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Resumo 

Nos ambientes de negócios, o intenso fluxo de informação, de conhecimento, de capital e de 

comunicação cultural, tendem a regular e a condicionar os processos de produção e consumo. 

Nessa sociedade interconectada, como apresentada por Manuel Castells, buscamos 

compreender a maneira pela qual o ator organizacional, vinculado a empresas de micro, 

pequeno e médio porte de um cluster de empresas de base tecnológica, gera e apreende o 

sentido de construir relações de negócios voltadas para o desenvolvimento de novas 

tecnologias. Inspiramos-nos em um grupo de pensadores nórdicos (IMP-Group) para 

entendermos as relações de negócios e o desenvolvimento de novas tecnologias. O 

socioconstrucionismo de Peter Berger e Thomas Luckmann, bem como o sensemaking de 

Karl Weick fundamentam nosso trabalho. Um corpus, construído a partir de 12 entrevistas em 

profundidade com alguns atores do cluster, foi analisado à luz das orientações de Laurence 

Bardin. Encontramos evidências de que esse ator organizacional percebe a importância de 

compartilhar conhecimentos e informações. Que ele desempenha atividades cooperadas 

baseadas em valores morais com grande senso de ética, de justiça, de confiança. Que estar 

inserido em redes de interações parece ser uma questão existencial. Ele acredita que essa 

condição potencializa sua capacidade de inovar, de se adaptar às rápidas mudanças ambientais 

e, portanto, de oferecer responsividade ao mercado no tempo e qualidade demandados. 

Percebemos a intenção de fortalecimento das inter-relações e da eliminação de seus aspectos 

fragilizadores, como o excesso de formalidade ou de informalidade. Esse ator vê sentido em 

se relacionar, pois, acredita que dessa forma terá maior chance de sucesso em sua jornada. 

 

Palavras-chave: Relacionamento Interorganizacional. Redes de Negócios. Desenvolvimento 

de Novas Tecnologias. Sensemaking. 
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Abstract 

In business environments, the intense flow of information, knowledge, money and cultural 

communication, tend to regulate and condition production and consumption processes. In this 

interconnected (interrelated) society, as presented by Manuel Castells, we seek to understand 

the way in which the organizational actor, who is linked to a micro and medium size company 

of a cluster of IT base companies, generates and incorporates the meaning of building 

business relationships with focus on the development of new technologies. In order to 

understand the business and the development of these new technologies, we inspired ourselves 

in a group or Nordic thinkers (IMP-Group). Peter Berger and Thomas Luckman’s socio-

constructionism, as well as Karl Weick’s sensemaking have been used to give ground to our 

work. A corpus, which was built from 12 in depth interviews with some actors of the cluster, 

was analyzed under the light of Laurence Bardin’s guidance. We have found evidences that 

this organizational actor perceives the importance of sharing knowledge and information; 

that “he” develops cooperated activities based on moral values with great sense of ethics, 

justice and trust, and that being inside interactions networks seems to be an existential 

matter. He believes this condition enhances his capacity of innovation, of adaptation to fast 

changing environments, therefore of offering response to the market at demanded time and 

quality. We have also perceived the intention of strengthening the interrelations and of 

eliminating its weakening aspects, such as the excess of formality or informality.  This actor 

understands the importance of relating, for he believes this will guarantee his success. 

 

Key-words: Inter-organizational relationship. Business network. Development of new 

technologies. Sensemaking. 
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1 Um olhar para um fenômeno 

1.1 Uma introdução ao tema 

Este trabalho aborda os relacionamentos interorganizacionais. Mais precisamente, 

investigamos como esses relacionamentos de negócios são construídos quando se intenciona 

desenvolver novos produtos (bens, serviços ou processos inovadores).  

Apesar de os discursos o apontarem para os relacionamentos como uma solução para o 

crescimento das organizações, percebemos que estes têm sido abordados a partir de um jogo 

de interesses voltados muitas vezes para alcançar resultados exclusivamente financeiros e de 

curto prazo. Ou, ainda, intencionados com para o controle dos mais diversos recursos (FORD, 

GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). Diante disso, é possível afirmar que todos ganham com os 

relacionamentos?  

