial, tal como denotam Wareham 

et alli (2005). Assim, as grandes organizações passam a ter portes internacionais e a 

influenciarem outras empresas, mesmo que distantes e em outros países. Chega-se num ponto 

em que os reflexos e conseqüências das ações tomadas pelas grandes empresas com 

posicionamento global se reverberam aos seus concorrentes de todo o mundo. As empresas 

passam a se preocupar não apenas com seus concorrentes locais, mas, principalmente, com 

aqueles rivais de atuação global. 

Sobre isso, Banner e Gagné (1995) dizem que administrar a relação da organização 

com o cenário no qual ela está inserida é fundamental para o seu sucesso. O problema é que as 

mudanças em ambientais se tornaram muito rápidas no mundo globalizado, o que gera muitas 

incertezas sobre o cenário macroeconômico. Sob esta óptica, Galbraith (1974) afirma que 

diante de um ambiente de incertezas, uma organização reage com iniciativas para influenciar 

o ambiente, caso estas iniciativas não sejam capazes de reduzir as incertezas do ambiente, a 

organização pode atuar com planos de coordenação com outras firmas, idéia esta 

compartilhada por Powell (1998) que afirma que em ambientes de incerteza, as firmas tendem 

a interagir mais com agentes externos. A partir de então, Wood e Gray (1991) alegam que as 

organizações que conseguirem trabalhar unidas cooperativamente têm melhores chances de 

reduzirem as complexidades do ambiente e assim ter maior controle sobre as variáveis dele. 

Nota-se então a necessidade em se obter alianças estratégicas entre as organizações para se 

lidar melhor com o ambiente macroeconômico no qual elas estão inseridas. 

Torna-se evidente, portanto, que diante da força das transformações da economia 

capitalista descritas, que vêm demonstrando-se crescentes nos últimos trinta anos, as empresas 

passam então a agir de forma mais cooperativa a fim de poder unir esforços para manter-se no 

mercado. Segundo Singer (2000), esta forma solidária de agir é proveniente de uma estrutura 

econômica chamada Economia Solidária, em que a associação de organizações passa a ser 

característica deste cenário sócio-econômico. Gaiger (2000) afirma diante disso que esta 

economia de cooperação consegue coexistir juntamente com a economia capitalista, criando 

condições de sustentabilidade através dos ganhos provenientes das associações das empresas 

envolvidas. A cooperação, mesmo que entre rivais, passa a ser então uma ferramenta 

estratégica para a empresa que quer se manter competitiva no mercado. Fleury e Fleury 
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(2005) alegam que a atual economia não só força para que as empresas se unam na formação 

destas redes de contato, como também elas podem trazer benefícios de caráter econômico 

para os envolvidos. 

Acrescentando-se a isso, Singer (1998) menciona ainda que mesmo não se criando 

monopólios, outra estratégia que as grandes organizações podem ter para expandir seu poder é 

a de construir redes de alianças, franquias, ou ainda contratados para fornecer e distribuir os 

bens ou serviços da empresa. Esse tipo de poder é também possível porque, segundo Castells 

(1999), numa sociedade articulada por redes organizacionais, aquelas empresas de maior porte 

têm maiores potenciais de gerenciamento. Singer (1998) defende ainda que o ambiente 

existente no qual as empresas tendem a se adaptar traz consigo uma série de fatores que 

impulsionam a globalização. Por isso, incentivos fiscais, diminuição de barreiras 

alfandegárias e baixos salários (decorrente do aumento do desemprego e da perda de poder do 

movimento sindical e operário), principalmente nos países periféricos, fez com que as grandes 

organizações buscassem menores custos em escala global. Deste modo, cria-se não apenas a 

necessidade, mas também a cultura de formação de alianças para o desenvolvimento global 

das organizações. 

 

 

1.2. A globalização e a associação inter-organizacional local 

 
A globalização é um processo que vem alterando as formas com as quais as empresas 

se organizam. Storper (1997) denota que a partir disso, cria-se um contexto de certa confusão 

perceptiva, em que este fenômeno contemporâneo traria economias sem localidades 

específicas em que os fluxos de recursos e informações poderiam sanar distâncias e não 

haveria uma forte ligação entre a organização e sua região de origem. No entanto, o que se 

tem observado de fato é que se partiu de uma realidade em que havia duas dimensões de 

organização, os centros e as periferias, para um contexto em que o policentrismo e o 

multidimensionalismo vêm ganhando espaço global através do considerável surgimento de 

diversos aglomerados organizacionais (KEARNEY, 1995). Desta forma, a globalização e o 

regionalismo passaram a fazer parte do mesmo processo de transformação, principalmente no 

âmbito econômico (FLORIDA, 1995). O que é nacional e regional articula-se dinâmica e de 

forma contraditória com as configurações e os movimentos da sociedade global (IANNI, 

1994). Este ambiente global com desenvolvimento de foco regional é um fenômeno que 

ocorre tanto dos países desenvolvidos quanto dos menos desenvolvidos, sendo assim 
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observável tanto no Brasil quanto nas nações mais desenvolvidas, como, por exemplo, os 

Estados Unidos (SCOTT e STORPER, 2003). 

Esta tendência de formação de pólos organizacionais revaloriza a concepção local 

tanto em termos produtivos quanto em relações sociais entre os agentes. Os conglomerados 

locais de organizações são capazes de trazer mais vantagens à organização que no caso dela 

atuar de forma isolada (KRUGMAN, 1995; SCHMITZ e NADVI, 1999; CONTRACTOR e 

LORANGE, 2002). 

Este tipo de estudo sobre estes fenômenos de formação de economias geográficas 

através da aglomeração de indústrias é vista através da “a nova teoria de troca” ou “nova 

economia de vantagens competitivas” (MARTIN e SUNLEY, 1996), o que denota a visão de 

âmbito competitivo para o estudo das aglomerações de organizações. 

Por outro lado, no entanto, desde o trabalho seminal de Marshall (1920), em que o 

autor defendia a existência de uma “atmosfera industrial” que regia as externalidades 

positivas existentes nos aglomerados organizacionais, já se observava que a proximidade 

geográfica das empresas podia trazer vantagens além da redução dos custos de transação, 

através de ganhos intangíveis à organização. Weber (1929) reforçou a idéia alegando que a 

externalização das atividades produtivas levava ao desenvolvimento de locais de relação entre 

firmas e elos entre indústrias capazes de trazer ganhos além dos custos fixos internos das 

firmas. Isso torna evidente que os estudos relacionados a este tema têm uma esfera maior de 

análise dos arranjos cooperativos que vai além dos benefícios econômicos apenas (SOBEL, 

2002; LOPES e BALDI, 2005). As atenções voltadas às questões de desenvolvimento social 

proveniente destas aglomerações vêm ganhando maiores proporções e passam a ser uma 

discussão mais contemporânea (BEGNIS et alli, 2005), assim como as discussões em torno do 

desenvolvimento social através do desenvolvimento territorial (local-regional) também são 

novos paradigmas (MORAES, 2003). As teorias não se concentram mais simplesmente no 

fato dos conglomerados reduzirem os custos (principalmente de transação) de seus membros, 

mas do fato do capital social envolvido ser capaz de desenvolver certa quantidade de 

conhecimento e especialização capazes de garantir o futuro da região de forma consistente 

(TRIGILIA, 2001). 

Portanto, existe uma gama de fatores que aos poucos vem ganhando atenção por parte 

dos estudiosos e que é de fundamental importância para compreensão do estudo de arranjos 

cooperativos locais. Isso se justifica quando se nota nas teorias de desenvolvimento 

econômico regional um foco nos retornos crescentes de escala não somente sobre custos, mas 

também qualidade e inovação (WONG et alli, 2005) dando atenção ainda, principalmente, às 
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externalidades positivas de rede existente nestes conglomerados (ROMER, 1989; TIROLE, 

1997). 

 

 

1.3. A globalização e o caso específico das alianças de pequenas e médias empresas 

 

Fica evidente que os efeitos da globalização têm então conseqüências mais marcantes 

para as pequenas e médias empresas. O que se dá pelo fato de que rapidamente pode surgir 

um concorrente de qualquer lugar do planeta (PRAHALAD e RAMASWAMY, 2004) com 

características que forçam as pequenas e médias empresas a diminuir seus custos (com 

redução de custos com mão de obra e impostos) em prol do aumento de suas competitividades 

(CASAROTTO FILHO e PIRES, 1999). Assim, o fenômeno das associações de pequenas e 

médias empresas se explica frente à pressão da globalização, que força, principalmente, estas 

empresas a realizarem alianças para que assim elas consigam aumentar seu poder competitivo 

(KOGUT, 1988; SCHMITZ e NADVI, 1999; BARNIR e SMITH, 2002; AMATO NETO, 

2005). 

Neste contexto, estas pequenas e médias empresas se vêem encurraladas pelas 

estratégias, principalmente, provenientes das grandes organizações, que dificultam a 

permanência delas no mercado em decorrência da escassez de competitividade das PMEs 

(pequenas e médias empresas). Geralmente, estas empresas menores não têm recursos 

internos capazes de solucionar problemas mais complexos. Fensterseifer (2000) alega que 

estas organizações dispõem isoladamente de recursos humanos, técnicos e financeiros 

limitados. Tal fato as pressiona a buscar formas alternativas de enfrentar este mercado tão 

competitivo como é o globalizado. Por isso, a solução mais viável para estas organizações 

consiste em recorrer ao ambiente externo, principalmente, através de empreendimentos 

cooperativos, devido ao elevado custo para o desenvolvimento interno de competências e 

conhecimento (PROBST et alli, 2002). A interatividade com o ambiente, pela qual se é capaz 

de melhorar as competências internas, faz com que haja cooperação com aqueles atores que 

detém competências complementares, o que leva posteriormente à formação de redes. 

Por isso, autores como Soderquist (1996) defendem que as formações de parcerias são 

fatores cruciais para o sucesso das pequenas e médias empresas neste contexto ambiental 

apresentado. Complementarmente, Lipnack e Stamps (1994) alegam que a associação entre 

empresas, principalmente no caso das PMEs, atinge um nível de competitividade capaz de 

torná-las possíveis de concorrência com as grandes organizações. Amato Neto (2005, p.18) 
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complementa dizendo que “a formação de redes dinâmicas de cooperativas pode ser vista 

como uma solução viável para as pequenas e médias empresas para competir num mercado 

globalizado”. Assim, as alianças estratégicas se justificam neste contexto porque elas 

favorecem o aumento do poder de mercado das pequenas e médias empresas em decorrência 

da maior vantagem competitiva adquirida através da união das firmas (KOGUT, 1988; GAY e 

DOUSSET, 2005). 

Ademais, Terziovski (2003) diz que a formação de alianças para estas empresas traz 

como aspecto positivo a obtenção de vantagens características de grandes empresas, ao 

mesmo tempo em que elas permanecem com as vantagens gerenciais de uma firma pequena. 

BarNir e Smith (2002) denotam ainda que para as pequenas e médias empresas 

especificamente, existem maior potencial de vantagens específicas na formação de alianças 

estratégicas, sendo uma delas a entrada facilitada em novos mercados, além do maior acesso 

aos recursos e a possibilidade de se criar habilidades para competir de forma mais eficiente. 

Portanto, uma das principais alternativas das pequenas e médias empresas para 

enfrentar a concorrência deste ambiente globalizado e capitalista é sua união para que assim, 

com a junção de forças destas empresas, elas possam ter condições para enfrentar as grandes 

organizações. 

Por fim, observando estas transformações provenientes da globalização para o caso 

brasileiro especificamente, o qual se propõe a estudar, Olave e Amato Neto (2001) defendem 

ainda a idéia de que estas estratégias de formação de alianças podem fazer com que as 

pequenas e médias empresas brasileiras consigam se conduzir a um desenvolvimento 

sustentável. Isso vale para as empresas brasileiras não apenas porque a globalização é um 

fenômeno que também afeta o Brasil, mas também devido às teorias de pequenas e médias 

empresas vigentes estarem de acordo com o contexto do país. 

 

 

1.4. A Economia da Informação 

 

Solidificada a idéia de que as organizações se unem para obter vantagens conjuntas no 

ambiente globalizado, tem-se outro aspecto de importante menção neste cenário: a crescente 

busca por informações. A sociedade global vem, paralelamente, passando por um processo em 

que a informação vem ganhando destaque central e é tida como principal insumo para os 

processos empresariais. A obtenção deste recurso informacional leva às organizações a 

obterem maiores níveis de vantagem competitiva e à tomada de decisão com maior certeza 
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num ambiente global, já que neste as possibilidades de acontecimentos influentes às 

organizações aumentam juntamente com as incertezas decorrentes dessa maior diversidade de 

ocorrências e de suas respectivas repercursões. 

Isso proque a primeira idéia que se tem ao relacionar a importância da informação para 

as organizações é o fato dela ser elemento fundamental para a tomada de decisões na empresa 

(ORMAN, 1987), já que um processo decisório tenta se embasar ao máximo em informações 

a fim de se ter menor risco (SHANNON e WEAVER, 1949; COHEN, 2002) e maior precisão.

 Entretanto, não é apenas nos processos decisórios que a informação tem sua 

importância para as organizações. Ela não só afeta as tarefas de toda a cadeia de valores da 

empresa como também está presente em todos os seus processos de âmbito externo também. 

O aumento do acesso e da disponibilidade de informações resulta em mudanças de caráter 

social, político e econômico que afetam a realidade e as concepções das organizações. 

Partindo-se então de idéias defendidas por autores como Waterman Jr. (1989), que diz 

que a informação é a fonte da verdadeira vantagem estratégica, procura-se nesta seção 

entender o porquê da informação ter se desenvolvido como algo tão valioso para as 

organizações na Economia da Informação. 

  

1.4.1. A sociedade pós-industrial 

  

Cohen (2002) diz que academicamente a informação começou a ser estudada no início 

do século XX com o advento da Teoria da Informação, principalmente por abordagens 

matemáticas. Entretanto, o foco na informação foi tomar proporções posteriormente, Capurro 

e Hjorland (2003) mencionam que uma evidência destas proporções que a informação tomava 

na sociedade pós-Segunda Guerra Mundial se demonstra no surgimento da Ciência da 

Informação como disciplina na década de 1950. Por outro lado, nesta mesma análise do 

surgimento da preocupação com estudos sobre as informações da sociedade, Ferreira (2002) 

observa que a sociedade da informação tem bases na literatura pós-industrial que era popular 

nas décadas de 1960 e 1970. 

Daniel Bell (1976), um dos percussores da idéia de sociedade pós-industrial, previu 

em sua obra mudanças na sociedade decorrentes do advento da informação como o foco 

econômico das organizações ao invés da mera produção de bens.  
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Assim caracterizaram-se estes estudos relacionados às novas concepções provenientes 

do período pós-industrial1 que alegam que o fim do capitalismo industrial trouxe uma 

mudança nas atividades econômicas de produção de bens (setores primários e secundários) 

para a sociedade de prestação de serviços (BELL, 1976; CASTELLS, 1999; FERREIRA, 

2002). A prestação de serviços tomou proporções maiores, segundo McKenna (1995), por 

causa do advento significativo da informação no ambiente de trabalho. Assim, as mudanças 

organizacionais pós-período industrial estão também embasadas, segundo Brynjolfsson et alli 

(1994), no aumento dos investimentos em tecnologias de informação e conseqüentemente na 

diminuição dos custos para se adquirir informações. Nesta linha de pensamento, Wurman 

(1991) concorda que além da maior velocidade na difusão da tecnologia, os baixos custos para 

coleta de dados foram responsáveis pela capacidade em se produzir informações mais 

rapidamente.  

Estas transformações relacionadas ao foco na prestação de serviços e no avanço das 

tecnologias de informação levam Masuda (1980) a crer que a sociedade está sustentada num 

sistema econômico pós-Era Industrial em que a informação passa a ser o principal elemento 

influente sobre a produção das empresas, as quais Castells (1999) alega conter profissões com 

grande conteúdo de informação. Esta mesma idéia que é compartilhada por Bell (1976) que 

acredita que estas transformações sócio-organizacionais trariam o surgimento de uma classe 

de indivíduos que seriam muito mais direcionados ao trabalho mental que ao trabalho físico e 

manual. 

Analisando então as características do trabalho pós-industrial, Wurman (1991) atesta 

as previsões descritas alegando ter havido aumento da quantidade de pessoas envolvidas na 

produção e processamento de dados. Assim, Naisbitt (1987) denota exatamente o ano de 1956 

como início da Sociedade da Informação porque neste ano o número de indivíduos norte-

americanos trabalhando com informações foi maior que o número de pessoas trabalhando 

diretamente sobre produtos. 

 Dados do U.S. Government Statistics apud Huitt (1999) demonstram essa mudança 

pós-Era Industrial nos Estados Unidos, em que a participação de tarefas relacionadas à 

informação cresceu significativamente nas últimas décadas, principalmente, a partir da década 

de 1950. 

                                                 
1 Época a qual Castells (1999) prefere denominar de “informacionalista”. 



 

 

17

 
  Fonte: U.S. Government Statistics apud Huitt, 1999. 

 

Figura 1.1. Transição da Era Agrícola / Industrial para a Era da Informação 

 

Estas transformações apresentadas no início da segunda metade do século XX 

evoluíram de modo que a disponibilidade de informação e a velocidade com a qual ela é 

transmitida se tornassem elementos significativos na mudança do contexto empresarial. 

Varian (2003) explicita que a Revolução da Informação foi responsável por transformar a 

forma como a informação é produzida, distribuída e consumida. Assim, foi necessário um 

rearranjo das formas até então, convencionais, de se lidar com os processos produtivos e 

administrativos das organizações. A informação não só se tornava um insumo importante para 

a produção das firmas como ela passava a ser vista de forma estratégica, constituindo-se assim 

como um recurso importante para as empresas. Desta maneira, Boar (2002, p.47) conclui que: 

“A era da informação significa, mais do qualquer outra coisa, mudanças radicais para a base 

de riqueza”. Demonstrando assim como a economia se torna centrada na informação. Por isso 

inclusive, Grossman e Stiglitz (1980) dizem que aqueles que investirem na obtenção de 

informações seriam economicamente compensados pelos ganhos provenientes dela. 

Diante desta maior evidência e importância da informação no contexto organizacional, 

Werthein (2000) observa inclusive que a expressão “sociedade pós-industrial” vem sendo 

substituída pela conceituação de “sociedade da informação”. 
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1.4.2. As tecnologias de informação como fator decisivo na era-pós industrial 

 

Evans e Wurster (1997) alegam que a principal mudança decorrente da Economia da 

Informação advém do fato de que existe um novo comportamento dos indivíduos que passam 

a se comunicar eletronicamente através de padrões abertos e universais. Tal atitude induz o 

aumento de inter-conectividade entre agentes que, segundo os autores, é o fator de maior 

revolução para as estratégias de negócios. Isso representa nada mais que o aumento do fluxo 

de informações na realidade das organizações. Saffo (1997) fala que diante deste aumento 

exponencial contínuo do volume de informações, existe a necessidade na utilização de 

ferramentas apropriadas para lidar com esta realidade, estas provenientes das tecnologias 

maquinárias. 

A tecnologia da informação, conceituada por Rezende (2002, p.83) como “recursos 

tecnológicos e computacionais para (...) uso da informação”, assume-se então como 

ferramenta intermediária de fundamental importância para as relações de empresas com 

agentes externos da organização e até mesmo para a melhoria dos serviços internos dela. 

Prahalad e Ramaswamy (2004) acreditam que a tecnologia de informação não tem mais 

simplesmente o caráter de apoio para a organização, ela passa a ser encarada como recurso 

estratégico crítico. Este contexto é descrito por Shapiro e Varian (1999) que dizem que a 

Economia da Informação está ligada tanto à informação quanto à sua tecnologia associada. 

 Vale aqui destacar que a influência do advento da informação e, conseqüentemente, da 

tecnologia associada à sua difusão e manipulação afetou a organização tanto nas suas relações 

externas (com outras empresas, concorrentes, fornecedores, clientes, etc.) quanto nas suas 

relações internas entre departamentos, grupos e funcionários. 

 

1.4.2.1. As tecnologias de informações nas relações inter-organizacionais 

 

 No contexto externo das organizações (que estão inseridas numa economia integrada), 

a tecnologia possibilita a disponibilidade de informações entre agentes econômicos, fazendo 

com que as relações macro ambientais da empresa possam ser mais bem compreendidas. As 

tecnologias de informação podem também transmitir dados e informações necessários, por 

exemplo, para melhor coordenação das ações estratégicas de alianças horizontais (VOLKOFF 

et alli, 1999), da cadeia produtiva (EVANS e WURSTER, 1997), tal como melhor 

relacionamento com o cliente (BAND, 1997).  
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Supõe-se a partir de então que os relacionamentos organizacionais passam a acontecer 

de forma mais eficiente devido à utilização das tecnologias de informação. Band (1997) 

complementa que a utilização de tecnologias de informação tem fundamental importância 

para as organizações porque elas aproximam as empresas dos demais agentes envolvidos com 

elas. Sobre essa alegação, Band (1997, p.150) diz que: 

 
“Isto significa usar a tecnologia da informação para permitir que os processos 
essenciais funcionem de forma mais eficaz, criar vínculos mais próximos com os 
clientes e aperfeiçoar as parcerias externas cruciais para competir em um mercado 
em rápida transformação.” 

 

1.4.2.2. As tecnologias de informação nas relações intra-organizacionais 

 

 No que tange o aspecto intra-organizacional, pesquisas realizadas por Montano e 

Dillon (2005) demonstram que as organizações que utilizam-se de tecnologia para intermediar 

as relações entre seus funcionários diferenciam-se por terem tecnologias mais fáceis e 

convenientes de serem utilizadas, é capaz de desenvolver um senso de equidade e justiça entre 

os colegas de trabalho e consegue produzir nos funcionários a sensação de membro efetivo e 

participante na organização. Por outro lado, a pesquisa dos autores apontou haver também 

efeitos negativos provenientes da própria natureza impessoal da utilização das novas 

tecnologias. No entanto, Montano e Dillon (2005) afirmam que os pontos positivos desta 

utilização sobressaem-se sobre os efeitos negativos. Com base nestes estudos, fica evidente 

que há mudanças nas relações organizacionais com o aumento da importância da utilização de 

tecnologia de informação nas empresas. 

 Outro estudo realizado por Andersen (2001) acrescenta que a utilização da Intranet 

(sistema de informação interno da empresa) pode melhorar as capacidades de comunicação 

intra-organizacional, além de criar melhores condições para criação de inovações na firma, 

melhoria da eficiência econômica e aumento do grau de autonomia dos funcionários. O autor 

conclui em sua pesquisa que estes fatores apresentados são resultantes de uma melhor 

coordenação das ações estratégicas da empresa e da melhoria dos processos de aprendizado 

proveniente dos efeitos deste tipo de comunicação interna. 

 Gavish e Kalvenes (1997) acreditam ainda que a utilização de tecnologia de 

informação não só auxilia num melhor desempenho para o trabalho organizacional em grupo, 

como ainda pode ser uma boa alternativa de investimento para uma organização em relação 

aos gastos com aumento do número de funcionários da equipe para se melhorar a 
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produtividade da empresa. Isso ocorre porque pode haver situações em que a produtividade de 

uma organização é limitada pelas capacidades dos indivíduos de processar e coordenar as 

informações, o que poderia ser melhorado a partir da utilização potencial de tecnologia de 

informação. 

 Tendo ainda consciência que na era da informação a economia está centrada na 

informação, Boar (2002, p.47) afirma que as tecnologias de informação podem fazer com que 

exista maior integração departamental nos trabalhos internos da empresa a fim de se 

incrementar com informações multidisciplinares os produtos e serviços, dizendo que: 

 
“A criação de riqueza está ligada à capacidade de criar produtos baseados em 
informação e informatizar os produtos já existentes. A tecnologia da informação 
permite formas de colaboração totalmente novas para criar produtos e serviços com 
ligação mais próxima entre todos os participantes da cadeia de valores”. 

 

Fica evidente dizer então que a tecnologia passou a ser um fator essencial para as 

organizações pertencentes à era da informação. Isso porque a tecnologia de informação é 

centrada como elemento propulsor fundamental para as empresas poderem transmitir e 

adquirir informações necessárias para as tendências do cotidiano de uma empresa na 

Economia da Informação. 

 

1.4.3. O valor das informações na Economia da Informação 

 

 Diante disso, e considerando que Rugge e Glossbrenner (1995) conceituam 

informação como qualquer coisa que algum indivíduo queira saber e esteja disposto a pagar 

por ela, tem-se que a informação passa então a ser considerada como um bem transacionável 

nesta economia. A informação passa a ter mais valor na economia. Com isso, percebe-se que 

não é apenas no campo da produção e do trabalho que a informação afeta a organização da 

sociedade pós-industrial, mas também na própria transação de informações. 

Barreto (1996) completa que o valor da informação está associado com a demanda que 

ela tem, num contexto em que cada indivíduo realiza sua própria mensuração de valor para as 

informações através de sua escala de preferências e prioridades racionais. 

 Assim, Wurman (1991) menciona que nesta economia existem três ramos de negócios 

relacionados à difusão de informação: transmitir, armazenar e compreender a informação. 

Entretanto, apesar destes todas estas atividades serem funções provenientes do gerenciamento 

de informações, não se pode confundir a capacidade de transmissão de dados da organização 
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com a sua capacidade de interpretar estes dados e criar valor sobre eles. Isso porque o 

diferencial da organização está em criar valor através das informações e não no 

armazenamento de dados (sinais). 

Vale então dizer que nesta economia, a cerne do valor econômico não está nas 

tecnologias telemáticas ou chips utilizados para transferência da informação e sim no valor 

que a própria informação pode oferecer (GALVÃO, 1999). Assim, as organizações com 

capacidade de processar informação são as que têm maior capacidade de criação de valor 

neste contexto. 

Entretanto, o problema é que a mensuração do valor da informação não é nitidamente 

evidente (RASMUSSEN, 2001). A busca pela quantificação do valor da informação está no 

relato de Evans e Wurster (1997) que dizem que grande parte dos custos das empresas está 

atrelada à informação. Deste modo, existe a tentação de relacionar o custo de obtenção da 

informação e seu valor. Porém, Shapiro e Varian (1999) deixam claro que a avaliação do 

valor da informação organizacional se através do valor que ela tem e não o custo obtido para 

adquiri-la. Ou seja, o valor da informação está ligado ao que ela pode gerar de retorno para a 

organização. Tanto porque Barreto (1996) alega que a agregação de valor de uma informação 

não está, necessariamente, ligada à sua agregação de custos. 

Kroenke e Hatch (1994) alegam que a informação considerada boa pelas organizações 

(e que assim são capazes de gerar valor) têm as seguintes características: 

• Pertinência: estar relacionada aos negócios e ter importância para aquele que 

necessita dela; 

• Temporalidade: as informações devem ser providas a tempo das ações da empresa; 

• Precisão: os sinais representativos da informação devem estar de acordo com a 

realidade; 

• Prover redução de incerteza: a informação deve ser capaz de oferecer maior visão e 

segurança para o administrador tomar decisões; 

• Ser elemento de surpresa: se a informação é capaz de prover elementos 

informacionais adicionais inesperados como externalidades positivas. 

Por fim, Cohen (2002) completa que o uso da informação tem papel importante para 

se buscar melhores níveis competitivos, principalmente, em seis estratégias organizacionais, 

que são a redução de custos, a criação de valor, o processo de inovação, a redução de risco, a 

virtualização de processos empresariais e a diferenciação do bem produzido. 
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Fonte: Cohen, 2002. 

 

Figura 1.2. A informação como elemento chave para as estratégias da organização 

 

 Portanto, o importante a ser denotado com estas considerações é que a informação não 

apenas se torna o centro das estratégias organizacionais, mas principalmente ela passa a ter 

valor econômico na sociedade. Valor este que apesar de ser de difícil mensuração, já que é 

complexo dizer o que se pode conseguir através de uma informação, é essencial para as 

considerações gerenciais do administrador da Economia da Informação. 

 

 

1.5. Problemas de assimetria de informações entre os membros de redes 

 

A importância da informação precisa e disseminada é há algum tempo vista como um 

apoio para redução de incertezas provenientes da falta de informação, assim como já denotado 

nas antigas teorias matemáticas de comunicação, como os estudos de Shannon e Weaver 

(1949). Cohen (2002) concorda que informações precisas podem antecipar fatos propulsores 

de risco à organização. 

 Isso quer dizer que a obtenção de informações sobre um arranjo organizacional faz 

com que não apenas riscos latentes do macro-ambiente do grupo sejam previstos, mas 

também com que a distribuição eqüitativa de informações precisas entre os integrantes de 

alianças estratégicas diminua o risco de ações mal coordenadas ou de oportunismo 

proveniente de algum membro detentor de maior volume de informações. 

O primeiro problema a ser denotado é a má coordenação das atividades dos 

participantes das alianças estratégicas porque caso as informações envolvidas nas ações do 

grupo não sejam igualmente distribuídas, pode haver problemas de falta de coordenação nas 
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atividades da aliança, o que pode indicar oportunidades provenientes da aliança não 

aproveitadas decorrentes da perda de eficiência e sinergia das atividades do grupo.  

Borys e Jemison (1989) defendem a importância da assimetria de informações entre as 

empresas relacionadas inter-organizacionalmente porque há a necessidade em se manter as 

intenções tanto das organizações poderosas da aliança, quanto dos demais parceiros. O 

problema surge, segundo os autores, porque as intenções das firmas mais poderosas podem 

ser facilmente mal interpretadas e apresentarem divergências dentre as demais empresas 

envolvidas no aglomerado intrer-organizacional. Por isso a necessidade de haver coordenação 

e transparência das informações entre as empresas da aliança e até mesmo, se necessário, a 

existência de um porta-voz ou reuniões para manter a conciliação e a clareza das atividades 

conjuntas. 

 Caso não exista a clareza das decisões e ações conjuntas, pode-se gerar problemas 

relacionados à desconfiança entre os membros da aliança, o que como visto no capítulo 

anterior, pode prejudicar a própria existência das relações inter-empresariais. 

 Ademais, quando um membro da aliança estratégica tem maior nível de informações 

sobre a realidade e as ações do arranjo organizacional, pode haver ameaças de comportamento 

oportunista por parte do detentor de maior volume de informações. O que gera não apenas 

desconfiança entre os envolvidos da aliança estratégica, mas também a desestabilização e 

desvirtuação das ações conjuntas das firmas. A assimetria de informações entre empresas 

organizadas em conluios pode fazer com que interesses individuais de uma determinada firma 

sejam colocados à frente dos objetivos da aliança estratégica, principalmente quando se trata 

de concorrentes. 

 Por fim, importante ressaltar também que as assimetrias de informações podem levar a 

não maximização da eficiência das relações econômicas (AKERLOF, 1970), o que leva a crer 

que se houver assimetrias de informações entre os membros de uma aliança estratégica, a 

eficiência dos ganhos das alianças pode estar comprometida. 

 

 

1.6. Transição da Economia da Informação para a Economia do Conhecimento 

 

Muitos estudos, como os de Drucker (1999), Brint (2001) e David e Foray (2002), por 

exemplo, inter-relacionam os conceitos de informação e conhecimento, considerando assim a 

Economia da Informação o mesmo que Economia do Conhecimento devido ao fato de que na 

economia informacional, o principal recurso das organizações (a informação) está ligado à 



 

 

24

construção do conhecimento2, pressupondo-se assim que a obtenção de informações, tal como 

das tecnologias utilizadas na sua disseminação, automaticamente induz a geração do 

conhecimento. Porém, aqui se propõe uma divisão entre estas duas visões, propondo-se que o 

fato da organização adquirir informação e tecnologias de informacionais aumenta as 

capacidades de criação de conhecimento, mas não necessariamente o conhecimento 

propriamente dito. Entende-se aqui que a Economia da Informação é, portanto, anterior à 

Economia do Conhecimento porque não só é evidente a diferença entre estes dois aspectos 

(apesar de não se conseguir mensurá-los com precisão), mas como também a mutação das 

exigências de informação para conhecimento é visível ao longo da história. 

Tal consideração é sustentada pelas afirmações de Toffler (1991) que diz que as 

organizações mais bem sucedidas na Era da Informação serão aquelas que conseguirem ter 

acesso às informações e capacidade para processá-las, gerando assim, conhecimento, o 

recurso principal da atual sociedade. Nas palavras de Castells (1999, p. 267): “A fonte de 

produtividade e crescimento reside na geração de conhecimentos, estendidos a todas as 

esferas da atividade econômica mediante o processamento da informação”. 

 Kogut e Zander (1992) concordam defendendo que as organizações são estoques de 

conhecimento, este que é resultado da forma pela qual a informação é codificada e 

disponibilizada para o uso empresarial e da maneira em que este conhecimento é aplicado à 

coordenação das atividades organizacionais. Os autores defendem que o determinante do 

sucesso para as empresas está ligado à eficiência da organização no processo de 

transformação do conhecimento existente no plano das idéias para a realidade (aplicados nas 

atividades da empresa) em relação aos concorrentes. 
  
1.6.1. Evidências do paradoxo da produtividade 

 

Dosi et alli (1988) comprovaram através de estudos econométricos que a difusão da 

tecnologia de informação tem uma relação positiva com a produtividade e a competitividade 

das empresas. Nesta mesma linha de raciocínio, Farrell (2003) diz que a tecnologia da 

informação traz economias de escala para a empresa conforme é mais utilizada. Portanto, 

diante destas afirmações, aliadas à compreensão do cenário econômico descrito 

anteriormente, fica evidente que dominar o potencial proveniente das tecnologias de 

informação significa para a organização ter vantagem competitiva. Assim, investir em TI 

                                                 
2 Assim como será apresentado no capítulo seguinte. 
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aparenta ser fundamental para uma empresa competitiva, o que faz com os gastos para 

obtenção de modernas tecnologias de informação sejam constantes e essenciais para a firma. 

Porém, posteriormente, através de evidências empíricas, outros autores (DAVID, 

1990; BRYNJOLFSSON, 1993; STRASSMAN, 1996; LUCAS, 1999) observaram que esta 

evolução tecnológica-informacional não traz retornos financeiros infinitos à empresa. Os 

ganhos relativos ao avanço da capacidade de difusão e coordenação das informações têm um 

limite frente aos investimentos aplicados para este incremento. Isso acontece porque para a 

empresa existe um momento em que para se adquirir um nível de tecnologia de informação 

maior, não há em contrapartida retornos financeiros suficientes à organização capazes de 

cobrir os custos destinados a esse incremento de tecnologia. Isso é resultado de uma dinâmica 

em que por um lado, o gap entre as tecnologias de informação desenvolvidas vai diminuindo 

cada vez mais, enquanto por outro lado, o investimento para se adquirir essa tecnologia mais 

avançada aumenta através de um acréscimo proporcionalmente maior do que os retornos 

financeiros trazidos pelas tecnologias. Por estas considerações, há um limite de investimento 

por parte da organização que pode não ter os mesmos retornos sobre seus investimentos 

através da tecnologia de informação, visto que os níveis retornos adquiridos através da 

melhoria da tecnologia na empresa, passam, a partir de um determinado momento, ter 

retornos decrescentes. Este fenômeno é conhecido como paradoxo da produtividade. 

 Por isso, surge um problema em que os ganhos provenientes do investimento em 

tecnologia de informação não são constantes, pelo contrário, depois de determinado instante, 

estes passam a ter um caráter decrescente, até o momento em que os retornos sobre os 

investimentos realizados passam a não compensarem. Isso ocorre porque a produtividade 

proveniente da utilização de TI não tem retornos constantes sobre o investimento realizado, 

mas sim decrescentes. O que quer dizer que a partir de um ponto, quanto mais se investe em 

TI, menor é o grau de incremento produtivo relativo a esse aumento de investimento. 

 Ademais, há de se considerar também o ciclo de produtividade defendido por autores 

como Oz (2004), que apresenta outro fator influente nos retornos decrescentes dos 

investimentos em TI, que é a queda dos ganhos da empresa em decorrência da queda do preço 

de seu produto, que sendo intensivo em tecnologia, pode perder valor de mercado 

rapidamente, o que pode diminuir significativamente os ganhos da empresa. Neste modelo, 

existem cinco fases no paradoxo da produtividade, a fase um que é a adoção da TI; a fase dois 

que consiste no aumento dos lucros da empresa; fase 3 que faz com que a nova tecnologia de 

informação se torne padrão às outras firmas do mercado; fase 4 em que os preços dos 

produtos caem em decorrência da competitividade das empresas que obtém a mesma 
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tecnologia e da própria natureza de oferta do produto (nesta fase, mesmo que os investimentos 

em TI não gerem resultados diretos, a firma que quiser se manter competitiva, deve investir 

em TI, mesmo que isso represente uma desvantagem financeira); fase 5 na qual a 

produtividade “desaparece”, ou melhor, os retornos financeiros podem ser menores que os 

anteriores à adoção da TI. 

 Neste sentido, mesmo que os estudos citados não tenham ainda conclusões definitivas 

(porque existem linhas de pensamento a respeito do assunto que aceitam a existência do 

paradoxo da produtividade e as que a refutam), há a hipótese de que existe um ponto máximo 

em que a empresa investidora em TI tem retornos equivalentes sobre os investimentos, a partir 

de onde não compensa mais à empresa investir em tecnologia da informação. 

 Acrescentando a esta idéia, pode-se representar graficamente a relação entre a 

evolução da tecnologia da informação e a produtividade advinda desta tecnologia 

(LEONARD-BARTON, 1995; UTTERBACK, 1996; KRISHNAN, 1996; BOAR, 2002): 

 
Fonte: Adaptado de Utterback, 1996; Krishnan, 1996; Boar, 2002. 

 

Figura 1.3. Relação entre grau de tecnologia utilizada e produtividade 

  

 A partir desta figura pode-se abstrair algumas considerações. A primeira é que existe 

um ponto no gráfico que representa uma relação limite entre grau de tecnologia utilizada (no 

caso, tecnologia da informação) e grau de desempenho, ou seja, uma situação em que os 

investimentos em TI e seu retorno financeiro se equivalem. A segunda é que a partir de então, 

Tempo de utilização da tecnologia / 
nível de tecnologia adquirida / 
investimento em TI 

Grau de desempenho / 
produtividade 
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o nível de tecnologia adquirida (que demandou investimento em TI) passa a ser 

proporcionalmente maior que os retornos oriundos do incremento de desempenho desta 

tecnologia. Graficamente isso é representado quando uma variação no eixo x (investimento e 

nível de tecnologia) é maior que no eixo y (desempenho e produtividade proveniente da 

tecnologia). Valendo ressaltar que isso ocorre antes do limite imposto pela reta assíntota 

demonstrada na figura acima. 

A figura 1.3 demonstra uma situação hipotética para representar tal situação. 

Considera-se que ambos os eixos são representados por unidades monetárias (investimentos 

em TI – eixo x – e retornos financeiros sobre incrementos produtivos – eixo y). Neste caso, 

para se adquirir determinado grau de desempenho superior da TI e conseqüentemente maior 

produtividade, investe-se em TI. Porém, observa-se que é necessário um nível de investimento 

em tecnologia proporcionalmente maior que o retorno produtivo adquirido, representando-se 

assim uma situação de paradoxo da produtividade. 

 Sobre a evolução de empresas e países diante do paradoxo da produtividade, vale 

considerar o que Martinsons e Martinsons (2002) alegam sobre a tecnologia da informação 

em diferentes indústrias, onde cada uma tem seu comportamento de curvas específico. 

Ademais, os autores ainda dizem que quanto mais desenvolvida é a indústria ou nação, mais à 

direita do gráfico ela se encontra e com isso, mais difícil é para esta indústria adquirir retornos 

sobre seus investimentos em TI. Freeman (2001) complementa dizendo que para um 

incremento de produtividade refletir num aumento sustentável por muitos anos, ele deve ser 

acompanhado, por outro lado, de um aumento também na demanda agregada, visto os novos 

níveis de produtividade que geram maior nível de produtos / serviços. Entretanto, o que se 

observa é um desenvolvimento que representa apenas um crescimento de poucos países, e não 

de todo mundo. O que prova que nem todas as nações atingiram um nível de desenvolvimento 

igual. Isso leva a crer que quanto mais desenvolvida for uma nação, mais à direita da figura 

1.3 ela se encontra. 

Gordon (2000) adiciona a esta idéia que através de uma análise histórica das médias de 

produtividade norte-americanas, os Estados Unidos (país mais desenvolvido do mundo) 

tiveram seus ganhos maiores neste tipo de investimento no passado (principalmente entre as 

décadas de 1920 e 1960), tendo agora um progresso de retornos decrescentes e sem 

expectativas de maiores taxas de produtividade no futuro. O autor alega que o aumento de 

produtividade na segunda metade do século 1990 se deu em grande parte na indústria 

produtora de capitais intensivos de TI, o que aumentou os indicadores totais da economia, 
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porém, não houve grande aumento de produtividade em todos os setores da economia norte-

americana. 

Não obstante a isso, Sveiby (1997) já apontava que esta forma de re-direcionamento 

de prioridade nos recursos das empresas norte-americanas fazia com que praticamente metade 

das empresas que mais cresceram rapidamente nos Estados Unidos se concentravam em 

investir em profissionais capazes de vender seus conhecimentos que aqueles capazes de 

vender apenas os produtos da empresa. 

Surge neste grau de desenvolvimento, em que a determinada organização / nação 

atinge seu nível ótimo, uma situação crítica em que os retornos sobre os investimentos em 

tecnologia de informação são iguais aos investimentos realizados para se obter esta 

tecnologia. A partir deste ponto, não compensa mais à organização investir em TI, devendo a 

empresa buscar seu diferencial competitivo, portanto, não mais investimento em tecnologias 

de informação, mas sim em como lidar e agir sobre as informações obtidas. Ou seja, surge um 

momento no desenvolvimento da organização em que ela não apenas deve ter potencial de 

reproduzir, transmitir e criar informações, mas principalmente, deve saber lidar com estas 

informações de tal forma que a partir delas a empresa possa estar apta criar conhecimento, de 

modo que ela passe então a focar o resultado final de seus investimentos em conhecimento e 

não em informação. Esta conclusão é defendida por Raval (2003) que alega que os 

investimentos em TI cairão certamente no paradoxo da produtividade caso esta tecnologia não 

esteja ligada nos processos de inovação (geração de conhecimento) da organização. 

Por fim, este diferencial proveniente do conhecimento do gestor de informações é 

reconhecido por Saffo (1997), que diz que por mais que a utilização de máquinas seja 

essencial, ela não é suficiente. Por isso, o autor alega que os administradores devem saber e 

entender a lógica do trabalho realizado por máquinas e, acima de tudo, os limites além do que 

o trabalho tecnológico pode alcançar. 

 

1.6.2. Evidências dos novos padrões profissionais 

 

 Drucker (1993; 1997) diz que a sociedade pós-capitalista passa a desenvolver 

“trabalhadores do conhecimento”. Para David e Foray (2002), a sociedade como um todo tem 

mudado para existência de atividades intensivas em conhecimento, o que se reflete na 

proliferação de trabalhos ligados à produção, processo e transmissão de conhecimento e 

informação. Romer (1995) explica que os trabalhadores do conhecimento são aqueles que 

trabalham com objetos e bens intangíveis em substituição do trabalho sobre os objetos físicos. 
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Este tipo de trabalhador produz, então, conhecimento baseado em informações, que são 

transmitidas de forma não física.  

 Florida (2002) demonstra em seus estudos focados nos Estados Unidos que o crescente 

aumento de trabalhadores norte-americanos que realizam atividades baseadas em criatividade 

(geração de conhecimento) nos últimos 20 anos, período este em que, segundo as 

considerações de cálculos do autor, vem demonstrando estagnação dos trabalhadores de 

serviço. Tais fatos representam um redirecionamento dos padrões profissionais para uma 

realidade em que não se valoriza, prioritariamente, o prestador de serviços ou aquele 

trabalhador capaz de processar informações, mas sim aquele que sabe lidar com elas e que 

com criatividade conseguem desenvolver alternativas inovadoras, possuidoras de novos 

conhecimentos. Para Florida (2002), estes trabalhadores criativos são capazes não apenas de 

processar, mas principalmente, de gerar novas informações, além de tomar decisões. 
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Fonte: Adaptado de Florida, 2002. 

 

Figura 1.4. Categorias ocupacionais dos Estados Unidos no período de 1900-1999 

 

 

1.6.3. Considerações sobre o advento da Economia do Conhecimento 

 

Sobre as evidências demonstradas, expõem-se ainda as conclusões de Marques e 

Lazzarini Neto (2002) que alegam que os gestores devem tomar decisões de investir não 

apenas em TI, mas também em capital humano, necessário para agir em conjunto com essa 
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tecnologia da informação. Os autores mencionam ainda a importância em se focar na gestão 

do conhecimento neste instante, tal como investir num profissional que não apenas está em 

sintonia com as mudanças de paradigmas, mas que pode apoiar mudanças (inovações), fator 

fundamental para se obter vantagem competitiva na atual economia. 

 

 

1.7. A Economia do Conhecimento 

 

 David e Foray (2002) denotam o ano de 1973 como crucial para a análise do advento 

do conhecimento como fator chave para a economia. Isso porque os autores alegam que neste 

ano os Estados Unidos começaram a ter um estoque de capitais intangíveis (ligados ao capital 

humano e à criação de conhecimento) maior que o estoque de capitais tangíveis (ligados à 

infra-estrutura física e de equipamentos, inventários, recursos naturais, etc). Handy (1991) já 

denotava no início da década de 1990 ser bastante comum que o valor do capital intelectual 

das empresas fosse maior que seus ativos materiais. Nesta mesma época, Ulrich et alli (1993) 

já diziam que os conceitos chaves para a administração na década 1990 estariam voltados à 

idéia do aprendizado organizacional. Posteriormente, com a percepção deste mesmo 

paradigma, McCampbell et alli (1999) previam que a gestão do conhecimento seria o novo 

desafio para a o início do século XXI. 

Diante deste cenário, Silva (2002) alega que o reconhecimento das discussões 

acadêmicas sobre a Economia do Conhecimento se deu na década de 1980, quando muitos 

estudos direcionaram-se a questões relacionadas à sociedade do conhecimento, ao 

aprendizado organizacional e às competências essenciais da gestão estratégica. 

 Neste contexto, dois fatores foram cruciais para disseminação do conhecimento na 

atual sociedade do conhecimento: a disposição social em redes (CASTELLS, 1999; PALMER 

e RICHARDS, 1999; CLARKE, 2001; TERRA, 2005) e a utilização de tecnologias avançadas 

(SARVARY, 1999; SCHULZ, 2001). Ambos aspectos foram responsáveis pelo maior nível 

de acessibilidade às informações, elemento necessário para construção do conhecimento. 

Estes fatores são explicados porque as redes digitais, que são capazes de interligar 

todo o mundo, podem até prover vasta quantidade de dados e informações, mas a gestão do 

conhecimento é necessária para transformas estes dados e informações em algo de uso 

significativo (CLARKE, 2001). 

Paralelamente, a tecnologia passa a ter um importante papel na concepção da gestão 

do conhecimento, ressaltando que há muito mais neste contexto que a tecnologia isolada. 
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Muitos associam a Economia do Conhecimento com a tecnologia, entretanto, ela é 

responsável apenas pela intermediação dos inputs (informações) que resultam nos outputs 

(conhecimentos), estes sim capazes de solucionar problemas empresariais (SARVARY, 

1999). O advento de tecnologias de informações com alto grau de desenvolvimento fez com 

que o mero processamento de informações perdesse seu valor central nas organizações, 

mudando assim o foco das organizações para a produção e processamento de conhecimento 

(SCHULZ, 2001). 

Diante disso, Anand et alli (2002) alegam que a sociedade global ingressa uma fase 

mais amadurecida da era da informação, em que o conhecimento exerce, de fato, papel crítico 

ás organizações. Para Seufert et alli (1999), as organizações modernas estão cada vez mais 

reconhecendo o conhecimento como principal recurso para obtenção de vantagens 

competitivas. Nonaka et alli (2001) concordam defendendo que o conhecimento é, sem 

dúvidas, um recurso indispensável para a criação de valor da próxima geração de empresas. 

Drucker (1997) alega que a economia neste contexto tem como fator de competitividade a 

produção de conhecimento a existência do “trabalhador do conhecimento” como capital 

intelectual da organização. 

Sabendo-se ainda que autores como Göransson e Söderberg (2005) defendem que a 

economia está menos dependente de materiais brutos e valora artefatos intensivos em 

conhecimentos, principalmente as tecnologias. Contractor e Lorange (2002) também 

concordam em existir uma transição na economia baseada em materiais para a baseada em 

idéias (ênfase que antes era dada aos recursos naturais passa a ser direcionada ao pensamento 

organizacional). Göransson e Söderberg (2005) alegam que desta maneira cria-se ambientes 

econômicos característicos na utilização de conhecimento, principalmente no 

desenvolvimento de produtos. Nestes ambientes de negócios intensivos em conhecimento, a 

vantagem competitiva destina-se à empresa que é capaz de desenvolver atividades através de 

um conhecimento raro, valioso e difícil de ser copiado pelos demais (ANAND et alli, 2002).  

 A importância da obtenção do conhecimento nesta economia se reflete na afirmação 

de David e Foray (2002), que dizem que nos dias atuais a disparidade entre o crescimento e o 

desenvolvimento das nações não está ligada à sua disponibilidade de recursos naturais, mas na 

capacidade de agregar qualidade aos fatores de produção proveniente do capital humano 

disponível. Ou seja, através de conhecimentos e idéias incorporados em tecnologias e pessoas. 

Sobre a tecnologia, Powell e Snellman (2004) definem a Economia do Conhecimento 

como sendo uma economia em que os produtos e serviços são baseados em atividades 

intensivas em conhecimento que contribuem para a aceleração das evoluções técnicas e 
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científicas, resultando com isso também uma rápida obsolecência das tecnologias. Por sua 

vez, sobre o conhecimento aplicado ao capital humano, pode-se dizer que o trabalhador é 

focado em atividades de criativas, capazes de proporcionar-lhe a criação de conhecimento, 

assim como explicitado anteriormente neste capítulo (item 1.6.2). 

Oliveira Junior (2001) diz que o conhecimento passa a ser o principal ativo da 

organização, devendo ela administrá-lo para otimizar seu desempenho. O principal recurso 

propulsor de vantagem competitiva às organizações neste contexto é o conhecimento (ZACK, 

1999). Observando esta questão sob a ótica empírica, tem-se estudos, como o de Sher e Lee 

(2004), que demonstram empiricamente esta tendência verificando que a administração do 

conhecimento consegue aumentar as capacidades dinâmicas da organização. 

Por fim, Brint (2001) alerta haver uma corrente de pensamento que associa esta 

Economia do Conhecimento com a geração de inovações em organizações complexas, o que 

leva a crer que a inovação, proveniente de processos criativos e de mudanças, é 

conseqüentemente apoiada na geração de conhecimentos. Sendo assim, a inovação pode ser o 

caminho para a busca do conhecimento competitivo da organização. 

 

1.7.1 Inovação para o desenvolvimento econômico da nação / organização 

 

Sob as alegações denotadas do trabalho de Crawford (1991), pode-se dizer que numa 

era em que se prioriza o capital humano, as organizações passam a se articular sob novas 

maneiras de administração, na qual há maior ênfase na utilização de tecnologias associadas ao 

capital humano que a empresa tem. Com isso, os recursos humanos da firma são considerados 

a maior fonte de diferencial competitivo para a organização. Assim, o autor acredita que todo 

crescimento econômico virá através da utilização do conhecimento. Trata-se de uma 

economia em que a riqueza das organizações / nações passa a ter como base a pesquisa 

científica e o capital humano. 

 Como então a base em pesquisa e o capital humano são as fontes de vantagem 

competitiva, percebe-se, assim como Schumpeter (1961) alega, que a inovação é o 

instrumento que dá à organização condições de vantagem competitiva. Isso porque, segundo 

Burlamaqui e Proença (2003), a inovação pode trazer diversos ganhos à organização 

inovadora, tais como redução de determinados custos, ganhos de produtividade, incremento 

de qualidade e, às vezes, monopolização temporária de uma oportunidade de mercado. Tais 

fatores acabam por transformar o panorama econômico, tornando-o voltado à inovação 

decorrente dos processos de conhecimento do capital humano das organizações. 
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Tem-se neste contexto que o desenvolvimento local e empresarial está atrelado à 

utilização de inovações. Estas que segundo Dosi (1988) estão ligadas à disponibilidade e 

obtenção de recursos tecnológicos. Esta relação entre crescimento e a utilização da tecnologia 

no processo de desenvolvimento é algo que já vem sendo estudado há algum tempo. Solow 

(1956) propôs em seu modelo que a tecnologia era fundamental para o incremento produtivo 

em setores que poderiam limitar-se por questões naturais ou estruturais, fazendo com que as 

inovações tivessem papel fundamental na produção de determinados setores dentro da 

utilização dos mesmos recursos usados antes da sua implantação no processo produtivo. Sobre 

isso, Jones (1998, p. 145) diz que: “O motor do crescimento econômico é a invenção. Em 

termos matemáticos, isso é sugerido pelo modelo de Solow: o crescimento cessa no modelo a 

menos que a tecnologia produtiva aumente exponencialmente”. Ademais, Solow (1956) 

também acreditava que o progresso tecnológico cresce a um taxa exógena, ou seja, sob fatores 

externos ao modelo. 

A idéia de que a inovação é propulsora de maior produtividade em decorrência da 

maior eficiência adquirida através desta inovação começa a surgir com pensadores como 

Schumpeter (1961), dando ênfase então à idéia de que inovar e alterar os meios de produção 

de forma positiva ao processo produtivo é de fundamental importância para o 

desenvolvimento competitivo e sustentável de uma organização. Nelson e Winter (1974) 

fortalecem esta idéia dizendo que a inovação é uma das fontes de competitividade para as 

organizações. Os autores trazem uma visão na qual administrar de forma empreendedora e 

inovadora é fundamental para o sucesso e desenvolvimento de uma organização, visto que 

essa questão passa a ser de responsabilidade do administrador, e não somente de fatores 

exógenos provenientes do ambiente ou das tendências do meio em que a empresa se encontra. 

Com isso, tem-se que as teorias mais atuais acreditam que o crescimento tecnológico 

pode ser desenvolvido por variáveis presentes na teoria da Economia do Conhecimento, o que 

torna então a tecnológica endógena ao modelo, ela pode nessa visão ser trabalhada e adaptada 

aos modelos desta corrente de pensamento. Isso acontece porque o conhecimento não mais 

tido como um senso comum ou algo público, trata-se de algo que traz exclusividade aos seus 

detentores, principalmente diante das políticas de aprovação e incentivo às patentes. Diante 

disso, duas correntes de pensamento de crescimento endógeno estão sendo identificadas, uma 

que por um lado considera o crescimento com concorrência monopolista e outro que acredita 

na compatibilização do crescimento de retornos crescentes de escala sob concorrência 

perfeita. 
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Portanto, a tecnologia, obtida através dos processos que buscam inovação, é essencial 

para o desenvolvimento e incremento de eficiência das organizações nos dias atuais o que 

impulsiona, conseqüentemente, o crescimento econômico e social das nações nas quais elas 

estão inseridas (e dependendo da configuração global, esse desenvolvimento pode até 

ultrapassar os limites de fronteiras). 

 

1.7.2. O valor do conhecimento 

 

 Apesar da OECD – Organization for Economic Co-operation and Development (1996) 

admitir que a avaliação do valor do conhecimento é algo difícil de se mensurar, ela 

desenvolve indicadores divididos em cinco grupos na tentativa desta mensuração: 

• Mensuração dos investimentos sobre investimentos e dos inputs aplicados para tal 

(P&D, balança de pagamentos de tecnologia, inovação, patentes e recursos 

humanos); 

• Mensuração dos estoques e fluxos de conhecimento (tal conhecimento embutido 

ou não na tecnologia); 

• Mensuração dos outputs (resultados) obtidos através da aplicação do 

conhecimento; 

• Mensuração das redes de conhecimentos envolvidas (formas tácitas de 

conhecimento, questionários de inovação para verificação da sua distribuição e 

poder de distribuição do conhecimento); 

• Mensuração do conhecimento e do aprendizado (taxas privadas e sociais de retorno 

e nível microeconômico). 

 

 

1.8. Bibliografia 

 

AKERLOF, George A. The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism. Quarterly Journal of Economics, v. 84, no 3, p. 488-500, Ago. 1970. 

AMATO NETO, João. Redes de Cooperação Produtiva e Clusters Regionais: 
Oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas. São Paulo: Atlas, 2000. 

_____________. Redes dinâmicas de cooperação e organizações virtuais. In: AMATO 
NETO, João (Org). Redes Entre Organizações. São Paulo: Atlas, 2005. 



 

 

35

ANAND, Vikas; GLICK, Willian H.; MANZ, Charles C. Thriving on the knowledge of the 
outsiders: Tapping organizational social capital. The Academy of Management Executive, 
v. 16, no 1, p. 87-101, Fev. 2002. 

ANDERSEN, Torben Juul. Information technology, strategic decision making approaches and 
organizational performance in different industrial settings. The Journal of Strategic 
Information Systems, v. 10, no 2, p, 101-119, Jun. 2001. 

BAND, William A. Competências Críticas. Dez Novas Idéias para Revolucionar a 
Empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  

BANNER, David K.; GAGNÉ, T. Elaine. Designing Effective Organizations: Traditional 
& Transformational Views. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. 

BARNIR, Anat; SMITH, Ken A. Interfirm Alliances in the Small Business: The Role of 
Social Networks. Journal of Small Business Management, v. 40, no 3, p. 219-232, Jul. 
2002. 

BARRETO, Aldo de Albuquerque. A Eficiência Técnica e Econômica e a Viabilidade de 
Produtos e Serviços de Informação. Brasília: Ciência da Informação, v. 25, nº 3, 1996. 

BEGNIS, Heron Sergio Moreira; PEDROZO, Eugênio Ávila; ESTIVALETE, Vânia de 
Fátima Barros. Cooperação Enquanto Estratégia Segundo Diferentes Perspectivas Teóricas. 
Brasília: Anais do XXIX EnANPAD (Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós 
Graduação e Pesquisa em Administração), Set. 2005. 

BELL, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. 
New York: Basic Books, 1976. 

BOAR, Bernard. Tecnologia da Informação. A arte do planejamento estratégico. 2ª Ed. 
São Paulo: Berkeley, 2002. 

BORYS, Bryan; JEMISON, David B. Hybrid Arrangements as Strategic Alliances: Theorical 
Issues in Organizational Combinations. The Academy of Management Review, v. 14, nº 2, 
p. 234-249, Abr. 1989. 
BRINT, Steven. Professionals and the ‘Knowledge Economy’: Rethinking the Theory of 
Postindustrial Society. Current Sociology, v. 49, nº 4, p. 101-132, Jul. 2001. 

BRYNJOLFSSON, Eric. The productivity paradox of information technology. New York: 
Communications of the ACM: v. 36, no 12, p. 67-77, Dez. 1993. 

_____________; MALONE, Thomas W.; GURBAXANI, Vijay; KAMBIL, Ajit. Does 
Information Technology Lead to Smaller Firms? Management Science, v. 40, nº 12, p. 1628-
1644, Dez. 1994. 

BURLAMAQUI, Leonardo; PROENÇA, Adriano. Inovação, Recursos e Comprometimento: 
em Direção a uma Teoria Estratégica da Firma. Revista Brasileira de Inovação, v. 2, no 1, p. 
79-110, Jan. / Jun. 2003. 

CAPURRO, Rafael; HJORLAND, Birger. The Concept of Information. In: CRONIN, Blaise 
(Org). Annual Review of Information Science and Technology, v. 37. Medford: 
Information Today, 2003. 

CASAROTTO FILHO, Nelson; PIRES, Luis Henrique. Redes de Pequenas e Médias 
Empresas e Desenvolvimento Estratégico para a Conquista da Competitividade Global 
com Base na Experiência Italiana. São Paulo: Atlas, 1999. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 8ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 



 

 

36

CLARKE, Thomas. The Knowledge Economy. Education + Training, v. 43, nº 4-5, p. 189-
196, Jul. 2001. 

COHEN, Max F. Alguns aspectos do uso da informação na economia da informação. Brasília: 
Ciência da Informação, v. 31, nº 3, p. 26-36, Set. / Dez. 2002. 

CONTRACTOR, Farok J.; LORANGE, Peter. The growth of alliances in the knowledge-
based economy. International Business Review, v. 11, nº 4, p. 485-502, Ago. 2002. 

COSTA, Edmilson. A globalização neoliberal e os novos fenômenos do capitalismo 
contemporâneo. Uberlândia: Anais do IX ENEP (Encontro Nacional de Economia 
Política), 2004. 

CRAWFORD, Richard. In the Era of Human Capital: The emergence of talent, 
intelligence and knowledge as the worldwide economic force and it means to managers 
and investors. New York: HarperBusiness, 1991. 

DAVID, Paul A. The Dynamo and the Computer: An Historical Perspective on the Modern 
Productivity Paradox. American Economic Review, v. 80, no 2, p. 355-361, 1990. 

_____________; FORAY, Dominique. An introduction to the economy of the knowledge 
society. International Social Science Journal, v. 54, nº 171, p. 9-23, Mar. 2002. 

DOSI, Giovanni. Sources, Procedures, and Microeconomic of Innovation. Journal of 
Economic Literature, v. 26, no 3, p. 1120-1171, Set. 1988. 

_____________; NELSON Richard; FREEMAN, Christopher; SOETE Luc;  SILVERBERG, 
Gerald. Technical Change and Economic Theory. London: Pinter, 1988. 

DRUCKER, Peter F. A Sociedade Pós-Capitalista. São Paulo: Pioneira, 1993. 

_____________. The Future That Has Already Happened – Looking Ahead: Implications of 
the Present. Boston: Harvard Business Review, v. 75, nº 5, p. 19-32, Set. / Out. 1997. 

_____________. Beyond the Information Revolution. Boston: Atlantic Monthly, v. 28, nº 4, 
p. 47-57, Out. 1999. 

EVANS, Philip B.; WURSTER, Thomas S. Strategy and the New Economics of Information. 
Boston: Harvard Business Review, v. 75, n° 5, p. 70-82, Set. / Out. 1997. 

FARRELL, Diana. The Real New Economy. Boston: Harvard Business Review, v. 81, nº 
10, p. 104-112, Out. 2003. 

FENSTERSEIFER, Jaime Evaldo. Internacionalização e Cooperação: Dois Imperativos para a 
Empresa do Terceiro Milênio. Porto Alegre: REAd – Revista Eletrônica de Administração 
(UFRGS), ed. 15, v. 6, no 3, Out. 2000. 

FERREIRA, Jorge Ricardo da Costa. As Tecnologias de Informação Geográfica na Sociedade 
da Informação do e-Gov ao e-Citizen. Anais do VII Encontro de Utilizadores de 
Informação Geográfica, Nov. 2002. 

FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Thereza Leme. A arquitetura das redes empresariais 
como função do domínio de conhecimentos. In: AMATO NETO, João (Org). Redes Entre 
Organizações. São Paulo: Atlas, 2005. 

FLORIDA, Richard. Toward the Learning Region. Futures, v. 27, nº 5, p. 527-536, Jun. 
1995. 

_____________. The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books, 2002. 



 

 

37

FREEMAN, Chris. A hard landing for the ‘New Economy’? Information technology and the 
United States national system of innovation. Structural Change and Economic Dymanics, 
v. 12, no 2, p. 115-139, Jul. 2001. 

GAIGER, Luis Inácio. Sentido e possibilidades da economia solidária hoje. In: 
KRAYCHETE, Gabriel; LARA, Francisco; COSTA, Lara Beatriz (Orgs). Economia dos 
setores populares: entre a realidade e a utopia. Petrópolis: Vozes, 2000. 

GALBRAITH, Jay R. Organization Design: an Information Processing View. Interfaces, v. 
4, n° 3, p. 28-36, 1974. 

GALVÃO, Alexander Patêz. A informação como commodity: mensurando o setor de 
informação em uma nova economia. Brasília: Ciência da Informação, v. 28, nº 1, p. 67-71, 
Jan. 1999. 

GAVISH, Bazalel; KALVENES, Joakim. The Impact of Information Technology on the 
Organization of Teams. Brazilian Electronic Journal of Economics, Dez. 1997. 

GAY, Brigitte; DOUSSET, Bernard. Innovation and network structural dynamics: Study of 
the alliance network of a major sector of biotechnology industry. Research Policy, v. 34, no 
10, p. 1457-1475, Dez. 2005. 

GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. 

GONÇALVES, Reinaldo. Globalização e Desnacionalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 

GÖRANSSON, Bo; SÖDERBERG, Johan. Long waves and information technologies – on 
the transition towards information society. Technovation, v. 25. nº 3, p. 203-211, Mar. 2005. 

GORDON, Robert J. Interpreting the “One Big Wave” in U.S. Long-term Productivity 
Growth. Washington: National Bureau of Economic Research, 2000. 

GROSSMAN, Sanford J.; STIGLITZ, Joseph E. On the Impossibility of Informationally 
Efficient Markets. American Economic Review, v. 70, no 3, p. 393-408, Jun. 1980. 

HANDY, Charles B. The Age of Unreason. Boston: Harvard Business School Press, 1991. 

HARRISON, Jeffrey S.; HITT, Michael A.; HOSKISSON, Robert E.; IRELAND, R. Duane. 
Resource complementarity in business combinations: Extending the logic to organizational 
alliances. Journal of Management, v. 27, n° 6, p. 679-690, 2001. 

HUITT, William G. Success in the Information Age: A Paradigm Shift. 1999. Disponível 
em: http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/context/infoage.html Acesso em: 15 Mar. 2006. 

IANNI, Octavio. Globalização: Novo paradigma das ciências sociais. São Paulo: Estudos 
Avançados, v. 8, nº 21, p. 147-163, 1994. 

KEARNEY, M. The Local and the Global: The Antropology of Globalization and 
Transnationalism. Annual Review of Antropology, v. 24, p. 547-565, 1995. 

KOGUT, Bruce. Joint Ventures: Theoretical and empirical perspectives. Strategic 
Management Journal, v. 9, nº 4, p. 319-332, Jul. / Ago. 1988. 

_____________; ZANDER, Udo. Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the 
Replication of Technology. Organization Science - Focused Issue: Management of 
Technology, v. 3, nº 3, p. 383-397, Ago. 1992. 

KRISHNAN, Viswanathan. Managing the Simultaneous Execution of Coupled Phases in 
Concurrent Product Development. IEEE Transactions on Engineering Management, v. 43, 
no 2, Mai. 1996. 



 

 

38

KROENKE, David; HATCH, Richard. Management Information Systems. 3ª Ed. 
Watsonville: McGraw-Hill, 1994. 

KRUGMAN, Paul. Development, Geography and Economic Theory. Cambridge: MIT 
Press, 1995. 

LEONARD-BARTON, Dorothy. Wellsprings of knowledge; building and sustaining the 
sources of innovation. Boston: Harvard Business School Press, 1995. 

LIPNACK, Jessica; STAMPS, Jeffrey. Rede de Informações. São Paulo: Makron Books, 
1994. 

LOPES, Fernando Dias; BALDI, Mariana. Laços Sociais e Formação de Arranjos 
Organizacionais Cooperativos – Proposição de um Modelo de Análise. Curitiba: RAC 
(Revista de Administração Contemporânea), v. 9, nº 2, Abr. / Mai. / Jun. 2005. 

LUCAS, Henry C. Information Technology and the Productivity Paradox. New York: 
Oxford University Press, 1999. 

MARQUES, Marcelo; LAZZARINI NETO, Sylvio. Capital Humano e TI Gerando Vantagem 
Competitiva. RAE Eletrônica, v. 1, no 2, Jul. / Dez. 2002. 

MARSHALL, Alfred. Principles of Economics. 8ª Ed. London: MacMillan, 1920. 

MARTIN, Ron; SUNLEY, Peter. Paul Krugman’s Geographical Economics and Its 
Implications for Regional Development Theory: A Critical Assessment. Economic 
Geography, v. 72, nº 3, p. 259-292, Jul. 1996. 

MARTINSONS, Maris G.; MARTINSONS, Valdis. Rethinking the Value of IT, Again. New 
York: Communications of the ACM: v. 45, no 7, p. 25-26, Jul. 2002. 

MASUDA, Yoneji. A Sociedade da Informação como Sociedade Pós-Industrial. Rio de 
Janeiro: Rio, 1980. 

MCCAMPBELL, Atefeh Sadri; CLARE, Linda Moorhead; GITTERS, Scott Howard. 
Knowledge management: the new challenge for the 21st century. Journal of Knowledge 
Management, v. 3, nº 3, p. 172-179, 1999. 
MONTANO, Bonnie Rubenstein; DILLON, Robin. The Impact of Technology on 
Relationships within Organizations. Information Technology and Management, v. 6, no 3, 
p. 227-251, Abr. 2005. 

MORAES, Jorge Luiz Amaral de. Capital social e políticas públicas para o desenvolvimento 
regional sustentável. Fortaleza: Revista do Centro de Ciências Administrativas, v. 9, nº 2, 
p. 196-204, Dez. 2003. 

NAISBITT, John. Megatendências: As dez grandes transformações que estão ocorrendo 
na sociedade moderna. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

NELSON, Richard R.; WINTER, Sidney G. Neoclassical vs Evolutionary Theories of 
Economic Growth: Critique and Prospectus. Economic Journal, v. 84, no 336, p. 886-905, 
Dez. 1974. 

NONAKA, Ikujiro; KONNO, Noboru; TOYAMA, Ryoko. Emergence of  “Ba”. A 
Conceptual Framework for the Continuous and Self-transcending Process of Knowledge 
Creation. In: NONAKA, Ikujiro; NISHIGUCHI, Toshihiro. Knowledge Emergence. Social, 
Technical, and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation. Oxford: Oxford 
University Press, 2001. 



 

 

39

OECD (ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT). 
The Knowledge-based Economy. Paris: OECD - GD (96)102, 1996. 

OLAVE, Maria Elena León; AMATO NETO, João. Redes de Cooperação Produtiva: Uma 
Estratégia de Competitividade e Sobrevivência para Pequenas e Médias Empresas. Gestão & 
Produção, v. 8, no 3, p. 289-303, Dez. 2001. 

OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda. Competitividade Baseada no Conhecimento. In: 
CAVALCANTI, Marly (Org). Estratégia de Negócios. Evolução, Cenários, Diagnóstico e 
Ação. São Paulo: Pioneira, 2001. 

ORMAN, Levent. Information Intensive Modeling. Minneapolis: MIS Quarterly, v. 11, nº 1, 
p. 73-84, Mar. 1987. 

OZ, Effy. Information technology productivity: in search of a definitive observation. 
Information & Management, no 42, p. 789-798, 2004. 

PALMER, Joy; RICHARDS, Ian. Get knetted: network behaviour in the new economy. 
Journal of Knowledge Management, v. 3, nº 3, p. 191-202, 1999. 

PASIN, Rodrigo Maimone; MATIAS, Alberto Borges. Impactos na Rentabilidade das 
Empresas Decorrentes dos Processos de Fusões e Aquisições. Ribeirão Preto: Anais do  I 
SEMEAD JR / I SEAC (Seminário de Economia, Administração e Contabilidade da 
FEARP-USP), Out. 1999. 

POWELL, Walter W. Learning from Collaboration: knowledge and networks in the 
biotechnology and pharmaceutical industries. Berkeley: California Management Review, v. 
40, nº 3, p. 228-240, 1998. 

_____________; SNELLMAN, Kaisa. The Knowledge Economy. Annual Review of 
Sociology, v. 30, p. 199-220, Ago. 2004. 

PRAHALAD, C. K.; RAMASWAMY, Venkat. O Futuro da Competição. Como 
Desenvolver Diferenciais Inovadores em Parceria com os Clientes. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004. 
PROBST, Gilbert; RAUB, Steffen; ROMHARDT, Kai. Gestão do Conhecimento. Os 
elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

RASMUSSEN, Anja Moller. Information and Development: the information effect. 
Information Development, v. 17, n° 1, p. 12-18, Mar. 2001. 

RAVAL, Vasant. Productivity and Information Technology. Information Strategy, v. 20, nº 
1, p. 37-40, Fall 2003. 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da Informação Integrada à Inteligência 
Empresarial. Alinhamento Estratégico e Análise Prática nas Organizações. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

ROMER, Paul. Endogenous Technological Change. NBER Working Paper, nº 3210. Dez. 
1989. 

_____________. Beyond the Knowledge Worker. Worldlink, Jan. / Fev. 1995. Disponível 
em: http://www.culturaleconomics.atfreeweb.com/Anno/Romer%20Beyond%20the%20-
Knowledge%20Worker%201995.htm Acesso em: 19 Abr. 2006. 

RUGGE, Sue; GLOSSBRENNER, Alfred. The Information Broker’s Handbook. New 
York: McGraw-Hiil, 1995. 



 

 

40

SAFFO, Paul. Are You Machine Wise? – Looking Ahead: Implications of the Present. 
Boston: Harvard Business Review, v. 75, nº 5, p.28-30, Set. / Out. 1997. 

SARVARY, Miklos. Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. 
Berkeley: California Management Review, v. 41, nº 2, p. 95-107, Winter, 1999. 

SCHMITZ, Hubert; NADVI, Khalid. Clustering and Industrialization: Introduction. World 
Development, v. 27, nº 9, p. 1503-1514, Set. 1999. 

SCHULZ, Martin. The Uncertain Relevance of Newness: Organizational Learning and 
Knowledge Flows. Briarcliff Manor: Academy of Management Journal, v. 44, nº 4, p. 661-
681, Ago. 2001. 

SCHUMPETER, Joseph. The Theory of Economic Development. New York: Oxford 
University Press, 1961. 

SCOTT, Allen J.; STORPER, Michael. Regions, Globalization, Development. Regional 
Studies, v. 37, nº 6 / 7, p. 579-593, Ago. / Out. 2003. 

SEUFERT, Andreas; VON KROGH; Georg; BACH, Andrea. Towards knowledge 
networking. Journal of Knowledge Management, v. 3, nº 3, p. 180-190, 1999. 

SHANNON, Claude Elwood; WEAVER, Warren. The Mathematical Theory of 
Communication. Urbana: University of Illinois Press, 1949. 

SHAPIRO, Carl; VARIAN, Hal R. A Economia da Informação: Como os princípios 
econômicos se aplicam à era da Internet. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

SHER, Peter J.; LEE, Vivid C. Information technology as a facilitator for enhancing dynamic 
capabilities through knowledge management. Information & Management, v. 41, nº 8, p. 
933-954, Nov. 2004. 

SILVA, Sergio Luis da. Informação e competitividade: a contextualização da gestão do 
conhecimento nos processos organizacionais. Brasília: Ciência da Informação, v. 31, nº 2, p. 
142-151, Mai. / Ago. 2002. 

SINGER, Paul Israel. Uma utopia militante: Repensando o socialismo. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1998. 

_____________. Economia solidária: um modo de produção e distribuição. In: SINGER, Paul 
Israel; SOUZA, André Ricardo de (Orgs). A Economia Solidária no Brasil: A autogestão 
como resposta ao desemprego. São Paulo: Contexto, 2000. 

SOBEL, Joel. Can We Trust Social Capital? Journal of Economic Literature, v. 40, nº 1, p. 
139-154, Mar. 2002. 

SODERQUIST, Klas. Managing Innovation in SMES: a comparision of companies in UK, 
France, and Portugal. International Journal of Technology Management, v. 12, no 3, p. 
291-305, Mar. 1996. 

SOLOW, Robert M. A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal 
of Economics, v. 70, no 70, p. 65-94, Fev. 1956. 

STORPER, Michael. Globalization and the Institutions of Economic Development. In: COX, 
Kevin R. (Org). Spaces of Globalization. Reasserting the Power of the Local. New York: 
Guilford Press, 1997. 

STRASSMAN, Paul. Spending with results? Compuerworld, v. 30, nº 6, p. 88, 15 Abr. 
1996. 



 

 

41

SVEIBY, Karl Erik. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring 
Knowledge-Based Assets. San Francisco: Barrett-Koehler Publisher, 1997. 

TERRA, José Cláudio Cyrineu. Gestão do Conhecimento. O Grande Desafio Empresarial. 
5a Ed. Rio de Janeiro: Negócio Editora, 2005. 

TERZIOVSKI, Milé. The relationship between networking practices and business excellence: 
a study of small and medium enterprises (SMEs). Measuring Business Excellence, v. 7, no 2, 
p. 78-92, 2003. 

TIROLE, Jean. The Theory of Industrial Organization. Cambridge (Estados Unidos): MIT 
Press, 1997. 

TOFFLER, Alvin. Powershift: Knowledge, Weath, and Violence at the Edge of the 21st 
Century. New York: Bantam, 1991. 

TRIGILIA, Carlo. Social Capital and Local Development. European Journal of Social 
Theory, v. 4, nº 4, p. 427-442, 2001. 

ULRICH, Dave; JICK, Todd; VON GLINOW, Mary Ann. High-impact learning: Building 
and difusing learning capability. Organizational Dynamics, v. 22, nº 2, p. 52-66, Autumn 
1993. 

UTTERBACK, James M. Dominando a Dinâmica da Inovação. Rio de Janeiro: 
QualityMark, 1996. 

VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 6a Ed. New York: 
W. W. Norton & Company, 2003. 

VOLKOFF, Olga; CHAN, Yolande E.; NEWSON, E. F. Peter. Leading the development and 
implementation of collaborative interorganizational systems. Information & Management, 
v. 35, nº 2, p. 63-75, Fev. 1999. 

WAREHAM, Jonathan; MATHIASSEN, Lars; RAI, Arun; STRAUB, Detmar; KLEIN, 
Richard. The business value of digital supply networks: A program research on the impacts of 
globalization. Journal of International Management, v. 11, no 2, p. 210-227, Jun. 2005. 
WATERMAN JR., Robert H. O Fator Renovação. Como os Melhores Conquistam e 
Mantêm a Vantagem Competitiva. São Paulo: Harbra, 1989. 

WEBER, Alfred. Theory of the Location of Industries. Chicago: University of Chicago 
Press, 1929. 

WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. Brasília: Ciência da 
Informação, v. 29, nº 2, p. 71-77, Mai. / Ago. 2000. 

WONG, Alfred; TJOSVOLD, Dean; ZHANG, Pengzhu. Developing relationships in strategic 
alliances: Commitment to quality and cooperative interdependency. Industrial Marketing 
Management, v. 34, no 7, p. 722-731, Out. 2005. 

WOOD, Donna J.; GRAY, Barbara. Towards a Comprehensive Theory of Collaboration. 
Journal of Applied Behavioral Science, v. 27, no 2, p. 139-162, Jun. 1991. 

WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de Informação: Como Transformar Informação em 
Compreensão. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1991. 

ZACK, Michael H. Developing a Knowledge Strategy. Berkeley: California Management 
Review, v. 41, no 3, p. 125-145, 1999. 



 

 

42

ZHANG, Anming; ZHANG, Yimin. Rivarly between strategic alliances. International 
Journal of Industrial Organization, v. 24, nº 2, p.286-301, Mar. 2006. 



 

 

43

COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO COOPERATIVO DAS 
ORGANIZAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE ALIANÇAS INTER-

EMPRESARIAIS 
 

 

2.1. Caracterização das alianças estratégicas 

 

Sobre a formação de alianças, Oliver (1990) propõe que seis elementos de 

contingência determinantes para se haver relações inter-organizacional, tal como para o tipo 

de aliança a ser realizada, são eles: necessidade de agregação; assimetria no controle para 

manutenção do poder naquela indústria; reciprocidade para cooperação e objetivos comuns; 

eficiência recíproca (principalmente em termos de custos); estabilidade e, portanto, 

previsibilidade; legitimidade perante as normas do ambiente. 

Importante denotar neste ponto que Enquist et alli (2004) alegam que pode haver três 

tipos de alianças: as que formam redes na cadeia de suprimentos; redes para pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos; redes de negócios e mercado. Observa-se então que 

algumas dessas relações se dão com empresas do mesmo setor, enquanto outras relações 

(como a de cadeia de suprimentos, por exemplo) se dão com fornecedores, provindos de outra 

indústria. 

Por isso, as alianças estratégicas das organizações podem-se dar tanto verticalmente 

(através dos fornecedores e compradores que são parte das forças competitivas da indústria da 

empresa3) quanto horizontalmente, entre os próprios concorrentes (LORANGE e ROOS, 

1996; GULATI, 1998; AMATO NETO, 2000). 

A aliança vertical está relacionada à cooperação na cadeia de suprimentos da 

organização, na qual a cooperação entre as empresas é complementar (CONTRACTOR e 

LORANGE, 2002). Por sua vez, Perry et alli (2004) definem aliança estratégica horizontal 

como uma união formada quando empresas de mesmo nível na cadeia de suprimentos 

desenvolvem uma colaboração formal entre elas para se conduzir determinadas atividades 

administrativas, como o desenvolvimento de produtos, promoções e distribuições conjuntas. 

Ou seja, numa situação em que a cooperação das empresas é similar (Contractor e Lorange, 

2002). Deste modo, Silverman e Baum (2000) completam enfaticamente que alianças 

horizontais são aquelas que ligam empresas da mesma indústria (rivais). 

 
                                                 
3 Forças competitivas propostas por Porter (1989), em que a organização estrutura-se através dos fornecedores e 
compradores, além de se relacionar com concorrentes, entrantes potenciais e firmas de bens substitutos. 

Capítulo 2 
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2.1.1. Os níveis de integração das alianças estratégicas e seus graus de complexidade 

 

Neste sentido, a profundidade e a complexidade destas alianças pode variar de acordo 

com os interesses e o desenvolvimento da aliança estratégica. 

Hagedoorn (1990) alega que a complexidade do tipo de relação inter-organizacional 

existente está positivamente ligada à interdependência organizacional das empresas 

participantes da aliança. Lorange e Roos (1996) seguem esta mesma linha de Hagedoorn 

(!990) de modo mais complexo, alegando que é possível relacionar a complexidade do tipo de 

aliança existente entre as empresas envolvidas com a interdependência das firmas envolvidas 

com a empresa-mãe (a organização central do conluio) e também pelo grau de integração 

vertical. A figura a seguir demonstra esse grau de integração vertical e interdependência com 

o tipo de arranjo entre empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Lorange e Roos (1996). 

 

Figura 2.1. Opções de alianças em termos de grau de integração vertical e 

interdependência com a empresa mãe 

 

Isso quer dizer que quanto mais à esquerda da Figura 2.1 a aliança estiver, mais 

horizontal é o inter-relacionamento entre as firmas. Sendo então uma relação horizontal 

aquela que as empresas participantes se mantém juridicamente separadas e têm autonomia 

para suas tomadas de decisões (apesar destas geralmente serem voluntariamente 

coordenadas), estas relações têm então menor grau de integração vertical e interdependência 

com qualquer outra firma mais baixa. 

Baseada nos estudos de Peterson (1991) e Hogue (1993), Gajda (2004) apresenta uma 

outra visão complementar que relaciona o grau de integração entre as organizações e o tipo de 

aliança estratégica utilizada. Importante denotar neste modelo é que a principal contribuição 
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da autora está na relação entre o grau de integração com o nível de formalização existente 

entre as firmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gajda (2004). 
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realidade. Ou seja, os motivos que explicam as tendências das pequenas e médias empresas 

(no caso, as alianças estratégicas) devem ser considerados dentro do âmbito global. 

Conclui-se a partir dos modelos e teorias apresentadas, portanto, que quanto maior a 

integração entre as organizações unidas, maior é a complexidade das alianças estratégicas. 

Observa-se que a integração entre as empresas está positivamente relacionada com os níveis 

de integração vertical, interdependência com as outras organizações envolvidas, grau de 

formalização e institucionalização entre as firmas e orientação para atuação global e nível de 

internacionalização de suas atividades. Por isso, surge como hipótese do esforço de estudo 

aqui proposto se este comportamento se está positivamente relacionado também com a 

transmissão de conhecimento entre as organizações. Verifica-se se quanto maior a 

complexidade da aliança estratégica, maior é transmissão do conhecimento entre as 

organizações também. O que leva a crer que quanto menor essa integração, as relações de 

cooperação se limitam apenas à coordenação de informações entre as empresas envolvidas, 

com menores níveis de compartilhamento de conhecimento entre as firmas da aliança 

estratégica. 

 

2.1.2. Os tipos de alianças existentes 

 

A evolução das alianças estratégicas entre duas empresas pode evoluir e formar 

conglomerados organizacionais maiores e mais complexos. Deste modo, avança-se na busca 

por essa definição através dos conceitos propostos por Whetten (1981) que alega haver quatro 

níveis de relações inter-organizacionais que vão desde as mais simples relações entre 

empresas até a formação de redes: 

• Relações em pares: a forma mais simples de interação entre empresas, na qual duas 

firmas colaboram entre si a fim de adquirir benefícios mútuos entre elas; 

• Conjunto organizacional: a soma total de relações e interações cooperativas que a 

organização tem com outras empresas; 

• Conjunto de ações: trata-se de um conjunto de organizações trabalhando em 

conjunto para uma finalidade específica; 

• Rede: consiste em todas as interações existentes entre as organizações de uma 

população, independente se esta população está ligada em relações em pares, 

conjuntos organizacionais ou conjuntos de ações. 
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Não obstante a isso, segundo uma abordagem mais contemporânea e aglomerativa 

levantada pela RedeSist (2005), há diversas abordagens definidoras do ambiente de 

conglomerados empresarias, dentre as quais, as principais estão descritas a seguir: 

 Cadeia produtiva: consiste na divisão de processos específicos do ciclo de produção, 

pelo qual passa os insumos, englobando todas as etapas deste processo. Não restringe uma 

mesma região ou localidade das empresas envolvidas; 

 Cluster: aglomeração territorial de empresas semelhantes (da mesma indústria) 

localizadas geograficamente próximas, não necessariamente contemplando outro atores 

envolvidos neste processo. 

 Distrito industrial: aglomeração de empresas com algo grau de especialização entre 

elas, seja esta horizontalmente ou verticalmente; 

 Milieu inovador: o foco designa-se ao ambiente social, propulsor de atividades 

inovativas, e não necessariamente de produção; 

 Pólos, parques científicos e tecnológicos: geralmente são área ligadas à centros de 

ensino e P&D (pesquisa e desenvolvimento), havendo infra-estrutura para instalação de 

empresas de base tecnológica; 

 Rede de empresas: formatos organizacionais definidos por um conjunto entrelaçado de 

articulações entre firmas e pode envolver qualquer caso mencionado acima. Ela envolve 

transação de informações e, muitas vezes, conhecimento entre as organizações, não 

implicando necessariamente numa proximidade geográfica de seus integrantes4. 

A compreensão destas formas de aglomeração de empresas é importante porque os 

conglomerados deveriam ser considerados como uma unidade orgânica da realidade 

econômica (SCOTT e STORPER, 2003), já que cada aglomerado regional desenvolve suas 

próprias estruturas produtivas específicas (OTTAVIANO e PUGA, 1998), tal como suas 

estruturas sociais e institucionalizações (COHEN e FIELDS, 1998). Por isso a importância em 

se focar os estudos e as políticas no âmbito regional, ao qual os conglomerados pertencem 

(STORPER e SCOTT, 1995). 

 O APL (Arranjo Produtivo Local) é uma forma de conglomeração territorial de 

organizações para uma produção setorial específica que será destacada e discutida no próximo 

item deste capítulo frente à sua maior incidência e importância no cenário brasileiro. 

 

 

                                                 
4 Mais detalhes sobre “redes” no item 2.2 deste trabalho. 
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2.1.3. A definição de APLs (Arranjos Produtivos Locais) 

  

Se por um lado pode-se pensar que a orientação local é algo sem influência, capaz 

apenas de captar as tendências e influências do macro-ambiente, por outro lado, alega-se que 

a orientação local constitui-se no suporte para as relações globais, já que nele a globalização 

se expressa de forma concreta, assumindo especificidades (PASSOS et alli, 2004). Por mais 

contraditório que possa parecer, Cocco (1999) observa que a relação extremamente móvel da 

globalização estimula, em contrapartida, a revalorização das dimensões locais no âmbito 

social e produtivo. Por isso a importância em se estudar iniciativas locais de arranjos 

produtivos para o entendimento das estratégias de aglomeração das organizações em face à 

competitividade global que enfrentam. Surge então o APL como ambiente viabilizador desta 

realidade. 

A nomenclatura APL (Arranjo Produtivo Local) é uma designação exclusiva dos 

estudiosos brasileiros, não havendo assim uma tradução ou conceituação específica em outros 

países. As aglomerações organizacionais demonstram-se na literatura internacional através 

dos padrões demonstrados no item 3.2. Esta recusa desta definição por parte da literatura 

internacional talvez se justifique pelas idéias propostas por Suzigan et alli (2003, p.2) que 

pensam que definir este tipo de sistema local de produção é controverso e muito variante: 

 
“Sistemas locais de produção podem ter variadas caracterizações conforme 

sua história, evolução, organização institucional, contextos sociais e culturais nos 
quais se inserem, estrutura produtiva, organização industrial, formas de governança, 
logística, associativismo, cooperação entre agentes, formas de aprendizado e grau de 
disseminação do conhecimento especializado local.” 

 

Visando ganhos, a priori, através de custos transacionais, as organizações se reúnem 

localmente nos chamados arranjos produtivos locais (APL) em que a cadeia produtiva das 

empresas, concentradas numa mesma região, se torna coordenada e alinhada de acordo com as 

intenções conjuntas destas firmas para a realização de uma determinada atividade produtiva 

principal. 

Portanto, nestes aspectos, o SEBRAE (2005) define um APL como sendo: 

 
“aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que apresentam 
especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação, interação, 
cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais como governo, 
associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa”. 
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Surge então uma rede de relacionamentos entre organizações coligadas dentro de uma 

atividade produtiva principal que ocupa um determinado espaço ou território. Essa concepção 

de espaço não somente define concepções de relação econômica às empresas membros, mas 

também fornece as vantagens logísticas, comunicativas e de fornecimento das capacidades 

desenvolvidas na região em questão favorecendo assim à competitividade, além de dar 

maiores condições de sustentabilidade e produtividade às empresas lá estabelecidas. 

Este padrão de organização pode favorecer bastante o desempenho das firmas 

participantes de um APL, entretanto, vários são os fatores envolvidos para o bom desempenho 

e o sucesso de uma região dessas. Existe a necessidade de haver interligação não somente 

entre as empresas produtivas correlatas, mas também destas com instituições de ensino (que 

provém pesquisas, mão de obra técnica, desenvolvimento de engenharias e aprendizagem em 

geral); governo (condições de estabelecimento, legislativos e legais); instituições 

intermediadoras (sendo as mais conhecidas a FIESP/CIESP e o SEBRAE); condições de 

saúde; abastecimento de insumos ao local; apoio financeiro e empresarial. 