O senso comum, fundamentado numa racionalidade instrumental, leva a crer que os 

relacionamentos interorganizacionais devem ser entendidos a partir de premissas nas quais o 

ambiente de negócios (local onde as partes operam) é permeado de certezas e segue um fluxo 

linear numa estrutura funcional, portanto tem uma tendência de apresentar índices de 

previsibilidade por seguir certa ordem (CHURCHILL, 1995; KOTLER e KELLER, 2006). Neste 

sentido, os relacionamentos de negócios são contemplados como sendo organizados e 

analisados a partir de uma visão macro e objetivados quase que exclusivamente por uma 

orientação de curto prazo. 
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Como poderíamos analisar os relacionamentos interorganizacionais? De forma 

generalista, ou seria mais coerente olharmos para este fenômeno a partir de um contexto 

restrito a um ethos? Nesta linha de pensamento, questionamos sobre a possibilidade de 

analisarmos os relacionamentos de negócios em contextos permeados por aspectos sócio-

históricos e culturais distintos, a partir de uma mesma lente. A própria escola de Supply-chain 

Management percebeu as dificuldades de importar modelos japoneses e aplicá-los nos Estados 

Unidos, por exemplo, aqui estamos nos referimos a um caso que ocorreu em países de 

economia e instituições mais maduras que as nossas. Ao olharmos para países em 

desenvolvimento, como o Brasil, no qual as Instituições têm apresentado evidências de que 

não estão fortalecidas o suficiente para garantir o bom funcionamento da sociedade e da 

economia, o cenário nos parece ser ainda mais crítico. Resta-nos o sentimento de que o 

mundo mudou e de forma mais dramática do que a tecnologia de negócios (teoria e prática) 

foi capaz de acompanhar.  

Acreditamos ser necessário encontrar novas bases para entender a construção de 

relacionamentos de negócios, uma vez que os ambientes no qual os atores organizacionais 

operam estão cada vez mais impregnados de [in]certeza, [im]previsibilidade e [des]ordem 

(BERGER e LUCKMANN, 2002; CASTELLS, 2003). O que percebemos é que as sociedades 

[des]organizadas, com altos índices de descarte, incluindo as próprias relações 

(BAUDRILLARD, 2000), criam, a todo momento, demandas por produtos, serviços e processos 

que se tornam obsoletos em intervalos de tempo cada vez menores.  

Associado a este fenômeno, é pertinente considerar os efeitos da globalização, que 

vem alterando os cenários numa busca por homogeneizar tudo e todos e da excessiva 

individuação, na qual o privado assume importância sobre o público, o que gera fragilidades 

enormes nas relações, notadamente as de negócios (CASTELLS, 2003). Em seu conjunto, essas 

percepções apontam para a necessidade de voltarmos nossa atenção para a análise do 
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microambiente, bem como dos novos arranjos e fluxos locais como forma de entender os 

fenômenos relacionais e, entre eles, aqueles de negócios. 

Neste caminho, nossas atenções são voltadas para os indivíduos, posto serem eles que 

constroem as organizações e os ambientes que estas operam. Ao olharmos para os indivíduos, 

observamos pelo menos duas correntes de comportamentos e ações opostas. Uma primeira, 

que mais se aproxima do pensamento de Thomas Hobbes com relação à natureza humana, na 

qual existe uma sobreposição do indivíduo aos sistemas sociais como forma de proteção à 

autodestruição. Nesta visão, as ações humanas poderiam ser avaliadas a partir de uma 

motivação individualista, ou seja, movidas pelo interesse individual (egoísta) em detrimento 

do coletivo (HOBBES, 2003). Desta forma, as ações dos indivíduos em seus processos de 

interação, por mais que possam aparentar altruísmo, dificilmente o são em sua forma pura, 

havendo quase sempre outras razões menos “nobres”, como alegam Henning-Thurau, 

Gwinner e Gremler (2000). Estes autores argumentam que o pensamento de Hobbes nos leva 