 A RedeSist (2005) avalia o APL como sendo casos fragmentados que não apresentam 

articulações significativas entre seus membros, evoluindo a partir disso este conceito para os 

ASPILs (Arranjos e Sistemas Produtivos e Inovativos Locais): “são conjuntos de atores 

econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo território, desenvolvendo 

atividades econômicas correlatas e que apresentam vínculos expressivos de produção, 

interação, cooperação e aprendizagem” (REDESIST, 2005, p.1). 

 

2.1.4. A presença de intermediários na formação de alianças inter-organizacionais 

 

Ao se falar em APLs no Brasil, é bastante comum observar a existência de 

intermediadores que servem de unificadores das empresas nos processos de formação e união 

das organizações consorciadas. Esta função é comumente realizada por atores como as 

associações comerciais, sindicatos e agências de desenvolvimento (como por exemplo, 

SEBRAE, FIESP/CIESP, etc.). Por isso, Hastenreiter Filho (2005) alega que a origem das 

redes inter-organizacionais pode ser tanto espontânea, formada através das vontades próprias 

das empresas ou de forma induzida, em que existe uma organização de suporte que une as 

firmas a fim de se alcançar objetivos específicos dentro de programas de redes de cooperação. 

Tal fato traz em questão se o sucesso das empresas consorciadas está vinculado à presença 

destes atores intermediários ou se este depende da formação de alianças baseadas nas 

vontades próprias que são catalisadas pela presença destes intermediários. 
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Por um lado, Telles (2002) observou através de uma pesquisa realizada em um APL da 

região de Ribeirão Preto (SP), que para formação de APLs existe um receio nas empresas 

envolvidas quando há a participação de um intermediador dessas relações. As empresas 

envolvidas ficam com receiro de se aliar perante estes intermediadores em decorrência das 

reais intenções deles para fomentar uma associação de organizações. Trata-se de uma visão 

em que os intermediadores não exercem uma função de essencialidade para gênese das redes 

e alianças inter-organizacionais porque esta formação na verdade é fruto de vontades próprias 

entre as empresas pré-estabelecidas pela necessidade e cultura de associação delas. 

De outro lado, Hastenreiter Filho (2005) defende que estas organizações de suporte 

(intermediadores) são importantes para sensibilziar as empresas e despertá-las para as ações 

associativas e sustentar a própria rede. O autor defende ainda que as empresas que ingressam 

nestes programas de redes desenvolvidos por organizações de suporte já costumam ter uma 

configuração inicial estabelecida, o que dá uma real importância do papel das organizações de 

suporte no processo de formação de redes. Por fim, Hastenreiter Filho (2005) alega, através de 

estudos empíricos, que as organizações de suporte são importantes para a difusão de 

conhecimentos técnicos, para a construção das redes, para p planejamento e a condução das 

atividades da rede e para resolução de conflitos (apesar de que indiretamente, já que ela 

constitui leis das redes, mas é tida como especialista para resolver conflitos). Ou seja, nesta 

linha de pensamento, os intermediadores de redes e alianças inter-organizacionais têm papel 

importante e significativo na formação e desenvolvimento da própria associação entre 

organiozações. 

  

 

2.2. A conceituação de redes 

 

O cuidado a ser tomado no caso das redes é que o estabelecimento de seus limites é 

difícil de compreender (HALINEN e TÖRNROOS, 2005). Isso porque ao contextualizar o 

grau de complexidades das formações de alianças estratégicas entre as organizações tem-se a 

partir disso as redes como um conjunto de alianças mais amplo. Castells (1999) consegue 

através de suas idéias retomar as abordagens já discutidas aqui alegando que as redes são 

instrumentos provenientes da economia capitalista que se baseiam em aspectos das inovações, 

da globalização e da concentração descentralizada em agregados organizacionais.  

Neste contexto, as definições de rede apresentam duas abordagens. A primeira, parte 

da idéia de que as redes são formadas a fim de se buscar um objetivo comum entre todos os 
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seus participantes. Alvarez et alli (2002, p.2), baseando-se num estudo sobre diversos autores, 

as definem como sendo:  

 
“um conjunto de organizações independentes ligadas entre si por laços mútuos não 
estritamente contratuais/formais de longo prazo, que comungam de 
objetivos/interesses comuns e desenvolvem ações coordenadas/conjuntas que se 
repetem e evoluem ao longo do tempo, compartilhando riscos e recursos e efetuando 
‘apostas coletivas’ ” 

 

Entretanto, por outro lado, Whetten (1981) alega que as ações empresariais tomadas 

sob um objetivo conjunto são um sub-grupo das relações existentes de uma rede maior de 

relacionamentos inter-organizacionais. 

Portanto, consideram-se numa segunda abordagem conceitual mais complexa, todos 

aqueles envolvidos direta ou indiretamente. Assim, Normann e Ramirez (1993) trazem um 

conceito mais ampliado dizendo que redes são um conjunto de arranjos organizacionais que 

giram em torno dos recursos e capacidades disponíveis no mercado, configurando às 

organizações papéis e relacionamentos dentro de uma constelação de agentes com o objetivo 

de se criar valor e novos relacionamentos de interesse estratégico. Portanto, nesta visão, a 

união de várias relações estratégicas entre organizações forma uma rede de relacionamentos 

vista como uma constelação. Essa idéia é compartilhada por Nassimbeni (1998) que diz que o 

conceito de redes está geralmente ligado às diversas uniões de alianças estratégicas entre 

empresas e por Whetten (1981) que defende que as redes são interações organizacionais 

dentro de uma população, independente de como estão organizadas as sub-relações desta 

população. Nesta linha de pensamento, Doz e Hamel (2000, p. 27) dizem que “uma (...) 

característica distinta de muitas alianças contemporâneas é que elas não podem ser 

compreendidas a não ser como parte de uma teia de relacionamentos”. 

Diante disso, as redes organizacionais podem apresentar diversas características e, 

portanto, serem classificadas de acordo com atributos específicos. Grandori e Soda (1995) 

classificam as redes de empresas de acordo com o grau de formalidade entre as organizações 

envolvidas. Para os autores, existem em três tipos: redes sociais; redes burocráticas; redes 

proprietárias. Podendo elas ser simétricas ou assimétricas, resultando assim em seis tipos 

diferentes de redes, assim como representado na figura a seguir. 
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Fonte: Grandori e Soda (1995). 

 

Figura 2.3. Tipos de redes de empresas segundo Grandori e Soda (1995) 

  

 Visto que Grandori e Soda (1995) definem cada um destes tipos de redes, destacando-

os pelo seu grau de formalidade e relacionamento social entre as organizações, denota-se a 

seguir a visão dos autores para cada tipo de rede: 

• Redes Sociais: neste estilo, não há nenhum tipo de contrato formal entre as 

organizações e os relacionamentos entre as organizações são regidos por seus laços 

sociais estabelecidos entre funcionários. 

o Redes Sociais Simétricas: neste estilo, todas as organizações participantes 

têm o mesmo poder de influência. Este estilo de rede é aconselhável para o 

desenvolvimento de produtos e / ou serviços, visto que apresenta 

informações de alto potencial, mas com pouco valor econômico. 

o Redes Sociais Assimétricas: a principal evidência deste tipo de rede é a 

existência de um elemento central, podendo haver até formalização de 

contratos entre as organizações, entretanto, estas estão ligadas às 

especificações e não ao relacionamento delas propriamente dito. 

• Redes Burocráticas: existe um contrato formal para a regulamentação de 

especificações, tal como a própria organização da rede e suas intra-relações. 

o Redes Burocráticas Simétricas: neste tipo de rede, há relacionamentos 

formais entre empresas da mesma indústria, eliminando os interesses 

individuais delas e arranjando um acordo coletivo entre estas firmas. 

o Redes Burocráticas Assimétricas: existe aqui a formalização de relação 

entre as empresas, tal como em relações de licenciamento e venda de 

direitos de fabricação / distribuição. 

REDES DE EMPRESAS 

Redes Sociais Redes Proprietárias Redes Burocráticas 

Simérticas AssimétricasSimétricas AssimétricasSimétricasAssimétricas 
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• Redes Proprietárias: há instrumentos formais e legais que defendem, além da 

organização da própria rede, os acordos coletivos e os direitos de propriedade de 

acionistas e proprietários das organizações, assim, a alocação de recursos e a 

divisão de propriedades são claramente formalizadas. 

o Redes Proprietárias Simétricas: o principal exemplo deste tipo de rede são 

os joint ventures, em que existe a formalização das regulamentações, 

principalmente, para as atividades de pesquisa e desenvolvimento (com 

ênfase para inovação tecnológica). 

o Redes Proprietárias Assimétricas: normalmente, encontra-se este tipo de 

rede em relações de capital venture, em que se tem a relação entre um 

investidor e a organização parceira dele. 

 Vale aqui denotar que este modelo de Grandori e Soda (1995) vai de encontro com as 

idéias de Rosenfeld (1996) que concorda que as divisão de tipologias de redes deve ser 

baseada no grau de formalidade quer elas detêm. Sobre isso, Rosenfeld (1996) diz que pode 

haver redes rígidas (com acordos formais) e redes suaves (com relações informais). 

 Não obstante a isso, existem autores que classificam as redes considerando outros 

aspectos. Corrêa (1999), por exemplo, caracteriza os tipos de redes existentes através do estilo 

de relacionamento existente entre as organizações da rede. A representação gráfica dos tipos 

de redes propostas por Corrêa (1999) pode ser demonstrada de acordo com a figura a seguir, 

em que as circunferências representam organizações e as retas demonstram ligações e 

relações entre elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Rede estratégica           Rede Linear   Rede Dinâmica 

Fonte: Corrêa (1999). 

 

Figura 2.4. Tipos de redes de empresas segundo Corrêa (1999) 
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Corrêa (1999) alega que a diferença entre elas é que a rede estratégica está direcionada 

aos interesses do mercado, tendo uma organização central como coordenadora das ações das 

outras empresas envolvidas neste processo. A rede linear se adapta especificamente conforme 

a cadeia de valores em questão, trata-se de uma rede que se inicia, geralmente, com o produtor 

de um lado e vai até o distribuidor final, por isso uma representação gráfica horizontal que 

demonstra essa participação em todos os processos. Por último, a rede dinâmica representa 

um relacionamento contínuo e intenso entre as todas as organizações envolvidas na rede, esta 

comunicação, muitas vezes, é permitida através da tecnologia de informação existente entre as 

firmas. 

Sobre esta consideração de classificação, pode-se acrescentar que há uma relação entre 

o número de relacionamentos dentro da rede e algumas propriedades da mesma, como 

propensão das organizações a se unirem em rede, força dos laços existentes entre as firmas e o 

prestígio da rede como um todo (BARNIR e SMITH, 2002). 

 

 

2.3. Motivos que levam as organizações ao associativismo 

 

Após a compreensão da latente necessidade das pequenas e médias empresas unirem-

se em alianças estratégicas e assim adquirirem vantagens competitivas, capazes de lhes 

manter no atual mercado globalizado, foram estabelecidas formas de associação destas firmas. 

Porém, é importante ressaltar que este aumento nos seus poderes de mercado não é a única 

razão pela qual as organizações deste porte se associam, pois pode haver muitos outros 

motivos marginais que expliquem essa estratégia de união. 

Para Gomes-Casseres (1997), as pequenas empresas ao decidirem se devem ou não 

associarem-se com outras, avaliam alguns fatores, como as capacidades de ganhos, sejam eles 

tangíveis ou intangíveis, verificam também o controle das tomadas de decisão durante a 

aliança e o contexto (ambiente) no qual as firmas estão inseridas. 

Diante disso, Begnis et alli (2005) dizem haver dois tipos predominantes de 

abordagens acadêmicas na discussão das alianças estratégicas. Por um lado existem visões 

baseadas na Economia de Custos de Transação (proveniente das teorias de Economia 

Industrial e Organizacional), enquanto por outro lado há uma visão embasada nas premissas 

das Teorias das Organizações. 
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Propõe-se então, subdividir as vantagens diante das duas abordagens para se ter uma 

visão mais ampla sobre as vantagens apresentadas nas discussões teóricas sobre alianças 

estratégicas. 

 

2.3.1. As vantagens provenientes da Economia Industrial 

 

Numa visão mais voltada à Economia Industrial, Carlton e Perloff (2000) algumas 

práticas incentivam o conluio das firmas: coordenação no estabelecimento de preços 

(estabelecimento de preços uniformes; penalidade para aqueles que se utilizam de descontos 

exclusivos; aviso e comunicação para mudança de preços); trocas estratégicas de clientes (por 

troca de capacidades ou distância); troca de informações entre os envolvidos. 

 

2.3.1.1. Coordenação de preços 

 

Sobre a coordenação de preços, Demsetz (1968) já podia perceber que quanto menor a 

número de participantes determinada indústria, mais fácil fica de se formar cartéis e assim de 

manipular preços diferentes daqueles da concorrência. Baumol (1992) diz que estas alianças 

horizontais entre firmas (rivais) que podem formar cartéis de preços, inclusive, geram 

conseqüências negativas, semelhantes ao monopólio, para o bem-estar social. Neste sentido, 

Reynolds e Snapp (1986) alegam haver uma relação negativa entre aumentos de eficiência de 

mercado e redução de competitividade, já que num caso desses pode haver menor 

produtividade e maiores preços. Porém, para as firmas, Hay e Morris (1991) dizem que as 

vantagens provêm do estabelecimento de preços superiores ao de equilíbrio de mercado que 

conseguem aumentar seus ganhos financeiros de acordo com sua participação de mercado e 

estrutura individual de custos. 

Porém, como tais atitudes de elevação de preços prejudicam a eficiência do mercado e 

o consumidor, existem leis contra formação de conluios e cartéis na maioria dos países para 

evitar estas ações provenientes de firmas da mesma indústria (FRAAS e GREER, 1977; HAY 

e MORRIS, 1991; HARRINGTON JR., 2005). No Brasil, Farina e Azevedo (2001) alegam 

que as garantias de concorrência ganharam mais evidência na década de 1990 frente à 

abertura econômica e a mudança do papel do Estado. Assim, Considera (2002) aponta como o 

regulador que impede o abuso desses conluios no país o SBDC (Sistema Brasileiro de Defesa 

da Concorrência), que tem como principal órgão o CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica). 
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2.3.1.2. Troca estratégica de clientes 

 

Já sobre a troca estratégica de clientes, Carlton e Perloff (2000) dizem que em as 

alianças nas quais as empresas não estão localizadas próximas umas das outras, pode haver 

troca de clientes por questões de proximidade, em que cada um dos aliados trabalha com 

determinados compradores localizados dentro de certas regiões. Outro fator que pode levar à 

troca estratégica de clientes é o fato da especialização exposto por Greenhalgh (2002), o que 

acontece principalmente em alianças de serviços, em que existe a divisão dos clientes de 

acordo com a especialização de cada participante. 

 

2.3.1.3. Troca de informações 

 

 Em relação à troca de informações entre os envolvidos, estabeleceu-se que as relações 

inter-organizacionais só ocorrem por causa da existência da troca de informações entre as 

organizações (CZEPIEL, 1975; SCHERMERHORN JR., 1977). Tanto porque as alianças de 

sucesso, segundo Bamford et alli (2004), dedicam-se à questão da comunicação entre as 

demais organizações relacionadas. Importante denotar também que o que deu viabilidade para 

as estratégias apresentadas foi a comunicação e a troca de informações entre as firmas, que 

pôde reger todas as vantagens apresentadas até aqui. 

 

2.3.1.4. Redução dos custos de transação 

 

 A redução dos custos de transação para as organizações aliadas também é vista como 

fator vantajoso num conluio. Isso porque estes custos, que segundo Fiani (2002), estão 

relacionados às transações econômicas (atividades de compra e venda), podem ser reduzidos, 

assim como denota Dyer (1997). Estes custos são vistos por Alvarez et alli (2002) como 

dedutíveis através da redução da variabildade das relações de longo prazo e da previsibilidade 

das transações entre as organizações da aliança estratégica. Assim, dificulta-se a existência do 

oportunismo da Teoria dos Custos de Transação, os quais Fiani (2002) diz que está ligado ao 

desconhecimento e falta de informação sobre os demais envolvidos na aliança, podendo haver 

então seleção adversa ou moral hazard. Adicionalmente, nota-se uma indução à redução de 

incertezas de mercado, fator esse visto por Iacovou (1994) como caracteristicamente 

emergente dos ambientes organizacionais de inter-relacionamentos. 



 

 

57

 

2.3.1.5. Externalidades positivas de rede 

 

Outro fator vantajoso para as organizações que se unem em redes é descrito por Tirole 

(1997) como sendo a existência de externalidades positivas. Estas podem existir por duas 

razões: a primeira porque quando produzindo algo em rede, a disseminação dos padrões do 

produto é maior, e assim, o grau de compatibilidade do bem produzido pelas firmas acaba 

sendo maior, capaz de atingir maior número de consumidores; a segunda porque os retornos 

de escala de produção crescentes, provenientes dessa maior difusão dos bens produzidos, 

pode trazer consigo um maior número de produtos e serviços complementares. 

 

2.3.2. As vantagens provenientes da Teoria das Organizações 

 

Principalmente nos últimos trinta anos, estudiosos vêm analisando as razões pelas 

quais as organizações se unem em alianças estratégicas. Com base nas teorias envolvendo, 

principalmente, aspectos relacionados à produção e seu incremento nas organizações. 

Algumas razões pelas quais as empresas se organizam em alianças foram apresentadas 

por Schermerhorn Jr. (1975), que previa três motivos possíveis para levar as empresas a se 

associarem: ao se depararem com situações de escassez de recursos ou má performance; ao 

perceberem que a aliança pode trazer valor à firma; quando fatores extra-organizacionais 

forçarem às firmas a tomarem tais ações. Ou seja, a aliança estratégica estava ligada 

meramente aos ganhos potenciais da união das firmas. 

  

2.3.2.1. Sinergia 

 

Esta busca por vantagens potenciais se torna evidente também quando Nohria e 

Garcia-Pont (1991) alegam que o incentivo para formação de conluios se dá através da troca 

de ativos complementares que outras organizações possam vir a ter e assim formar uma 

aliança que supra as deficiências das organizações envolvidas. A complementariedade 

adquirida através da sinergia das habilidades empresariais entre as organizações participantes 

da aliança estratégica também é um motivo para o conluio (WEHMEYER et alli, 2001). 

Dyer e Singh (1998) alegam que a complementariedade de recursos, capacidades e 

ativos entre as empresas podem ser motivos que justificam as alianças estratégicas. Este 

complemento que pode também ser proveniente dos recursos humanos da empresa, já que 
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Doz e Hamel (2000) cogitam a haver preenchimento de lacunas de habilidades. Nesta mesma 

idéia, Eerola e Määttänen (2004) dizem que as alianças estratégicas são importantes porque 

além da união nos empreendimentos de risco, investimentos no compartilhamento de plantas e 

equipamentos, investimentos também no compartilhamento de recursos naturais no 

compartilhamento de produção ou venda de um novo produto. Zawislak (2004) concorda 

ainda da importância em se ter complementariedade de bens e ativos da empresa, tal como na 

existência de sinergia proveniente da união delas. Idéia esta é compartilhada por Wong et alli 

(2005) que ainda defendem que as vantagens competitivas obtidas através das alianças 

estratégicas podem ser provenientes da obtenção de melhores níveis para custos, qualidade e 

inovação. Estes fatores que, segundo os autores, só são conquistados pela sinergia de um 

trabalho efetivo de relacionamento entre as organizações. 

  

2.3.2.2. Maior participação no mercado 

 

Powell (1987), por outro lado, apresentou uma visão complementar à discussão 

dizendo que as firmas estão procurando alianças a fim de aumentar sua competitividade 

através de uma maior participação no mercado. Esta maior participação de mercado pode 

provir ainda da abertura de novos mercados às empresas participantes (SIERRA, 1995; DOZ 

e HAMEL, 2000). Isso se explica também quando Lipnack e Stamps (1994) alegam haver a 

prática de comercialização conjunta, o que além de abrir novas oportunidades de mercado 

para as firmas participantes, ainda trazem a divisão de custos de comercialização (que levam a 

economias de escopo, inclusive no âmbito do marketing conjunto). 

Ampliando esta visão de maior participação de mercado, Wehmeyer et alli (2001) 

alegam ainda que as alianças estratégicas podem facilitar expansão internacional e abrir novos 

mercados globais. Além dessa maior facilidade em se penetrar nos mercado internacionais, 

Sierra (1995) diz também que as alianças estratégicas bem desenvolvidas podem ser úteis para 

que se estabeleçam padrões globais bem sucedidos para os procedimentos e tecnologias da 

empresa. 

 

2.3.2.3. Maior poder de competição 

 

Pensando sobre esse maior poder de competição, Alvarez et alli (2002) alega que as 

empresas participantes dos conluios também têm maior poder de barganha através dos efeitos 

de escala tanto da representação política quanto do poder de compra (assim como para as 
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negociações). O que leva a crer que este aumento de poder de mercado não se limite 

exclusivamente às pequenas e médias empresas. Ademais, Sierra (1995) alega que se unir às 

grandes empresas pode ser uma forma estratégica de concorrer com os líderes da indústria. 

 

2.3.2.4. Produtividade 

 

 A busca por melhores níveis de produtividade é descrita por Porter (1989) quando o 

autor diz que a crescente importância da estratégia horizontal se dá em decorrência de fatores 

que estão mudando com esta nova realidade econômica. Estes são: a filosofia de 

diversificação que passa a ser encarada com maiores níveis de especialização; a concorrência 

em múltiplos pontos (diversos bens); as firmas dão maior ênfase ao desempenho que ao 

crescimento. Ou seja, produz-se com ênfase na forma de se produzir e não na quantidade 

produzida. 

 

2.3.2.5. Redução de custos 

 

 Outro fator latente ligado à produção que merece destaque é a redução de custos 

através da divisão destes custos entre as empresas, como proposto por BarNir e Smith (2002). 

Esta divisão de custos pode trazer economias de escala, tal como economias de escopo para as 

organizações envolvidas (WEHMEYER et alli, 2001). A divisão de custos com os parceiros 

que levam à economia de escalas em atividades conjuntas, tais como pesquisas, produção, 

marketing e distribuição (POWELL, 1987; KRUGMAN, 1995). 

 

2.3.2.6. Combinação de recursos 

 

 Esta divisão de despesas leva a combinação de recursos por parte das empresas 

cooperadas, que assim podem comprar cooperativamente (LIPNACK e STAMPS, 1994). 

Desta maneira, as organizações podem conseguir descontos sobre as compras conjuntas, o que 

pode ser bastante significativo no quadro de custos quando se trata de PMEs. Com a união de 

recursos, as firmas podem conseguir ainda contratar serviços especializados para o 

atendimento do grupo que não conseguiriam solitariamente. O conglomerado de firmas pode 

ainda adquirir algum recurso ferramental de alto valor aquisitivo, que pode ser comprado e 

utilizado em conjunto pelos membros do grupo. 
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2.3.2.7. Divisão de riscos 

 

 A divisão de custos de investimentos é também denotada por Hagedoorn (1990), 

Ahuja (2000) e Wehmeyer et alli (2001), custos esses que estão diretamente ligados à divisão 

de riscos. Wehmeyer et alli (2001) falam ainda que pode haver riscos divisíveis provenientes 

das forças competitivas, combatidas com estratégias para co-optar ou bloquear concorrentes 

ou provenientes de ainda driblando barreiras governamentais de transações ou investimentos, 

que podem assim ser mais facilmente dribladas. 

 Outro fator que pode ser representado como vantagem provém de estudos como os de 

Hagedoorn (1993) que denota como as firmas que não detém certas competências 

tecnológicas específicas conseguem alcançar níveis mais competitivos através de suas 

alianças estratégicas cooperativas, gerando assim economia de escopo. Sobre isso, Porter 

(1989) defende também que as transformações tecnológicas auxiliam a proliferação de inter-

relações (possibilitando também a obtenção desta tecnologia). 

Nota-se que outro fator que passa a ser considerado bastante relevante para os 

estudiosos é a importância da tecnologia como intermediadora e motivo de agregação numa 

aliança estratégica horizontal. Portanto, percebe-se que a preocupação com a tecnologia 

(principalmente as tecnologias de informação) ganhou espaço dentro das alianças inter-

organizacionais. 

 

2.3.2.8. Transferência e compartilhamento de tecnologias 

 

Por isso, Hagedoorn (1990), Wehmeyer et alli (2001) e BarNir e Smith (2002) são 

claros ao definirem que as transferências e compartilhamento de tecnologias entre as firmas 

influencia na formação de alianças estratégicas. Kim e Inkpen (2005) defendem que as 

capacidades tecnológicas envolvidas numa relação de cooperação não são apenas transmitidas 

a fim de se nivelar as tecnologias necessárias utilizadas, mas são muitas vezes difundidas em 

decorrência desta maior necessidade de integração destas tecnologias. Por isso, Powell (1987) 

diz que o acesso às tecnologias rivais é inevitavelmente uma vantagem proveniente destes 

conluios. 

Gulati (1998) complementa que além de existir esta acessibilidade, pode haver doação 

ou co-desenvolvimento de tecnologias e também de produtos ou serviços. Além do mais, 

Sierra (1995) complementa que a junção de tecnologias pode diminuir o tempo de 

desenvolvimento de um produto. 
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Aliado ao pensamento tecnológico e com o advento mais incisivo e influente das 

tecnologias sobre as organizações, os estudiosos como Powell et alli (1996) já demonstravam 

que nas indústrias de grande desenvolvimento tecnológico, o conhecimento necessário era em 

sua maioria localizado dentro da rede de relacionamento das organizações. Isso significa que 

em algumas empresas de alta tecnologia já se estudavam as trocas de conhecimento entre elas. 

Essas tecnologias passam então a serem cada vez mais difundidas e com o tempo, o gap de 

obsolescência entre as tecnologias vai diminuindo. Isso faz com que aspectos intangíveis 

passem a ser o maior foco de atenção e de procura pelas empresas. Fatores como a inovação 

passam a ser mais constantes e evidentes nas discussões inter-organizacionais. Torna-se mais 

comum o fato das firmas procurarem vantagens competitivas baseadas em conhecimento 

através de suas redes de cooperação. 

 

2.3.2.9. Transmissão de conhecimento 

 

Assim, acadêmicos começam a direcionar as atenções mais evidentemente para que as 

alianças entre empresas concorrentes existam pela possibilidade de haver além de tecnologias, 

possibilidade de inovações (provenientes de conhecimentos) compartilhadas, seja esta em seu 

desenvolvimento ou na sua transmissão direta. Observando então que a tecnologia foi uma 

das responsáveis que auxiliou também o processo de transmissão de conhecimento entre as 

organizações. 

Valendo-se então de que Powell (1987) já dava atenção para a obtenção de 

conhecimentos e habilidades decorrentes do know-how aprendido com as organizações 

cooperadas, Dyer e Singh (1998) avaliam como razões para o conluio de firmas as ações 

rotineiras de transmissão de conhecimento. Derivando destas idéias, Alvarez et alli (2002) 

demonstram como fatores não diretamente contabilizados pelas empresas também são levados 

em consideração. Os autores vêem com ênfase os benefícios adquiridos pelo maior acesso aos 

recursos, principalmente os pertencentes ao coletivo sejam eles equipamentos ou “ativos 

intangíveis”. Neste sentido, Zellmer-Bruhn (2003) afirma que o conhecimento entre grupos 

adquirido pela empresa pode ser gerado através do conhecimento adquirido por fontes 

externas. Segue-se aqui então a linha de Powell (1990) que dizia que as fontes de inovação 

podem encontrar-se nas relações externas da organização, ou seja, através de outras empresas. 

Ademais, muitas são as uniões de organizações que estão voltadas aos processos de 

pesquisa e desenvolvimento (LIPNACK e STAMPS, 1994; HAGEDOORN, 1990; KIM e 

INKPEN, 2005). Estas atividades são voltadas à inovação de produtos ou processos na 
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organização levam a crer que existe a busca por algo novo, que necessita, portanto, de 

conhecimentos. Por isso a aliança nas atividades de P&D (pesquisa e desenvolvimento) está 

ligada à transmissão de conhecimento. Entretanto, união de recursos nos processos de P&D 

não se trata apenas de combinação de esforços das firmas envolvidas, mas também da 

combinação de recursos financeiros que viabilizam estes processos. 

 

2.3.2.10. Aprendizagem 
 

Portanto, a busca pelo conhecimento traz consigo outro fator evidente nas relações 

inter-organizacionais que é a necessidade da aprendizagem e da internalização (DOZ e 

HAMEL, 2000). As alianças entre empresas podem fazer com que existam treinamentos 

cooperados (LIPNACK e STAMPS, 1994), o que faz com que exista compartilhamento das 

atividades de aprendizado e, conseqüentemente, um maior nível de aprendizagem das 

organizações devido aos menores custos de treinamento dos funcionários. Entretanto, este 

aprendizado pode ser adquirido também através da experiência e vivência com os demais 

membros do grupo de empresas, fazendo-as aprender através do ensino direto ou mesmo do 

know-how (LUNDVALL, 1996). 

A questão do aprendizado é observada nas teorias de Cohen e Levinthal (1990) que 

dizem que esta capacidade da organização em trazer o conhecimento para dentro da empresa e 

o difundir entre os funcionários é a capacidade de absorção que ela tem em suas relações 

externas, provenientes desta mesma capacidade que cada funcionário possui. Os autores 

alegam ainda que a capacidade de absorção do conhecimento está ligada com o ambiente de 

inovação que a empresa tem, o que proporciona uma estrutura de comunicação capaz de fazer 

com que os funcionários troquem informações entre si. 

Por fim, estudos como os de Lane e Lubatkin (1998) e Lane et alli (2001) alegam que 

a capacidade de aprendizado num relacionamento entre firmas se dá pelo tipo específico de 

conhecimento oferecido, a similaridade entre as empresas envolvidas no ensino e 

aprendizagem e na familiaridade existente entre as organizações envolvidas. Isso mostra 

como as discussões se centraram na capacidade de aprendizagem da organização. Ademais, 

Anand e Khanna (2000) dizem que o aprendizado inter-organizacional conduz as empresas à 

criação de valor, principalmente se a aliança for voltada à pesquisa. 
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2.3.2.11. Especialização 

 

Alvarez et alli (2002) demonstram que outro fator influenciador da formação de 

alianças estratégicas é a especialização devido à dedicação das empresas em determinadas 

atividades mais limitadas que aprimoram suas competências. Ademais, a especialidade é 

importante para se possa complementar as habilidades entre os participantes do conluio (DOZ 

e HAMEL, 2000). Para Greenhalgh (2002, p.140), esta especialização pode ocorrer não 

apenas pelo seu papel dentro da rede de relacionamentos estratégicos, mas também para que 

as firmas especialistas possam atender consumidores que procurarem produtos ou serviços de 

sua especialidade: 
“Uma aliança estratégica faz sentido quando cada organização tem uma habilidade 
específica que, quando combinadas, geram uma vantagem competitiva conjunta (...) 
Esses aliados precisam coordenar muito bem suas ações, o que exige que cada um 
perca um pouco de autonomia para conseguir vantagem mediante esforços comuns.” 

 

Isso leva a crer que as firmas não deixam de lado suas especialidades num conluio 

inter-organizacional. As associações entre concorrentes acontecem quando ambos podem 

extrair o maior ganho possível através de uma atividade específica, sem que haja de fato 

concorrência entre os produtos vendidos ou serviços oferecidos. O contexto apresentado 

muitas vezes induz para que as empresas tenham então uma especialidade dentro da indústria 

da qual fazem parte para que assim possam atingir um escopo maior de consumidores através 

da associação. 

 

2.3.2.12. Elaboração conjunta de programas de qualidade 

 

Outra vantagem existente denotada por Lipnack e Stamps (1994) provém da 

elaboração conjunta de programas de qualidade que certificam e atestam procedimentos das 

empresas aliadas. Assim, as coligadas que obtêm um selo de garantia sobre seus serviços têm 

uma vantagem sobre as empresas externas do conluio. 

 

2.3.2.13. Controle sobre a concorrência 

 

 Quando se trata de uma aliança estratégica horizontal, uma organização pode ver, 

oportunamente, a chance de controlar as ações de seus concorrentes por intermédio das 

atitudes coordenadas do grupo. Isso possibilita a existência de uma organização central, que 

através de seu maior poder de influência dentro do grupo de cooperados, capaz de administrar 
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as ações de seus concorrentes, obtendo assim controle sobre as demais firmas envolvidas 

(NAKANO, 2005). 

 

2.3.3. As principais vantagens provenientes das alianças inter-organizacionais 

 

Por fim, demonstradas as duas principais vertentes de análise das alianças estratégicas, 

conclui-se através da Tabela 1 quais são as principais vantagens adquiridas com o conluio de 

firmas segundo as duas abordagens propostas. 

 

Tabela 2.1. Principais vantagens provenientes das alianças estratégicas 

Teoria da Economia Organizacional Teoria das Organizações 
Coordenação de preços Sinergia 
Troca estratégica de clientes Maior participação de mercado 
Troca de informações Maior poder de competição 
Redução dos custos de transação Melhores níveis de produtividade 
Redução de incertezas Redução de custos 
Externalidades positivas da rede Combinação de recursos 
 Divisão de riscos 
 Compartilhamento de tecnologias 
 Transmissão de conhecimento 
 Aprendizado 
 Especialização 
 Estabelecimento de programa de qualidade 
 Controle sobre a concorrência 

 

 

2.3.4. Desvantagens provenientes das alianças estratégicas 

 

Por outro lado, existem também algumas dificuldades enfrentadas pela formação de 

alianças estratégicas. Schermerhorn Jr. (1975) já podia perceber que algumas perdas podem 

estar envolvidas neste processo de aliança, tais como a perda de autonomia ao participar de 

um conluio, ramificações (que podem ser negativas) para a imagem e a identidade da 

organização, e perdas que envolvem os custos relativos à interação com outras organizações 

(requer custos com comunicação, transporte e disponibilidade de tempo). Gulati et alli (2000) 

concordam ao afirmarem existir custos relativos a coordenação e contratação internamente 

nas redes estratégicas. Isso ocorre porque há dificuldades de ajuste entre as empresas que são 

custosas (SINGH, 1997). 

Sobre estes custos de coordenação, Porter (1989) completa-os falando que eles são 

decorrentes das inter-relações empresariais juntamente com o custo do compromisso e o custo 
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da inflexibilidade. Isso ocorre porque, geralmente, ao participar de uma aliança estratégica, a 

organização tem o compromisso de coordenar algumas de suas atividades em prol das 

relações e ações conjuntas e ao se submeter às atividades do grupo, ela pode perder 

flexibilidade para realização de suas atividades (KULATILAKA e MARKS, 1988; 

AMADOR et alli, 2003). O problema é paradoxal, visto que, por muitas vezes, a flexibilidade 

é a solução necessária para resolver problemas da aliança e fazer com que a organização 

participante consiga cumprir com seus compromissos. 

 

 

2.4. Alianças horizontais: A Teoria dos Jogos como subsídio teórico na coordenação das 

ações de cooperação entre organizações 

 

 As firmas podem tomar dois tipos de comportamento estratégico no mercado, o 

cooperativo e o não cooperativo (CARLTON e PERLOFF, 2000; PINDYCK e RUBINFELD, 

2002). Segundo Carlton e Perloff (2000), o comportamento estratégico não cooperativo ocorre 

quando as ações de uma firma estão voltadas a maximizar seus ganhos, impondo uma posição 

relativa aos seus rivais, num contexto em que geralmente este comportamento aumenta os 

ganhos desta firma e diminui os ganhos das empresas rivais. Por outro lado, os autores vêem o 

comportamento estratégico cooperativo ligado às ações das firmas no mercado de forma 

coordenada e limitando as reações competitivas, numa estratégia que aumenta os ganhos de 

todas as firmas envolvidas num mercado que reduz a concorrência entre elas. Nesta mesma 

idéia, mas observando então esta estratégia como um jogo com existência de contratos, 

Pindyck e Rubinfeld (2002) dizem que os jogos econômicos aos quais as organizações se 

deparam podem ser jogos cooperativos, quando os participantes podem negociar contratos 

vinculativos entre si, havendo estratégias conjuntas, ou jogos não cooperativos, quando não é 

possível essa negociação de contratos entre as firmas. 

 Isso se justifica pela explicação oferecida por Huyghebaert e Van de Gucht (2004), 

que dizem que os esforços do comportamento estratégico cooperativo limitam as ações 

competitivas e podem conseguir aumentar os ganhos de todas as firmas envolvidas, enquanto 

o comportamento estratégico não cooperativo está ligado à idéia de que as organizações 

querem maximizar seus próprios ganhos somente, impondo sua posição de mercado relativa 

aos seus rivais. 

 Para Carpente et alli (2005), o comportamento cooperativo é derivado do jogo não 

cooperativo. Ou seja, as possibilidades de cooperação estão incluídas formalmente nos jogos 
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não cooperativos, apesar de, geralmente não ser a escolha dos jogadores, enquanto que num 

jogo de cooperação, para um grupo de indivíduos unidos garantir seus benefícios provenientes 

da coalisão, eles devem coordenar suas ações e isso requer que eles atuem fora das regras de 

um jogo não cooperativo. Fato é que, independente de como se classificam as procedências ou 

os tipos de jogos, estrategicamente, as empresas podem competir ou realizar acordos com seus 

concorrentes. 

Neste aspecto, o que faz em alguns momentos as empresas optarem pelo 

comportamento não cooperativo é a oportunidade de se auferir maiores ganhos 

(maximizando-os) desta forma. Duas condições devem ser atendidas para que uma estratégia 

não cooperativa seja bem sucedida por aquela organização que a pratica: haver vantagens 

sobre os rivais; demonstrar que a estratégia não cooperativa será tomada independente das 

ações rivais. Para tal, as firmas não cooperativas agem, por exemplo, com preços predatórios 

(diminuição de preços, às vezes até abaixo do custo marginal, a fim de expulsar concorrentes 

do mercado e impressionar novos entrantes), preços limites (não deixando demanda suficiente 

para um mercado lucrativo para um outro concorrente); investimentos em redução de custos 

(através de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e de learning by doing que 

aumentem a produtividade da firma); forçando o aumento dos custos de produção dos rivais 

(Carlton e Perloff, 2000). 

Entretanto, caso uma organização não tenha condições de impor esse tipo de 

comportamento, independente das ações das empresas rivais, ela pode optar pelo 

comportamento estratégico cooperativo a fim de conquistar maiores ganhos no mercado. Von 

Hippel (1987) diz que ao contrário do que parece, a cooperação (mesmo que entre rivais) 

pode fazer sentido econômico e que desde a data de seu artigo, este já era um comportamento 

presente em muitas indústrias. Tanto porque pode existir competitividade e cooperação ao 

mesmo tempo (Lipnack e Stamps, 1994; Bengtsson e Kock, 2000; Tsai, 2002). Defende-se 

que assim se consegue ter mais vantagens, contanto que estes dois comportamentos sejam 

administrados de forma separada, buscando neles a melhor forma de auferir ganhos à 

empresa. Stiglitz e Walsh (2002) justificam que esse tipo de comportamento estratégico pode 

ocorrer entre rivais, por exemplo, num caso de oligopólio, em que para se auferir maiores 

ganhos, uma organização deve agir considerando as ações de seus parceiros (que ao mesmo 

tempo são seus competidores). Kon (1994) alega que numa situação de oligopólio, com mais 

de dois jogadores, pode haver coalisões entre as empresas participantes caso a situação seja 

vantajosa devido ao fato destas firmas serem fracas e colusivas. 
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 Portanto, independente da escolha das organizações envolvidas num mercado em que 

há influência das atitudes de outras empresas, o objetivo das firmas é maximizar seus ganhos 

através de uma estratégia ótima, capaz de maximizar o payoff (recompensa adquirida através 

do resultado de suas estratégias) da organização (PINDYCK e RUBINFELD, 2002). 

 Dentre essas duas opções de comportamento que as organizações detêm, segundo 

Varian (2003), pode haver quatro tipos de interações estratégicas entre os agentes, estas são as 

relativas à cooperação (coordenação), ao compromisso, à coexistência e à competição. No 

entanto, focou-se neste estudo o jogo de coordenação entre empresas, que utiliza-se do 

comportamento estratégico cooperativo. Isso porque este estilo está mais congruente às 

análises de alianças cooperativas propostas no objeto de pesquisa em questão. 

 A teoria dos jogos surge neste contexto como uma ferramenta sistemática que aponta 

como indivíduos em situação de conflito deveriam comportar-se para obter o máximo de 

ganhos possíveis dentro de determinada ocasião. Como Powell (2003) diz que esta teoria pode 

ser utilizada em situações de negócios, como na análise de conluio de firmas, pode utilizar-se 

então da teoria dos jogos para demonstrar que é possível haver ganhos estratégicos para as 

empresas perante a cooperação e coordenação de ações com os rivais quando elas podem se 

comunicar  e realizar acordos.  

 Ademais, para entender melhor a Teoria dos Jogos, é importante considerar que existe 

racionalidade dos agentes, em que eles conhecem as conseqüências de suas ações, tais como o 

comportamento dos concorrentes, sabendo assim como se comporta o mercado. Sobre a 

racionalidade aqui envolvida, Fiani (2004, p.14) diz que para as empresas: “A teoria dos jogos 

ajuda a desenvolver a capacidade de raciocinar estrategicamente, explorando as possibilidades 

de interação racional dos agentes, possibilidades estas que nem sempre correspondem à 

intuição”. O autor diz isso sob a alegação de que existem três problemas que podem levar a 

ações não racionais dos agentes: os padrões inconscientes do comportamento, o “agir sem 

pensar”; o tradicionalismo, seguindo as atitudes que os outros sempre tomaram; a orientação 

pelos valores do tomador de decisões. Analisando então a racionalidade proposta, Kon (1994, 

p. 43) diz que “cada participante de situação de competição conhece os possíveis resultados 

de uma dada situação e tem um padrão de preferência entre esses resultados, que seria o 

padrão buscado se não houvesse o conflito de interesses entre os competidores”. Esta 

racionalidade descrita é congruente com a idéia de Bassan et alli (2003) em que os agentes se 

beneficiam mais em suas estratégias se obtêm maiores níveis de informações, já que assim 

conhecem melhor suas possibilidades no jogo. 
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2.4.1. Estratégias dominantes – comportamento não cooperativo 

 

 A estratégia dominante é aquela em que a organização é bem sucedida independente 

das ações das demais empresas rivais. Ou seja, ela é a solução ótima para a firma em relação 

de como ela deve agir. Neste caso, é visível a melhor alternativa para a organização, seja qual 

for a atitude tomada pelos concorrentes. Enquanto isso, nesta situação, o mesmo vale para os 

concorrentes que maximizam seus ganhos, independente das ações de seus rivais. 

 Por isso esta estratégia está ligada ao equilíbrio de estratégias dominantes, em que 

todas as empresas envolvidas conseguem visualizar facilmente a melhor opção, já que tem 

racionalidade sobre os acontecimentos e suas conseqüências. 

 Neste caso, não há necessidade de se considerar como os concorrentes vão agir porque 

as organizações sabem o que têm que fazer para atingir os melhores resultados possíveis 

dentro do mercado, independente de como os rivais se comportam. Pode-se então prever o 

equilíbrio deste jogo. Além do mais, neste caso não existe possibilidade de coordenação de 

atividades porque os ganhos de um jogador dependem exclusivamente de como ele mesmo 

age. 

 

2.4.2. Equilíbrio de Nash – comportamento cooperativo 

 

 Na ausência de uma situação estável em que as estratégias dominantes ganham espaço. 

Neste caso, cada jogador faz o melhor que pode em função da expectativa de ações de seus 

concorrentes (PINDYCK e RUBINFELD, 2002). A escolha ótima de um indivíduo depende 

do que ele espera que as outras partes farão (VARIAN, 2003). Isso quer dizer que se existir 

um acordo, explícito ou não, entre os concorrentes, eles podem encontrar uma solução em que 

agir cooperativamente faz com que ambos consigam maximizar seus ganhos dentro das 

possibilidades do mercado. Quando possível, fica evidente a preferência pelas ações 

coordenadas entre os jogadores diante da racionalidade deles perante os eventos. 

 Portanto, nesta situação, quando as organizações conseguem comunicar-se e realizar 

acordos, elas podem encontrar racionalmente a melhor forma de agir no mercado, fazendo 

com que todas as envolvidas consigam ter o maior ganho possível frente às ações dos 

concorrentes e da realidade do mercado. Agir e pensar de forma coordenada pode então 

auferir maiores ganhos às organizações. 

 Varian (2003) diz que o “Dilema do Prisioneiro” é um exemplo clássico de um jogo de 

cooperação. Este dilema trata-se de uma conhecida falácia que é aplicada às organizações 



 

 

69

concorrentes. A história conta que dois comparsas de um crime foram presos e foram 

interrogados em locais separados. Cada um dos prisioneiros tinha duas alternativas, ou ele 

confessava o crime (acusando juntamente o outro prisioneiro) ou cada um deles poderia negar 

a participação no crime. Segundo as proposições de Varian (2003), se os dois prisioneiros 

confessassem o crime, cada um deles pegaria três meses de prisão; se um deles confessasse o 

crime enquanto o outro o negava, aquele que confessou seria libertado e o outro pegaria seis 

meses de prisão; caso nenhum dos dois admitissem a participação no crime, ambos seriam 

liberados após um mês de prisão. Uma matriz das possibilidades de ação dos dois indivíduos é 

representada abaixo: 

 

Tabela 2.2. Matriz do “Dilema do Prisioneiro” 

Prisioneiro 2 
 

Confessa Nega 

Confessa -3,-3 0,-6 
Prisioneiro 1 

Nega -6,0 -1,-1 

 Fonte: Varian (2003). 

 

 Analisando as possibilidades de ação de ambos os prisioneiros, fica evidente que os 

dois vão preferir confessar o crime porque para qualquer um dos jogadores seus ganhos nesta 

situação são melhores do que numa situação em que ele pode negar. Entretanto, se houvesse 

uma maneira dos prisioneiros coordenarem suas ações entre si e de confiarem um no outro, a 

situação de ambos poderia melhorar. Este ponto é o chamado equilíbrio de Nash, que segundo 

o próprio autor (NASH JR., 1950) representa o ponto (numérico em seus estudos) em que o 

desejo de cada indivíduo de maximizar seus ganhos através da negociação é satisfeito. 

 Porém, como neste caso específico não há possibilidade desta coordenação ocorrer, 

muitas podem ser as formas de encarar este tipo de jogo, entretanto, a solução a ser tomada se 

torna mais razoável se os jogadores passam por esta decisão apenas uma vez ou de forma 

repetitiva. Isso porque caso exista uma continuidade neste jogo, as estratégias de menores 

ganhos que é negar o crime se evidencia sendo mais vantajosa. 

 Importante notar que caso os jogadores pudessem se comunicar e interagir, 

nitidamente a coordenação de suas ações poderia trazer ganhos estratégicos para ambos, dadas 

as circunstâncias do jogo (na vida real, do mercado). 
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2.4.3. Jogos repetidos 

 

 Por fim, Kreps e Wilson (1982) alegam haver jogos seqüenciais em que os agentes 

(jogadores) realizam ações seqüenciais, ou seja, uma jogada após a outra. Sendo assim, os 

jogadores serão racionais nestas jogadas, sabendo que elas são parte de uma estratégia a ser 

utilizada até o fim restante do jogo. Tais atitudes, segundo Pindyck e Rubinfeld (2002), estão 

mais em sintonia com o que acontece na vida real. 

 Por isso, as atitudes e decisões a serem tomadas estrategicamente pelas firmas devem 

levar em consideração o horizonte de tempo em que a união estratégica das organizações irá 

perdurar. As estratégias de cooperação ou não cooperação não costumam ser únicas e isoladas 

no tempo. 

Por isso, mais um motivo para que a organização atue de forma cooperativa porque 

caso ela tenha um comportamento oportunista imediatista, isso afetará sua reputação. 

Estrategicamente, Dollinger et alli (1997) afirmam que um comportamento capaz de 

prejudicar a reputação da organização, atrapalha as suas futuras relações inter-

organizacionais, prejudicando-a no longo prazo. Isso porque Weigelt e Camerer (1988) 

alegam que um histórico comportamental estável e com reputação por parte das organizações 

é uma ferramenta estratégica que indica como elas vão agir numa situação como esta aqui 

apresentada, e mesmo havendo mais de um equilíbrio de Nash possível, a reputação da 

empresa indica o único comportamento provável dela. 

Pode-se dizer então que existem conseqüências, portanto, sobre as atitudes tomadas 

pelas empresas, assim como denota Rocha (2002, p.217): “as empresas repensarão as 

hipóteses (...) a respeito da reação de seus rivais”. Diante disso, o autor alega haver um tipo de 

comportamento estratégico que ocorre de acordo com o comportamento dos rivais. 

Ou seja, numa tentativa de não coordenação das ações de uma organização, pode haver 

ameaças e retaliações contra ela. Esta atitude é conhecida como tit-for-tat (alguns autores 

traduzem a expressão para “olho por olho”). Neste caso exposto de não cooperação, as demais 

organizações fazem aquilo que pode não maximizar seus ganhos temporariamente para que o 

parceiro perceba a ameaça de seus comportamentos não cooperativos. Por exemplo, na 

formação de cartel para estabelecimento de preços, aquele que tentar burlar oportunamente o 

acordo e reduzir seus preços pode ter como conseqüência uma redução ainda menor da 

concorrência a fim de se demonstrar que existem retaliações frente seu comportamento não 

cooperativo (STIGLITZ e WALSH, 2002; VARIAN, 2003). 
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 Assim, experiências, como as realizadas por Axelrod (1984), demonstram que num 

horizonte de tempo indeterminado a estratégia cooperativa passa a ser dominante entre os 

agentes. Entretanto, o autor não acredita na benevolência dos envolvidos, alegando que isso 

não ocorre por causa da expectativa de reciprocidade ou do medo da ocorrência do tit-for-tat, 

mas sim porque esta é a melhor forma ao longo do tempo de se controlar e gerar o máximo de 

ganhos possíveis para a própria empresa e outros retaliadores ou oportunistas. 

 Independente das reais intenções das firmas, é importante haver então um 

comportamento confiável por partes dos jogadores porque quando a organização depende de 

uma seqüência de acontecimentos é importante ela ter uma reputação para futuras ações 

conjuntas que possa estrategicamente lhe render ganhos maximizados. 

 

 

2.5. Confiança e Economia Institucional nas alianças estratégicas 

 

Dado que os estudos relativos à cooperação de empresas como estratégia 

organizacional, segundo Begnis et alli (2005), vêm ultimamente abordando as teorias relativas 

às redes sociais, trazendo à tona questões como a formação do capital social5, a importância 

da confiança toma proporções na discussão de relações inter-organizacionais cooperativas. 

Nesta discussão, tem-se a princípio que para haver um comportamento cooperativo 

entre firmas, é necessário que as empresas se comprometam uma com a outra que vão agir 

cooperativamente e não vão trapacear nesta cooperação (CARLTON e PERLOFF, 2000). Isso 

ocorre por causa da incerteza existente no comportamento alheio dos envolvidos numa 

relação de cooperação. Parkhe (1993) diz que alianças estratégicas são por natureza passíveis 

de haver incertezas de comportamento e trapaças conseqüentes de oportunismo por parte de 

seus participantes. Bengtsson e Kock (2000) alegam haver ainda riscos provenientes do não 

cumprimento de acordos que levam a problemas na coordenação de ações quando se trata de 

alianças horizontais. 

Trata-se de um pensamento proveniente de idéias individualistas do comportamento 

das organizações, algo bastante comum de se pensar diante das circunstâncias descritas, assim 

como denotado por Arrow (1963) que dizia que o indivíduo (homo economicus) pode agir 

tendo comportamentos que buscam maximizar seus ganhos individuais, alocando escolhas 

que lhe sejam melhores para si, sem levar em consideração o bem-estar dos demais. 

                                                 
5 Essa discussão é abordada mais aprofundadamente no capítulo 3. 
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Williamson (1975) complementa que se necessário, o homem econômico pode mentir e 

trapacear para obter melhores ganhos individuais. 

No caso dos acordos horizontais, tais atitudes de interesse individual podem ganhar 

maiores proporções porque existe uma relação cooperativa ao mesmo tempo em que os 

parceiros são concorrentes. Isso significa que as relações entre as organizações envolvidas 

existem meramente por interesses próprios de cada organização e não por benevolência entre 

elas (RINDFLEISCH, 2000). 

Entretanto, por mais que a confiança entre as firmas, a princípio, não seja o principal 

elemento impulsionador da aliança estratégica, Ring e Van de Ven (1992) dizem que as 

organizações devem confiar umas nas outras se precisarem trabalhar cooperativamente entre 

si por períodos de tempo sustentáveis. A confiança toma tamanhas proporções nesta discussão 

que Marsh (1994) a considera o principal aspecto para qualquer tipo de cooperação existente. 

Por isso a importância em haver confiança entre as organizações envolvidas numa aliança 

cooperativa para se evitar um comportamento que pudesse prejudicar um envolvido e assim a 

cooperação entre as empresas. 

Ademais, a falta de confiança entre as organizações envolvidas em relações de aliança 

pode gerar problemas. Powell et alli (1996) admitem que a falta de confiança entre as 

organizações envolvidas favorece a não se ceder controle a outras empresas, em haver maior 

complexidade de um projeto conjunto e atrapalha na habilidade para se aprender novos 

conhecimentos. Estes fatores são barreiras para um processo de aliança colaborativa efetiva. 

Importante ressaltar neste ponto que Rotter (1980) considera que existe confiança 

quando se tem uma expectativa generalizada de contar com a palavra, promessa ou relato 

(oral ou escrito) da outra parte envolvida. Blomqvist (1997) segue a mesma linha de 

pensamento alegando que a confiança é a expectativa que um indivíduo tem em relação à 

competência, sinceridade e boa vontade da outra parte. Ainda nesta idéia de se colocar 

expectativas no comportamento alheio, Rempel et alli (1985) dizem que a confiança está 

ligada na crença que o indivíduo tem de que a outra pessoa irá se importar e agir de forma 

respeitosa independente do que irá ocorrer no futuro. 

Perry et alli (2004) defendem que a confiança é importante na formação de alianças 

porque através da confiança pode-se ter comprometimento entre as organizações. Este 

compromisso também é influenciado pela confiança na existência de penalidades sob o não 

cumprimento de acordos e nas incertezas tecnológicas utilizadas pelos parceiros. Com este 

comprometimento bem sedimentado, tem-se, segundo os autores, a eficácia percebida de uma 

aliança pelos envolvidos. A figura a seguir demonstra o esquema proposto pelos autores. 
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Fonte: Perry et alli (2004). 

 

Figura 2.5. Interações da confiança para percepção da eficácia da aliança 

 

O modelo de Perry et alli (2004) tem relação com as prévias teorias de Morgan e Hunt 

(1994) que relacionam comprometimento e confiança alegando que o comprometimento 

organizacional é uma troca mútua entre parceiros que acreditam que sua relação é tão 

importante a ponto de manter o máximo de esforço para mantê-la. Morgan e Hunt (1994) 

alegam ainda que esse comprometimento pode representar certa vulnerabilidade, por isso a 

busca por parceiros em que, essencialmente, se tenha confiança. 

Frente a esse esforço de manutenção da confiança necessária para as relações inter-

organizacionais, Ring e Van de Ven (1992) alegam que a percepção de risco envolvido nestas 

alianças, tal como a confiança obtida, pode variar ao longo do tempo. Segundo os autores, 

isso implica na possibilidade de haver mudança nas estruturas hierárquicas, o que no caso de 

uma relação horizontal, poderia acabar desfigurando a aliança e até mesmo ameaçar a 

existência da própria união de empresas. 

Esta idéia de temporalidade na confiança é defendida também por Luhmann (1979) 

que diz que o histórico de interação entre os agentes é um fator importante para a construção 

da confiança nos períodos seguintes, havendo as fases de confiança pré-interação, confiança 

inicial (primeiros momentos da relação) e confiança obtida através de repetidas interações. 
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Isso leva a crer que a confiança entre as organizações se dá com o tempo de relacionamento 

entre elas, estando ela dificultada a princípio. 

Fica evidente então que a confiança entre as organizações é um processo contínuo e 

que depende de com constantes cumprimentos de acordos e suprimento das expectativas 

alheias (no caso, dos parceiros da aliança estratégica). A reputação da organização passa a ter 

mais valor. Tanto porque Zawislak (2004) deixa evidente a necessidade em se haver 

estabilidade nas relações de associação entre as empresas. 

Por isso, Stiglitz e Walsh (2002) dizem que a reputação é bastante útil para aquele que 

tem interações repetidas com outro agente. McKnight et alli (1998) dizem que a reputação 

auxilia na construção da confiança, já que ela pode significar reflexos de competência 

profissional, benevolência, honestidade, além de representar previsibilidade nos atos da 

organização. Pindyck e Rubinfeld (2002) alegam que a reputação pode trazer vantagens 

estratégicas à organização neste ambiente de interações seqüenciais. Isso leva a crer que uma 

reputação positiva é importante para o momento pré-interação junto àqueles que a 

organização ainda não teve interações, tal como para aqueles parceiros mais freqüentes da 

firma. 

Diante disso, evidencia-se a importância fundamental da confiança, fator este que 

ganha ainda força diante das alegações de Evans e Wolf (2005) que apontam que quando as 

organizações confiam umas nas outras, elas tendem a compartilhar seus conhecimentos, às 

vezes, até mesmo sem aparatos legais. 

Entretanto, daí surge um problema emergente da necessidade da confiança nessas 

relações que é a garantia do comportamento confiável, já que a confiança está ligada a 

aspectos emocionais, o que pode trazer conseqüências não racionais decorrentes de possíveis 

lacunas de análise situacional. Lewis e Weigert (1985) dizem que isso ocorre porque a 

confiança é estruturada em dimensões de bases emocionais (sentimentais) e cognitivas 

(expectativas racionais) do indivíduo, tal como nas leis comportamentais sociais. Sabendo, 

portanto, que a confiança em relação à outra organização é também influenciada por fatores 

emocionais, a confiança passa a não ser uma garantia concreta do comportamento da outra 

organização envolvida. 

Nota-se que os fatores que asseguram a confiança entre as organizações são em boa 

parte de natureza perceptiva. Fica evidente a necessidade em se haver fatores explícitos 

capazes de garantir a competência e a benevolência dos envolvidos fez com que surgissem 

leis que assegurassem o cumprimento das promessas de ambas partes. Ring e Van de Ven 

(1994) alegam que por mais que a confiança seja o primeiro fator a ser considerado, não se 
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pode garantir o sucesso das relações apenas através dela, o que faz existir então a necessidade 

de um aparato legal para se garantir a relação inter-organizacional. Por isso, Humphrey e 

Schmitz (1998) defendem que confiança e formalizações legais são complementares, visto 

que estes elementos são as duas maneiras de se lidar com o risco eminente de 

comportamentos oportunistas numa relação inter-organizacional. 

No entanto, Vasconcelos et alli (2005) alegam que quando existe a formação de um 

ambiente institucional entre as organizações, há um parâmetro para a tomada de decisões das 

empresas imersas neste ambiente, o que faz com que se reduza o nível de incerteza nas 

relações inter-organizacionais. Para haver a formação deste ambiente institucional, Scott 

(1995) diz que depende do momento em que os sistemas sociais interpretam e percebem a 

presença de leis sociais, fazendo com que os elementos institucionais ganhem relevância para 

fixar acordos, mesmo que eles estejam ainda no nível moral e informal. Estes elementos de 

caráter informal tendem, então, a ganhar relevância a ponto de emergirem como leis 

formalizadas pelo próprio grupo, dentro de seus valores e morais. 

Por isso a importância em se ter fatores institucionais (normas e leis, resultados dos 

acordos de vontades das partes) que interligam as relações entre as organizações, neste 

cenário de cooperação. A geração de um sistema de cooperação legítimo depende de 

estruturas formadas entre os próprios envolvidos, e deles, desenvolverem-se até se atingir 

níveis mais maduros de evolução, formais e com maior amplitude. Essa base de acordos tem 

maiores dificuldades quando vem como imposição do meio que não foi desenvolvido pelos 

seus próprios membros em seus acordos de vontades. 

Neste sentido, Zucker (1986) diz que a confiança institucional é a confiança mais 

importante quando se trata de uma relação em que não há familiaridade nem semelhanças 

culturais entre os envolvidos na transação. A autora defende que é importante haver respaldo 

legal ou um documento confinado a uma terceira pessoa até o cumprimento das condições da 

transação para que seja possível haver confiança num caso desses. 

Num ambiente institucionalizado então, provido de leis formais e controles sociais, 

estimula-se a confiança entre as organizações (NORTH, 1990; DYER e SINGH, 1998). Trata-

se de uma análise sob a ótica da Economia Institucional, em que se consideram as 

organizações observadas através das influências dos aspectos institucionais (leis formais) e 

econômicos (principalmente macroeconômicos como descritos anteriormente aqui). Sobre 

isso, Zylbersztajn e Sztajn (2005, p. 4) afirmam que “a análise conjunta do Direito, da 

Economia e das Organizações tem relevância por possibilitar entendimento mais profundo da 

realidade”. 
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Fonte: Zylbersztajn e Sztajn (2005). 

 

Figura 2.6. Interdependências das áreas da Economia Institucional 

 

Tais estudos da Economia Institucional demonstram a importância dos contratos (tanto 

em termos de custos como em regulamentação) para intermediação das relações entre 

organizações. Através deles, existe a possibilidade em se confirmar comportamentos 

estratégicos entre empresas e garantir suas alianças. 

Schwartz e Watson (2004) demonstram um problema decorrente dos contratos porque 

há custos e dificuldades para elaborá-los, tal como para conseguir prever todos os prováveis 

acontecimentos futuros de uma relação inter-empresarial, principalmente frente às incertezas 

das transformações ambientais. Dyer (1997) e Sztajn et alli (2005) denotam ainda a existência 

de custos relacionados ao monitoramento dos contratos e das ações relativas ao seu 

descumprimento. Tamanhos custos e dificuldades acabam sendo fatores que contribuem para 

a existência de contratos incompletos, assim como alega Tirole (1999), podendo então haver 

cláusulas a serem completadas posteriormente a firmação do contrato. 

Oliver (1990) admite também que uma organização que apresenta legitimidade é capaz 

de demonstrar sua reputação, imagem, prestígio ou ainda congruência com as normas do 

ambiente institucional. Segundo a autora, esses elementos são favoráveis para a aceitação da 

organização frente às demais empresas e assim à formação de relações inter-organizacionais. 

Gulati (1995) complementa que isso é ocorre devido à existência de redes de relações sociais, 

havendo assim informações específicas sobre as capacidades e a confiabilidade das 

organizações, que sendo vistas positivamente, podem até influenciar a formação de novas 

alianças. Por outro lado, Williamson (1991) alega que uma má reputação é rapidamente 

disseminada, o que afeta uma organização que pretende aliar-se a outra. 
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Assim, as organizações confiáveis e capazes de agir conforme as leis 

institucionalizadas criam condições e laços de viabilidade para o desenvolvimento de suas 

alianças estratégicas. A confiança baseada em fatores legais torna possível a constante relação 

entre empresas ao longo do tempo. Assim, segundo Humphrey e Schmitz (1998), quanto mais 

evoluída a complexa for a aliança estratégica, maior será a demanda por confiança nas 

relações inter-organizacionais. Complementarmente, percebendo que a confiança está 

intimamente ligada à formação de um ambiente institucional comum entre as organizações, 

Meyer e Rowan (1977) defendem a idéia de que quanto mais complexas as estruturas da 

empresa, maior é a necessidade dela em obter formalizações de regras perante suas 

negociações e transações. Aumenta-se, então, a demanda pela existência de fatores 

institucionais que possam intermediar as relações entre as organizações participantes. Assim, 

conclui-se que o mesmo vale para o nível de formalização entre as firmas envolvidas (assim 

como demonstrado na Figura 2.2 e Figura 2.3), quanto mais evoluída e complexa for a aliança 

estratégica, maior será o grau de formalização exigido para intermediar as relações entre as 

empresas. 

Por fim, visto que a evolução dos parâmetros de institucionalização de uma rede deve 

vir acompanhada do próprio desenvolvimento das organizações e suas relações, tem-se que a 

formação de um ambiente institucional comum entre as empresas cria não apenas uma forma 

de haver identidade, senso de comunidade e cultura comum entre os envolvidos, mas 

principalmente cria uma plataforma de relações sociais munida de confiança entre os 

membros e de capital social, elemento este fundamental para se criar sinergias entre as 

relações e transações dos membros de uma mesma rede inter-organizacional. Evidentemente, 

tal aspecto ganha maior relevância quando se trata de redes locais em que a criação de um 

ambiente institucional traz consigo uma culturalização regional previamente existente. 
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 AS POTENCIALIDADES DE UM CONTEXTO SOCIAL E OS 

ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 

 

 

3.1. O capital social e o capital sinergético nos aglomerados organizacionais 

  

Através das discussões tidas até aqui, percebe-se que a formação de um ambiente 

institucional e social propício à formação de alianças e confiança entre os indivíduos acaba 

sendo um fator impulsionador para a criação de relações inter-organizacionais, e numa visão 

mais ampla, até mesmo de redes organizacionais. Quando a cooperação é por si só elemento 

de valor entre as organizações, suas relações têm muito mais poder social e de relação entre os 

envolvidos. 

Por isso, o estudo do capital social existe e está relacionado a um fenômeno real e de 

suma importância, inerente nas relações de interações entre os agentes (PORTES, 1998). 

Tanto porque as relações econômicas, tal como as próprias organizações, trazem embutidas 

em suas naturezas uma realidade social na qual ocorrem, de fato, estas relações 

(GRANOVETTER, 1985), o que dá um caráter social à análise dos aglomerados e não 

limitando o escopo de análise a uma visão econômica. 

A importância do caráter social se justifica através dos estudos de Vassolo e Weisz 

(2004) que comprovam que as relações externas da empresa, obtidas através de seu capital 

social adquirido, são condizentes com o sucesso da organização. Resultados estes compatíveis 

também com os estudos de Tsai e Ghoshal (1998) que dizem que a criação de capital social 

facilita a criação de valor para a organização. 

Sendo assim algo com essa magnitude de importância, cientistas econômicos já 

discutiam conceitos das relações dos indivíduos e do capital social desde o início do século 

XX. Naquela época, o conceito de capital social servia para representar o valor adquirido 

através do resultado criado pela interação mútua e a interdependência entre os indivíduos em 

suas relações econômicas (SCHUMPETER, 1909). Observa-se que desde então já se 

demonstrava a importância das relações sociais para a valoração econômica. 

 Esta linha de pensamento que percebe o capital social de forma econômica foi 

desenvolvida ao longo do século XX, tendo, segundo Lin (1999), só ganhado maior 

importância na década de 1980, sob a óptica dos valores de relacionamento e 
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desenvolvimento coletivo. Woolcock (1998) diz que retomada de atenção sobre este fator vem 

em grande parte dos estudos da década de 1960, quando houve a emergência da preocupação 

do capital humano nas ciências econômicas, quando se percebeu que a combinação cooperada 

de informações entre agentes poderia incrementar a produtividade do trabalho. 

Neste contexto, mesmo apesar de não haver total consenso nas conceituações 

(PORTES, 1998), nem uniformidade nas teorias e linguagem conceptual utilizadas 

(JACKSON, 2005), a teoria social vem emergindo com base na questão do capital social.  

Bourdieu (1985), um dos precursores dessa geração, alega que o capital social está 

relacionado aos recursos disponíveis a uma rede de relacionamentos das organizações aos 

quais os envolvidos entendem ou reconhecem. Coleman (1988) complementa que o capital 

social é um importante fator para criação da capital humano, o que faz com que o capital 

social seja proveniente de relações em que existam melhores condições de cooperação e 

coordenação entre os indivíduos. Putnam (1993) fala que capital social é característica de 

organizações sociais cujas ações cooperadas e solidárias trazem de benefícios mútuos. 

No entanto, para criação de cooperação entre organizações é necessário haver 

confiança previamente entre elas (GULATI, 1995). Por isso, além desta necessidade de 

cooperação entre os indivíduos para existência de capital social, Fukuyama (1988) julga 

fundamental considerar também a confiança entre eles para que assim grupos e organizações 

da sociedade civil realizem ações de âmbito comum, aumentando assim o bem-estar de todos 

os envolvidos. Bowles e Gintis (2002) concordam com a importância da existência de 

confiança, acrescentando que os associados estariam dispostos a viver pelas normas da 

comunidade e com a existência de sansões para punir aqueles que desrespeitassem essa lei. 

Leana e van Buren III (1999) têm idéia conclusiva a essa reflexão, dizendo que a confiança 

compartilhada é importante para a existência de capital social, servindo este, portanto, de 

gerenciador das ações coletivas. Isso se explica porque o respaldo legal é um fator propulsor 

da confiança entre os indivíduos (ZUCKER, 1986 e SOBEL, 2002). Portanto, o capital social 

representa, mesmo se não institucionalizadas (BOURDIEU, 1985; FISHER, 2004), normas 

que facilitam as ações coletivas para o benefício mútuo (WOOLCOCK, 1998). 

A partir de então, tem-se que existe uma consciência coletiva entre os participantes, o 

que faz com que o indivíduo aja em função do coletivo e não estritamente pelos interesses 

próprios (BITTENCOURT e ABRAMOVAY, 2003), havendo então comprometimento 

individual ao bem estar coletivo (LEANA e VAN BUREN III, 1999). Essas razões são o que 

fazem com que o capital social esteja intimamente ligado ao desenvolvimento social da 

determinada região (MELO NETO e FROES, 2002). Este caráter coletivo voltado ao 
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desenvolvimento social é importante porque o desenvolvimento é visto através das 

capacidades das comunidades e seus respectivos territoriais, e não de indivíduos 

(SHUCKSMITH, 2000). 

Percebe-se então um caráter desenvolvimentista também ao local quando se tem a 

geração de capital social (FAFCHAMPS, 2004) porque o capital social favorece o 

desenvolvimento através de construção de infra-estrutura relacional, serviços e formas de 

integração entre as firmas (TRIGILIA, 2001). Nota-se uma diferença entre este 

desenvolvimento embasado em cooperação e capital social que aliado ao desenvolvimento 

econômico, dá um caráter sustentável ao desenvolvimento local (OLIVEIRA JUNIOR e 

OLIVEIRA, 2006). O capital social proveniente dos contatos entre indivíduos próximos provê 

condições para uma comunidade criar suas próprias bases e controles (GITTELL e VIDAL, 

1998), utilizados para realização de atividades específicas e conhecimentos especializados que 

favorecem o desenvolvimento local (TRIGILIA, 2001). Isso porque somente com a difusão 

do capital social que se consegue potencializar elementos invisíveis, porém, totalmente 

operantes no contexto do desenvolvimento local (KLIKSBERG, 1999). Não obstante a isso, o 

capital social ainda pode prover regras entre os envolvidos a fim de se administrar recursos 

naturais que, geralmente, são de uso comum, o que cria condições de preservação e 

manutenção de recursos ambientais e, conseqüentemente, de capital natural (PRETTY e 

WARD, 2001), que podem ser insumos de produção ou mesmo, elementos necessários à 

sobrevivência da comunidade pelo seu uso direto. Por isso, Melo Neto e Froes (2002) dizem 

que o capital social é uma forma superior de capital capaz de gerar desenvolvimento através 

de laços de cooperação, solidariedade e confiança, que estão embutidos na base social e 

cultural da comunidade a qual a organização pertence. 

Sobre a existência destes laços, Granovetter (1973) diz haver laços fortes e fracos nas 

relações entre os indivíduos. Destes, os laços fortes estão relacionados às relações mais 

próximas e freqüentes, como as relações familiares, estas que são imbuídas de elementos 

como a confiança devido à sua maior proximidade e são propulsoras à transmissão de 

conhecimentos. Enquanto isso, os laços fracos estão ligados à idéia de relações mais 

ocasionais com colegas e conhecidos, o que não dá tanto o aspecto de relação próxim a entre 

os indivíduos, mas que em seus estudos demonstra ser uma fonte de informações maior que os 

laços fortes. Sob estas análises de Granovetter (1973), cabe ressaltar que os laços fracos 

podem ser mais propícios à obtenção de informações, porém, as próprias características de 

concepção dos laços fortes são propulsoras da transmissão de conhecimento, visto que estas 

contém elementos fundamentais para a transmissão de conhecimentos, como a afinidade, a 
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confiança, a identificação e a mesma forma de expressão e comunicação entre os indivíduos 

em questão.  

Sob a ótica de Abramovay (2001), as relações com outras redes externas à comunidade 

(laços fracos) são chamadas vínculos tipo ponte, enquanto as relações internas, que são os 

vínculos mais fortes, são denominadas tipo cola. Diante dessas considerações, Uzzi (1997) diz 

que deve haver um balanceamento nos tipos de laços existentes das relações organizacionais a 

fim de se obter melhor desempenho organizacional. Nesta mesma linha, Bittencourt et alli 

(1999) verificou através de estudos empíricos em assentamentos rurais que os que melhor se 

sobressaíram foram aqueles cujas relações sociais extrapolaram os limites sociais da 

comunidade e foram capazes de estabelecer relações com a sociedade local. 

Fica evidente que as vantagens em se ter laços fortes e fracos, ou vínculos tipo ponte e 

cola, estão relacionados à capacidade da organização em buscar informações e, 

conseqüentemente, conhecimento externo à empresa. Leana e van Buren III (1999) dizem que 

a existência de relações bem sedimentadas e capital social facilitam o desenvolvimento de 

capital intelectual (compartilhamento de pensamentos, idéias e conhecimentos). Isso porque o 

capital social facilita a criação de novos capitais intelectuais através da combinação e troca de 

conhecimentos entre agentes (NAHAPIET e GHOSHAL, 1998). Tal fator é de extrema 

importância porque a transmissão de conhecimentos e habilidades é responsável por boa parte 

da transmissão cultural de uma comunidade (FALK e KILPATRICK, 2000). 

 Isso induz a crer que a existência e a criação de um ambiente cultural semelhante 

também está relacionada à formação de capital social. Visto que o capital social de uma 

comunidade deve ser medido de acordo com as suas raízes demonstradas por sua rede social e 

suas relações sociais (LIN, 1999) e que ele depende do histórico destas relações sociais 

(NAHAPIET e GHOSHAL, 1998), este, que forma a estrutura social de determinada 

comunidade. Isso se explica porque é necessário haver laços culturais provenientes da 

vivência local e do compartilhamento de experiências entre os indivíduos, antes que se forme, 

posteriormente, formas, até mesmo institucionalizadas, de união e troca entre os envolvidos 

(FISHER, 2004). Deste modo, situações compartilhadas e vivenciadas pelos indivíduos criam 

uma cultura compartilhada, o que influencia na geração do capital social (MELO NETO e 

FROES, 2002). Por isso inclusive, a construção de capital social é mais forte em ambientes de 

vizinhança e relação racial que já dispõem destes quesitos culturais (CHARLES e KLINE, 

2006), o que se justifica também no caso da existência de uma mesma etnia ou familiaridade 

entre os indivíduos (GOULBOURNE e SOLOMOS, 2003). Tais fatos se justificam porque 

uma cultura semelhante serve de meio para os indivíduos se reconhecerem mutuamente, 
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crescerem em conjunto e desenvolver a auto-estima coletiva (KLIKSBERG, 1999). Do 

contrário, diferenças culturais podem gerar dessemelhanças e prejudicar a formação de 

alianças organizacionais (SEGIL, 1996). 

No mais, a participação da cultura comum neste processo também ganha relevância 

quando se considera que fatores como solidariedade, altruísmo, respeito e tolerância são 

disseminados através do capital social, sendo consideradas normas sociais que estão 

enraizadas na cultura comunitária (KLIKSBERG, 1999). Isso faz com que a presença destes 

elementos de âmbito cultural seja o elo viabilizador ao desenvolvimento sustentável local. 

 Neste contexto proposto, percebe-se que na teoria, o capital social está relacionado 

com diversos fatores, assumindo assim diferentes dimensões. Estudos como os de Tsai e 

Ghoshal (1998) e de Nahapiet e Ghoshal (1998) mostram que o capital social é basicamente 

composto por três dimensões: a dimensão estrutural relacionada aos laços de interações 

sociais, que estimulam a confiança e a fidedignidade entre os envolvidos; a dimensão 

cognitiva (que Hazleton e Kennan (2000) a denominam como dimensão da satisfação, sendo 

assegurada pela comunicação entre os indivíduos) representada por valores comuns e 

objetivos semelhantes que podem também encorajar o desenvolvimento de relações de 

confiança; a dimensão de relação, a qual leva à criação de metas comuns e valores 

compartilhados através da identificação dos membros com o grupo. 

Tais considerações levam a crer que existe a necessidade de interação e identificação 

do indivíduo com o grupo a fim de se gerar capital social. Neste sentido, Falk e Kilpatrick 

(2000) defendem que as interações entre os indivíduos resultam na criação do capital social, 

este que pode atrair a construção e o uso de duas vertentes: fontes de identidade (tributos 

afetivos e cognitivos: auto-confiança, valores, atitudes, visão, confiança, compromisso com a 

comunidade) e fontes de conhecimento (redes internas e externas da comunidade, habilidades 

e conhecimentos disponíveis, procedimentos e precedentes, meios de comunicação, atributos 

da comunidade de valores e atitudes). 

Por fim, todas as considerações demonstradas levam a uma visão congruente com a de 

Gomes-Casseres (1997) e Haddad (1997) em que as vantagens decorrentes das aglomerações 

inter-organizacionais são de caráter tanto tangível quanto intangível. O capital social 

apresentado é uma forma de conceituar estes recursos intangíveis de uma comunidade 

(FIELD, 2003). Entretanto, considerando a presença destas intangibilidades dos fatores de 

influência, Boisier (1999) vai mais além, alegando que esses ganhos intangíveis são 

decorrentes da criação de capital sinergético entre as organizações, capaz de potencializar e 

articular outras novas formas de capitais intangíveis, que englobam os capitais institucional, 
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humano, cívico, cultural, cognitivo, simbólico e social. Neste aspecto, Hazleton e Kennan 

(2000) confirmam haver este tipo superior de capital, relacionando também o tangível com o 

intangível, dizendo que, com o tempo, associações entre as vantagens organizacionais, a 

redução dos custos de transação e formas adicionais de capital social pode agir 

sinergeticamente e produzir resultados e ganhos adicionais. 

 Diante do exposto, a existência dos elementos conceituais do capital social é de suma 

importância para a própria reprodução e sobrevivência de uma estrutura inter-firmas ao longo 

do tempo, sendo assim importante a manutenção e o reinvestimento de uma estrutura capaz de 

manter as relações entre os agentes (WALKER et alli, 1997). A existência do capital social 

numa rede inter-organizacional está vinculada à própria continuidade e sustentabildiade das 

relações inter-organizacionais. 

 

 

3.2. As peculiaridades sociais do APL: uma realidade distinta 

 

Considerando então que o capital social é a utilização da filiação em grupos ou redes 

para assegurar benefícios (SOBEL, 2002), estes ganhos são vistos, na grande maioria das 

vezes, como vantagens econômicas. Isso se exemplifica diante de alguns exemplos, como os 

trabalhos de Fussell et alli (2006) que dizem que o capital social é proveniente de uma relação 

humana bem sucedida, sendo assim capaz de ter influências positivas sobre os custos de 

transação (diminuindo-os) e os resultados da organização, principalmente porque a confiança 

poderia ter influência para prover esta relação. Esta idéia é precedida do trabalho de Jarillo 

(1988) que também via a existência de confiança não no intuito final de haver relações de 

laços fortes entre as pessoas, mas de se reduzir os custos de transação capazes de tornar a 

existência de redes economicamente viáveis. Anand et alli (2002) alegam que as organizações 

buscam relações sociais no intuito de obter vantagens competitivas, principalmente para 

buscar dos conhecimentos externos à organização. 

Estes estudos demonstram a existência de uma visão da forma competitiva de se 

utilizar o capital social para obter ganhos superiores aos da concorrência. No Brasil, essa 

visão, muitas vezes, se relaciona à maneira colaborativa das relações ganha-ganha e de 

desenvolvimento compartilhado. Isso leva a crer que os objetivos da formação de 

aglomerados e de capital social são diferentes nas abordagens da literatura brasileira e da 

literatura estrangeira. 



 

 

92

Empiricamente, tem-se estudos como os de Gordon e McCann (2000) que comprovam 

a inexistência de capital social num conglomerado de Londres (Inglaterra), dizendo que no 

caso da cidade inglesa há uma mera conurbação e aglomeração de empresas, sem relações de 

proximidade entre as pessoas e sem a construção do capital social. Os estudos de Putnam 

(1995a; 1995b) mostram que desde aproximadamente a década de 1970, o nível de capital 

social e conectividade social dos norte-americanos têm diminuído, o que reforça que, 

culturalmente, o capital social não é uma característica norte-americana nem inglesa e por 

isso, é de se entender, que este conceito não seja típico participante da idéia de formação de 

redes para países desenvolvidos. O que se explica, mais uma vez, pelo foco em 

competitividade que estes conglomerados exercem em seus participantes. 

 No entanto, esta realidade não é característica em regiões de menor nível de 

desenvolvimento, como, por exemplo, na região Nordeste do Brasil que tem características 

específicas e podem ficar de fora de definições rígidas (LIMA e LOPES, 2003) voltadas à 

produtividade e à competitividade. Do mesmo modo, Ramos (2004) alega que a concepção de 

APL, embasada no conceito de cluster de Porter (1998), a qual o autor defende ser 

concentrações geográficas de organizações interconectadas com grande capacidade 

competitiva, não é capaz de justificar aglomerados de regiões fragilizadas, como é o caso 

exemplificado por ele dos aglomerados da Amazônia ou o caso da Bahia denotado por Lima e 

Lopes (2003). Tem-se que ter em mente que algumas regiões se caracterizam por, no geral, ter 

aglomerações que não visam apenas vantagens econômicas, mas principalmente por haver um 

caráter desenvolvimentista no bojo se sua formação. 

Diante deste impasse, Vizeu (2003) aponta existir duas abordagens epistemológicas 

dominantes nos estudos de redes de cooperação. De um lado, tem-se a corrente técnico-

econômica baseada na tradição utilitarista norte-americana (busca por competitividade e 

eficiência econômica), por outro lado, há a corrente fenomenológica baseada nos aspectos 

interdisciplinares das ciências sociais não funcionalistas, em que se consideram aspectos de 

âmbito histórico-cultural, levando em consideração aspectos de caráter político e social como 

justificativa das atividades da rede. 

 Diante disso, o que é comumente observado nas áreas da Administração e da 

Economia é que grande parte da literatura sobre o tema se concentra na literatura norte-

americana, focando-se no aspecto competitivo das aglomerações de organizações. 

No entanto, paralelamente, se começa a tornar emergente uma literatura mais 

adaptativa a outros contextos, como no caso nacional, que se baseia numa realidade de caráter 

não tão competitivo e mais desenvolvimentista. Isso porque regiões desenvolvidas estão 
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ligadas a uma realidade proveniente de nações cujas demandas e necessidades são diferentes 

de países tipicamente menos desenvolvidos. Ou seja, por um lado predomina-se a relação 

inter-organizacional num cenário desenvolvido em que se costuma abranger uma relação 

profissional na conceituação clusters como denomina Porter (1998). Por outro lado, na 

conceituação brasileira, principalmente quando se trata das regiões Norte e Nordeste (cujo 

nível de desenvolvimento é geralmente menor), esta idéia vai mais além, agregando conceitos 

adicionais, tratando a aglomeração com sendo contida de traços culturais, sociais e 

comunitários entre os envolvidos com objetivos distintos à simples obtenção de capacidade 

competitiva. Por isso, uma conceituação brasileira, assim como é o Arranjo Produtivo Local 

(APL), deve conter as especificidades do Brasil, tanto porque clusters e Arranjos Produtivos 

Locais não são iguais, não têm a mesma natureza nem a mesma essência, cada um tem suas 

especificidades relacionadas ao ambiente que pertencem. Tal notação justifica a importância 

em se reorganizar as nomenclaturas destinadas aos conglomerados organizacionais no Brasil, 

tanto porque Schmitz (1999) alega que existem diversas nomenclaturas dadas a estes 

aglomerados. Não há, portanto, compartilhamento do uso de termos específicos entre os 

autores, o que pode gerar desencontros conceituais, dado que existem diferentes tipos de 

conglomerados, cada um com suas especificidades e características. 

Cassiolato e Szapiro (2003) percebem este mesmo problema alertando que grande 

parte da literatura que envolve o tema de aglomeração de empresas refere-se aos clusters, 

cujos objetivos se concentram na competitividade do ambiente e por isso, tem maior ligação 

com os países desenvolvidos. Não se pode ignorar que há, por outro lado, associações locais 

de organizações que não buscam apenas a competitividade, mas também a geração de capital 

social proveniente das relações inter-organizacionais. 

Sob as diferenças conceituais desta discussão, Inojosa (1999) vê estes dois focos 

diferenciados como de um lado redes voltadas ao mercado e de outro, redes direcionadas ao 

compromisso social. A tabela a seguir demonstra as características específicas destes dois 

tipos de redes inter-organizacionais. 

  

Tabela 3.1. Tipos de redes quanto ao foco de atuação 

Redes de mercado Redes de compromisso social 
são redes articuladas em função da 
produção e/ou apropriação de bens e 
serviços 

são redes que têm como foco questões 
sociais 
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visam a complementariedade ou a 
potencialização dos parceiros face ao 
mercado 

visam complementar a ação do Estado 
ou suprir a sua ausência no 
equacionamento de problemas sociais 
complexos, que põem em risco o 
equilíbrio social 

as relações são perpassadas pelos 
interesses do mercado e podem 
oscilar entre cooperação e competição

as relações nascem e se nutrem de 
uma visão comum sobre a sociedade 
ou sobre determinada questão social e 
da necessidade de uma ação solidária 

a relação de parcerias das redes de 
mercado tende a ser de subordinação 
ou tutela 

demanda estratégias de mobilização 
constante das parcerias e de reedição 

  Fonte: Inojosa, 1999. 

 

Não se pode ignorar que redes são os padrões organizacionais que mais estão em 

sintonia com processos de desenvolvimento emancipatório e includente (MARTINHO, s.d.). 

Este tipo de rede que trabalha questões sociais tem a definição de seu objetivo de criação e 

concepção no próprio processo de compartilhamento dessa idéia, que ocorre diante da 

percepção de um problema capaz de colocar em risco o equilíbrio da sociedade e suas 

perspectivas de desenvolvimento social e que necessita de uma ação solidária (INOJOSA, 

1999). 

Não obstante a isso, partindo do pressuposto que, no Brasil, os arranjos produtivos 

contribuem não apenas para a competitividade, mas também para o desenvolvimento do país 

(VASCONCELOS et alli, 2005), aliado à idéia de que o desenvolvimento de uma nação está 

ligado ao seu capital social (KLIKSBERG, 1999; FAFCHAMPS, 2004), tem-se que o capital 

social tem relação com o desenvolvimento de um arranjo produtivo. No mais, sabendo que o 

desenvolvimento territorial e o desenvolvimento sustentável estão altamente vinculados 

(MORAES, 2003), pode-se dizer que no Brasil, portanto, o desenvolvimento sustentável de 

uma região está intimamente ligado à capacidade de criação de capital social do aglomerado 

organizacional local. 

Lembrando que este capital social está vinculado à transmissão cultural de 

determinada comunidade, Mizruchi (1994) reafirma que para o estudo de redes é fundamental 

que existam as considerações da cultura envolvida. Tanto porque a organização está imersa na 

cultura regional a qual ela está inserida (JAMES, 2005), o que se explica quando Baldi e 

Vieira (2006, p. 17) defendem que as organizações estão economicamente imersas em seus 

contextos sociais específicos: “as ações organizacionais possuem uma dependência e uma 

autonomia relativas aos quadros culturais e institucionais de cada país, encontrando-se 

imersas nesses quadros”, idéia esta que já era proveniente nos trabalhos de Granovetter 
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(1985). Sobre a existência desta comunidade local que envolve uma mesma cultura e uma 

identidade regional, pode-se dizer, portanto, que as organizações agem economicamente 

dentro dos padrões sociais ao qual elas estão imersas. 

Lee et alli (2005), através de estudos de caso na Europa, ressaltam esta idéia dizendo 

haver forte criação de uma identidade local, principalmente nos casos das comunidades rurais. 

Considerando que o Brasil tem muitos aglomerados rurais nas regiões Norte e Nordeste, 

pode-se dizer que o país tem forte senso de identificação como aspecto de seu capital social 

nessas regiões. 

Diante desta linha de pensamento, Crocco et alli (2003) dizem que aglomerações 

organizacionais são provenientes do processo histórico periférico, aliado à idéia que existe 

relação entre os indivíduos, geralmente, de vizinhança e mesma etnia (CHARLES e KLINE, 

2006; GOULBOURNE e SOLOMOS, 2003). Essas concepções vão de encontro com os casos 

brasileiros, caracterizados por forte formação cultural (RAMOS, 2004; FISHER, 2004), e que 

por isso contam com uma estrutura social e cultural prévia. Ademais, cria-se valorização da 

identidade cultural da comunidade brasileira, o que é indispensável para haver 

desenvolvimento local (KASHIMOTO et alli, 2002), já que as experiências e conhecimentos 

locais são responsáveis por gerar melhores condições de bem-estar coletivo de uma 

comunidade (RUIJTER e TIJSSEN, 1995 apud KASHIMOTO et alli, 2002). 

 Sob a visão de Granovetter (1973), essa maior proximidade e familiaridade entre os 

membros dos aglomerados organizacionais fazem com que exista maior nível de laços fortes, 

o que causa maior grau de confiança entre os indivíduos. Ademais, segundo Luhmann (1979), 

estes laços são condizentes com a formação de confiança, já que as repetidas interações 

prévias entre agentes, adquiridas através de processos históricos compartilhados, formam 

laços antigos propulsores de confiança. Justifica-se assim que a interação e seu histórico 

sejam responsáveis pela criação de capital social. Tsai e Ghoshal (1998) alegam que essas 

interações próximas e freqüentes permitem que os indivíduos se conheçam a ponto de dividir 

informações específicas a fim de se criar um ponto de vista comum. Isso se apóia na vivência 

entre os agentes e não em meras relações profissionais. 

Portanto, observa-se que estes aglomerados brasileiros específicos têm semelhança 

cultural e regional prévia, o que gera maior nível de capital social indutor de outros capitais 

intangíveis, como o cultural, o desenvolvimentista, o confiante e o solidário. Deste modo, 

estes aglomerados nacionais são mais capazes de gerar capital sinergético. Ademais, Freires 

(s.d.) alega que os sistemas de integração embasados em cooperação, solidariedade, 

confiança, coesão e valorização do esforço coletivo são aqueles cujas relações têm maior grau 
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de maturidade, o que demonstra que por mais que as relações econômicas possam ser menos 

desenvolvidas nos aglomerados nacionais, socialmente, os conglomerados brasileiros de 

especificidades exaltadas têm uma estrutura prévia desenvolvida. 

 

 

3.3. Reflexões sobre a formação histórico-cultural da realidade brasileira 

 

A primeira reflexão a ser feita sobre a realidade brasileira consiste na consideração da 

influência da globalização na identidade e da cultura no Brasil, capaz de interferir na 

formação sócio-cultural e, conseqüentemente, na adoção da visão competitiva ao tratar o 

consórcio de organizações locais. Porém, a existência de uma herança histórica que compõe a 

identidade local, que mesmo com a reestrutura das funções estratégicas para os aspectos 

globais, mantém a identidade regional (GOULART, 2006). Existe a preservação das culturas 

locais (CALPE e VELEZ, 2005). Certo que há uma adaptação cultura local em decorrência da 

influência de uma cultura global externa (CHACON, 2002), porém, isso se explica através das 

análises psicológicas de Arnett (2002) em que no mundo globalizado, os indivíduos 

desenvolvem uma biculturalidade. A primeira consideração a ser feita sobre o Brasil, 

portanto, é que não se perde a cultura local, existe uma adaptação dela que não descarta as 

peculiaridades da identidade local. Claro que aquelas culturas que tiveram mais contato com 

as influências da globalização, como é o caso das regiões Sudeste e Sul, tendem a incorporar 

em maior nível a cultura global em sua concepção. 

 Mantendo-se então a essência da cultura local, evidenciam-se quais são as diferenças 

existentes entre a formação histórico-cultural do Brasil e do utilitarismo capitalista global. 

Trata-se de uma aproximação do desenvolvimento local por dimensões culturais, em que os 

valores coletivos da comunidade, segundo Furtado (2000), formam sistemas simbólicos 

capazes de constituir a cultural regional. Esta que irá formar a base de comportamentos e 

valores da organização em suas atividades (JAMES, 2005). 

No caso do Brasil, Freyre (2005) diz que durante a colonização lusitana no país, a 

miscigenação do português com a mulher branca existente na região se deu através da índia, 

as quais os filhos foram catequizados porque só assim os índios poderiam ser dotados de 

valores humanos e não serem vistos como animais. Estes católicos, mesmo considerando que 

a religião fosse na verdade corrompida no Brasil, assim como denotam Holanda (1991) e 

Prado Junior (1970), culturalmente, são mais solidários que os protestantes. Isso ocorre 

porque enquanto Cristandade tradicional (com base católica) condena a usura, o puritanismo 
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(protestante) passou a agir em sintonia com práticas capitalistas, incorporando valores 

culturais que incentivam a acumulação de capitais e propriedades (BRAUDEL, 1998), o que 

estimula a busca pelo lucro e a competitividade. Holanda (1991) inclusive denota a 

impossibilidade em se perpetuar culturas religiosas austero-metodistas ou puritanas na 

colonização e formação social do Brasil. 

 No entanto, a formação social do Brasil é também bastante marcante pela presença da 

escravidão, principalmente do negro. Isso porque as ordens religiosas para defesa do índio 

serviram de promoção à escravidão africana (PRADO JUNIOR, 1970). Neste caso, a 

formação de uma cultura comunitária e solidária se deu porque no momento da libertação dos 

escravos no Brasil, tal como nas precedentes fugas de escravos, não houve a inserção do 

negro no mercado como assalariado, mas sim a exclusão dele do sistema econômico. Isso 

favoreceu a formação de quilombos e comunidades negras, estes fortemente baseados em 

laços culturais de identificação, comunidade e solidariedade entre seus membros. Enquanto 

isso, nos EUA, por exemplo, as uniões entre colonizadores eram baseadas em processos de 

trocas e barganhas. A escravatura pós-Guerra de Secessão foi liberada ao mercado de trabalho 

sem grandes formações comunitárias entre eles.  

 Diante deste contexto, emerge o “homem cordial” proposto por Holanda (1991), 

remetendo a idéia de que o povo brasileiro em sua formação social é detido de envolvimento 

com emoções e sentimentos de coletividade. Nas palavras de Holanda (1991, p. 108), o povo 

brasileiro é de um modo geral mais solidário porque: 

 
“No ‘homem cordial’, a vida em sociedade é, de certo modo, uma 

verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se 
sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Sua maneira de expansão 
para com os outros reduz o indivíduo, cada vez mais, à parcela social, periférica, que 
no brasileiro (...) tende a ser a que mais importa”. 

 

Assim, nas regiões em que a cultura utilitarista global ainda não exerceu forte 

influência (comumente observável no Norte e Nordeste do Brasil), existe a cultura do 

“homem cordial” com maior ênfase, enquanto aonde a inserção de organizações 

transnacionais foi marcante, Furtado (1999) observa haver a transição dos interesses coletivos 

para os interesses mercantis. 

Neste paralelo de realidades descritas entre a cultura brasileira e a cultura neoliberal 

global, o próprio sentido de solidariedade é visto de forma diferenciada. Petras e Veltmeyer 

(2000) alegam que a concepção marxista de solidariedade envolve cooperação de caráter 

coletivo, às quais as vontades individuais são submissas às vontades coletivas, enquanto a 
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solidariedade na visão de um onguista (este que é proveniente das ações descentralizadas do 

Estado neoliberal) serve meramente como apoio para manutenção do funcionamento do 

sistema ao qual se mantém as prioridades individuais das organizações capitalistas. 

Outro ponto que se pode observar nesta discussão é que todas as iniciativas sócio-

culturais provenientes da cultura inglesa puritana (seja na influência filosófica sobre os EUA 

ou sobre as diferenças ideológicas da religião) foram catalisada pela primeira Revolução 

Industrial e também, segundo Macfarlane (1987), foram fundamentais para se criar a cultura 

do homem econômico moderno. Este que é capitalista e dotado da idéia de existência de 

propriedades privadas, o que o leva a agir de forma individual para auferir ganhos para si. 

Evidencia-se, portanto, que na formação social de ambas realidades, a própria natureza 

da união organizacional é diferente. Assim, de um lado tem-se a filosofia da busca de ganhos 

individuais, mesmo que estes sejam através da cooperação que capacita estas vantagens. Por 

outro lado, há como pensamento o ganho coletivo que se baseia na subversão das vontades 

individuais às vontades coletivas, num processo de cooperação solidária. 

 

 

3.4. Considerações sobre as diferenças de um APL 

 

Tais discussões vão de encontro com a teoria proposta por Halinen e Törnroos (2005) 

em que os aglomerados organizacionais têm suas especificidades de acordo com o ambiente 

em que estão inseridos, tal como com sua história. Ao considerar então que o APL é fruto do 

ambiente brasileiro, já que é uma nomenclatura tipicamente brasileira, tem-se algumas 

semelhanças na formação destes arranjos locais provenientes das características deste 

ambiente brasileiro. Evidentemente que o Brasil é um país considerado grande e que por isso 

tem internamente diversas realidades e culturas diferentes entre si. A questão aqui é 

demonstrar que através de características específicas de uma realidade típica do Brasil, 

principalmente nos Estados do Norte e Nordeste brasileiro, existem semelhanças particulares 

dos aglomerados organizacionais brasileiros e que se justificam na denominação e 

conceituação do APL especificamente para elas. 

Diante disso, consideram-se as duas vertentes existentes nos estudos relativos a redes 

inter-organizacionais, em que se tem por um lado um foco apoiado na competição capitalista e 

na concorrência, instrumentos estes meramente direcionados à obtenção de ganhos 

econômicos, principalmente através da redução de custos de transação. Por outro lado, tem-se 

uma vertente de pensamento em que há também ganhos econômicos, sendo estes fatores 
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importantes aos participantes de um conglomerado, mas no qual o foco está voltado, a priori, 

no desenvolvimento local e na geração de capital social, sendo a competitividade fator 

secundário na formação de arranjos inter-organizacionais, 

Essas considerações levam a crer que existe uma literatura estrangeira, grande parte 

proveniente de países desenvolvidos, apoiada na idéia de cluster, que estuda a formação de 

relações organizacionais e aglomerados empresariais com o objetivo de se obter vantagens 

competitivas, através de uma visão voltada ao mercado, o que é bastante condizente com a 

realidade de maior nível de desenvolvimento destes países estrangeiros. No entanto, existe 

uma outra literatura, principalmente proveniente de países em desenvolvimento como no 

Brasil, que segue a linha que busca entender os aglomerados como meios para o 

desenvolvimento local e social. Por isso, esta segunda literatura contém elementos 

relacionados ao desenvolvimento social em seu bojo, tais como o desenvolvimento territorial, 

o capital cultural, a solidariedade e a confiança, já que a concepção de desenvolvimento 

contemporâneo contempla mais questões intangíveis e seus respectivos capitais que a própria 

construção de infra-estrutura ou ações materiais (BOISIER, 1999). Isso dá maior importância 

ao capital social como objetivo dos aglomerados nacionais, visto que os estrangeiros estão 

mais ligados à obtenção final de capital econômico. Reconhecidas essas diferenças, observa-

se que o aglomerado brasileiro então, conhecido pela nomenclatura APL (Arranjo Produtivo 

Local), deve conter e designar especificidades que lhes são provenientes e que são 

explicitadas na literatura nacional. Principalmente porque APLs têm valores de capital social 

exacerbados, diferentemente de clusters. 

 Existe a necessidade desta delimitação e diferenciação nos estudos acadêmicos, 

principalmente porque se demonstrou que estes dois tipos de aglomerados são de naturezas e 

essências diferentes. Elementos estruturais (principalmente culturais) da própria formação 

histórica da comunidade aglomerada devem ser considerados para se entender a natureza das 

redes. Quando APLs e clusters são vistos como unidades de análise semelhantes, pode-se 

acarretar em obstrução da realidade social a qual as organizações envolvidas estão inseridas. 

A literatura nacional pode estar se limitando e perdendo seu potencial de análise em 

decorrência desta aceitação generalizada da conceituação estrangeira. É comum encontrar na 

literatura nacional, assim como nas considerações dos trabalhos de Eli da Veiga (2001), 

Crocco et alli (2003) e Santos et alli (s.d.), definições em que sistemas produtivos locais e 

clusters são tidos como a mesma coisa. 

 Buscando então distinguir estes dois termos, o APL se diferencia por estar ligado a 

fatores de desenvolvimento sustentável e aos aspectos sócio-culturais, considerando-se assim 
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como um aglomerado detentor de capital social que transmite cultura, solidariedade e 

confiança, além levar ao desenvolvimento sustentável local e social. 

Entretanto, como ressalva, isso não impede que existam clusters no Brasil. Eles 

existem e são comuns em algumas regiões, por exemplo, naquelas mais desenvolvidas como 

as regiões Sudeste e Sul, em que grande parte dos aglomerados está voltada, prioritariamente, 

ao mercado competitivo. Nestes casos, resta ao segundo plano, o desenvolvimento social 

sustentável. Tal afirmação vai de encontro com as observações de Pellegrini (2000) que diz 

coexistir no Brasil aspectos pré-modernos com fatores emergentes do pós-modernismo porque 

a realidade sócio-econômica brasileira é composta por elementos provenientes de diferentes 

momentos históricos do país. Deste modo, nos locais onde houve maior aproximação com a 

cultura global de centralismo nos centros urbanos, é compreensível que exista uma cultura 

baseada na competitividade utilitarista norte-americana, enquanto nas regiões em que o 

desenvolvimento se destoou mais desta realidade, os aglomerados apóiem-se prioritariamente 

na busca por desenvolvimento social local. Deste modo, a discussão brasileira sobre os 

arranjos inter-organizacionais tem maior apelo social e está, por isso, voltada à formação de 

capital sócio-econômico, enquanto nos países desenvolvidos a formação de capital se dá, 

prioritariamente, no aspecto econômico. 

Por fim, define-se aqui APL (Arranjo Produtivo Local) como sendo um aglomerado 

inter-organizacional de produção e correlatos de um determinado setor dotado de capitais 

sócio-econômicos em suas relações, que são capazes de produzir capital sinérgico e que 

envolvem questões relacionadas à solidariedade e à comunidade entre os agentes. Como 

conseqüência, estas relações são capazes de produzir maior nível de desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade às organizações envolvidas. 
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DA TRANSMISSÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES À 

TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS: A EPISTEMOLOGIA 

DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

 

4.1. A transmissão de dados e informações 

 

 A sociedade é composta por um conjunto de interações (provenientes de imagens, 

sons, atitudes e informações) que fluem, formando assim fluxos que determinam os processos 

econômicos, políticos e simbólicos (FERREIRA, 2002). Os fluxos relacionados às 

informações ganharam evidência frente os avanços tecnológicos que diminuíram os custos 

relacionados ao transporte, à telecomunicação e aos aspectos computacionais, em nível até 

mesmo global (KOTKIN e DEVOL, 2001). Torna-se evidente que estes custos de transação 

menores incentivam as relações entre organizações. 

 Portanto, as trocas de dados e informações entre firmas passam a ser cada vez mais 

freqüentes e necessárias na atual sociedade, ganhando assim maior importância e destaque nas 

estratégias empresariais. Por isso, a ênfase e a importância na compreensão do processo de 

comunicação e transmissão de dados e informação. 

 

4.1.1. A transmissão de sinais – modelo de comunicação de Shannon e Weaver (1949) 

 

Parte-se do modelo de comunicação proposto por Shannon e Weaver (1949), em que o 

processo comunicativo é composto de: 

• Uma fonte de informação (gerada por seres humanos, computadores ou mesmo 

de fatos naturais do ambiente), que é percebida pelo emissor; 

• O emissor que recebe a informação e a codifica em forma de mensagem 

através de uma linguagem específica, transmitindo assim essa mensagem 

através de sinais (dados) por um canal de transmissão; 

• Um canal de transmissão (neste caso, tratava-se de um canal físico), que se 

trata pelo meio ou método pelo qual os sinais são transmitidos (voz, rádio, 

televisão, gesto, etc.); 
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• O receptor que recebe este sinal e então decodifica a mensagem enviada 

através do protocolo (linguagem) que lhe é compreensível para que assim a 

mensagem chegue ao seu destino; 

• Um destinatário, que é resultado que se quis chegar com a transmissão de 

sinais e que irá ser realizado pelo receptor por forma de ação (seja essa uma 

reação ou então o próprio entendimento do sinal). 

Este esquema descrito pode ser observado graficamente na Figura 4.1 a seguir: 

 

 

Fonte: Shannon e Weaver, 1949. 

 

Figura 4.1. Processo de comunicação e transmissão de sinais 

 

Importante denotar que a Figura 4.1 apresenta também um fator ainda não explicitado 

que é a interferência de fontes de ruídos sobre o canal de transmissão de sinais (WEAVER, 

1949; BARNUM et alli, 1998). Estes ruídos são elementos indesejáveis adicionadas ao sinal 

de transmissão que são capazes de distorcer este sinal (WEAVER, 1949). 

Acrescentando-se ainda ao modelo de Shannon e Weaver (1949), Chandler (2001) 

alega haver ainda que se considerar a existência do feedback do receptor, que pode influenciar 

o processo de transferência de sinais do emissor a fim de ajustar sua performance de 

comunicação. Trata-se da comunicação dialógica em que para tudo que for transmitido existe 

uma reação, e por isso, existe uma dinâmica no relacionamento emissor-receptor que faz com 

que a comunicação seja adaptada de acordo com o andamento do processo de comunicação 

(RENN, 1992). Tal consideração está em sintonia com a teoria de Lindblom (1990) que diz 

que o emissor adapta e prevê sua comunicação de acordo com a situação e o receptor 

específico. Ou seja, a comunicação humana não está ligada somente pela linguagem entre os 

agentes, mas também pela empatia existente entre eles. 

Fonte de 
informação 

 
DestinatárioTransmissor Receptor Canal

Mensagem Sinal Sinal Recebido Mensagem 

Fonte de ruído
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Ademais, na teoria da comunicação de Shannon e Weaver (1949), os autores dizem 

que seu modelo está relacionado à transmissão de informação. Porém, neste modelo, a 

informação é tida meramente como um fluxo, sem significado. O que representa na verdade, 

simplesmente a transmissão e compreensão de sinais. Não se considera neste modelo que a 

informação é dotada de um significado. Por isso, parte-se para compreensão da construção de 

significados a partir dos sinais (dados) transmitidos. 

 

4.1.2. Definição de dado e informação 

 

Primeiramente, é necessário se compreender a definição de dados para que assim se 

possa entender como se dá a criação das informações, visto que o dado conduz à construção 

da informação. 

Assim, Setzer (2001) diz que o dado é uma seqüência de símbolos que podem ser 

quantificados ou que são quantificáveis. O autor defende que dados são entidades 

matemáticas, sendo puramente sintáticos, o que os permite ser representados através de 

formalizações. Assim, todo dado é praticamente igual a sua própria representação. Numa 

simplificação, dados são fatos registrados (DAVIS e MCCORMACK, 1979; KROENKE e 

HATCH, 1994). Esta linha de pensamento é complementada pelas idéias de Alter (1999) que 

defende que dados são fatos, imagens ou sons que podem ou não ser pertinentes ao seu 

usuário, enquanto Stair e Reynolds (2002, p.4) vão mais além alegando que dados “consistem 

em fatos não trabalhados”. 

No entanto, Rasmussen (2001) afirma existir uma diferença entre receber uma 

mensagem (dados) e entender o significado dela. Stair e Reynolds (2002) dizem que a partir 

do momento em que os dados são trabalhados (organizados ou ordenados), eles se tornam 

informações, adquirindo assim um valor adicional do valor que os fatos têm isoladamente. 

Ademais, além de valor, estes dados que se transformam em informação apresentam utilidade 

(com formatos e conteúdos apropriados para algum uso específico), adquirida através da 

importância de seu uso por parte do receptor (ALTER, 1999; FOINA, 2001). 

Assim, Wurman (1991, p.42) diz que dados “devem ser imbuídos de forma e aplicados 

para se tornar informação”. Por isso, através de dados pode-se representar a informação 

(LANGEFORS, 1995; SETZER, 2001), tanto porque Foina (2001, p.18) diz que o dado 

“representa o suporte lógico para a informação”. Deste modo, a informação é uma abstração 

informal (por isso não pode ser formalizada) e que está nas idéias de um indivíduo, com um 

significado para ele (SETZER, 2001). 
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Isso se explica melhor quando Mattos (2005) alega que a transformação de dados para 

informação depende da interpretação do indivíduo. Ou na visão de Ansoff e McDonnell 

(1993), em que os dados auxiliam na criação de informação gerencial através da imediação da 

percepção do indivíduo receptor. Neste aspecto, pode-se concluir que quando os sinais 

(dados) da mensagem são compreendidos e têm significado para o receptor, eles passam a 

serem vistos como informações (MEADOW e YUAN, 1997). 

Portanto, para trabalhar sobre os dados a fim de transformá-los em informações é 

necessário que exista conhecimento aplicado aos dados proveniente do indivíduo detentor de 

conhecimento (STAIR e REYNOLDS, 2002). Este conhecimento que se evidencia então 

através da aplicação da interpretação e da percepção do indivíduo sobre os dados recebidos. 

Assim, Stair e Reynolds (2002), estabelecem um esquema gráfico que representa o 

processo de transformação dos dados descritivos dos fatos da realidade em informações. 

 

 

 

 

Fonte: Stair e Reynolds, 2002. 

 

Figura 4.2. O processo de transformação de dados em informação 

 

Aplicando então a conceituação de dado e informação aplicada ao modelo de Shannon 

e Weaver (1949), Mattos (2005) propõe um esquema simplificado aplicado à transmissão de 

dados e informações que envolve o emissor, o canal de comunicação com protocolo 

(linguagem compreensível ao emissor e ao receptor) e o receptor, assim como representado na 

figura a seguir: 

 

 
Fonte: Adaptado de Mattos, 2005. 

 

Figura 4.3. Processo de transmissão e comunicação de dados e informações 

 

 
Emissor 

Canal de 
comunicação com 

protocolo 

 
Receptor 

Dados Informação 

O Processo de Transformação 
(aplicando conhecimento pela 

seleção, organização e 
manipulação de dados) 



 

 

110

Mattos (2005) diz que o emissor recebe inputs, ou seja, informações do meio captados 

pelos seus seis sentidos: a visão, o tato, a audição, o olfato, o paladar e o sexto sentido. 

Posteriormente, este emissor transforma esta informação numa mensagem através de uma 

linguagem, e o receptor recebe esta mensagem por um canal com um protocolo (linguagem) 

que ambos compreendam. A partir deste momento, o receptor irá interpretar a mensagem 

recebida pelo emissor e transformá-la em informação novamente. 

Importante denotar a relevância que o autor dá para o sexto sentido do emissor, que se 

baseia em premonição, telepatia e outros fenômenos que são conhecidos, porém, que ainda 

não têm explicações científicas. 

 

4.1.3. A tecnologia de informação como canal de transmissão de dados e informações 

 

Neste sentido, apesar da transformação de dados para informações depender da 

aplicação de conhecimento do indivíduo, nada impede que o processo de transmissão de 

dados possa ocorrer não somente num ambiente de relações físicas e pessoais entre 

indivíduos, mas também em ambientes virtuais mediados por tecnologia. 

Nestas condições específicas, Shapiro e Varian (1999) complementam, através de uma 

visão mais ampla, que na atual realidade em que há a transmissão de informação através de 

tecnologias, o termo informação é definido como qualquer coisa que possa ser digitalizada 

(codificada como um fluxo de bits). Portanto, os próprios dados trabalhados (informações) 

poderiam também ser transmitidos, através de suas representações por dados, com a utilização 

de tecnologias de informação. 

 Numa visão aplicada da transmissão de dados e informações no caso, especificamente, 

em que a tecnologia é o canal da transmissão de informação, Goldkuhl e Agerfalk (2002) 

dizem que uma mensagem, que pode ser produzida tanto por um ser humano ou um sistema 

de informação (representada por sinais – dados), é recebida e interpretada pelo agente 

receptor. Assim, Mattos (2005, p.2) complementa dizendo que dados: 
 

“não têm qualquer significado para as pessoas, muito menos para os computadores. 
São armazenados unicamente como uma seqüência de bits. Somente as pessoas têm 
condições de transformar um dado em informação, por meio de sua interpretação. 
Essa geralmente é fornecida por quem gerou os dados”. 
 

Esta pessoalidade na transformação de dados em informações também é defendida por 

Montenegro e Barros (1998, p.68-69) que alegam que a informação: 
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“transcende o aspecto físico do contato, é algo que impregna o interior do receptor 
com um sentido, na acepção lingüística do termo, alguma forma de conceito para o 
elemento que a obtém. A caracterização de um sujeito como receptor é fundamental 
pois, no sentido mais profundo do termo, o fato de uma televisão estar revelando um 
sinal transmitido, decodificando-o e colocando-o na tela, não significa 
necessariamente informação, pois essa televisão pode estar em um cômodo vazio. 

Em termos mais precisos, a informação é um ente relativo, pois relaciona um 
fenômeno qualquer com um sujeito, gerando nesse sujeito uma compreensão própria 
do fenômeno observado.” 

 

Portanto, conclui-se que o receptor irá interpretar a mensagem transmitida utilizando-

se de sua carga de conhecimento para transformar esta mensagem em informação (assim 

como no modelo de Stair e Reynolds, 2002 – Figura 4.2), podendo ela, inclusive, receber 

diferentes interpretações e percepções a partir da mesma mensagem, dependendo do receptor. 

Por isso, se constata mais uma vez que, mesmo que a transmissão de dados seja mediada por 

computadores, a criação de informação depende da carga individual de conhecimento 

aplicada sobre os dados da mensagem. O que pode ocorrer é que uma interpretação feita pelo 

emissor pode ser apresentada juntamente com os dados no ato da transmissão. 

            
Fonte: Adaptado de Goldkuhl e Agerfalk, 2002. 

 

Figura 4.4. A interpretação e percepção individual da mensagem 

 

No entanto, nem todas as informações podem ser transmitidas através de tecnologias 

porque algumas delas contêm cargas específicas de interpretação que dependem de noções e 

percepções comuns entre o emissor e o receptor da mensagem. Neste sentido, Capurro e 

Hjorland (2003) alegam que a concepção de informação pode ter duas distinções: esta já 

denotada, em que se tem a informação como uma coisa ou objeto (podendo ela ser denotada 

através de números de bits), ou então através de uma concepção subjetiva que depende da 

interpretação do agente cognitivo do processo. 

Esta segunda concepção parte de idéias como as de Jackson (1982) que alega que 

grande parte das informações que se tem sobre o mundo está baseada em noções das ciências 

físicas, químicas e biológicas para suas definições. Por isso o autor as denomina como 

Mensagem 
(sinal) 
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“informações físicas”. Definição essa que mesmo refutada por Horgan (1984), que diz que 

este tipo de informação está ligado na verdade a natureza substancial de cada indivíduo 

especificamente em conjunto dos eventos do qual ele vivenciou, demonstra que algumas 

informações estão ligadas a sensações, sentimentos e percepções individuais do receptor. 

Esta relação que o indivíduo faz do que vê e percebe do mundo com a informação 

obtida ou criada, traz neste instante uma relação do Fisicalismo com a Fenomenologia. Na 

visão de Husserl (1999), a fenomenologia estuda o processo no qual as informações 

percebidas indivíduos são alteradas de acordo com a maneira individual na qual esta pessoa 

percebe o mundo, ou seja, do modo como o indivíduo vê pessoalmente o mundo através de 

sua experiência de consciência. Em sua teoria, o homem interpreta o mundo que vê e que está 

ao seu alcance de compreensão e entendimento, sendo a realidade assumida de acordo como 

ela se apresenta especificamente para este indivíduo. A experiência e conhecimento prévio do 

indivíduo passam a ser fatores fundamentais para que ele interprete e compreenda a 

informação que lhe foi transmitida. 

Assim, Jackson (1982) defende que é difícil se ter uma definição precisa do mundo 

através das chamadas “informações físicas”, já que elas não são capazes de representar a 

realidade por completo devido à falta de sensações e sentimentos envolvidos no processo, tais 

como, por exemplo, para os sabores, ruídos e sensações corporais. Estes são tipos de 

conhecimentos que se adquirem através da vivência e construção do conhecimento e não 

apenas da transmissão de informação. 

Por isso, Mingers (2001) diz que os sistemas de informações podem ser limitantes nas 

transmissões de informações em decorrência da existência de cognição, percepção e 

linguagem humana envolvidos no processo. Estes elementos nem sempre conseguem ser 

explicitados quando não existe interação social entre os indivíduos (emissor e receptor), visto 

que as “informações físicas” (como descritas por Jackson, 1982) só são compreendidas por 

aqueles que tiveram a mesma base cognitiva para interpretação da informação. Ademais, 

existem fatores implícitos da comunicação que são mais bem transmitidos numa interação 

pessoal, como a comunicação corporal estudada por Argyle (1988). Pode haver 

representações corporais não verbais e gestuais (representações faciais, gestos, 

comportamentos, contatos, etc.) capazes de apoiar ou substituir a própria comunicação verbal 

(ARGYLE, 1988; LINDBLOM, 1990). 
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4.2. Fontes de dados e informações 

 

Segundo Wurman (1991), as informações podem se dar no indivíduo em cinco níveis: 

interna, conversacional, de referência, noticiosa e cultural. A figura a seguir representa os 

cinco anéis que representam as diferentes fontes de informações existentes: 

 

 
 Fonte: Wurman, 1991. 

 

Figura 4.5. Os cinco anéis de Wurman – As cinco fontes de informação 

 

 Para Wurman (1991), cada uma destas camadas de fontes de informações ao indivíduo 

pode ser explicada da seguinte maneira: 

1. Informação interna: trata-se das mensagens de governam os sistemas internos dos 

indivíduos, possibilitando o próprio funcionamento do corpo, tomando forma de 

mensagens cerebrais; 

2. Informação conversacional: são as trocas formais e informais, tal como as conversas 

com as demais pessoas; 

3. Informação de referência: opera os sistemas do mundo (ciência e tecnologia), tal como 

para os materiais de referência que se utiliza na vida do indivíduo; 

4. Informação noticiosa: baseia-se nos eventos reais da atualidade (principalmente as 

informações transmitidas pela mídia e imprensa); 

5. Informação cultural: abrange a história, filosofia e as artes na tentativa de 

compreender e acompanhar a civilização, determinando o conjunto de atitudes e 

crenças da natureza social do indivíduo. 

5. Informação cultural 

1. Informação interna 

2. Informação conversacional

4. Informação noticiosa

3. Informação de referência
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Ampliando a visão da informação de nível individual para o nível organizacional, tem-

se que a informação pode ser adquirida internamente ou externamente (WATSON et alli, 

1991; LEI et alli, 1996). 

Apoiando-se também na idéia de que informações podem ser representadas já com a 

concepção sobre os dados (de forma tácita) ou adquirida através da apresentação direta dos 

dados (explicitamente), Sprague Jr. e McNurlim (1993) alegam que as informações podem ser 

provenientes de registros de dados ou podem ser informações mais trabalhadas baseadas em 

documentações (advindas primeiramente de conceitos, ou seja, detentoras de influências de 

idéias, pensamentos e opiniões). Relacionando estes tipos de informações como a procedência 

delas (interna ou externa), os autores elaboraram as fontes de informações para as 

organizações que são descritas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1. Matriz dos quatro tipos de informações 

 

Informações Internas Externas 

Baseadas em registros 
Banco de dados interno 

tradicional 
Banco de dados público 

Baseadas em 

documentos 
Registros administrativos Livraria corporativa 

Fonte: Adaptado de Sprague Jr. e McNurlim, 1993. 

 

Assim, Sprague Jr. e McNurlim (1993) definem cada um dos quatro tipos de 

informações da seguinte maneira: 

• Informação baseada em registros internos: através de um banco de dados próprio 

da organização, ela consegue coletar dados próprios e externos que servirão de 

apoio à administração; 

• Informação baseada em documentações internas: aqui não se deve confundir com o 

banco de dados do item anterior porque se trata de registros de reflexões sobre os 

dados, por isso são, geralmente, registros provenientes da administração da 

empresa; 

• Informação baseada em registros externos: são provenientes de banco de dados 

externos à organização e utilizados principalmente por departamentos de 
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planejamento e financeiros. Estes dados são coordenados com os dados internos e 

para melhor compreender as tendências da indústria; 

• Informação baseada em documentações externas: são informações importantes 

para a compreensão externa de áreas relevantes para a organização. Os 

administradores consideram este tipo de informação como o tipo menos 

manejável, pois já contém uma análise proveniente de um agente externo. 

 

 

4.3. A informação como elemento gerador do conhecimento 

 

Xifra-Heras (1975, p.27) diz que: “A informação contribui diretamente para a 

propagação de conhecimentos”. Horgan (1984) diz que a relação próxima entre informação e 

conhecimento existe pelo fato da informação herdar a intenção do conhecimento. Isso porque, 

segundo Setzer (2001), a informação é a forma descrita do conhecimento. 

Lundvall (1996) fala que as informações são elementos específicos constituintes do 

conhecimento que pode ser decomposto em bits (dados). Sobre esta junção de informações 

para a consolidação do conhecimento, Mattos (2005, p.2) diz que: “um conjunto de 

informações interligadas e logicamente relacionadas transforma-se em conhecimento, um 

nível mais elevado que um mero conjunto de informações”. Stair e Reynolds (2002, p.5) 

complementam dizendo que “o conhecimento (...) representa a percepção e a compreensão de 

um conjunto de informações e de como estas informações podem ser úteis para uma tarefa 

específica”. Assim, David e Foray (2002) relacionam ambos alegando que a informação é 

algo passivo e inerte até que sejam aplicados conceitos cognitivos sobre ela. 

Sobre essa relação entre a informação produtora do conhecimento a própria construção 

do conhecimento, Barreto (1996, p. 2) faz algumas postulações a respeito:  
 
“Como agente mediador da produção de conhecimento, introduzimos o 

conceito de assimilação da informação (grifo do autor), como sendo um processo de 
interação entre o indivíduo e uma determinada estrutura de informação, que vem a 
gerar uma modificação em seu estado cognitivo, produzindo conhecimento, que se 
relaciona corretamente com a informação recebida. É um estágio qualitativamente 
superior ao simples uso da informação. (...) Aceitamos, que conhecimento é toda a 
alteração provocada no estado cognitivo do indivíduo, isto é, no seu estoque mental 
de saber acumulado, proveniente de uma interação positiva com uma estrutura de 
informação. Esta modificação altera o seu estoque de saber: ou porque acrescenta 
novo saber, ou porque sedimenta saber já estocado, ou porque modifica saber 
anteriormente estocado. Se nenhuma alteração ocorrer não aconteceu a assimilação 
da informação e, portanto, não se efetivou a relação informação/conhecimento.” 
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Seguindo esta linha de pensamento, Alter (1999) conclui que o conhecimento é gerado 

a partir da interpretação e ação do receptor sobre a informação adquirida, gerando assim 

resultados cognitivos que irão alocar-se no estoque de conhecimento do indivíduo receptor. 

Vale dizer que neste modelo, o conhecimento está embutido no receptor e não no conjunto de 

informações processadas. As informações são apenas elementos necessários para construção 

do conhecimento. A Figura 4.6 representa graficamente a teoria apresentada por Alter (1999). 

 

 

Fonte: Alter, 1999. 

 

Figura 4.6. Relação entre dados, informações e conhecimento 

 

Considerando então que a informação é combustível necessário para a criaçã

conhecimento do indivíduo, Sirihal e Lourenço (2002) relacionam este process

informação geradora de conhecimento através do ciclo informacional de Barreto (1

representado graficamente através da Figura 4.7. 

 
Fonte: Sirihal e Lourenço, 2002. 

 

Figura 4.7. Ciclo informacional 

 

Conhecimento acumulado 

Conhecimento

Dado 
Formatação, 
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Interpretar, 
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Resultado
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117

Neste sentido, Sirihal e Lourenço (2002) explicam detalhadamente o ciclo proposto 

por Barreto (1998) definindo as seguintes etapas para este processo apresentado: 

a) Informação é produzida pelo emissor ativamente e o indivíduo receptor pode ou 

não internalizar esta informação; 

b) Este receptor recebe a informação, interpreta-a de forma única, individual e 

interna, dando-lhe um significado pessoal; 

c) A real percepção desta informação recebida é mediada pelo estado de 

conhecimento que receptor detém; 

d) No momento em que a informação é recebida e, principalmente, percebida pelo 

receptor, ela afeta o estado de conhecimento deste indivíduo, havendo assim, um 

desenvolvimento do seu conhecimento. Sendo assim capaz de gerar novas 

informações baseadas em seu conhecimento adquirido. 

Complementarmente, diante dessa relação em que o conhecimento está em função da 

informação, Barreto (1996) propõe as seguintes formulações para propor que o 

desenvolvimento do indivíduo está relacionado às informações que ele tem: 

 

a) K = f (I) 

Representando que o conhecimento está em função da informação, o que foi 

demonstrado nas postulações apresentadas neste capítulo; 

 

b) D = f (K) 

Sabendo que o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade como um todo está 

relacionado ao conhecimento acumulado, o que, segundo Barreto (1996) está em 

sintonia como o estabelecido pelas teorias econômicas e de desenvolvimento humano; 

 

c) D = f (I) 

Assim, associando (a) e (b), tem-se que o desenvolvimento humano está em função de 

um estoque de informações que ele detém. Ou seja, mesmo que indiretamente, a 

informação acaba tendo influência nos processos de desenvolvimento humano. 

 

Entretanto, para Setzer (2001), a geração do conhecimento não depende somente da 

interpretação do receptor, como no caso da transformação de dado para informação, já que o 

conhecimento exige a vivência do objeto de conhecimento. Ou seja, a informação pode ter 

bases práticas ou teóricas, enquanto o conhecimento só pode ser prático, o que faz com que 
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existam informações que possam se relacionar com a construção do conhecimento e outras 

que não. 

Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 211) concordam com esta visão dizendo que: 

“Conhecimento é diferente de informação. O conhecimento, como a experiência, é inerente ao 

indivíduo e dele não pode ser separado”. 

 

 

4.4. Conceituação de conhecimento 

 

 Apesar de que há vastos estudos sobre conhecimento organizacional e a gestão do 

conhecimento, Nonaka e Nishiguchi (2001) dizem que é difícil encontrar um padrão de 

conceitos ou terminologias relacionadas ao conhecimento. 

 A princípio, o que se apresenta estende-se ao demonstrado até então, em que a 

construção do conhecimento depende da disposição, interpretação e compreensão do 

significado das informações. Assim, parte-se da idéia de que o conhecimento é a informação 

quando aplicados conceitos cognitivos sobre ela. 

 No entanto, este tipo de explicação sobre o conhecimento limita-o aos conceitos 

matemáticos e a definição do conhecimento é também bastante trabalhada pelas ciências 

sociais, em especial a filosofia e a sociologia (SIRIHAL e LOURENÇO, 2002). 

Deste modo, David e Foray (2002) dizem que o conhecimento é a capacidade que seu 

possuidor tem para atividades intelectuais ou manuais. Por isso, Silva (2002) acrescenta que o 

conhecimento é uma habilidade inerente às pessoas. Sobre estas considerações de 

pessoalidade, sobrepõe-se a visão de Nonaka (1994) que defende que o conhecimento é o 

processo humano dinâmico de justificativa às crenças pessoais do detentor do conhecimento 

como parte de busca da verdade. 

Setzer (2001) concorda com a questão da individualidade, mas se atém a questões de 

experiências prévias do agente receptor do conhecimento, indo assim mais além na sua 

definição, dizendo que o conhecimento como uma abstração interior e individual, que não 

pode ser inteiramente explicada apenas pela descrição, pois é proveniente de uma experiência 

ou vivência de um indivíduo. 

Probst et alli (2002, p.29) elaboram uma definição de conhecimento que compreende 

todas as características abordadas aqui: 
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“Conhecimento é o conjunto total incluindo cognição e habilidades que os 
indivíduos utilizam para resolver problemas. Ele inclui tanto a teoria quanto a 
prática, as regras do dia-a-dia e as instruções sobre como agir. O conhecimento 
baseia-se em dados e informações, mas, ao contrário deles, está sempre ligado a 
pessoas. Ele é construído por indivíduos e representa suas crenças sobre 
relacionamentos causais.” 

 

Ampliando para uma visão organizacional, Schulz (2001) diz que o conhecimento está 

ligado ao aprendizado através de prévias experiências problemáticas. Sendo assim, o autor 

considera que o conhecimento está relacionado às concepções de problemas e suas respectivas 

soluções. Por isso, tem-se uma visão na qual o conhecimento se dá como algo prático. Prosbt 

et alli (2002) têm uma idéia mais voltada à fragmentação do conhecimento organizacional ao 

conhecimento de seus funcionários, agrupados ou não, alegando que o conhecimento 

organizacional é constituído de ativos individuais e coletivos utilizados na realização das 

tarefas empresariais. 

  

4.4.1. Transmissão de conhecimento 

 

Partindo então da idéia de que a construção de conhecimento está relacionada à 

transmissão de informação, esta por sua vez, decodificada através de dados, tem-se uma 

relação entre emissor e receptor para transmissão de conhecimento de acordo com a figura a 

seguir: 

 

 

Figura 4.8. Fluxograma de transmissão de conhecimento entre emissor e receptor 

 

 Vale denotar, como já explicitado anteriormente, que este processo depende da 

interpretação visão de mundo do receptor (tal como seu estoque de conhecimento), o que pode 

gerar distorções entre o conhecimento do emissor e do receptor. Ademais, não se pode 

esquecer que o dado representado na figura acima pode se apresentar como fatos, imagens, 

sons ou algarismos (ALTER, 1999). 

Conhecimento Estoque de 
Conhecimento

Informação Informação Dado

Emissor Receptor



 

 

120

 Apesar deste modelo simplificado representar de fato o fluxo da mensagem 

proveniente do estoque de conhecimento do emissor até a sua construção no receptor, o 

modelo de transmissão de conhecimento abordado neste estudo segue conceituações mais 

robustas de conhecimento, englobando questões relativas ao conhecimento explícito e o tácito 

(que envolve questões relacionadas às informações “físicas” descritas no capítulo anterior). 
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A TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO INTER-

ORGANIZACIONAL 

 

 

 

5.1. A busca por conhecimento 

 

A transmissão de conhecimento pode, a priori, parecer algo simples para os gestores 

de organizações, entretanto, existe o que Cunha et alli (2006) chamam de “miopias” entre os 

administradores de empresas associadas. Uma delas advém do fato de que a própria 

administração de organizações consorciadas em rede não costuma ser algo inerente às 

concepções destes gestores. Prahalad e Ramaswamy (2004, p. 234) alegam que “para a 

maioria dos gestores, a colaboração não é uma tarefa fácil nem natural”, o que denota a 

dificuldade em se buscar uma visão colaborativa entre os administradores. Essa “miopia” 

consiste no fato de que os gestores geralmente são individualistas quando pensam em suas 

organizações, levando sempre em consideração aspectos competitivos. A própria confiança 

entre os membros acaba sendo afetada pela mentalidade individualista e da expectativa de um 

comportamento também individualista dos parceiros da rede. 

Por isso, comumente os gestores acabam sendo aversos a disseminarem os 

conhecimentos que a organização detém. Existe o medo de desapropriação do conhecimento 

da empresa para um concorrente potencial ou ainda de um processo de transmissão de 

conhecimentos acarretar em elevados custos de transferência (CONTRACTOR e LORANGE, 

2002). Grande parte dos gestores segue uma linha de pensamento em que há a necessidade em 

se proteger o conhecimento adquirido pela empresa e de se reduzir custo para que se possa 

manter-se competitivo no mercado. Sobre isso, von Hippel (2005) afirma que se caso uma 

empresa prefira manter em sigilo seus conhecimentos de inovação, ela pode não adquirir 

ganhos com isso porque os concorrentes, através de benchmarking, poderão implementar 

inovações bastante semelhantes, capazes de suprir as necessidades do conhecimento em 

questão. Diante disso, a melhor forma para se evitar este distorção seria desenvolver 

inovações e conhecimentos conjuntamente buscando uma melhor eficiência e rapidez do 

processo de desenvolvimento, o que poderia ser mais interessante para a organização dado 

este contexto. 

O modelo de Probst et alli (2002) demonstra a interação da organização com suas 

fontes externas de conhecimento considerando as lacunas (limitações) da própria empresa e 
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de sua rede de interações. Quando não existe o conhecimento demandado na organização, 

pode-se utilizar o benchmarking externo dos conhecimentos existentes na concorrência. 

Quando o conhecimento ainda não existe, ele deve ser desenvolvido. A figura a seguir 

representa graficamente este modelo descrito: 

 

 
Fonte: Adaptado de Probst et alli, 2002. 
 

Figura 5.1. Tipos de lacunas de conhecimento e medidas para identificação de 
conhecimento 

 
 

5.2. A busca por conhecimento externo à organização 

 

 Num mundo de crescente complexidade em que o conhecimento se encontra em 

rápido e constante desenvolvimento, emerge-se a necessidade em se buscar alternativas de 

obtenção de conhecimento fora das fronteiras da organização, principalmente porque as 

organizações enxutas não costumam ter capacidade de estocar todo conhecimento necessário 

para suas atividades (ANAND et alli, 2002). 

A possibilidade de busca do conhecimento externo à organização como outra fonte 

aquém das capacidades internas da organização (ZELLMER-BRUHN, 2003), posiciona a 

empresa de modo que ela possa obter conhecimento através de seus stackholders, ou seja, 

aqueles externos à organização e que por algum motivo têm interesses particulares nas 

atividades desta firma (PROBST et alli, 2002). Probst et alli (2002, p.100) falam que: “Os 

stackholders mais importantes mencionados na literatura são geralmente clientes, 

fornecedores, proprietários, representantes dos funcionários/funcionários, políticos, mídia e 

líderes de opinião, o mundo financeiro e o público em geral”. Deste modo, os autores 

propõem o seguinte esquema: 
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 Fonte: Probst et alli, 2002. 

  

Figura 5.2. Relações de conhecimento interno da organização com o conhecimento dos 

stackholders 

 

No entanto, o principal conhecimento que as organizações buscam externamente não 

está relacionado aos principais stackholders propostos por Probst et alli (2002), já que se trata 

do conhecimento do concorrente. 

Sobre o conhecimento concorrente, Menon e Pfeffer (2003) demonstram em seu 

trabalho que estas fontes de conhecimento externas à organização estão sendo preferíveis às 

internas porque o conhecimento proveniente dos concorrentes é visto com mais valor que 

aquele produzido internamente. Isso devido ao fato de que o conhecimento externo é mais 

escasso, custoso e difícil de obter-se que aquele próximo e interno. Outro motivo de valoração 

do conhecimento externo é que as empresas são incentivadas a realizar benchmarking do 

concorrente, apropriar-se do conhecimento adquirido e realizar aprimoramentos capazes de 

superar o produto ou serviço concorrente, enquanto o conhecimento interno está bem mais 

disponível e mais voltado à oportunidade potencial, que não recebe muita atenção por causa 

do risco envolvido em tornar viável a aplicação deste conhecimento. Os autores acreditam que 

neste contexto, muitas organizações preferem adquirir conhecimento externo ao invés do 

desenvolvimento do conhecimento interno. 
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 Hansen (1999) diz que para este processo de troca de conhecimentos entre 

organizações depende da capacidade da empresa em procurar o conhecimento específico no 

ambiente externo, entre outras firmas, entretanto para que a transmissão do conhecimento 

ocorra de fato é necessário que existam fortes laços de relacionamento entre as organizações 

envolvidas. 

  

5.3. Transmissão do conhecimento organizacional 

 

 Esta mais recente era pela qual a economia atravessa tem como característica que a 

geração de conhecimento exige uma concepção de colaboração entre os agentes (TERRA, 

2005). 

  

5.3.1. Tipos de conhecimento 

 

 Para os propósitos da transmissão do conhecimento, pode haver dois tipos de 

conhecimento, o tácito e o explícito. Entender o que cada um desses conhecimentos 

representa, tal como as formas de interação entre eles, é de suma importância para a 

compreensão do modelo utilizado neste estudo. 

  

5.3.1.1. Conhecimento explícito (codificado) 

 

Nonaka e Takeushi (1997) dizem que o conhecimento explícito está ligado à 

racionalidade do indivíduo. Oliveira Junior (2001) diz que este tipo de conhecimento é aquele 

capaz de ser transmitido através de linguagem formal e sistemática. Isso faz com que o 

conhecimento explícito se caracterize por ser representado de forma clara e compreensível 

para qualquer um que entende a simbologia na qual ele é transmitido, podendo ser 

manipulado facilmente através informações formalizadas. 

Nonaka e Takeushi (1997) falam ainda que o conhecimento explícito lida com 

acontecimentos passados porque são processados posteriormente ao acontecimento do fato 

gerador do conhecimento (por isso é chamado de conhecimento digital). Sua formalização faz 

com que ele seja gerado independetemente do contexto no qual está inserido, portanto, a 

vivência da situação não interfere na sua concepção. 

Sobre a existente relação próxima entre a simbologia codificada e o conhecimento 

explícito, Figueiredo (2005, p.53) diz que: “O conhecimento explícito também pode ser 
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definido como o estado mais nobre que a informação atinge”. Isso porque este tipo de 

conhecimento é constituído por informações explicitamente claras e formais, ou seja, 

informações indiscutíveis em sua compreensibilidade e que não dependem da vivência do 

receptor para sua construção. Estes aspectos fazem com que o desenvolvimento deste 

conhecimento formal esteja bastante próximo de seu estágio anterior. 

 Entretanto, Nonaka (1994) fala que o conhecimento que pode ser expresso em palavras 

e números representa apenas a ponta do iceberg de todo o conhecimento existente. 

 

5.3.1.2. Conhecimento tácito 

 

 Baseando-se nos estudos filosóficos de Polanyi (1966) sobre a dimensão tácita do 

conhecimento, Nonaka (1994) alega a possibilidade de se expandir estes conceitos para uma 

direção mais prática. 

Figueiredo (2005, p.48) diz que: “O conhecimento tácito está associado à capacidade 

de agir das pessoas, às suas habilidades, expertises, experiências, competências, raciocínio, 

modelos mentais, conclusões, gerações de idéias, opiniões, emoções, valores, intuição, 

criatividade, crenças, etc”. 

Trata-se de um conhecimento implícito proveniente das “informações físicas”, que são 

baseadas em sensações, sentimentos e percepções do indivíduo. Este conceito de informação é 

defendido por autores como Jackson (1982), e é discutido no capítulo anterior deste trabalho. 

 Complementarmente, Nonaka e Takeushi (1997) dizem que o conhecimento tácito 

inclui elementos cognitivos e técnicos. 

• Os elementos cognitivos estão ligados aos “modelos mentais”, em que os seres 

humanos estabelecem pensamentos análogos para entender e perceber a sua 

realidade. Nas palavras de Senge (2001, p.42), os “modelos mentais” são 

“pressupostos profundamente arraigados, generalizações ou mesmo imagens que 

influenciam nossa forma de ver o mundo e de agir”. 

• Os elementos técnicos estão relacionados ao know-how6 concreto. 

 Nonaka e Takeushi (1997) completam ainda que o conhecimento tácito é proveniente 

do conhecimento experimental (adquirido pela vivência de experiências dentro de uma 

situação e contexto) e é criado no ato de seu recebimento no contexto prático de seu 

acontecimento. 

                                                 
6 A definição conceitual de know-how é apresentada no item 4.1.3 deste capítulo. 
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Vale ressalta por fim que apesar do conhecimento tácito não ser tão evidente quanto o 

conhecimento explícito, ele vem recebendo gradativamente maior atenção por parte dos 

gestores de conhecimento (Augier e Vendelo, 1999). Assim, este tipo de conhecimento vem 

ganhando maior importância e evidência para as considerações dos gestores de conhecimento 

nas organizações. 

  

5.3.1.3. Tipos de conhecimento segundo Lundvall (1996) 

 

Lundvall (1996) propõe quatro tipos de conhecimentos que se inserem na percepção e 

divisão proposta nos itens anteriores de conhecimentos tácitos e explícitos. O autor traz 

definições importantes de conhecimento necessárias para se compreender alguns processos de 

aprendizado e transmissão de conhecimento. Deste modo, as definições de Lundvall (1996) 

seguem-se como sendo: 

• Know-how: trata-se em “saber como” realizar determinada tarefa, estando assim 

ligado à habilidade que o indivíduo tem em fazer algo, portanto, está ligado à 

produtividade na realização de atividades. Tais ações estão, portanto, relacionadas 

às experiências práticas do indivíduo, estando relacionado ao conhecimento tácito; 

• Know-what: relacionado ao “saber o quê”, ou seja, o conhecimento sobre os fatos, 

sendo aqui, uma concepção de conhecimento mais explícita, aproximando-se do 

conceito de informação; 

• Know-why: ligado ao “saber por que”, aproximando-se da idéia de conhecimento 

científico, explicando as causas dos fatos através dos princípios e leis da natureza, 

na mente humana e na sociedade. Aproxima-se mais do conhecimento explícito; 

• Know-who: é o conhecimento relacionado ao “conhecer quem”, ou melhor, saber 

quem é que sabe fazer determinadas tarefas através de relacionamentos sociais, 

tratando-se assim de um conhecimento. Deste modo, está mais relacionado ao 

conhecimento tácito. 

 

5.3.1.4. A interação entre conhecimento tácito e conhecimento explícito para transmissão 

do conhecimento entre indivíduos 

 

 Segundo Nonaka e Takeushi (1997, p.79): “A criação do conhecimento organizacional 

é uma interação contínua e dinâmica entre o conhecimento tácito e explícito”. A figura 
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proposta por Silva (2002) representa a interação entre as formas de conhecimento tácito e 

explícito que são tidos como complementares e que resulta na dinâmica da construção do 

conhecimento organizacional (NONAKA e TAKEUSHI, 1997; DUCATEL, 1998). 

 

 
Fonte: Silva, 2002. 

 

Figura 5.3. A troca de conhecimentos tácitos e explícitos 

 

Ao refletir primeiramente na transmissão de conhecimento, pensa-se na transmissão de 

conhecimento codificado (explícito) de informações, entretanto, muitas destas informações 

são tácitas e dependem da relação direta entre os indivíduos para que ocorra a transmissão e 

percepção deste tipo de conhecimento (DUCATEL, 1998). Tanto porque Nonaka (1994) diz 

que como o conhecimento tácito é difícil de se verbalizar e se codificar, ele acaba sendo 

transferido por imitação e prática. 

Nonaka e Takeushi (1997) dizem que este conceito é comum principalmente entre as 

organizações do Ocidente, em que as visões e valores são diferentes das empresas do Oriente. 

Isso porque a cultura oriental é mais contextual que informacional (BENEDICT, 1967). Fato é 

que os autores do modelo proposto, Nonaka e Takeushi (1997), são orientais (japoneses), e 

entendem que a transmissão de conhecimento não se limita ao mero “processamento de 

informações” (o que seria possível exclusivamente ao conhecimento explícito), o aprendizado 

depende também da exploração e transmissão de conceitos tácitos, que como já mencionado, 

estão ligados a fatores como conclusões, palpites, intuições e insights dos indivíduos. 

O fato do estilo ocidental ser mais direcionado à troca de conhecimentos explícitos, 

faz inclusive com que os norte-americanos sejam mais conduzidos ao uso de tecnologias de 

informação para transmissão de conhecimento (no caso, o conhecimento codificado, 

explícito). Isso porque as organizações ocidentais estão voltadas à criação do conhecimento, 
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principalmente, pela análise de informações, enquanto os orientais dão maior ênfase à 

experiência dos indivíduos para este processo (NONAKA et alli, 1996). 

Ademais, Nonaka et alli (1996) dizem que no modelo oriental, a troca de 

conhecimentos tácitos e explícitos se dá no nível grupal, enquanto no ocidente é típico que a 

troca de conhecimentos ocorra no nível individual do funcionário. 

A partir destas considerações culturais da forma de se transmitir o conhecimento entre 

organizações, conclui-se que um modelo embasado na cultura oriental vai além das 

considerações ocidentais, o que torna o modelo de troca de conhecimentos tácitos e explícitos 

mais robusto que o modelo que engloba, majoritariamente, a transferência de conhecimentos 

explícitos. 

 

5.3.2. Transmissão de conhecimento em relações inter-organizacionais 

 

 Visto que a transmissão de conhecimento pode se dar através de todas as 

possibilidades de interação entre os conhecimentos tácito e explícito, existem quatro formas 

de transmissão de conhecimento: de tácito para tácito; de tácito para explícito; de explícito 

para explícito; de explícito para tácito. Nonaka e Takeushi (1997) apontam que cada uma 

destas quatro interações pode trazer um modo de conversão de conhecimento, assim como 

apresentado na figura a seguir: 

 
Fonte: Nonaka e Takeushi, 1997. 

 

Figura 5.4. Quatro modos de conversão de conhecimento 

 

 Deste modo, assim como demonstrado na figura acima, segundo Nonaka e Takeushi 

(1997), existem quatro maneiras de conversão de conhecimento, as quais os autores explicam 

da seguinte maneira: 

Socialização Externalização 

Internalização Combinação 
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• Socialização: um processo de compartilhamento de experiências, possibilitando 

assim a criação de conhecimento tácito, como modelos mentais ou habilidades 

técnicas compartilhadas. Sendo assim, é capaz de existir através da observação, 

imitação e prática. Importante denotar que neste caso, o intermédio de tecnologias 

de informação não são suficientes, visto que os sentidos físicos e as reações 

psicoemocionais, fundamentais para a transmissão do conhecimento tácito, não 

conseguem ser transmitidas. Ademais, o segredo para este processo é a aquisição 

do conhecimento tácito através da experiência vivencial; 

• Externalização: trata-se do processo em que o conhecimento tácito é articulado em 

conceitos explícitos, expressando assim o conhecimento tácito na forma de 

metáforas, analogias, conceitos ou hipóteses do modelo. A forma de se externalizar 

este conhecimento tácito é visto como um processo de criação do conceito 

provocado pelo diálogo ou reflexão coletiva; 

• Combinação: depois de criados conceitos explícitos através da externalização, 

estes podem ser modelados num processo de sistematização dos conceitos 

envolvidos para representar o conhecimento. Este processo combina, acrescenta e 

caracteriza conhecimentos através de documentos, formalizações, conversas à 

distância (telefonemas, por exemplo) ou redes de comunicação computadorizada; 

• Internalização: para incorporação individual do conhecimento explícito para o 

âmbito tácito (como, por exemplo, o know-how), precisa-se aprender na prática, 

através do chamado learning by doing. Quando não há essa experiência pessoal 

própria, a internalização pode até ocorrer se o grau de realismo dos fatos 

observados pelos indivíduos for bastante convincente e capaz de construir um 

modelo mental tácito. 

Nonaka e Takeushi (1997), a partir das interações existentes entre os conhecimentos 

tácitos e explícitos (demonstrados da Figura 5.4), propõem uma espiral do conhecimento, na 

qual os processos de se retro-alimentam num ciclo de conhecimento. Neste processo, o 

conhecimento adquirido no nível individual pode ser transferido para o nível grupal e este 

para o organizacional. Para cada um dos processos existentes de interação de conhecimento 

existe, em contrapartida, uma maneira de viabilizar esta interação. A figura a seguir 

representa quais processos de transmissão cognitiva possibilitam a transmissão de 

conhecimentos entre indivíduos. 
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Fonte: Nonaka e Takeushi, 1997. 

 

Figura 5.5. Espiral do conhecimento 

 

 

5.4. Construção do campo (troca de conhecimentos tácitos) 

 

Para que haja possibilidade de se criar este ambiente propício à interação social, von 

Krogh et alli (2000) afirmam haver a necessidade em se criar um clima que favoreça 

relacionamentos pessoais e para isso, alguns fatores são essenciais. Primeiramente, incentivar 

alto grau de solicitude nas organizações, é o que Nonaka (1991) menciona ser importante 

porque através disso, pode-se ter bons níveis de convivência, o que leva a um ambiente de 

compartilhamento cooperativo entre os funcionários, que passam a ter maior capacidade de 

distribuir conhecimento tácito, que é fundamental para geração de conhecimento. 

O segundo fator importante é o que Kim e Mauborgne (2003) concluem em sua 

pesquisa, alegando que além deste clima de convívio, aprendizado e solicitude na 

organização, existe a necessidade em se ter integridade entre os funcionários e principalmente 

que eles confiem no seu líder para haver esta possibilidade de um ambiente que favoreça a sua 

criatividade e inovação. 

Deve haver cultura de aprendizado na empresa. Segundo Adams e Lamont (2003), as 

organizações competitivamente mais evoluídas são aquelas capazes de gerar conhecimento 

num ambiente que exista a cultura de aprendizado entre os funcionários. Probst et alli (2002) 

dizem que socializar um funcionário está ligado à idéia de familiarizá-lo com a cultura e os 

valores da empresa. Zairi e Al-Mashari (2005) dizem ainda que esta idéia de ambiente que 

favorece o aprendizado deve ser algo sustentável na organização. Assim, pode-se adquirir por 
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uma integração das tarefas dentro de um ambiente de criação potencial, o que leva a uma 

performance superior da empresa baseada no conhecimento construído. 

Hamel (1991) alega que para o aprendizado existir entre as organizações é necessário 

haver transparência entre elas, numa relação em que existe abertura e acessibilidade entre os 

parceiros de uma aliança, o que demonstra receptividade ao ensinamento e à aprendizagem 

dos envolvidos na transmissão de conhecimento inter-organizacional. 

 Borgatti e Cross (2003) acrescentam também a importância que se tem nas inter-

relações pessoais da organização para que cada funcionário saiba procurar a informação e o 

conhecimento que precisa entre os próprios membros da empresa. Para isso, basta que haja 

um ambiente que possibilite cada funcionário saber a especialidade do outro, saber o valor 

dessa informação, e ter acessibilidade (principalmente em relação ao tempo disponível) a esse 

detentor de conhecimento. Diante disso, Hansen (2002) amplia esta visão para o âmbito 

organizacional, falando da importância em se procurar o conhecimento necessário com os 

parceiros empresariais disponíveis, alegando inclusive que as redes menores têm maior 

capacidade na obtenção do conhecimento (tanto em rapidez quanto em acessibilidade) devido 

à maior facilidade em se procurar o conhecimento específico dentro desta rede. Em outras 

palavras, Lesca et alli (2004) chamam essa capacidade da empresa em saber procurar 

conhecimentos externos de forma eficiente de inteligência antecipativa. 

A transmissão de know-how entre organizações, principalmente se dispostas em redes, 

ocorre somente em relações existentes há algum período de tempo (VON HIPPEL, 1988; 

KOGUT e ZANDER, 1992). Ademais, pressupõe-se que nesta relação de longo prazo cria-se 

uma linguagem específica entre os membros da aliança que é compartilhada apenas pelas 

organizações participantes da rede (KOGUT e ZANDER, 1992; LUNDVALL, 1996). 

Para Prahalad e Ramaswamy (2004), o ambiente deve conter alguns elementos para 

caracterizar um ambiente propício à transmissão do conhecimento, são eles: 

• Descontinuidade competitiva; 

• A globalização aumenta a importância do acesso às competências de toda 

organização a fim de se evitar redundâncias; 

• Acesso a competências, não apenas à banco de dados: “O ambiente de 

conhecimento tem muito mais a ver com pessoas que com tecnologia”; 

• Os capacitadores técnicos e sociais devem reconhecer heterogeneidade de 

empregados no processo de transmissão de conhecimento; 
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• O ambiente de conhecimento deve estar em afinco com a cultura da empresa, 

assim como o conhecimento se associa com o indivíduo, o ambiente de 

conhecimento se associa com a organização. 

Diante disso, pode-se dizer que o ambiente institucional o qual as organizações estão 

inseridas deve conter elementos que favoreçam os aspectos apresentados e sirva como 

facilitador do processo de transmissão de conhecimento. O problema é que caso não exista a 

formação deste ambiente institucional propício, tende-se a ter o despreparo para as ações 

colaborativas por parte dos gestores, o que faz com que, algumas vezes, a própria base 

institucional existente seja limitante. Assim, as organizações podem envolver-se mutuamente 

de forma a não agirem sinergeticamente em relação à associação de idéias e aprendizados. 

Estudos como o de Gonçalves e Gavio (2002) denotam o despreparo institucional em algumas 

redes inter-organizacionais brasileiras. Problemas de âmbito político-institucional no Brasil 

em alianças organizacionais também são observados por Amato Neto (2005). 

 Daí a importância em se construir coletivamente elementos institucionais capazes de 

emergir e possibilitar as relações de troca de conhecimentos entre as organizações. Por isso a 

necessidade de haver um processo flexível capaz de criar novos arranjos institucionais 

conforme se desenvolvem estratégias relacionadas à aprendizagem organizacional (CHILD e 

HEAVENS, 1999). Deve haver um processo constante para permitir institucionalmente que o 

conhecimento seja recebido e transferido. 

 

 

5.5. Diálogo (de conhecimento tácito para explícito) 

 

Tyre e von Hippel (1997) denotam a importância da comunicação para que possa 

haver aprendizagem e assim transmissão de conhecimento entre os indivíduos. Para os 

autores, os processos de aprendizado são resultados de relações sociais diretas que levam às 

discussões e argumentações. Pask (1980) já denotava esta importância dos diálogos entre os 

indivíduos para transmissão de conhecimentos através da sua teoria da conversação em que as 

relações de conversas sociais entre as pessoas poderiam ser ferramentas para se produzir, 

reproduzir, aplicar e ensinar de volta um determinado conhecimento. 

 Nonaka e Takeushi (1997) alegam que além do diálogo e comunicação entre os 

indivíduos, a reflexão coletiva também pode ser um meio de se transmitir conceitos tácitos 

para o âmbito explícito. Para estas reflexões coletivas acontecerem é necessário, segundo 
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Järvinen e Poikela (2001), haver o desenvolvimento de atividades em grupos capazes de gerar 

uma reflexão conjunta destes elementos. 

 Pask (1980) ainda denota a importância do dialógo como forma direta de se corrigir 

qualquer mal entendido ocorrido através de outras maneiras de se transmitir o conhecimento, 

tal como uma forma de se extender a amplitude do conhecimento transmitido através da 

explanação e dialógo direto entre as partes. 

 

 

5.6. Associação de conhecimento explícito (troca de conhecimentos explícitos) 

 

 O processo de transmissão de conhecimentos explícitos se dá através da combinação 

de conhecimentos explícitos, ou seja, na junção de diferentes conhecimentos a fim de se fazer 

com que os indivíduos consigam adquirir um estoque de conhecimento explícito maior que o 

anterior. 

Davenport e Grover (2001) dizem que o conhecimento é algo criado e aplicável às 

mentes dos seres humanos, o que leva a crer que por mais que a tecnologia possa prover 

assistência para a gestão do conhecimento e ter um papel decisivo na capacidade de difusão 

do conhecimento, ela em si não é capaz de ser elemento centralizador do conhecimento. 

Nonaka et alli (1996) afirmam que é importante que haja tecnologia da informação numa 

empresa que desenvolve e cria conhecimento, mas esta tecnologia deve ser utilizada como 

auxiliar ao processo de criação de conhecimento, não como foco principal da organização. 

Pinsonneault e Kraemer (2003) também observam que a tecnologia de informação é uma 

ferramenta importante, mas que não deve assumir papel maior que sua própria concepção e 

potencialidade.  

Lagerström e Andersson (2003) complementam dizendo que a criação e a distribuição 

completa de conhecimento são limitadas se utilizados apenas meios de tecnologias de 

informação. Isso porque o conhecimento tácito dos indivíduos é compartilhado através de 

interação social, restando aos sistemas de informações tecnológicos apenas a difusão do 

conhecimento explícito. 

 Entretanto, a função da tecnologia no processo de transmissão de conhecimento não 

pode ser menosprezada. As tecnologias de informação são bastante utilizadas para a 

transmissão de conhecimento explícito, que estando de forma codificada e sem dependência 

da interação pessoal entre pessoas, podem desta maneira ter maior poder de disseminação e 
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processamento. Farrell (2003) denota que as tecnologias de informação podem ter um papel 

auxiliar nos processos de inovação da organização. 

 No mais, os sistemas de informações, segundo Markus (2001), podem conter 

informações com conhecimento agregado, denominado este estilo de tecnologia de sistema do 

conhecimento. Sobre esta perspectiva, Rezende (2002, p.85) diz que: 

 
“Todo e qualquer sistema que manipula ou gera conhecimentos organizados 

para contribuir com os seres humanos, com as organizações e com a sociedade como 
um todo pode ser chamado de SC [sistema do conhecimento]. Isso significa a 
difusão das informações relevantes e úteis, “trabalhadas” por pessoas e / ou por 
recursos computacionais, produzidas com qualidade e de forma antecipada, 
transformando-as em conhecimento explícito”. 

 

 Nota-se que apesar de se entender que um sistema de informação não é capaz de gerar 

conhecimentos (destacou-se no início deste capítulo que o conhecimento é algo intrínseco ao 

ser humano), observa-se além desta distorção conceitual, percebendo que o processo de 

combinação pode ser mais produtivo através da intermediação das tecnologias de 

informações, dado que este tipo de conhecimento está apoiado em informações claras e 

explícitas. 

 

 

5.7. Aprender fazendo (de conhecimento explícito para tácito) 

  

Considerando o processo de internalização do modelo de Nonaka e Takeushi (1997), 

tem-se o aprendizado vivencial, em que o conhecimento do indivíduo se constrói através da 

observação das demais pessoas, associada à sua experiência vivenciada. No modelo de Kolb 

(1984), o conhecimento é proveniente da transformação da experiência na qual o indivíduo 

compreende o fato ou objeto vivenciado e transforma-a em conhecimento. Essa interiorização 

ocorre através de quatro processos: 

• Observação e reflexão: o indivíduo analisa a situação ou fato através de uma 

experiência alheia; 

• Formação de conceitos abstratos e generalizações: após observado como ocorre 

determinado fenômeno, o indivíduo realiza abstrações mentais por si a fim de 

obter generalizações que expliquem para ele próprio como ocorre determinado 

fenômeno observado; 
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• Teste dos conceitos em novas situações: perante uma situação semelhante à 

observada, o indivíduo aplica os conceitos abstraídos e tenta realizar praticamente 

seu conhecimento de acordo com o que foi observado; 

• Experiência concreta: através da própria experiência vivenciada, o indivíduo 

aprende e adquire conhecimento sobre determinado fato, através desta experiência 

acumulada ele irá refletir posteriormente através da observação sobre outro 

fenômeno, formando assim, um ciclo. 

Isso quer dizer que não basta apenas uma observação analítica sobre os fenômenos ou 

simplesmente a constante prática isolada, é necessário haver uma conceituação aplicada à uma 

vivência experimental. A figura a seguir demonstra graficamente o processo de aprendizagem 

experimental proposto por Kolb (1984). 

 
Fonte: Kolb, 1984. 

 

Figura 5.6. Processo de aprendizagem experimental 

 

O modelo de Piaget (1979) também segue esta mesma conceituação, em que 

aprendizagem é um processo de interação do indivíduo, em que ele assimila, através de 

conceitos, esquemas para uma posterior transformação experimental em seu conhecimento. 

Tem-se que esse sistema de aprendizado pode ocorrer tanto internamente, entre os 

funcionários da organização (LEONARD-BARTON, 1998), quanto externamente, através da 

busca de aprendizagem externa (ZELLMER-BRUHN, 2003). Internamente, além da 

aprendizagem adquirida através da interação entre os funcionários da empresa, evidencia-se a 
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experimentação como fator importante na construção do conhecimento através dos estudos de 

Leonard-Barton (1998), que afirma ser importante haver liberdade ao funcionário da empresa 

em se realizar experimentação e prototipagem. Para tal, deve haver um ambiente que favoreça 

o fracasso para que assim se possa desenvolver adequadamente uma inovação, aprendendo 

através dos erros cometidos. Externamente, Cohen e Levinthal (1990) dizem que esta 

capacidade da organização em levar para dentro da empresa e fazer uso do conhecimento 

entre os funcionários é a capacidade de absorção que ela tem em suas relações externas, 

provenientes desta mesma capacidade que cada funcionário possui. Os autores alegam ainda 

que a capacidade de absorção do conhecimento está ligada com o ambiente de inovação que a 

empresa possui, o que proporciona uma estrutura de comunicação capaz de fazer com que os 

funcionários troquem informações entre si. No entanto, diversos fatores podem inferir no grau 

de aprendizado de uma organização, como o tipo específico de conhecimento oferecido, a 

similaridade entre as empresas envolvidas no processo de aprendizagem e na familiaridade 

existente (ou não) entre as firmas inter-relacionadas (LANE e LUBATKIN, 1998; LANE et 

alli, 2001). 

Kim e Inkpen (2005) denotam ainda a importância do aprendizado, alegando que o 

aprendizado através de uma aliança representa mais que a aquisição de conhecimento, 

englobando também a acumulação de capacidades via alianças de experiências. Deste modo, a 

busca pelo conhecimento inter-organizacional põe em evidência os processos de 

aprendizagem entre empresas. Quanto maior a capacidade de aprendizagem da organização, 

maior sua capacidade de geração de conhecimento (SENGE, 2001). 

Por fim, numa visão ampliada do indivíduo à organização, vale destacar as conclusões 

do estudo de Simonin (1997) em que o autor alega que não basta que as empresas associem-se 

em alianças estratégicas para a obtenção de conhecimento se elas não são capazes de 

internalizarem o aprendizado externo. O que quer dizer que a simples união estratégica entre 

organizações não tem efeitos para o desenvolvimento cognitivo das empresas caso não exista 

um processo de aprendizado capaz de incorporar os elementos cognitivos externos. 
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METODOLOGIA 

 

 

 

6.1. Tipo e natureza da pesquisa 

 

Rehfeldt (1980, p.62) diz que a dissertação de mestrado é a “aplicação de uma teoria já 

existente para analisar determinado problema”. Por isso, o primeiro passo do presente estudo 

foi estabelecer um plano teórico através de extensa pesquisa bibliográfica sobre a área de 

pesquisa do estudo (o conhecimento e as relações inter-empresariais). 

Buscou-se assim referenciar um estudo bibliográfico sobre os assuntos relevantes para 

a formulação de um quadro conceitual denso capaz de suportar a pesquisa de campo posterior. 

Além do mais, esta revisão bibliográfica serve também de compreensão para o 

posicionamento perante o atual estado da arte revisto. 

Para formulação deste arcabouço teórico estabeleceu-se uma pesquisa exploratória 

sobre a gestão do conhecimento e as relações inter-empresariais, elementos estes necessários 

para a teorização e a problemática proposta. O primeiro passo foi buscar conceitos para 

compreensão das realizações das empresas participantes de uma aliança estratégica a fim de 

se verificar as melhorias provenientes da coordenação das atividades empresariais intra-

aliança. De antemão, este esforço de pesquisa inicial busca compreender como se criam as 

condições formação, implantação, funcionamento, bem como as expectativas e razões de 

perpetuação das alianças estratégicas. 

Estes fatores servirão como norteadores para a compreensão das necessidades e 

demandas do conhecimento relacionado às alianças. Por isso, posteriormente, estabeleceu-se 

parâmetros conceituais sobre a transmissão de conhecimento entre organizações cooperadas a 

fim de se atribuir os elementos necessários para uma aprendizagem completa e eficiente. Esta 

parte da pesquisa terá então caráter descritivo e aspecto qualitativo. 

Até este instante, a pesquisa bibliográfica utilizada segue padrões para análise 

exploratória porque nesta parte conceitual da pesquisa há o levantamento das características e 

comportamentos organizacionais necessários para o processo de transmissão do conhecimento 

em alianças estratégicas cooperativas. Isso se justifica através de Vergara (2005) que diz que 

quando existe uma investigação típica numa área em que há pouco conhecimento científico, 

caracteriza-se o estudo como exploratório. Richardson (1999, p.17) fala que estudos 
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exploratórios “tentam descobrir relações entre fenômenos” que sejam capazes de trazer 

contribuições para construção do conhecimento científico. Sobre a pesquisa conceitual inicial, 

Cooper e Schindler (2003, p.223), dizem que “o primeiro passo em um estudo exploratório é 

uma busca de literatura secundária”. 

Deste modo, o passo seguinte foi fragmentar o processo de transmissão de 

conhecimento entre organizações em atividades e comportamentos específicos das empresas a 

fim de que se tornasse possível averiguar quais destas ações são, de fato, implantadas pelas 

empresas estudadas. Diante da intenção de se verificar estes procedimentos organizacionais 

propostos, a segunda parte da pesquisa destinou-se a um estudo de campo em que se analisará 

a presença (ou não) de ações e comportamentos específicos entre membros de uma aliança 

estratégica de pequenas e médias empresas, a fim de se verificar como funciona a transmissão 

de conhecimento entre estas organizações. Assim, a utilização do estudo de caso foi escolhido 

porque é uma forma de verificar o processo de transmissão de conhecimento das empresas 

participantes de uma aliança estratégica horizontal. A utilização desta estratégia se impõe 

porque Yin (2001, p.19) diz que “os estudos de caso apresentam a estratégia preferida quando 

se colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real”. Assim, pôde-se compreender, na prática, os processos de 

transmissão de conhecimentos entre empresas participantes de uma aliança estratégica 

horizontal. Trata-se então de uma pesquisa empírica em que “se dedica a codificar a face 

mensurável da realidade social” (ANDRADE, 2004, p.18), frente à necessidade em observar 

como estes processos cognitivos ocorrem na realidade. 

Aplicando-se o estudo de caso ao objeto específico de análise deste estudo, 

encontram-se justificativas para este tipo de pesquisa também diante das idéias de Halinen e 

Törnroos (2005) que alegam que o estudo de caso é uma forma de se verificar as 

complexidades e as dinâmicas de redes de organizações. 

Halinen e Törnroos (2005) dizem que para a análise de uma rede de relações entre 

organizações ser eficiente, ela deve considerar o contexto no qual a rede está inserida, tal 

como a realidade individual de seus membros. Deve-se tomar cuidado também em respeitar-

se o aspecto temporal da rede, compreendendo seu passado (histórico), seu presente e suas 

tendências para o futuro. Por isso a importância e a necessidade em se analisar o processo 

histórico, cultural e de formação tanto das associações de Birigüi quanto do Peabirus, 

ferramenta esta que será analisada dentro do escopo desta pesquisa. 
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Fonte: Halinen e Törnroos, 2005. 

 

Figura 6.1. Estrutura geral para análise de redes organizacionais num contexto tempo-

espacial 

 

Através deste esquema, pretendeu-se observar empiricamente como vem funcionando 

o compartilhamento de experiências e conhecimentos entre as empresas participantes de uma 

aliança inter-organizacional, mais especificamente, o APL de Birigui. Pretendeu-se 

determinar assim quais elementos do processo de transmissão de conhecimento estão 

presentes nas relações deste objeto específico de análise. Pôde-se respeitar assim a análise 

individual das organizações participantes baseando-se no levantamento das ações que elas 

vêm tomando (através de suas ações prévias e atuais, o que valida os aspectos temporais) e 

propor recomendações gerenciais sobre as perspectivas obtidas na análise destes integrantes 

do grupo dentro do contexto que eles estão inseridos. 

Por indução pretende-se ainda predizer dificuldades e vantagens provenientes das 

pequenas e médias empresas organizadas em alianças estratégicas no processo de transmissão 

de conhecimento. 

Ademais, analisou-se se esta configuração espacial de empresas favorece ou não a 

transmissão de novos conhecimentos para a organização, o que se reflete em inovações para a 

empresa participante decorrente do aprendizado obtido através do relacionamento em redes. 
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Para se alcançar estes resultados, utilizou-se como objeto de estudo o arranjo 

produtivo local de Birigüi, localizado no Estado de São Paulo7, cujo acesso de dados e 

informações será realizado através do contato direto com os próprios membros do grupo 

através de visitas pessoais às respectivas empresas. A escolha por este arranjo organizacional 

se deu pelo fato dele ser uma aliança de acessibilidade viável, de fácil contato entre os 

membros do grupo para os estudos e de haver complacência por parte considerável dos 

participantes aos processos de pesquisa. 

 Com isso, obteve-se resultados práticos, conceitualmente estruturados, para 

verificação de quais ações e comportamentos são tomados pelo grupo analisado que 

favorecem a transmissão de conhecimento entre as empresas participantes. Outro resultado 

obtido foi a verificação dos objetivos individuais de cada membro da aliança a fim de se 

verificar se estes estão alinhados com as ações do grupo, tal como para analisar se existe a 

intenção da transmissão de conhecimento ou se ela se dá, mesmo que parcialmente (caso ela 

realmente exista), pela própria natureza das relações cooperativas e coordenadas entre as 

empresas. 

 Pretendeu-se concluir a pesquisa através de uma análise completa da transmissão de 

conhecimento entre os membros de uma aliança estratégica verificando: as ações que são 

tomadas pelo grupo que favorecem a transmissão de conhecimento; recomendações gerenciais 

para melhoria dos processos de transmissão de conhecimento no caso estudado; algumas 

considerações sobre aprendizagem e o processo de transmissão de conhecimento em arranjos 

cooperativos; a natureza das relações inter-empresarias, observando se a existem de fato os 

elementos do processo de transmissão de conhecimento ou se há somente coordenação de 

dados e informações entre as firmas, o que não se caracteriza pela construção de 

conhecimento pelos membros da aliança. 

 

 

6.2. Procedimentos metodológicos 

 

 Para se obter o procedimento metodológico mais adequado aos objetivos da pesquisa, 

algumas considerações foram tecidas para nortear e esclarecer estas escolhas metodológicas, a 

fim de direcionar e escolher as formas mais apropriadas aos estudos. 

 

                                                 
7 Ver a Figura 7.1 no capítulo seguinte. 
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6.2.1. Amostra 

 

A primeira preocupação que se tem para estipular uma amostra a ser estudada é 

identificar qual é o conjunto total das empresas participantes da rede porque existe 

dificuldades em se delimitar até onde vão as ligações inter-organizacionais capazes de formar 

uma rede específica. É difícil delimitar quais firmas, exatamente, participam ativamente das 

relações empresarias constituintes da rede (HALINEN e TÖRNROSS, 2005). No entanto, 

para solucionar este problema, delimitou-se a amostra para as empresas que estão 

participando formalmente da formação do APL de Birigüi proposto pelo SINBI (Sindicato das 

Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigüi). Ou seja, a amostra consiste nas organizações 

que participam oficialmente do APL organizado pelo sinbdicato. A pesquisa em questão se 

foca, portanto, nesta unidade de rede formada pelo SINBI, fazendo com que a análise 

realizada se concentre nessas empresas especificamente. 

A partir desta listagem das empresas que se propuseram a participar do programa de 

formação do APL de Birigui capitaneado pelo SINBI, tem-se uma população de 34 

organizações, na qual a grande maioria se localiza no próprio município de Birigüi (SP) e é 

produtora de calçados. A listagem destas empresas pode ser encontrada no Anexo 1 deste 

trabalho. 

Destas 34 empresas, 11 foram entrevistadas numa amostra por conveniência. Essa 

uantidade representa quase um terço (32,35% do total) de empresas participantes do APL de 

Birigüi. 

 

6.2.2. Entrevistas 

 

 Diante da necessidade em se compreender a realidade de como funciona a transmissão 

de conhecimento entre as organizações participantes de um arranjo de pequenas e médias 

empresas, optou-se pelo questionamento de perguntas aos membros do APL. 

Entretanto, considerando que existem problemas relacionados ao baixo índice de 

resposta obtido através de questionários enviados aos entrevistados de estudos acadêmicos, 

principalmente quando se tratando de questionários enviados às altas gerências empresariais e 

às organizações (BARUCH, 1999), prefere-se optar pela entrevista com os gerentes das 

empresas participantes dos APLs da amostra. 

 As entrevistas, segundo Zickmund (2003), são meios de se coletar dados baseados em 

comunicação entre o entrevistador (pesquisador) com os entrevistados (amostra da população 
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a ser pesquisada). Sua eficiência se comprova através de Cooper e Schindler (2003, p.249) 

que dizem: “Se a entrevista for bem sucedida, é uma excelente técnica de coleta de dados”. 

 Como Zickmund (2003) diz que uma entrevista pode ser feita via telefone, 

pessoalmente ou através de meios de comunicação mais avanças, preocupou-se neste estudo 

em se realizar as entrevistas pessoalmente com os gestores de cada uma das empresas 

estudadas porque o autor diz que as entrevistas pessoais têm diversas características que 

favorecem o entrevistador a obter informações mais completas e precisas, tais como melhor 

compreensão e entendimento das respostas e dos esclarecimentos das perguntas elaboradas 

através na interação e do feedback obtido com o entrevistado. Uma entrevista realizada 

pessoalmente foi importante também para que se conseguisse realizar uma entrevista em 

profundidade e assim se obter maiores detalhes das informações coletadas através da 

entrevista, fazendo assim com que houvesse maior qualidade da informação coletada. 

Ademais, Hox e De Leeuw (1994) dizem que a entrevista realizada pessoalmente tem 

maior taxa de atendimento do respondente que as realizadas por telefone ou por correio. Roth 

e BeVier (1998) complementram ainda que as entrevistas impessoais (através de questionários 

enviados às empresas) são mais difíceis de dissuadir o entrevistado a cooperar com a 

pesquisa. Esta escolha se apóia também ao fato de que, segundo Diamantopoulos et alli 

(1991), os questionários enviados às empresas se tornaram tão intensos que seus gestores não 

têm mais tanta preocupação em responder os questionários que recebem, o que se pode aplicar 

também aos questionários enviados pela Internet descritos por Zhang (2000). Acrescentando-

se a isso, Roth e BeVier (1998) alegam também que numa relação presencial os entrevistados 

podem ter a percepção de maior importância da pesquisa, o que tende a predispô-los a 

responder as perguntas realizadas com maior veracidade, atenção e acuidade. 

Deste modo, a entrevista presencial realizada através de visitas pessoais com os 

gestores-diretores de cada uma das organizações do grupo amostral foi o método com maior 

probabilidade de se conseguir que os respondentes acatassem a entrevista. Para captação das 

informações obtidas através da entrevista foram-se realizas anotações sobre os aspectos 

levantados pelo entrevistado conforme a entrevista foi sendo conduzida. As entrevistas foram 

conduzidas de forma que todos os itens levantados no roteiro de entrevista (descrito a seguir) 

fossem abordados durante a convesa com o gestor. 

 

6.2.3. Elaboração da entrevista 
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A primeira preocupação importante para elaboração de uma entrevista é o atendimento 

dos requisitos básicos para uma entrevista bem sucedida propostos por Cooper e Schindler 

(2003): os respondentes devem possuir informações buscadas para se responder a questão 

problema; os entrevistados devem compreender seu papel de fornecedor e cooperador na 

entrevista para o fornecimento de informações acuradas; os respondentes devem, se 

necessário, ser estimulados para que tenham motivação adequada a cooperar com o 

pesquisador. 

Depois de conferidos estes fatores, outro procedimento importante para realização da 

entrevista foi tomado, por isso, tentou-se notificar com agendamento e aviso prévio as 

entrevistas a serem realizadas com os entrevistados, para que assim se tenha uma taxa de 

resposta maior e maior percepção de seriedade em relação aos estudos realizados pelo 

entrevistador (ROTH e BEVIER, 1998). Tais procedimentos podem auxiliar para que haja 

seriedade e boa vontade nas respostas obtidas. Entretanto, como não foi possível agendar 

entrevistas com os gestores responsáveis, a solicitação de muitas entrevistas foi realizada no 

momento da visita, o que não trouxe problemas de viabilização da entrevista, mas este não 

seria a forma mais adequada de se marcar uma entrevista segundo as recomendações 

metodológicas. 

Não obstante a isso, buscando-se obter a maximização da eficiência das entrevistas 

realizadas, algumas técnicas propostas por Cooper e Schindler (2003) serão adotadas para 

maximização do potencial de coleta de dados da entrevista, tais como: 

• Aumentar a receptividade do respondente (ele deve acreditar que experiência será 

agradável e satisfatória, que as perguntas são importantes e relevantes e que assim 

ele não estará desperdiçando seu tempo e por fim deve deixar de lado a 

desconfiança que possa ter em sua participação); 

• O entrevistador deve estar bem apresentável, pois a aparência e as ações dele são 

importantes para se causar uma boa impressão e uma pré-disposição a cooperar; 

• Caso o entrevistado esteja ocupado, é evidente que uma entrevista eficiente se dará 

posteriormente num momento mais oportuno; 

• Estabelecer um bom relacionamento com o entrevistado é importante para se criar 

confiança e disposição à cooperação por parte do respondente; 

• O entrevistador deve se assegurar que as respostas obtidas satisfazem as perguntas 

a serem respondidas; 
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• A entrevista deve ser registrada de alguma forma que não se percam as respostas 

obtidas. Por isso utilizar-se-á neste caso a gravação da entrevista em áudio e a sua 

posterior transcrição. 

 

6.2.4. Elaboração do roteiro de entrevista 

 

 Dado que as entrevistas realizadas serão norteadas através de perguntas pré-

estabelecidas aos respondentes, há a necessidade em se estabelecer um roteiro de entrevista. 

Este é elaborado, como se demonstra a seguir, através das considerações metodológicas 

apresentadas nos capítulos anteriores e retomadas resumidamente aqui. 

 

1) Há quanto tempo você se relaciona com as outras empresas da rede? 

Existe a necessidade em se ter uma relação estabelecida há um período de tempo considerável 

para que se possibilite a transmissão efetiva de know-how entre as empresas (VON HIPPEL, 

1988; KOGUT e ZANDER, 1992). 

 

2) A rede de empresas se juntou por vontade própria ou através de um agente que 

intermediou as relações entre as empresas? 

(___) Vontade própria dos próprios membros 

(___) Através de um intermediador. Quem? 

(___) Já havia um movimento próprio que foi acelerado pela presença de um agente 

intermediador. Quem foi esse intermediador? 

É importante entender se a formação do APL se deu por legitimação de vontade própria dos 

membros do grupo, se há um intermediador capaz de catalisar as relações já existentes entre 

ou se é possível que a formação de um APL seja induzida por organizações de suporte 

(HASTENREITER, 2005). 

 

3) Existe um líder representante ou mesmo um porta-voz nas reuniões ou encontros do 

grupo? Ele é confiável? 

Pode haver a possibilidade de ocorrer assimetria de informações entre os membros do grupo, 

tais como más interpretações e controle das divergências provenientes do discurso do líder 

(BORYS e JEMISON, 1989), por isso deve existir confiança no líder do grupo (KIM e 

MAUBORGNE, 2003). 
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4) Como se dá a comunicação entre os participantes da rede? 

(marque quantas alternativas julgar relevantes) 

(___) Reuniões 

(___) Telefonemas 

(___) E-mails 

(___) Sistemas de informações pela Internet 

(___) Outros meios. Quais?  

A comunicação é fundamental para a transmissão do conhecimento (TYRE e VON HIPPEL, 

1997), entretanto, quanto maior for este fluxo de comunicação, maiores são as possibilidades 

de se trocar informações e, posteriormente, de conhecimento (ALTER, 1999). Esta pergunta 

tem ainda o intuito de verificar se as relações entre as organizações se dão pessoalmente, o 

que facilita a construção de um campo propício à transmissão de conhecimentos, 

principalmente tácitos (VON KROGH et alli, 2000), associadamente ou não com processos 

facilitadores de transmissão de conhecimentos explícitos, principalmente através de 

tecnologia de informação. Importante observar aqui se as organizações focam-se 

majoritariamente seus contatos através de ferramentas de telecomunicações, o que pode ser 

limitante (REZENDE, 2002). Deve-se também se ater ao caso de que se as tecnologias forem 

utilizadas para a troca de dados e informações (conhecimentos explícitos), elas podem até ter 

papel importante na capacidade de processamento da organização, mas não devem ser 

consideradas como intermédio central para transmissão total de conhecimento (NONAKA e 

TAKEUSHI, 1997). A tecnologia de informação é importante, no entanto, não deve assumir 

um papel maior que suas capacidades (PINSONNEAULT e KRAEMER, 2003). 

 

5) Você utiliza o Peabirus para se relacionar com os demais membros da rede? 

Deve-se saber se existe a utilização de um sistema de informações específico para troca de 

informações, o que demonstra se existe a utilização de tecnologias por parte dos participantes 

do APL (observando inclusive se existe a cultura tecnológica entre eles, mesmo eles não 

sendo um arranjo intensivo em tecnologia) e se esse tipo de iniciativa intermediadora é capaz 

de servir de elo para unir empresas participantes de forma legítima. 

 

6) Você acha que a presença do Peabirus na rede ajudou as relações entre os membros do 

grupo? 

Para verificar a eficácia percebida deste tipo de intermediário e da própria visão dos membros 

do grupo sobre as formas tecnológicas em se trocar informações. 
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7) Havia algum tipo de relação comercial com qualquer uma das demais empresas da rede 

antes da intermediação do Peabirus? Já haviam ocorrido convites específicos para a sua 

empresa aliar-se a outras antes da Rede Peabirus? E depois do surgimento da Rede? 

A natureza das alianças entre as empresas pode se evidenciar ser proveniente não das pressões 

de intermediadores, mas das vontades e necessidades dos envolvidos. O que leva a crer que a 

presença de um intermediador pode ter papel relacionado à institucionalização do grupo. O 

mais importante é notar que caso exista essa relação inter-organizacional anterior, pode-se 

dizer que as empresas têm a consciência da necessidade do comportamento cooperativo, o que 

foge um pouco da idéia do conhecimento estar ligado apenas aos produtos e processos, 

mesmo que estes não devam ser desprezados como conhecimento existente. 

 

8) Existem contratos formais nas relações entre as empresas envolvidas? Existem atas das 

reuniões ou formalização de contratos nas relações entre as firmas? Quais documentos e 

registros formais existem para legitimar as relações com as demais empresas? 

Entender o nível de formalização utilizado pelos cooperados pode ser uma maneira de avaliar 

a existência de confiança ou não entre as organizações, elemento este fundamental para a 

transmissão do conhecimento (POLITIS, 2003). 

 

9) Existe uma relação informal e de amizade entre os membros do grupo? 

Bons níveis de convivência incentivam positivamente o compartilhamento cooperativo, 

favorecendo assim a transmissão de conhecimento (NONAKA, 1991). 

 

10) As relações sociais e as conversas informais entre os membros da rede são mais 

freqüentes desde que se começou a trabalhar em conjunto? 

As relações sociais diretas entre os indivíduos são impulsionadores do aprendizado e, 

conseqüentemente, da transmissão de conhecimento (TYRE e VON HIPPEL, 1997). Esta 

pergunta é importante para se verificar ainda se já existia a formação deste ambiente 

institucional antes da associação entre os membros do grupo e se ela intensificou-se após as 

ações cooperadas. Se sim, isso representa que a formação do APL de fato incentivou a criação 

de um ambiente propício à transmissão de conhecimentos. 

 

11) Você acha que existem laços de identidade e cultura semelhantes entre os membros da 

rede? Dê um exemplo se possível. 
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Se existir uma semelhança cultura e de identidade proveniente da formação do capital social 

local das organizações estudadas, potencializam-se as relações sociais e os ganhos, mesmo 

que implícitos, provenientes delas (BOURDIEU, 1985; COLEMAN, 1988). 

 

12) Estas semelhanças de cultura e identidade são oriundas desde que se formou a rede ou 

elas já existiam antes das ações conjuntas e/ou cooperadas da rede? 

(___) Já existiam 

(___) Se formaram depois das ações conjuntas e/ou cooperadas 

(___) Já existiam, mas se fortaleceram depois das ações conjuntas e/ou cooperadas 

Pretende-se verificar se a formação de capital social entre os membros do grupo é proveniente 

da construção natural de um ambiente institucional entre elas ou se o capital social pode ser 

construído e / ou fortalecido através da legitimação formal e induzida das institucionalizações 

dos membros do grupo. 

 

13) O que leva você a confiar nos demais membros da rede? 

(___) Você os conhece há algum tempo 

(___) Os parceiros são seus amigos 

(___) Existe uma dependência mútua entre eu e meus parceiros 

(___) Os parceiros têm boa reputação 

(___) Os parceiros têm produtos de qualidade 

(___) Os parceiros prestam um serviço de qualidade 

(___) Existem leis que impedem que meus parceiros ajam de forma oportunista 

(___) A outra empresa é reconhecida no mercado 

(___) Outro motivo. Por favor, descreva-o: 

(___) Não confio nos meus parceiros 

A confiança é fundamental para que se realizem ações cooperadas de âmbito comum 

(FUKUYAMA, 1988). Compreender o que leva a geração de confiança pode dar pistas se 

essa criação de elos entre os envolvidos está relacionada à questões emocionais, de identidade 

e semelhança entre os indivíduos ou se a própria maturidade da formação institucional das leis 

do ambiente (SCOTT, 1995) garante a confiança e certeza do comportamento do aliado. 

 

14) Os funcionários da sua empresa são incentivados a realizar tarefas dentro de padrões 

definidos ou eles têm liberdade de tentarem realizar essas tarefas de formas diferente, mesmo 

que isso resulte em erro? 
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Verificar se há cultura de aprendizado na organização, fator esse fundamental para que se 

possa receber o conhecimento (ADAMS e LAMONT, 2003). Para o aprendizado externo for 

internalizado, o funcionário precisa realizar experimentos sobre o observado (LEONARD-

BARTON, 1998) e assim serem capazes de testar seus conceitos abstraídos pela observação 

em uma nova situação (KOLB, 1984). 

 

15) Existem especialidades de conhecimento na rede, ou seja, empresas que são especialistas 

em determinados produtos ou serviços? 

A existência de especialidade entre os membros do grupo (DOZ e HAMEL, 2000; 

GREENHALGH, 2002) faz com que determinados know-how sejam mantidos exclusivos às 

empresas, o que leva a crer que o conhecimento compartilhado pode estar relacionado à outras 

questões além de inovações em produtos e processos. 

 

16) Você conhece as especialidades dos outros associados da rede? 

(___) Sim, de todos as outras empresas 

(___) Sim, da grande maioria das outras empresas 

(___) Sim, de algumas empresas 

(___) Sim, mas de poucas empresas 

(___) Não, mas sei onde posso procurar saber se precisar 

(___) Não e não sei como saber as especialidades de cada um 

Diante da impossibilidade em se realizar determinada atividade empresarial com o estoque de 

conhecimento disponível internamente na empresa, ou mesmo na necessidade em se 

implementar o conhecimento que a organização detém, é importante que a empresa saiba 

procurar o conhecimento necessário para suas atividades entre seus aliados (HANSEN, 2002; 

BORGATTI e CROSS, 2003). 

 

17) Existe a política de repasse de serviço ou produção específicos para as empresas 

especialistas? 

(___) Sim, geralmente isso acontece 

(___) Sim, mas isso ocorre às vezes 

(___) Não, cada um tem seus próprios contatos 

Verificar se a divisão de clientes (CARLTON e PERLOFF, 2000) existe em substituição da 

cultura de aprendizagem mútua entre as empresas. 
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18) Sua rede de contatos aumentou depois das relações com a rede? 

 (___) Sim, tenho contato com mais fornecedores 

(___) Sim, tenho mais clientes 

(___) Sim, minha rede de distribuidores aumentou 

(___) Não, meus contatos continuam os mesmos 

Pretende-se aqui observar se o incremento de relações inter-empresariais traz consigo um 

aumento das relações de outros envolvidos na rede de contatos da organização. Tal fato pode 

fazer com que a amplitude de escolha da empresa consorciada seja maior e a eficiência 

econômica tenha maior probabilidade de ocorrer com uma amplitude maior de contatos. 

Ademais, um aumento no número de distribuidores pode representar uma maior participação 

de mercado por parte da empresa consorciada (POWELL, 1987). 

 

19) Você utiliza informações obtidas pelos outros membros do grupo para entender melhor 

seus clientes? 

(___) Sim 

(___) Não, nunca pensei nisso 

(___) Não, nunca precisei 

(___) Não, isso não é algo que eles repassam aos demais 

Significa utilizar-se da rede de conhecimentos dos aliados para incrementar o estoque de 

conhecimento interno sobre os clientes (BORGATTI e CROSS, 2003). 

 

20) Em caso de necessidade em se produzir um determinado produto ou serviço que você não 

tem total domínio técnico, você procura entender e aprender esta especialidade com outro 

membro do grupo? 

(___) Sim 

(___) Não. Se a resposta for “não”, pular para a questão 22 

Verificar se a cultura do grupo é de aprendizagem mútua. Pretende-se observar também se 

existe o receio dos membros do grupo em compartilhar o conhecimento (VON HIPPEL, 

2005). 

 

21) Em caso afirmativo na pergunta anterior (se sim), quais os procedimentos de 

aprendizagem e incorporação de conhecimentos novos que você utilizou? 

(___) Você observou como o outro membro do grupo realiza estas tarefas até aprender a 

fazer também 



 

 

155

(___) Você tentou copiar as boas idéias do produto do outro membro do grupo através da 

observação do produto concorrente 

(___) A outra empresa se propôs a lhe ensinar os processos necessários 

(___) Você pagou ou deu algo em troca para a outra empresa lhe dar um treinamento 

(___) Você contratou alguém que conhecia as especialidades técnicas que você precisava e 

que sua empresa não tinha domínio 

(___) Outra forma. Por favor, descreva-a: 

Importante observar se existe a abertura entre as organizações associadas para o ensino e 

aprendizagem de conhecimentos organizacionais (ADAMS e LAMONT, 2003) ou se a busca 

por conhecimentos específicos é tida exteriormente ao grupo consorciado (PROBST et alli, 

2002). 

 

22) As outras empresas da rede, no geral, são acessíveis e solícitas para o contato? Elas dão 

abertura para que os membros da rede possam observar seus processos produtivos e 

administrativos? 

Observar se existe o clima de solicitude entre as organizações consorciadas para ensinar seus 

processos, especialidades e conhecimentos (VON KROGH et alli, 2000) e se há um ambiente 

cooperativo em que as organizações compartilham seus conhecimentos (NONAKA, 1991). 

 

23) Existe o desenvolvimento de produtos ou processos em conjunto com outras empresas da 

rede?  

Se existem processos de desenvolvimento conjunto, principalmente se tratando de tecnologias 

(GULATI, 1998), é evidente que deve haver coordenação de esforços cognitivos entre as 

organizações, tanto porque o conhecimento necessário para este desenvolvimento muitas 

vezes está localizado conjuntamente dentro das potencialidades da rede (POWELL et alli, 

1996). 

 

24) Existem laboratórios (ou algum local específico) de uso compartilhado para 

desenvolvimento de produtos conjuntos? 

A presença de laboratórios conjuntos é uma forma de se demonstrar a existência de um local 

de socialização de conhecimentos (NONAKA e TAKEUSHI, 1997) para o desenvolvimento 

de produtos. Trata-se também de uma evidência da existência de processos conjuntos de 

desenvolvimento de novos produtos que inevitavelmente trazem conhecimentos à organização 

participante. 
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25) Vocês realizam / contratam cursos de capacitação conjunta? 

(___) Não 

(___) Sim. Com que freqüência? 

Ficar atento a esta questão porque caso o conhecimento adquirido com as alianças seja 

proveniente de capacitações externas, não se pode considerar como conhecimento transmitido 

entre os integrantes do conglomerado empresarial. 

 

26) Você mudou alguma forma de realizar seus processos produtivos depois da formação da 

rede sob influência do grupo? 

Se houve de alguma forma mudança nos processos da empresa, houve alguma inovação de 

processo, proveniente da incorporação de um conhecimento novo adquirido através do grupo. 

 

27) Vocês já passaram por uma padronização de processos ou atendimento entre os membros 

do grupo (programa de qualidade específico de vocês) que necessitou re-aprender processos? 

Quando? 

Uma das vantagens em se reunir em conglomerados é a possibilidade em se estabelecer 

programa de qualidade característico do grupo (LIPNACK e STAMPS, 1994). Muitas vezes, 

para rever estes processos (produtivos ou de atendimento) necessita-se reavaliar os atuais 

processos e aprender formas de padronizá-los. 

 

28) Existe a coordenação de informações para tomada de decisões entre os membros do 

grupo? Que tipos de informações são essas? 

(___) Consórcios para compras ou vendas, considerando-se as exportação e importações 

também (maior participação de mercado e poder de barganha) (DOZ e HAMEL, 2000; 

ALVAREZ et alli, 2002) 

(___) Formação de preços (HAY e MORRIS, 1991) 

(___) Promoções ou marketing conjuntos (sinergias, redução de custos escopo) (POWELL, 

1987; WEHMEYER et alli, 2001) 

(___) Negociação conjunta frente a leis ou empecilhos do setor (poder de negociação) 

(ALVAREZ et alli, 2002) 

(___) Coordenação logística (distribuição) (POWELL, 1987) 

É importante denotar que muitas atividades realizadas conjuntas entre os membros dos APLs 

podem ser, de natureza, em decorrência da coordenação de dados e informações entre eles, e 
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não necessariamente por causa da transmissão de conhecimento inter-organizacional. Haver 

transmissão de informações não necessariamente implica em haver transmissão de 

conhecimento (BARRETO, 1996). 

 

 

6.3. Fluxograma de estudo para a pesquisa proposta 

 

 Embasando-se numa adaptação do fluxograma de estudo apresentado por Abrão 

(2005), estabeleceu-se um fluxograma de estudo para a presente pesquisa como representado 

na Figura 6.2 a seguir: 
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Figura 6.2. Fluxograma de estudo da pesquisa proposta 
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O ARRANJO PRODUTIVO LOCAL DE BIRIGÜI 
 
 

 

7.1. Dados demográficos, sócio-econômicos e características da cidade de Birigüi 

 

 Segundo dados do SINBI (2006c), a cidade de Birigüi está situada no interior paulista, 

na região noroeste do Estado de São Paulo, a 521 Km da capital do Estado (cidade de São 

Paulo). A cidade tem uma área geográfica de 537 km2, com altitude de 400 metros e clima 

tropical seco. O mapa a seguir representa a localização do município de Birigüi dentro do 

Estado de São Paulo: 

 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Birigüi, 2006. 

 

Figura 7.1. Localização geográfica de Birigüi 

 

 Através de dados disponíveis relativos ao ano de 2004 pela Prefeitura Municipal de 

Birigüi (2006), outras características demográficas do município e de sua atividade 

econômica, fortemente apoiada na produção de calçados infantis, podem ser levantadas. São 

elas: 

• População: 100.207 (IBGE 2003) – Homens: 49.102; Mulheres: 51.105. 

Estimativa recente – 104.138 (IBGE não tem por sexo) 

• População urbana: 97.200 

• População rural: 3.007 

Capítulo 7 
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• Área geográfica: 530.651 Km2 

• Área urbana: 46.206.726 m2 

• Densidade populacional: 177 hab./Km2 

• Densidade populacional urbana: 553,94 m2/hab. 

• Taxa de urbanização: 97% 

• Crescimento demográfico: 2.51% ao ano 

• Estabelecimentos industriais: 600 

• Pólo calçadista: 164 Fábricas 

• Produção mensal: 7 milhões de pares de calçados 

• Taxa de alfabetização: População com mais de 10 anos 93,4% 

• Distrito industrial: um 

• Produção agrícola: Birigüi é um grande pólo agrícola na região, responsável pela 

produção de 37,5% do milho, 30,8% do arroz, 30% da soja, 28% do sorgo entre 

outras culturas. 

• Sócio-econômico: A atividade econômica predominante no município é a 

industrial (calçados, metalurgia, moveleira, confecção) com 24.000 postos de 

trabalho (sendo 18.000 na área calçadista). 

 

Tais dados demonstram ainda que a cidade caracteriza-se por ser especialista na 

produção de calçados. Neste caso, o destaque da produção é para aquelas direcionadas ao 

público infantil. Percebe-se através do site do SINBI e da Prefeitura Municipal de Birigüi que 

o município é denominado como capital brasileira do calçado infantil devido a essa 

característica. 

 Constatando que a cidade é especializada e conhecida pela sua produção de calçados 

infantis, existe inclusive um marketing publicitário regional sobre este tipo de produção local. 

Existem, por exemplo, telefones-públicos pela cidade cujas cabines têm forma de calçado 

infantil, outro exemplo é a figura a seguir que demonstra o logo do selo característico da 

indústria de calçados infantis de Birigüi. 

 

 
Figura 7.2. Selo-logo da indústria de calçados infantis de Birigüi 
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 Segundo dados de 2004 do SINBI - Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de 

Birigüi (2006b), a cidade de Birigüi é um pólo com 164 empresas produtoras de calçados 

empregando cerca de 19 mil trabalhadores, o que representam mais de 60% dos empregos da 

região. Tais números demonstram a expressão da produção de calçados no quadro econômico 

da região. Neste mesmo ano, dados do SINBI (2006b) demonstram que por dia a produção de 

calçados da região atingia a quantia de 250 mil pares por dia de produção (60 milhões de 

pares de sapato no ano), sendo 85% deles (aproximadamente 212.500 pares diários ou 5,1 

milhões no ano) eram direcionados ao público infantil. Vale ainda mencionar que 14,4% da 

produção de 2004 foram exportadas, o que representa uma quantia de cerca de 8,64 milhões 

de pares de sapatos exportados no ano mencionado. 

Dados de 2005 demonstram uma pequena queda econômica, mas ainda sim, uma certa 

estabilidade na indústria, que contava com 159 empresas, uma produção diária de 

aproximadamente 235 mil pares de sapatos (cerca de 55 milhões de pares por ano). 85% da 

produção continuam sendo destinados ao público infantil e as exportações em 2005 chegaram 

a 14,1% da produção (cerca de 7.755.000 pares de sapato). O número de trabalhadores do 

setor diminui na região, caindo de cerca de 19 mil empregados para 17,5 mil trabalhadores, 

entretanto, mesmo apesar desta queda, mais de 60% dos empregos oferecidos na cidade 

continuam sendo da indústria calçadista. 

 Em termos de distribuição regional dos calçados, a cidade tem ainda 15 lojas de 

fábrica e um shopping de calçados que abriga 20 lojas (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

BIRIGÜI, 2006). 

 

 

7.2. A formação do Arranjo Produtivo Local 

 

Fica evidente não apenas pelos dados apresentados, mas também pelo que se pode 

observar empiricamente na região que se trata de uma indústria bastante tradicionalista e que 

mantém algumas culturas de produção e administração. Esta característica ortodoxa faz com 

que alguns elementos culturais locais mantenham-se ao longo do tempo, caracterizando a 

região pela sua forma de interagir e lidar com situações relacionadas ao mercado e à 

produção. 

 

 



 

 

165

7.2.1. SINBI (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigüi) 

 

 Segundo informações do SINBI - Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de 

Birigüi (2006a), a iniciativa de criação de uma instituição que amparasse a indústria de 

calçados e vestuários na cidade de Birigüi se deu em 1.979 quando se criou a Associação 

Profissional das Indústrias do Vestuário de Birigüi, na qual empresas de calçados também 

faziam parte. Entretanto, para que esta associação se transformasse num sindicato, foram 

necessárias alterações estatutárias que respaldassem essa mudança, bem como a aprovação do 

Ministério do Trabalho, num processo que durou três ano, com início em 1983 e a aprovação 

definitiva em 1986. 

 O nome do sindicato sofreu algumas alterações com o tempo, em 1992 seu nome foi 

alterado para Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigüi e Região, para então, 

posteriormente, em 1996, denominar-se Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de 

Birigüi, nome este que perdura até hoje. A gestão deste sindicato é qüinqüenal (a cada cinco 

anos) e a atual presidência tem uma gestão que vem desde 2003 e vai até fim de 2007. 

 Desde 2004, nesta última e atual gestão, portanto, juntamente com o SEBRAE-SP e a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia Desenvolvimento Econômico e Turismo do governo do 

Estado de São Paulo, esforços estão sendo direcionados para a formalização do APL de 

Birigüi visando dar caráter legal ao aglomerado empresarial da região. Os objetivos, a priori, 

deste APL são de fazer com que seus membros participem de eventos e reuniões, pesquisas 

para diagnóstico do setor calçadista da região e a criação de uma oficina de trabalho para 

elaboração do plano de ação do APL. 

 Segundo informações obtidas através de entrevista com uma das gestoras deste APL, 

Regiane Almeida: “A intenção do sindicato é de fomentar essa união das empresas da região”. 

Assim, desde setembro de 2006 há a formalização de fato do APL através de um acordo 

contratual entre 34 empresas do setor situadas na região que se interessaram em legalizar os 

acordos de cooperação entre elas. 

Até o momento desta pesquisa, a formalização do APL estava num estágio inicial em 

que as empresas participantes estavam sob diagnóstico para o levantamento de suas 

necessidades mais imediatas e de possíveis incrementos sob a égide do APL. 

 

 

 

 



 

 

166

7.2.2. A formalização do Arranjo Produtivo Local 

 

 Apesar da formalização do APL estar ocorrendo somente nestes últimos meses (desde 

setembro de 2006), existe um histórico das relações cooperadas entre as organizações da 

indústria calçadista e de vestuário da região de Birigüi. 

 Através de entrevistas realizadas com membros do APL de Birigüi pôde-se perceber 

que algumas alianças e associações inter-organizacionais ocorrem na região há mais de 10 

anos. Ou seja, a cultura de cooperação, independente de ser desenvolvida ou não, é algo 

existente na região há algum tempo, o que quer dizer que a idéia de associativismo não é 

novidade para um pequeno grupo de empresas. 

 Numa das entrevistas pôde-se perceber ainda a existência de grupos de cooperação 

prévios ao APL. Um deles foi o Brazilian Six Footwear, o qual cinco empresas aliaram-se 

informalmente a fim de conseguirem participar de feiras internacionais e de incrementar suas 

exportações. Tratou-se, portanto, de um consórcio de exportação cujo objetivo foi o aumento 

de participação de mercado internacional. Um dos entrevistados na entrevista desta pesquisa 

que participou deste grupo alegou que “com a queda do preço do dólar passou a não 

compensar mais manter o grupo”, já que com a queda da taxa cambial (real / dólar) os ganhos 

provenientes das exportações passaram a ser menores. 

 

 

7.3. A comunicação dos membros do APL e o Peabirus (Radium Systems) 

 

 O Peabirus é um software produzido pela Radium Systems, plataforma surgida a partir 

da experiência da Agência Estado e por motivação de um de seus diretores, Rodrigo Lara 

Mesquita que, em razão das recentes políticas públicas do Governo do Estado de São Paulo 

em estimular a formação de APLs no Estado, encampou a experiência do APL de Birigui para 

ser o piloto de implantação de uma plataforma eletrônica de relacionamento. É uma empresa 

sediada no município de São Carlos (SP) cuja especialidade é o desenvolvimento de softwares 

baseados em redes. 

Assim, ela desenvolve plataformas virtuais capazes de intermediar relações entre os 

membros de uma rede inter-organizacional. A idéia consiste em estabelecer redes de 

colaboração, conhecimento e negócios entre os usuários de seus softwares, formando APOs 

(Arranjos Produtivos Organizados) e incentivando ações colaborativas coordenadas entre os 

usuários / empresas do APL. 
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 A principal função do sistema do Peabirus é a viabilização da articulação virtual entre 

os empresários envolvidos em alianças estratégicas. Assim, pode-se estabelecer 

compartilhamento de dados e informações pela rede entre os membros do APL, o que 

possibilita a transmissão de conhecimento explícito entre as empresas participantes e também 

implementa o poder de competitividade dos integrantes do grupo. 

 Para viabilizar estes objetivos, a Radium Systems oferece aos seus clientes associados 

uma plataforma virtual, na qual se criam comunidades virtuais, onde as empresas integrantes 

dos APLs se conectam e interagem simultaneamente. Desta forma, todos os membros 

inscritos no banco de dados da Radium Systems podem conhecer parceiros através da 

exposição detalhada de suas atividades e manter relações intermediadas pelas tecnologias 

desenvolvidas. Esta plataforma mais ampla é composta por diversas comunidades relativas a 

cada APL específico e aos parceiros externos envolvidos com os APLs (universidades, 

centros de pesquisa, agência de notícias, mídia, órgãos governamentais ou qualquer outro 

possível envolvido). Com esta ferramenta, facilita-se observar quais empresas estão 

diretamente envolvidas com cada projeto, tal como com cada APL ou instituição, delimitando 

assim os interessados (stackholders) e envolvidos com os demais. 

 

7.3.1. O funcionamento e a estrutura do Peabirus 

 

 O Peabirus funciona com base em três tipos de comunidades virtuais, todas de mesma 

funcionalidade técnica, entretanto, com funções diferentes dentro da plataforma 

(http://www.peabirus.com.br). Essas comunidades são de colaboração, negócios ou 

conhecimento: 

• Comunidades de colaboração: este tipo de comunidade é a única em que a rede 

de colaboração é constituída pela rede principal e suas respectivas sub-redes. 

Trata-se de um instrumento de articulação entre os usuários, em que existe a 

troca de informações entre eles. 

• Comunidades de negócios: apresentam as representações de pessoas jurídicas 

ou físicas como formas de divulgação e apresentação. Nestas comunidades as 

empresas fazem suas propagandas, demonstram seus serviços e tem um canal 

de distribuição de suas informações. 

• Comunidades de conhecimento: onde se expõem relatos relativos a 

conhecimentos adquiridos sobre determinados assuntos. Pretende-se aqui 

expandir e socializar as experiências dos membros com os demais usuários do 
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Peabirus e trazer novas referências ao setor e à discussão a qual a comunidade 

faz parte. É comum aqui se incluírem comunidades de universidades, pesquisas 

e institutos. 

Cada rede construída no Peabirus tem um grupo de indivíduos responsáveis pela 

governança dela. Isso quer dizer que existem além de mediadores, metas e organizações 

específicas de cada comunidade a fim de fazer com que cada uma crie suas próprias 

instituições dentro dos limites de funcionalidade e normas de utilização do Peabirus. Desta 

forma, a idéia é que se criem objetivos em comum entre os usuários participantes das mesmas 

comunidades para que se criem “espaços” onde os indivíduos possam se conhecer melhor e 

que sirva também de canal tecnológico de distribuição de informações. 

O Peabirus tem como base de funcionamento o foco no relacionamento e não nas 

publicações (conteúdo) de seus membros através das suas comunidades. Os usuários são 

incentivados a participarem do sistema e a explorarem suas capacidades de gerar 

relacionamentos, ou seja, de estabelecer diálogos, conexões com os demais usuários, o 

conteúdo das mensagens enviadas acaba sendo conseqüência deste processo. Evidencia-se 

assim o objetivo do Peabirus que é reproduzir as relações e diálogos da vida real num 

ambiente virtual. Os agentes mentem seu papel dentro de suas comunidades neste contexto, a 

função do Peabirus é fazê-los interagir com os demais agentes. 

Trata-se, portanto, de um modelo de negócios da rede em que há a remuneração dos 

mediadores de comunidades que conseguem atrair discussões e diálogos entre os usuários do 

Peabirus. Deste modo, cada mediador tem um relatório no sistema para medir sua participação 

e, conseqüentemente, sua remuneração. Para medir essa capacidade de fomentar discussões, 

cada mediador tem um índice de audiência média ponderada, relativo ao sistema total do 

Peabirus, no qual cinco itens são avaliados, cada um com seu peso proporcional: visitas à sua 

comunidade (10%); visitas aos conteúdos da sua comunidade (40%); usuários por 

comunidade (20%); convites enviados e aceitos para novos usuários (20%); visitas a 

conteúdos em outras comunidades (10%). 

A verba para financiar este funcionamento provém das comunidades de negócios que 

pagam mensalidades para manterem seus espaços no sistema Peabirus. Este valor pago é 

baseado: na visibilidade de sua comunidade / propaganda; na capacidade de relacionamento 

de sua comunidade (quantidade de participantes); na capacidade de transação referente à 

quantidade de oferecimento de produtos e serviços no perfil da sua respectiva comunidade de 

negócios. Vale lembrar que para se abrir uma comunidade de negócios não se paga, 

entretanto, caso a empresa detentora da sua comunidade de negócios perceba necessidade de 
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benefícios auferidos pelo Peabirus, então ela participa financeiramente alocando sua marca e 

serviços através do Peabirus. 

Oliveira Neto (2006) alega que existe de fato uma grande semelhança neste sistema 

com o famoso Orkut, cuja dona é a empresa Google. Entretanto, o Peabirus vai mais além que 

as funcionalidades do Orkut, que se limita às comunidades de colaboração de indivíduos, o 

Peabirus conta com comunidades de negócios e de conhecimentos que visam sustentar o 

próprio funcionamento do sistema Peabirus. 

Por fim, o ranking das melhores redes dentro do Peabirus, ou seja, aquelas que 

obtiveram melhor performance e maior capacidade de reproduzir relações e diálogos tem 

como líderes a comunidade do APL de São Caetano em primeiro lugar, a rede do CNC 

(Conselho Nacional do Café) em segundo lugar e a rede do APL de Birigüi em terceiro lugar. 

Oliveira Neto (2006) diz que esta aceitação e utilização do sistema estão ligadas à formação 

histórico-cultural das redes em momentos prévios à própria inserção delas no sistema 

Peabirus. 

Tal fato demonstra uma possível importância do sistema Peabirus como intermédio de 

comunicação e transmissão de informações entre os membros do APL de Birigüi 

especificamente, tido aqui como foco de estudo. Entretanto, mesmo assim, Oliveira Neto 

(2006) alegou ter sido difícil e ter levado meses para convencer as empresas de Birigüi a 

cooperarem e a formarem seu APL. Ele alega ainda ter sido difícil fazer com que o sistema 

fosse, inicialmente, aceito pelos membros de Birigüi. 

 

7.3.2. Os APLs que utilizam o Peabirus 

 

 A Radium Systems estabelece relações, principalmente, com nove APLs localizados 

no Estado de São Paulo, os quais a localização exata e a especialidade de produção estão 

descritos a seguir: 

 

7.3.2.1. Birigüi: calçados infantis (1) 

 

 Este foi o primeiro APL em que a Radium Systems aplicou seus sistemas de 

informações. Segundo informações coletadas junto ao site do SEBRAE-SP (2006a) 164 

empresas fazem parte do projeto de desenvolvimento do APL de calçados infantis de Birigüi 

(sendo estas todas aquelas relacionadas à indústria). O projeto do Arranjo Produtivo Local é 

apoiado pelo governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, 
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Desenvolvimento Econômico e Turismo) e pela prefeitura municipal, FATEC e o SENAI da 

região. O SINBI (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigüi), com o apoio do 

SEBRAE-SP, é quem organiza e coordena as empresas participantes do APL e de acordo com 

dados do próprio SINBI (2006b), o APL emprega cerca de 19 mil trabalhadores, sendo que 

em 2004 o APL produziu 60 milhões de pares de sapatos (cerca de 85% direcionado ao 

público infantil), sendo que 14,4% desta produção foram exportadas. A partir de 2004 o APL, 

juntamente com seus colaboradores citados, elaboraram o Plano de Ação a fim de desenvolver 

ações estratégicas para o crescimento do APL, visto que segundo o SINBI (2006a), o 

aglomerado ainda tem potencial de desenvolvimento. 

 

7.3.2.2. Jaú: couro e calçados (2) 

  

 Com uma produção voltada, principalmente, ao sapato feminino, segundo a Prefeitura 

de Jaú (2006), o APL de Jaú conta com aproximadamente 200 fábricas, que juntas produzem 

75 mil pares de sapatos por dia, empregando 54% dos empregos da indústria do município. O 

desenvolvimento deste pólo industrial é gerenciado pelo SEBRAE-SP e tem incentivos da 

prefeitura local. 

 

7.3.2.3. Franca: calçados masculinos (3) 

 

 Com a produção predominantemente dos sapatos masculinos de couro, o APL de 

Franca, segundo Costa (2005), é o segundo maior pólo produtor de calçados do país e o 

primeiro no segmento de calçados masculinos. O autor diz que este APL envolve cerca de 500 

indústrias que geram 22,6 mil empregos diretos, denotando ainda que em 2003 foram 

produzidos 30,5 milhões de pares de sapatos, dos quais 7,1 milhões foram exportados. De 

acordo com informações do SEBRAE-SP (2006b), instituição que auxilia o gerenciamento 

deste conglomerado, o APL calçadista de Franca conta ainda com o apoio do governo do 

Estado de São Paulo (Secretaria da Ciência e Tecnologia, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico do Estado de São Paulo), do sindicado da cidade (Sindifranca), além da CIESP e 

da UNIFACEF. 

 

7.3.2.4. São Caetano do Sul: autopeças, ferramentaria e plásticos (4) 
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 De acordo com o SEBRAE-SP (2006c), este arranjo é reconhecido como APL do 

Grande ABC porque consiste em organizações que estão localizadas também em outros 

municípios da região, como Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e 

Rio Grande da Serra. Dados do SEBRAE-SP (2006c), o APL de São Caetano do Sul é 

especializado em firmas de autopeças, ferramentaria e plásticos, havendo 23 empresas no 

setor de autopeças, 21 no setor de ferramentaria e 21 no setor de plásticos. A busca pelo 

desenvolvimento competitivo do APL é apoiada pela Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Grande ABC, pelo SEBRAE-SP e pelas prefeituras municipais das respectivas 

regiões. 

 

7.3.2.5. Santa Gertrudes: cerâmica (5) 

 

 Segundo o que demonstra Machado (2003), o APL de Santa Gertrudes, especialista na 

produção de cerâmica abrangia 43 empresas participantes desta indústria em 2003. A 

capacidade produtiva deste aglomerado, em 2003, era de 220 milhões de m2 por ano, o que 

pode ter sido implementado visto que a autora defendia a presença de aumento de capacidade 

produtiva. Machado e Plonsky (2004) alegam que a região de Santa Gertrudes é responsável 

pela produção de cerca de 50% do volume produzido de cerâmica no Brasil e que boa parte 

deste poder de mercado que o APL tem se explica pela vantagem competitiva adquirida 

através dos baixos preços frente à concorrência. 

 

7.3.2.6. Jundiaí: têxtil (6) 

 

 O APL de Jundiaí é marcado pela presença majoritária de pequenas e médias empresas 

e, segundo informações da Folha de São Paulo (2004), o APL conta com um aglomerado de 

cerca de 30 empresas do ramo. 

 

7.3.2.7. São José dos Campos: tecnologia aeroespacial (7) 

 

 O APL de São José dos Campos caracteriza-se pela presença de alta tecnologia e 

inovação aplicadas às suas atividades direcionadas ao setor de aviação. Desde o início, este 

conglomerada tem grande apoio estatal, tais como isenções fiscais. É comum nesta região 

também a existência de empresas tecnológicas que estão em incubadoras. 
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7.3.2.8. Mirassol / Votuporanga: móveis (8) 

 

Composto por 16 micros e pequenas empresas da região de Mirassol (Cunha, 2004), o 

APL conta também com o apoio do SEBRAE e da FIESP. O aglomerado empresarial teve em 

2004 o auxílio do PAI (Plano de Ação Imediata) que buscou alternativas de curto prazo e 

baixos custos para melhorar o desempenho das empresas. Segundo Cunha (2004), delas 16 

empresas, 14 produzem móveis e duas produzem estofados, sendo que as maiores delas 

chegam a ter faturamento de 30 milhões a 35 milhões de reais anuais. 

 

7.3.2.9. Marília: alimentos (9) 

 

 Este APL é gerenciado pela ADIMA (Associação das Indústrias de Alimentos de 

Marília - SP), tem como principais parceiros a FIESP e o SEBRAE e conta ainda com o 

incentivo do governo estadual que patrocina as iniciativas deste APL (ADIMA, 2006a). Os 

registros da ADIMA contam com 57 organizações associadas (do total de cerca de 100 

empresas produtoras da região). O aglomerado produz cerca de 360 mil toneladas de 

alimentos por ano e tem receita bruta direta de 600 milhões de reais, através de uma produção 

que corresponde a 12% do total produzido pela indústria nacional de alimentos, empregando 

assim, 6,3 mil funcionários diretos e 12 mil indiretos (ADIMA, 2006b). As empresas do APL 

contam ainda com o apoio de acesso a créditos facilitados através do projeto da Prefeitura 

Municipal de Marília em parceria com o governo do Estado de São Paulo (Banco do Povo 

Paulista). 

 

7.3.2.10. Localização geográfica dos APLs participantes do sistema Peabirus 

 

 O mapa a seguir apresenta a localização geográfica dos nove APLs apresentados 

dentro do mapa do Estado de São Paulo. Pode-se perceber que os APLs os quais a Radium 

Systems atua estão distribuídos por grande parte do território do Estado de São Paulo. 
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Figura 7.3. Localização geográfica dos APLs cobertos pelo Peabirus 
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RESULTADOS 
 
 

 

 

Através da pesquisa de campo (entrevista em profundidade) realizada com gestores-

diretores das empresas formalmente participantes do APL de Birigüi, alguns resultados 

puderam ser levantados para análise. Vale destacar que do total de 34 empresas participantes 

da APL, foram entrevistadas 11. 

A amostra se configurou em função das características da pesquisa de campo. Todas as 

empresas foram contatadas inicialmente por via remota (correio eletrônico e por telefone), 

mas tais esforços de coleta de dados só se concretizaram com o deslocamento do pesquisador 

à Birigüi e, do total das empresas participantes, apenas as onze aqui elencadas atenderam 

solicitamente às demandas da pesquisa. As coletas ocorreram entre os meses de outrubro e 

novembro de 2006. 

 

 

8.1. Tempo de associação das empresas de Birigüi 

 

 A grande maioria das empresas entrevistadas diz estar fazendo parte deste movimento 

formal para criação do APL através do SINBI há relativamente pouco tempo. As respostas 

demonstram que as empresas participam desta criação do APL há cerca de um ano, com a 

maioria das respostas na faixa de um ano a um ano e meio. No entanto, três das 11 empresas 

entrevistadas alegaram que estão nesse processo há cerca de três anos. 

 Porém, é importante ressaltar aqui que muitos entrevistados alegaram que realizam 

ações conjuntas com outras empresas do setor há mais tempo, havendo inclusive cooperações 

que já são realizadas há aproximadamente 10 anos. Isso demonstra que existem, 

anteriormente ao surgimento do SINBI neste processo de união das empresas, iniciativas de 

cooperação entre as organizações da região. Tal fato pode demonstrar uma tendência de 

comportamento cultural de associação entre os concorrentes, no entanto, alguns entrevistados 

afirmaram que esses relacionamentos mais antigos eram realizados por poucas empresas 

(cerca de 10 firmas) e que a idéia de cooperação entre as empresas ainda é algo que está sendo 

desenvolvida entre os demais produtores de calçados e afins da região. Ficou claro que a 

consciência de cooperação e associação é algo que está começando a ser desenvolvido em 

Capítulo 8 
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Birigui e definitivamente não é proveniente de uma cultura associativista regional. Existiram 

apenas algumas iniciativas de aliança em algumas poucas empresas e sempre com um 

objetivo específico e ocasional, não havendo nenhuma associação de longo prazo e duradoura. 

Ficou evidente através das entrevistas que muitas empresas não se preocupam, nem tão pouco, 

têm interesse em realizar iniciativas de cooperação. 

 Ademais, fica evidente que não existe uma relação duradoura generalizada entre os 

membros do APL constituída há um tempo considerável. Muitas vezes, os entrevistados 

alegam ser amigos ou colegas de alguns outros empresários do ramo, mas que o contato 

informal entre eles se restringe a apenas alguns outros empresários e, geralmente, de forma 

ocasional. A necessidade de uma relação estabelecida há um tempo considerável para que 

possa haver elementos propulsores à transmissão de conhecimentos, assim como propõe von 

Hippel (1988) não é comumente atendida no caso observado. 

 

 

8.2. A presença de um intermediador no processo de união das empresas 

 

Todas as 11 empresas entrevistadas afirmaram que o SINBI é o grande intermediador 

das ações cooperadas entre os membros do APL de Birigüi. Quatro entrevistados 

completaram ainda que o SEBRAE também tinha esse papel de intermediar e unir as firmas 

interessadas no APL. 

Apenas três entrevistados consideraram que já havia um movimento de união entre as 

empresas anterior às iniciativas do sindicato (SINBI) e que o sindicato teria servido apenas de 

catalisador de processos que naturalmente vinham acontecendo na região.  

Inclusive, 10 dos 11 entrevistados vêem a funcionária do SINBI, Regiane Almeida, 

responsável pela fomentação do APL, como a líder, representante e porta-voz do grupo, seja 

durante as reuniões do grupo ou externamente, perante algum outro órgão ou instituição. 

Enquanto um entrevistado entende que esta funcionária divide essa liderança com um 

membro do SEBRAE e outro entrevistado alega haver uma espécie de comitê composto por 

nove membros (três empresários, dois representantes do sindicato, dois representantes da 

administração pública e dois representantes do SEBRAE). 

Tais considerações levam a crer que a união e formação institucional do APL de 

Birigüi são em grande parte induzidas pelo sindicato (SINBI). A idéia de uma formação 

prévia de um ambiente propício à cooperação e à associação enfraquece diante das respostas 

obtidas, não confirmando assim a teoria de Hastenreiter Filho (2005). As respostas obtidas 
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vão de encontro com os resultados obtidos no item 8.1 em que a cultura de associação pré-

participação do SINBI neste processo é proveniente de algumas poucas empresas e que, de 

fato, não existia uma formação consolidada e generalizada na cultura e no valor de todos os 

empresários da região sobre as questões relativas ao associativismo. 

A presença de um intermediário nas relações inter-organizacionais é também vista de 

forma positiva pelos entrevistados, o que não vai de encontro com o caso do aglomerado 

médico-odontológico de Ribeirão Preto (SP) observado por Telles (2002). Grande parte dos 

entrevistados alega achar importante para o APL a presença de um terceiro agente para 

intermediar as relações porque este é visto (no caso do SINBI e SEBRAE) como idôneo e 

neutro nas tomadas de decisões do grupo. Percebeu-se, portanto, que existe confiança no líder 

do grupo, assim como Kim e Mauborgne (2003) julgam importante para ações associadas de 

grupos. 

 

 

8.3. A comunicação entre os membros do APL 

 

 Todos os entrevistados alegaram que têm contato com os demais membros do grupo 

através de reuniões, enquanto sete deles disseram fazer contato também através de e-mail. 

Cinco deles falaram que utilizam também o telefone como forma de contato e apenas um 

alegou utilizar algum tipo de sistema de informação pela Internet para comunicação intra-

APL, entretanto, o entrevistado não soube dizer que sistema de informação era esse., o que 

não dá confiabilidade para esta resposta. A tabela a seguir representa as respostas obtidas 

sobre os meios de comunicação: 

 

Tabela 8.1. Formas de comunicação intra-APL dos entrevistados 

Forma de contato Freqüência 
Reuniões 11/11  
E-mails 7/11 
Telefonemas 5/11 
Sistemas de informações pela Internet 1/11 

 

 Importante perceber que alguns dos entrevistados apenas conversam com os demais 

membros do grupo em ocasiões de reuniões promovidas pelo sindicato, o que indica não 

haver, de fato, uma relação informal extra-APL entre alguns empresários. Alguns gestores 

deixam para se falar apenas durante as reuniões, o que pode possibilitar o conhecimento e a 
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geração de confiança de um com o outro, mas não favorece padrões ideais para a transmissão 

de conhecimentos específicos às suas empresas entre eles. 

A fraca utilização de sistemas de informações pela Internet é representada quando 

nenhum entrevistado alegou utilizar o Peabirus. Dentre eles, apenas dois sabiam exatamente 

do que se tratava. Isso demonstra que não existe nem o conhecimento real do Peabirus por 

parte dos pequenos empresários de Birigüi, nem uma cultura tecnológica entre eles para 

utilização de formas de comunicação mais avançadas tecnologicamente. 

Tal evidência reforça a idéia do tradicionalismo existente em Birigüi, no qual os 

indivíduos ainda preferem conversarem pessoalmente entre si. Existe claramente uma 

ortodoxia e uma relutância para utilização de formas mais avançadas de comunicação, como, 

por exemplo, um sistema de informações pela Internet, como é o Peabirus, que tem 

comunidades e discussões a respeito do APL da região em questão. Ademais, o próprio sócio 

do Peabirus, Osvaldo Oliveira Neto (2006), alegou ter sido difícil de convencer os membros 

do grupo de Birigüi a participarem e aderirem ao Peabirus e até mesmo aos programas de 

cooperação. 

A parte positiva desta forma tradicional de comunicação entre os membros do grupo é 

que, assim, o processo de transmissão de conhecimentos, principalmente o diálogo e a 

construção do campo, propostos por Nonaka e Takeushi (1997), ocorrem de forma mais 

eficiente nestes encontros pessoais (reuniões). Isso faz com que, na teoria de Setzer (2001), 

exista uma tendência positiva para se transmitir conhecimento e não somente informações 

entre as organizações aliadas. Os gestores das empresas são, portanto, estimulados a trocar 

reflexões e dividirem conhecimentos no momento da reunião, que são melhor captados nestas 

circunstâncias. Pode-se dizer que neste caso, seguramente, não exista uma exacerbação da 

utilização de tecnologias de informações, o que poderia limitar a construção de 

conhecimentos à mera transmissão de informações. 

Supõe-se que o fato das discussões sobre o APL de Birigüi estarem entre as mais 

abordadas no Peabirus (3ª no ranking) ocorra porque essas discussões são feitas por outros 

indivíduos aquém daqueles entrevistados, mais particularmente as grandes empresas 

calçadistas e demais organizações envolvidas detentoras de maior estrutura 

patrimonial/econômica na região. Parece razoável pensar que estes stakeholders, interessados 

no andamento do APL, ou ainda outras empresas da região, sejam os principais usuários do 

sistema, mas que não participam do APL específico, formalmente constituído pelo SINBI. 
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8.4. O processo de construção institucional do APL 

 

 O grupo vem recentemente passando por um processo de formalização das suas 

atividades conjuntas, em que desde setembro de 2006 existe um contrato de une os 

consorciados ao SINBI de forma a agregá-los sob um contrato legal de obrigações e direitos 

dentro do grupo. O que condiz com o processo em que as ações coordenadas já vinham sendo 

realizadas através de contratos e as próprias reuniões do grupo seguiam e mantinham atas. 

 No entanto, o que se pôde perceber é que ainda existem normas e leis do âmbito 

formal em evolução, que ainda dependem de aceitação e percepção dos membros do grupo 

para serem desenvolvidas até o ponto de suas formalizações. Porém, estas leis tendem a 

acabar sendo incorporadas pelos participantes através do SINBI e impostas ao grupo. Isso 

leva a crer que não existe a formação de legitimidade “bottom up” e a posterior evolução para 

leis formais, pelo contrário, a tendência é haver uma institucionalização “top down” liderada 

pelo SINBI. 

 Observou-se por parte de alguns entrevistados também o desinteresse em ser um 

agente participativo nesse processo de criação institucional, visto que muito entrevistados 

demonstraram não se preocupar com a concepção de formação das normas do próprio grupo, 

eles apenas seguiam as exigências e recomendações passadas pelo SINBI. O que se comprova 

quando seis dos 11 entrevistados alegaram desconhecer a parte jurídica e de leis entre as 

relações inter-empresariais. No entanto, aqueles que não sabiam se havia ou não 

formalizações acreditavam ser importante existir contratos para intermediar as relações dói 

APL. Isso demonstra a existência da confiança institucional (ZUCKER, 1986) que os 

indivíduos têm, em que eles vêem a necessidade em se ter leis formais e contratos que lhes 

assegurem o bom andamento das relações entre eles. Isso prova ainda que não demonstra um 

total nível de confiança entre os membros, independente da existência de leis que assegurem a 

certeza de um bom comportamento dos demais associados. 

 

 

8.5. A confiança entre os membros do APL 

 

 Todos os entrevistados alegaram ter confiança nos demais membros do APL. Os 

fatores geradores de confiança e suas freqüências de respostas são demonstrados na tabela a 

seguir: 
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Tabela 8.2. Fatores propulsores de confiança entre os membros do grupo 

Motivos propulsores de confiança Freqüência 
Tempo de conhecimento dos parceiros 9/11 
Amizade com parceiros 8/11 
Dependência mútua entre os aliados 6/11 
Presença de uma instituição neutra como intermediadora 5/11 
Reputação da outra empresa 5/11 
Serviços / produtos de qualidade dos parceiros 3/11 
Existência de leis que impedem comportamento oportunista 2/11 

 

 Através destas respostas coletadas pode-se perceber que perduram aspectos emotivos 

para a geração de confiança entre os membros do APL. Tanto que os dois principais motivos 

apontados são o tempo que se conhece (e assim se compreende a reputação) dos demais 

parceiros e a própria amizade e afinidade existente entre aqueles que realizam ações 

conjuntas. 

Entretanto, considera-se que a questão da real existência de confiança não se deve ser 

analisada através de uma pergunta direta ao entrevistado, já que isso pode constrangê-lo a 

demonstrar falta de confiança nos demais membros do grupo. O que se pôde verificar foi que 

os entrevistados não confiavam nas outras empresas sem o intermédio de contratos e leis nos 

seus empreendimentos conjuntos e que a grande parte considera os demais membros do grupo 

ainda bastante competitivos, com uma mentalidade ainda em transição. 

Fica evidente que a confiança os agentes, que é elemento fundamental para 

transmissão de conhecimentos entre eles (POLITIS, 2003) e para busca de objetivos comuns 

(FUKUYAMA, 1988), é apoiada em fatores normativos e não tem caráter natural da própria 

formação institucional do grupo. Ademais, os próprios consorciados admitem que essa maior 

complexidade de suas relações devem ser intermediadas por uma maior formalização e 

respaldo de leis (MEYER e ROWAN, 1977). 

 

 

8.6. As relações informais e laços de identidade e cultura entre os membros do grupo 

 

 É unânime a percepção dos entrevistados de que existem relações informais entre os 

membros do grupo. Muitos alegam haver essa relação informal pelo fato da cidade ser 

relativamente pequena, bem como as pessoas se conhecerem através deste particular ambiente 

social. Acrescentando-se a isso, todos os entrevistados acreditam que a iniciativa de formação 

de um grupo formalmente dito, é capaz de catalisar e potencializar as relações com estes 
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mesmos colegas com os quais já havia relações informais e com os demais membros do grupo 

cujos laços de relação eram mais fracos e distantes. 

 Percebe-se que não apenas as conversas informais entre os membros do grupo são 

mais freqüentes, mas que também, se a comunicação entre eles se dá principalmente através 

de reuniões, pode-se concluir que o clima da reunião traz consigo um certo grau de 

informalidade. Tal fato pode ser visto como positivo para a formação institucional do grupo, 

entretanto esta iniciativa vai de desencontro com o processo de formalização do grupo e de 

suas normas internas. 

 Essas relações informais existentes entre os membros do APL pode ser um fator 

potencilizador do processo de transmissão de conhecimento entre eles, no entanto, para isso 

ocorrer de forma generalizada, estas relações deveriam se expandir dentre todos os envolvidos 

com o APL, principalmente quando se trata dos próprios membros. Deste modo, seria 

possível criar um clima de solicitude e cooperação entre os envolvidos de forma mais fácil e 

eficiente (VON KROGH et alli, 2000). Percebe-se então que como não existe relação 

informal entre todos, mas sim entre alguns do grupo, a própria expansão e desenvolvimento 

do APL dependem deste maior contato e relacionamento entre os envolvidos, fator esse 

importante, inclusive, para que novos entrantes se sintam confortáveis para fazer parte do 

grupo no futuro. 

 Sobre os laços de identidade entre os membros do grupo, oito de 11 entrevistados 

dizem haver uma cultura comum capaz de gerar laços de identidade entre os membros do 

APL. Inclusive, estes que percebem a existência deste fator dizem que estes laços estão se 

fortalecendo ao longo do tempo, principalmente, com as últimas iniciativas de associação que 

vêm ocorrendo nos últimos três anos. A explicação que os entrevistados dão para essa 

semelhança é em decorrência da grande maioria dos empresários serem oriundas de Birigüi e 

terem uma carga cultural semelhante e que se acentua ainda mais pelo fato dos empresários 

terem culturas associadas às mesmas atividades produtivas, o que fortalece ainda mais as 

semelhanças entre eles. Tais visões sobre o próprio comportamento baseado em valores e 

culturas comuns reforçam, mais uma vez, a existência de certo tradicionalismo na região, já 

que há uma malha de semelhanças e a percepção de identidade local entre os entrevistados. 

Vale ainda mencionar que destes, todos acreditam que essa cultura e valores semelhantes já 

existentes fortaleceram-se entre os membros do grupo depois das ações cooperadas e das 

iniciativas conjuntas entre eles. O que leva a crer que essa questão de criação de uma cultura e 

valores semelhantes pode ainda ser desenvolvida a fim de se criar com o tempo um ambiente 

de identidade ainda mais forte na região de Birigüi. 
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 Aqueles que responderam que não havia laços de identidade e cultura, alegaram que os 

padrões culturais, sociais e profissionais são bastante distintos e heterogêneos dentro do 

grupo. Entretanto, confirmaram haver semelhanças de ranço cultural da região, este sim 

comum entre todos os envolvidos. 

Através da análise das informações obtidas pode-se dizer que a região de Birigüi tem 

uma pré-disposição para formação de capital social entre os empresários da região. Porém, 

fica evidente que para se formar essa “cola social” é necessário que os gestores possam 

interagir mais entre si e se conhecerem melhor uns aos outros. Tal fato cria não apenas 

confiança entre os membros do grupo, mas gera também semelhanças necessárias para criação 

de um ambiente propício à transmissão de conhecimento (NONAKA, 1991) e a própria 

criação de diálogo entre os indivíduos (TYRE e VON HIPPEL, 1997). Sem a criação destes 

elementos, o processo de apropriação de conhecimentos externos (aprendizado) pode ficar 

comprometido (COHEN e LEVINTHAL, 1990) pela falta de familiaridade entre os 

envolvidos (LANE e LUBATKIN, 1998). 

 

 

8.7. Especialistas em conhecimentos dentro do APL 

 

 Greenhalgh (2002) diz ser bastante comum a formação de especialistas dentro de um 

grupo de organizações, até mesmo por questão de complementariedade das tarefas internas do 

grupo (DOZ e HAMEL, 2000). Quando perguntado sobre a existência de especialistas em 

algum processo produtivo do calçado dentro do APL, nove dos 11 entrevistados alegaram 

haver especialistas dentro do grupo. Destes nove respondentes, seis disseram que conhecem 

as especialidades de algumas empresas, dois responderam que conhecem as especialidades de 

muitas empresas (mas não todas) e um respondeu que conhece as especialidades de poucas 

firmas do grupo. 

 Essas considerações levam a crer que existem alguns fabricantes que detém alguma 

técnica ou conhecimento específico que os tornam especialistas. Entretanto, isso não significa 

que os demais membros do grupo, necessariamente, conhecem essas especialidades. Ou seja, 

existe um problema relativo à inteligência antecipativa (LESCA et alli, 2005), em que os 

membros do grupo organizacional conseguem identificar e encontrar os conhecimentos que 

necessitam exteriormente às fronteiras internas da empresa (HANSEN, 2002). 

 Em relação ao repasse de tarefas para essas empresas especializadas, os entrevistados 

alegaram em sua maioria (oito dos nove que alegaram haver especialistas) que não existe 
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nenhum tipo de repasse de serviços aos especialistas, e que organização mantém sua própria 

rede de contatos, sem haver troca de clientes, assim como sugere (CARLTON e PERLOFF, 

2000). Houve apenas um respondente que disse que no caso de bordados e solas, há o repasse 

de serviço num serviço de terceirização. Isso leva a crer que se não existe o repasse dos 

serviços e das produções de uma tarefa a um especialista é porque todas as empresas têm um 

mesmo nível de conhecimento ou porque há a busca do aprendizado destas tarefas com os 

aliados e não a mera busca por tarefas específicas. 

 

 

8.8. O aprendizado com os demais membros do grupo 

 

 Ao perguntar se em caso de necessidade de se produzir um determinado produto ou 

serviço o qual a empresa do entrevistado não detém total domínio técnico, oito gestores (de 

11) responderam que tentam entender e aprender essa especialidade com os demais membros 

do grupo, enquanto outros três disseram que não apelariam para os demais associados para a 

resolução de um problema desses. 

 Isso quer dizer que existem membros do grupo que não se sentem confortáveis ou não 

percebem haver abertura com os aliados para busca de novos aprendizados técnicos. O que 

representa um falta de solicitude percebida por parte de alguns participantes do APL de 

Birigüi. Dentre os que responderam buscar aprender esse novo conhecimento, seis alegaram 

que as empresas eram solícitas para atender os colegas, porém, não expunham seus 

conhecimentos e especialidades para outras empresas com receio de haver a expropriação 

deste conhecimento por parte de concorrentes. Isso leva a crer que não existe a mentalidade 

de se gerar conhecimentos coletivamente assim como propõe von Hippel (2005), havendo na 

verdade o medo da concorrência obter esse conhecimento que seria a vantagem competitiva 

da empresa. 

 Tal atitude dentro do APL de Birigüi demonstra que os interesses individuais das 

firmas da região ainda são tidos como prioritários em relação aos interesses coletivos da rede, 

assim como propõe Abramovay (2001). Isso atrapalha os ganhos implícitos da “atmosfera 

industrial” (MARSHALL, 1920) e principalmente as externalidades positivas de rede 

(TIROLE, 1997) provenientes da emergência do próprio capital social das relações 

cooperadas entre as empresas. 

 Outros dois entrevistados daqueles oito que disseram buscar aprender conhecimentos 

novos perante a necessidade com seus parceiros alegam que os parceiros não são nem 
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solícitos para expor suas especialidades e que existem, de fato, barreiras para a transmissão de 

conhecimentos entre as organizações do APL. Isso reforça que, mesmo que não exposto 

explicitamente, há barreiras provenientes das próprias empresas que deveriam ensinar as 

demais a expor e dividir seus conhecimentos e inovações desenvolvidas. 

 Ademais, esse receio em se transmitir um conhecimento que seria uma vantagem 

competitiva é tido pelo próprio receptor do conhecimento (aprendiz) como algo não bem 

aceito dentro da rede. Os próprios interessados em aprender entendem que adquirir os 

conhecimentos específicos das empresas associadas não é algo ético, não havendo assim a 

compreensão de interesses e vantagens coletivas decorrentes do próprio funcionamento da 

rede. Isso se demonstra quando sete dos oito entrevistados explicitados anteriormente que 

alegaram buscar conhecimentos com os parceiros disseram que num caso de se buscar esses 

novos conhecimentos eles apelam para a terceirização do serviço a fim de que ambos possam 

obter vantagens explícitas com esse processo de transmissão de conhecimentos técnicos. 

Ficou evidente que neste caso buscam-se alternativas em que tanto o aprendiz quanto o que 

ensina devem sair ganhando numa situação dessas. Apenas um destes oito alegou buscar 

adquirir esse conhecimento através da troca de informações e conversas. 

Isso faz pensar que existe uma consciência de ganhos explícitos do funcionamento do 

APL pelos participantes do grupo, não havendo a compreensão de ganhos coletivos e sim 

vantagens individuais, o que faz entender que a busca pela associação do APL não tem como 

concepção a busca de ganhos coletivos de rede e sim de ganhos individuais para cada 

participante. Ou seja, a busca de vantagens pela participação de um empreendimento de 

associação inter-organizacional, no caso de Birigüi, está atrelada à idéia de ganhos individuais 

e não de ganhos coletivos que envolvam toda rede e que seja capaz de produzir capital 

sinergético (BOISIER, 1999) através da natureza das relações entre empresas. 

Por fim, não há relatos de haver um aprendizado vivencial realizado entre as empresas 

em que uma delas se dispõe a receber outra interessada em aprender suas técnicas, métodos e 

conhecimentos relacionados às suas atividades. O modelo de Kolb (1984) não pôde ser 

constatado porque não se constatou uma situação de aprendizado adquirido por observação 

seguida de experimentação. 

 

 

8.9. Vantagens percebidas dos participantes do APL 
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 Como já mencionado, as vantagens dos ganhos provenientes das ações cooperadas de 

um aglomerado organizacional são vistas pelos empresários entrevistados de Birigüi apenas 

como algo explícito, ligado à redução de custos, riscos e participação de mercado. 

 Sobre a rede de contatos das empresas participantes do APL todos os sete 

entrevistados disseram que houve algum tipo de incremento desta rede. Todos eles alegam 

haver contatos com uma quantidade maior de fornecedores, clientes e distribuidores (o que dá 

margem a uma maior participação de mercado, assim como defende Powell (1987)). No 

entanto, quatro entrevistados disseram que suas redes de contatos mantiveram-se as mesmas e 

que a participação no APL não alterou em nada seus contatos, não havendo assim uma maior 

amplitude das relações destas firmas. Porém, estes que não vêem um aumento de suas redes 

de contatos esperam que com o tempo, o funcionamento do APL possa oferecer-lhes este tipo 

de vantagens. 

 Sobre a percepção de vantagens é importante mencionar que o APL é constituído por 

empresas de pequeno e médio porte não havendo a participação das grandes empresas da 

região neste empreendimento. Isso se justifica porque as grandes empresas não vêem 

vantagens em se associarem com organizações menores que elas e não percebem ganhos que 

estas firmas menores podem lhes trazer.  

 Por fim, o que se observa nitidamente entre todos os entrevistados é que existem 

poucos ganhos concretos adquiridos através da participação do APL. Os entrevistados alegam 

que isso acontece porque o processo de formalização e união dos empresários ainda estão no 

início. Percebe-se com clareza que, na verdade, existem mais do que resultados concretos de 

vantagens, expectativas de grandes retornos futuros provenientes do desenvolvimento e 

crescimento do APL. 

 

 

8.10. Desenvolvimentos conjuntos 

 

 Uma das formas de se unir as empresas num processo de transmissão de 

conhecimentos é através do desenvolvimento conjunto de inovações. Seis entrevistados dos 

11 alegaram que realizavam algum tipo de desenvolvimento conjunto, enquanto cinco 

disseram que não realizam inovações conjuntas. Dentre os que realizam este tipo de atividade 

conjunta, todos falaram que essas iniciativas associadas estão ligadas a produção e 

desenvolvimento de solados, as quais contam diversas parcerias. Um dos respondentes disse 

ainda realizar parcerias também para o desenvolvimento de enfeites para os sapatos. 
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 Além do desenvolvimento conjunto de produtos, verificou-se se existem laboratórios 

(ou algum local específico) destinados ao uso compartilhado para o desenvolvimento de 

produtos conjuntos. Os mesmos seis que alegaram realizar desenvolvimento de produtos 

conjuntos disseram que o SENAI de Birigüi oferece um laboratório para os testes de calce 

(durabilidade do sapato). Este que parece ser a única iniciativa para se desenvolver algo de 

forma associada de todo o APL de Birigüi. Trata-se de uma iniciativa característica da região, 

visto que diversas inovações relacionadas à palmilha e ao solado de sapatos são provenientes 

dos laboratórios das grandes empresas da região (como, por exemplo, a Opanaken, que não 

faz parte do APL e desenvolveu palmilhas e solados específicos para o desenvolvimento das 

crianças e uma palmilha adequada aos diabéticos). Havendo, portanto, a existência desta mão 

de obra especializada em pesquisa do ramo, é evidente que o APL busque adquirir elementos 

diferenciais de vantagem competitiva. 

 Deste modo, fica evidente que não existe um local específico destinado 

exclusivamente à socialização de conhecimentos como propõem Nonaka e Takeushi (1997), o 

que é bastante importante, principalmente quando se trata de um desenvolvimento intensivo 

em tecnologia (GULATI, 1998). Não se tem no caso de Birigüi uma grande pretensão de 

capacitação das potencialidades de rede propostas por Powell (1987). 

 Ao serem perguntados sobre a realização de cursos conjuntos de capacitação, seis 

entrevistados alegaram já ter feito algum tipo de curso conjunto com aliados, enquanto cinco 

respondentes afirmaram nunca ter realizado este tipo de associação para aprendizado. Aqueles 

que alegaram já terem realizado este tipo de curso, disseram que estes ocorreram por 

intermédio do SENAI ou do SEBRAE, destacando-se cursos relacionados à capacitação 

técnica de funcionários e à própria administração de empresas calçadistas. 

 

 

8.11. Processos de produção 

 

 Além de não haver grandes iniciativas conjuntas para o desenvolvimento de 

inovações, não existem grandes mudanças de padrões produtivos em decorrência da 

influência de organizações mais eficientes. Dos 11 entrevistados, 10 disseram que não 

mudaram até então nenhum processo produtivo em decorrência de alguma influência de 

aliados. Apenas um afirmou que mudou alguns processos produtivos em decorrência da 

contratação de ex-funcionários de empresas associadas que tinham formas mais eficientes e 

eficazes de realizar algumas tarefas. Com exceção deste caso, nenhum outro exemplo de 
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incorporação de conhecimento sobre a forma produtiva das empresas entrevistadas foi 

relatado. 

 Importante ressaltar que não houve nenhum movimento de padronização dos 

processos produtivos do grupo a fim de se atingir um padrão de qualidade específico assim 

como Lipnack e Stamps (1994) dizem poder acontecer. Existem por um lado certificados de 

não emprego de trabalho infantil em algumas firmas, porém, não houve um movimento ou 

iniciativa por parte das próprias empresas para se criar um padrão de produção ou um selo de 

qualidade do APL. 

 

 

8.12. Coordenação de informações 

 

 Por mais que não existam muitas iniciativas capazes de gerar inovações conjuntas 

entre os membros do grupo, algumas informações são trocadas entre os envolvidos com o 

APL, assim como já se pode notar ao longo da análise das entrevistas realizadas. Entretanto, 

por mais que existam freqüentemente trocas informais de informações entre os gestores, não 

se pôde verificar grandes consórcios ou estratégias de coordenação de informações. 

 O que se pôde notar foi a existência de associações para algumas iniciativas de 

consórcio conjunto no intuito de se realizar algumas tarefas empresariais específicas. As 

tarefas denotadas foram: uma auditoria conjunta; um consórcio de exportação (o já 

mencionado Brazilain Six Footwear); negociações conjuntas frente a alguma lei que barraria 

interesses de mais de uma empresa; distribuição logística coordenada. 

 Não se pode dizer que existe uma cultura acentuada de coordenação de informações ou 

mesmo trocas sistemáticas de informações coordenadas. Seria importante dar atenção para 

este tipo de iniciativa porque essas trocas de informações poderiam ser confundidas com 

trocas de conhecimentos. 

 No mais, o que se pôde notar é que a troca de informações se caracteriza por ocorrer 

de maneira informal, e não sistematicamente e coordenadamente entre os envolvidos com o 

APL. Vale denotar por fim que todos os entrevistados têm grandes expectativas que com o 

advento e a expansão do APL, esse tipo de ação coordenada de troca de informações possa ser 

mais freqüente no aglomerado organizacional. 

  

 

8.13. A cultura interna das empresas participantes do APL 
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 Por fim, para ser possível adquirir qualquer tipo de conhecimento destes descritos 

anteriormente, é necessário que a empresa detenha a cultura de aprendizado (ADAMS e 

LAMONT, 2003) e siga padrões de atividades e comportamentos que estimulem um ambiente 

de aprendizado (LEONARD-BARTON, 1998). Através das informações coletadas pelas 

entrevistas, pôde-se perceber que existem padrões para realização das tarefas a serem 

cumpridas dentro da organização. No mais, nove dos 11 entrevistados confirmaram que 

apesar de existir um padrão a ser seguido, os funcionários têm uma “liberdade vigiada” em 

que eles têm liberdade para realizar tarefas de formas diferentes e através de novos métodos. 

No entanto, nenhum alegou que eles são totalmente livres porque essa liberdade deve ser 

controlada e se caso exista uma maneira de realizar determinadas tarefas de forma mais 

eficiente, há uma supervisão para aprovar ou não este método novo. Tais afirmações 

escondem que, na verdade, a liberdade do funcionário para realização de tarefas existe 

contanto que um novo método não comprometa a produção. O funcionário em nenhum 

momento é incentivado a tentar realizar inovações e tão pouco se incentiva suas tentativas de 

melhorias. Suas inovações somente são aceitas quando comprovadas a eficácia, não havendo 

assim o estímulo à tentativas e o incentivo ao erro construtivo de experiências. 
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CONCLUSÕES 

 
 

 

9.1. Conclusões gerais 

 

Através das análises das entrevistas realizadas para obtenção de informações sobre a 

transmissão de conhecimento inter-organizacional no APL de Birigüi, podem ser tecidas 

algumas considerações relevantes. A primeira consideração reside no fato de haver um forte 

pragmatismo nas tomadas de decisões dos gestores entrevistados (provenientes de pequenas e 

médias empresas). A cultura tradicionalista é não somente latente, mas é ainda bastante 

decisiva para a compreensão de comportamentos destes gestores-diretores entrevistados. Isso 

se evidencia quando se observa resistência destes administradores para incorporação de 

inovações e tecnologias. Há uma consciência ortodoxa na grande maioria dos gestores que faz 

com que algumas características do APL se evidenciem e torne a experiência de Birigüi 

específica perante de alguns padrões de aglomerados inter-organizacionais, principalmente 

aqueles intensivos em tecnologia. 

Algumas destas características histórico-culturais dos gestores se ressaltam na 

realidade de Birigüi e trazem algumas conseqüências para a administração das empresas 

envolvidas e do próprio APL. Uma delas é o fato do conhecimento ser considerado um ganho 

técnico, de caráter explícito, ignorando-se assim os ganhos implícitos do conhecimento e o 

sua própria concepção, que muitas vezes é tácita. Ademais, o conhecimento é visto por estes 

gestores como um bem privado capacitador de vantagens competitivas que deve ser protegido 

e resguardado dentro dos limites da firma. Certo que ele é um diferencial competitivo, porém, 

não se percebe que sua criação cooperada e colaborativa pode trazer consigo ganhos 

superiores, seja através do desenvolvimento do conhecimento coletivo que é mais eficiente, 

rápido e capaz de trazer ganhos de sinergia entre as potencialidades cognitivas das empresas 

envolvidas, seja através da utilização conjunta destes conhecimentos que caracterizariam a 

produção e a gestão da região de Birigüi e traria uma gama de conhecimentos maior e mais 

desenvolvido a ser utilizado. 

Outro fator que se evidencia em decorrência desta cultura tradicionalista dos gestores 

de Birigüi é a idéia de que as vantagens da associação de empresas trazem, a priori, ganhos 

individuais, estes, que num segundo plano trazem ganhos coletivos. Trata-se da influência do 

modelo funcional neo-liberal capitalista no perfil da grande maioria dos empresários da 

Capítulo 9 
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região, o que faz com que as vantagens resultantes dos ganhos sociais sejam menosprezados e 

mal compreendidos por grande parte dos gestores da APL de Birigüi, que pode refletir uma 

cultura empresarial média da região e do setor. Num ambiente de formação de rede, há de se 

ter a consciência de que o âmbito social está acima dos interesses individuais, dado que os 

ganhos provenientes dos efeitos de rede teriam que ser o centro de vantagens num cenário 

como este. 

Isso demonstra a falta de evolução e desenvolvimento educacional nesta direção por 

parte dos gestores de organizações produtoras de calçados entrevistados. Esse 

desenvolvimento de caráter pessoal-comportamental dos gestores de empresas consorciadas é 

fundamental para a maximização do funcionamento de uma rede inter-organizacional e 

principalmente para que este ambiente seja propulsor para transferência e construção de 

conhecimentos entre os membros do grupo empresarial. As poucas experiências de Birigüi 

com transmissão de conhecimentos são movimentos paralelos ao APL e não fruto de um 

consenso coletivo construído pelo próprio grupo. 

Outra evidência deste relativo baixo desenvolvimento da consciência cooperativa dos 

gestores de Birigüi é o fato de que plataformas de transmissão de informações não foram bem 

sucedidas entre as pequenas e médias empresas da região. Não apenas porque não existe uma 

forte convergência para com a utilização de tecnologias por parte das empresas de Birigüi, 

mas também devido ao fato de que existe uma relativa resistência às inovações por parte dos 

valores histórico-culturais dos indivíduos responsáveis por esta inserção da empresa. Tal fato 

explica o fracasso observado de iniciativas de expandir os relacionamentos inter-empresariais 

de pequenas e médias organizações através do Peabirus. 

Evidentemente existem barreiras para troca de informações entre os agentes do APL 

de Birigüi, o que vem se explicando pela cultura individualista predominante nos casos 

observados pelas entrevistas. Por mais que exista uma relação duradoura entre alguns 

membros do grupo, há nitidamente o receio de comportamentos oportunistas por parte dos 

aliados, o que acaba sendo um empecilho para a existência de um comportamento coletivo 

voltado à manutenção social e dos ganhos de capital social proveniente das ações cooperadas 

dos membros do grupo. 

Isso se explica por outro problema observado no ambiente relacional de Birigüi em 

que existe a necessidade de maior maturidade e evolução institucional. Ou seja, não houve a 

uma formação natural de institucionalizações maduras o suficiente para perdurar um ambiente 

de tamanho apelo coletivo e suas respectivas normas de funcionamento. Não houve o 

desenvolvimento de um respaldo institucional capaz de assegurar a legitimidade dos 
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relacionamentos entre as empresas de Birigüi, ou ao menos, não as pertencentes à amostra 

pesquisada. É evidente a falta de um ambiente com padrões institucionais capazes de reger as 

relações entre as empresas, este ambiente preponderante para assegurar e garantir um 

comportamento coletivo e a consciência de que as normas coletivas sobrepõem, numa 

primeira instância, as normas individuais das organizações. 

 Tal lacuna na formação institucional do cenário empresarial de Birigüi fez com que o 

desenvolvimento conjunto de conhecimentos e a própria percepção da importância da 

distribuição do conhecimento intra-APL passem a ser desprezados porque não existe a 

formação da mentalidade coletiva e das normas de relações entre essas firmas consorciadas. 

 Sobre a falta de maturidade no desenvolvimento das normas regentes das relações 

inter-organizacionais em Birigüi, pode-se dizer que isso gerou uma carência no respaldo 

baseado nas transações entre as organizações (principalmente no que tange aos custos de 

transações), o que acaba resultando em relações baseadas em contratos que asseguram um 

comportamento confiável e não em um contrato resultante dos acordos de vontades entre as 

organizações.  

 Isso ocorre porque a confiança entre os membros do APL se dá, em grande parte, 

devido às características emotivas dos indivíduos e não se baseando em quesitos de evolução 

de caráter histórico-cultural. Ou seja, a confiança entre as organizações em Birigüi está 

apoiada em fatores emocionais e não na reputação, credibilidade ou histórico funcional das 

firmas. 

 Estes elementos institucionais acabam por prejudicar a formação de um ambiente 

propício à transmissão de conhecimentos porque a transferência de um ativo tido como um 

dos mais valorados para as organizações não está embasada na formação solidificada de um 

cenário que propicia, incentiva e mantém as vantagens provenientes dos ganhos de rede. Caso 

o gestor não compreenda que a transmissão de conhecimentos internos à rede tem um 

respaldo natural ligado tanto aos custos de transferência quanto à segurança de obtenção de 

uma vantagem competitiva (fala-se aqui de competição inter-redes) após o oferecimento de 

seus conhecimentos, não existe uma razão pela qual ele se disponibilizaria para a transmissão 

de conhecimentos. Justamente este pensamento individualista de falta de percepção de 

vantagens e de insegurança perante as institucionalizações imaturas fazem com que os 

gestores não vejam ganhos em se transmitir seus conhecimentos aos demais associados. 

O caso de Birigüi apresenta diante disso uma formalização de seus elementos 

institucionais de maneira precoce através da intervenção, principalmente, do SINBI e do 

SEBRAE-SP. Isso gera problemas do caráter relacional entre as empresas envolvidas. 
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 A intermediação de uma organização de suporte, neste caso específico o SINBI, acaba 

realizando funções que deveriam ocorrer naturalmente. Fato é que existiam algumas 

iniciativas de cooperação mesmo antes da atuação do SINBI como fomentador das alianças, 

porém, estas relações não vêm se demonstrando maduras o suficiente para reger as relações 

inter-organizacionais do APL. 

 Por mais que se perceba e se compreenda que um intermediador possa ter um papel 

catalisador das relações inter-organizacionais de um aglomerado empresarial, este 

intermediador não pode assumir o papel de organizador de elementos institucionais e de fonte 

de relações sociais entre agentes locais. A prova disso é que existe ainda muita 

desinformação, receio e dúvidas sobre as leis internas que irão reger as atividades autônomas 

do APL. A própria transmissão de conhecimento institucional entre os membros do APL 

acaba sendo prejudicada quando estes elementos institucionais são provenientes de uma 

indução de um intermediador ao invés de serem fruto das vontades e acordos das próprias 

empresas e de suas experiências prévias. 

 Todos estes elementos levantados aqui fazem com que a criação de um ambiente 

propício à transmissão de conhecimento seja distorcida e coordenada por um intermediário. 

Não há, portanto, a formação de um ambiente natural indutor do aprendizado vivencial e 

experimental, mas sim da criação induzida de oficinas de técnicas para o aprendizado dos 

membros do APL. Isso faz com que o foco de aprendizagem no APL não se concentre nas 

trocas internas de conhecimentos, mas na busca de outros conhecimentos além do 

conglomerado inter-organziacional. Isso faz com que se percam as potencialidades de 

construção conjunta e de sinergias locais para formação de conhecimentos específicos e 

especializados do APL de Birigüi. 

 A visão limitada dos participantes do APL faz também com que eles busquem 

vantagens de caráter explícito apenas através do APL. Tanto que as expectativas são voltadas 

à maior participação de mercado (incluindo consórcios de exportação), maior rede de contatos 

e redução de custos, riscos e incertezas de mercado. Isso se comprova quando se observa que 

as grandes empresas do setor, que detém um nível maior destes elementos, não participam do 

APL, ou seja, não vêem vantagens que compensem a participação neste grupo. Ademais, 

percebe-se que as grandes empresas não têm interesse em aliarem-se com pequenas e médias 

firmas que pouco pode lhes oferecer em termos de retornos e que podem adquirir através dos 

efeitos de rede seus conhecimentos específicos. Estes que são tidos por elas como fonte de 

vantagem competitiva exclusiva. 
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Nitidamente, os entrevistados ainda alegaram que não têm, de fato, ganhos 

consideráveis pela participação no APL. O que existe na verdade é uma grande expectativa de 

ganhos futuros. Os gestores concordam que não existe um grande fluxo de conhecimento 

dentro da rede estabelecida, no entanto, esperam que num futuro próximo isso possa ocorrer. 

Trata-se de um empreendimento que se alimenta muito mais de expectativas de ganhos do que 

de ganhos reais obtidos. 

Conclui-se ainda que a transmissão do conhecimento num ambiente organizado em 

rede depende da formação institucional prévia de um cenário capaz de intermediar e legitimar 

por si só as relações entre as empresas envolvidas. Este ambiente se constrói de forma natural 

e não induzida por organizações de suporte porque por mais que estas possam dar auxílio e 

catalisar vontades existentes, elas dependem das iniciativas e necessidades geradas ao longo 

do tempo e do processo histórico-cultural da região. 

A transmissão de conhecimentos técnicos e administrativos em ambientes de rede 

requer como requisito a transmissão de conhecimentos institucionais comuns entre os 

membros do grupo capazes de estabelecer padrões de aceitação e transferência destes 

conhecimentos técnicos e administrativos. 

Importante ressalvar ainda que a transmissão de conhecimento pode ser potencializada 

por um aglomerado local de organizações pelo fato da proximidade trazer maiores condições 

de diálogo, socialização, contato entre os membros do grupo e criação de um ambiente 

comum favorável à solicitude e formação institucional, estes capazes de gerar uma “cola 

social” que une e identifica as organizações envolvidas. No entanto, estes não são fatores 

suficientes para garantir uma rede de transmissão de conhecimentos porque existem ainda 

capacidades relativas ao aprendizado das organizações, à sua aceitação de inovações e 

tecnologias e a consciência da coletividade para a abertura, receptividade e sinergia dos 

processos cognitivos conjuntos existentes num contexto organizacional disposto em rede. 

Isso se comprova pelo caso de Birigüi em que a transmissão de conhecimentos inter-

organizacionais não é muito impulsionada pela disposição das empresas em rede. As 

implementações de conhecimento são provenientes não apenas dos concorrentes internos do 

grupo, mas também pelos concorrentes externos, o que faz com que haja uma ineficiência da 

capacidade de cooperação entre as empresas cooperadas, visto que conhecimentos que 

poderiam ser adquiridos muitas vezes entre os cooperados a custos menores. O exemplo disso 

é que a região tem um pólo de pesquisa em solas renomado que não é suficientemente 

explorado pelas pequenas e médias empresas. 
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Não há também estímulos para existência de um aprendizado vivencial entre as 

empresas do APL porque as firmas detentoras de conhecimentos impõem barreiras e não se 

abrem para que outras possam observar seus processos e seus conhecimentos. Em 

contrapartida, as organizações que deveriam observar não estimulam a experimentação livre 

dentro de suas fábricas, o que dificulta a execução daquilo que foi aprendido em outro lugar. 

Mais uma vez evidencia-se que a cultura de aprendizado ainda pode ser implementada no 

caso de Birigüi. 

 

 

9.2. Recomendações gerenciais 

 

Para se incrementar o funcionamento do APL de Birigüi, tal como para potencializar 

os processos de transmissão de conhecimentos, algumas recomendações gerenciais são 

expostas. A primeira delas é que as empresas realizem encontros informais mais freqüentes 

entre os empresários envolvidos no grupo para que se crie um ambiente de solicitude e de 

troca de informações ainda maior entre eles. 

Ainda relacionado ao maior diálogo, deveria haver ainda uma freqüência maior de 

discussões de forma que estas fossem realizadas de forma mais aberta e transparente, sem 

barreiras para o acesso de qualquer informação relevante na rede sobre seus domínios e 

conhecimentos. O grupo deve se ver como uma unidade de rede e não mais como uma 

unidade empresarial isolada e concorrente. Assim, sua amplitude de conhecimentos e 

vantagens são maiores e mais difundidas, o que pode não favorecer em estratégias 

competitivas entre concorrentes intra-APL, mas certamente serve de apoio para concorrência 

com os demais pólos produtores de calçados. 

Outro fator relevante a ser recomendado é que o próprio grupo espere uma maior 

maturidade das suas relações, principalmente no caso observado dos pequenos e médios 

empresários para que eles possam se coordenar e se conhecer melhor. Este amadurecimento 

das relações cria um respaldo institucional inerente às relações sociais dos indivíduos 

envolvidos na produção de calçados. Os fatores levantados até então são também influência 

direta para a formação de um ambiente solícito capaz de incentivar a transferência de 

conhecimentos e facilitar o processo. 

O grupo deveria ainda tentar fazer com que as empresas busquem sua inserção na 

utilização de ferramentas de sistemas de informações que una o grupo e que possa servir 

como meio de troca de informações de forma mais ágil e eficiente, aumentando assim o 
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próprio fluxo de informações explícitas gerado pela rede. A coordenação e a troca de 

informações podem, a priori, não serem responsáveis pela geração do conhecimento 

propriamente dito, no entanto, ela serve de elemento gerador de conhecimento e este processo 

influencia a codificação de conhecimentos codificados e explícitos, o que é uma etapa para 

transmissão de conhecimentos. 

Tentar trazer as grandes empresas para o APL que têm maior potencial de pesquisa 

poderia incrementar a profundidade do conhecimento adquirido e o próprio contato com essas 

empresas maiores faria com que as pequenas e médias empresas tivessem que se adaptarem e 

adquirirem novos conhecimentos para que as relações com estas firmas mais estruturadas 

pudessem ser possíveis. Em outras palavras, o maior grau de conhecimento embutido nas 

atividades das grandes empresas forçaria as empresas envolvidas com estes processos mais 

complexos a adaptarem-se através da obtenção de conhecimentos compatíveis e mesma 

complexidade. 

A busca de especializações dentro da rede pode ser uma saída interessante para as 

pequenas e médias empresas crescerem porque uma vez especialistas numa determinada 

tarefa, estas organizações poderiam ter maior contato com as grandes firmas da região, tal 

como com seus processos mais desenvolvidos, o que poderia trazer um nível de transmissão 

de conhecimentos maior do grupo. 

A presença de um intermediador, no caso de Birigüi o SINBI, poderia ter um papel 

não de indutor das relações sociais entre as organizações, mas de intermediador neutro de 

conflitos, como local de encontro. Estas organizações de suporte poderiam ser catalisadoras 

de relações, mas não assumir o papel de instituição central responsável pela criação do APL. 

A união das empresas num processo coordenação de processos e serviços poderia num 

momento mais oportuno poderia também gerar padrões de qualidade propulsores à criação de 

um selo de qualidade de Birigüi, o que daria mais valor às empresas e uma especialidade mais 

latente à região. Certo que uma padronização pode sempre andar em desacordo com 

inovações e novos conhecimentos gerados pelo grupo, o que faria com que num caso desses a 

inovação se concentrasse nos laboratórios conjuntos. 

As empresas poderiam quebrar barreiras de acesso aos seus conhecimentos e abrirem-

se para observação de seus associados. Estes observadores deveriam por sua vez, ter uma 

cultura de experimentação interna na empresa (o que foi visto que é limitado nas firmas 

pesquisadas de Birigüi) que viabilizassem o aprendizado vivencial de seus funcionários. 

Por fim, a atenção voltada a aspectos de coletividade e comunidade poderia ser 

reavaliada visto que a consciência das organizações deve estar ligada aos ganhos efetivos da 
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rede, estes que trazem ganhos individuais. Isso poderia fazer com o tempo que o 

conhecimento seja mais bem transmitido entre as empresas do APL e que o próprio 

desenvolvimento de novos conhecimentos pudesse ser realizado de forma coletiva, o que traz 

ganhos de rapidez, eficiência e sinergia no desenvolvimento de novos conhecimentos. O APL 

deveria ter a consciência de que ele concorre com as empresa externas a ele e não diretamente 

com seus parceiros, porque os ganhos do APL representam ganhos de todos os associados. 

 

 

9.3. Propostas para estudos futuros 

 

Seriam interessantem estudos futuros sobre este mesmo APL para se verificar a 

evolução do empreendimento, tal como a verificação do sucesso ou não de uma intermediação 

indutora do processo de formação do APL. Poderia-se verificar ainda se existe uma tendência 

de transmissão de conhecimentos com um ambiente institucional induzido ou se de fato trata-

se de algo que depende de que as vontades das próprias empresas sejam representadas para o 

real funcionamento da rede, sendo um intermediador muito mais um representante e 

organizador de eventos. 

Com uma evolução maior do APL formalmente instalado, poder-se-ia ainda analisar se 

as iniciativas do grupo são baseadas em ganhos de atividades conjuntas e consorciadas para 

redução de custos e riscos ou se a mentalidade para troca de conhecimentos, sinergias e 

ganhos de caráter social. Desta forma seria possível dizer se é capaz de haver uma 

transposição de ganhos com a evolução do funcionamento do APL a fim de se verificar se seu 

próprio funcionamento á capaz de despertar esta consciência mais ampla de vantagens pelo 

gestor de firmas associadas. Isso demonstraria se a compreensão e percepção de ganhos mais 

implícitos de um aglomerado dependem na verdade de uma maior vivência num ambiente 

cooperado criador de costumes e sensibilidades no gestor indutoras de ações colaborativas. 

Também estudos mais aprofundados tomando como pano de fundo a teoria 

institucional, podeiram melhor explicar as deficiências e dificuldades na consolidação das 

propostas de arranjos produtivos e de gestão consorciadas, nos seus aspectos de êxito, mas 

principalmente nos seus eventos de fracasso. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Listagem das empresa participantes do APL de Birigüi formalmente criada 

pelo SINBI 
 

 Razão social Nome fantasia Cidade 
1 A.M.R. Indústria e Com. De Calçados Ltda - ME Kinders Birigüi 
2 Airton Lima Dias Calçados ME Z Kids Birigüi 
3 Alf da Silva Birigui - ME Dengo e Naty Star Birigüi 
4 Amarildo Roberto Alves Coroados - EPP Pitchos Coroados 
5 Antenor Marques da Silva Filho - ME Spell Birigüi 
6 Artpe Ind. Com. Calçados Ltda Art Pé Birigüi 
7 Baby Fun Ind. Com. Calçado Ltda Baby Fun Birigüi 
8 Bira Indústria e Comércio de Bordados Ltda Bira Bordados Birigüi 
9 Broonk's Ind. e Com. Calçados Ltda Broonks Birigüi 

10 Cacilda Gonçalves Rodrigues ME Hobby Birigüi 
11 Cal Life Ind. Com. Calçados Ltda Beakid Birigüi 
12 Calçados Flib Ind. e Com. Ltda ME Flib Birigüi 
13 Carmen Calçados Ind. Com. Ltda Carmen Calçados Birigüi 
14 Daniel Cavazanna Canassa Birigui - EPP Damis Calçados Birigüi 
15 Dectoner Ind. Com. Calçados Ltda - ME Roodok Birigüi 
16 Giz de Cera Produtos Infantis Ltda Giz de Cera Birigüi 
17 Indústria de Calçados Biri Ltda Biri Birigüi 
18 J.M.R. Birigui Indústria de Calçados Ltda - ME Tatipé Birigüi 
19 Jocale Indústria e Comércio de Calçados EPP Star Pé Birigüi 
20 José Cláudio Marcussi - ME Unic Birigüi 
21 Josefina Canassa Leonel Birigui - ME Tronkinho de Gente Birigüi 
22 Lulobalo Ind. Com. de Calçados Ltda - ME Lulobalo Birigüi 
23 Miguel Pedro Ind. Com. Ltda - ME Bolsart Birigüi 
24 Noroeste Textil Ltda Sameka Birigüi 
25 Pep Keno Ind. Com. Calçadops Ltda - ME Pep Keno Birigüi 
26 Robson Augustinho Rodrigues Calçados ME Ortopasso Birigüi 
27 Sílvio Bolsas Ind. e Com. Ltda ME Sílvio Bolsas Bilac 
28 Tapiti Ind. Com. Calçados Ltda Tapiti Birigüi 
29 Track Birigui Ind. Com. Calçados Ltda - ME Track Birigüi 
30 Unical Ind. Com. de Calçados Ltda - ME Unical Birigüi 
31 V R Costa Ind. Com. Claçados Ltda ME Hello Angel Birigüi 
32 Vanessa Birigui Calçados Ind. Com. Ltda Vanessa Birigui Birigüi 
33 Viccam Birigui Ltda - EPP Viccam Birigüi 

 

Nota-se que nesta listagem, falta uma empresa participante do APL. 
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