a crer que os indivíduos vistos em sua coletividade têm uma tendência ao menor esforço e 

empreendem energia apenas para a preservação de seus próprios interesses, no lugar daqueles 

relacionados à sociedade como um todo. De fato, é uma visão que reflete uma compulsão para 

evitar o risco e a perda, em vez de buscar a recompensa e a maximização de ganho. A 

segunda corrente contrapõe este pensamento, nela podem ser observadas atitudes e atividades 

que valorizam a idéia de Capital Social, na qual os atores envolvidos fazem parte de uma 

comunidade, compartilhando identidades, contextos, situações, dificuldades, derrotas e 

vitórias.  

Assim, este trabalho tem como fenômeno de estudo a construção de relacionamento de 

negócios entre atores organizacionais. Uma vez que entendemos as organizações como sendo 

uma construção coletiva que se realiza por meio de um processo dialógico, ou seja, um 

conjunto de comportamentos entrelaçados imersos em processos condicionalmente 
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relacionados, que podem ser comparadas à forma organizada pela qual os processos de criar, 

conservar e dissolver coletividades sociais são continuamente executadas (WEICK, 1973). 

Assumimos a postura de olharmos para as organizações como sendo compostas por seres 

humanos considerados nas suas individualidades e portadores de qualidades como: 

racionalidade, consciência de si, capacidade de agir conforme fins determinados e o 

discernimento de valores. São indivíduos que participam do processo de construção da 

sociedade em que vivem (BERGER e LUCKMANN, 2002).  

Neste sentido, olharemos para o ator organizacional como sendo aquele que constrói 

suas organizações e seus ambientes de negócios. Deslocamos, assim, o foco de atenção das 

organizações para os indivíduos que as constituem. Acreditamos serem eles os protagonistas 

da interação, não mais a organização, ou seja, o ator organizacional deverá ser entendido neste 

estudo como aquele indivíduo que se relaciona em redes de interações e atua exercendo sua 

agência política na busca por soluções para suas organizações em ambientes cada vez mais 

complexos. Vale salientar que seu papel, muitas vezes, coincide com o de dirigente de uma 

organização, quer seja de micro, pequeno e médio porte. 

1.2 O contexto em que estamos inseridos 

Ao intencionarmos o mundo e os objetos nele inseridos, acreditamos ser importante 

apresentar nosso sistema de crenças básicas, princípios e pressupostos sobre a natureza da 

realidade investigada (pressuposto ontológico) e sobre a relação entre nós e nosso objeto de 

investigação (pressuposto epistemológico). Então, que pressupostos norteiam este trabalho?  

Neste sentido, nos inspiramos em Castells (2001, 2002, 2003) e na sociologia do 

conhecimento de Berger e Luckmann (2002) para construirmos, respectivamente, nossos 
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pressupostos ontológicos e epistemológicos. Para nós, os sistemas de negócios, como o vemos 

hoje, estão se organizando a partir de diferentes tipos de parcerias que formam um tecido 

interdependente e complexo. Como exemplos marcantes, Castells (2003) cita aquelas 

adotadas pelas organizações do Japão, da China e da Coréia.  

Ele nos lembra que, num ambiente interconectado por redes de interações, os atores 

que o constituem têm de estar sempre se reinventando, reconstruindo o "ser" e "estar-no-

mundo" em um processo sem fim, posto que não se esgotem as possibilidades de uma forma 

acabada. Em outras palavras, existe sempre uma nova possibilidade. Afinal, as identidades 

dos que habitam esta nova configuração de mundo apresentada por Castells (2002) sofrem as 

influências de novas codificações no desenrolar de seus cotidianos e de suas vidas. Como 

resultado, ele nos alerta que, neste tecido de interações de naturezas diversas, as identidades 

passam a ser [re]significadas num fluxo que corre numa velocidade sem precedentes. 

Olharemos as parcerias de negócios, ou seja, a unidade formadora deste conjunto de 

interações, como uma construção social (BERGER e LUCKMANN, 2002). Nossa perspectiva tem 

como aspecto central a análise da construção social da realidade, ou seja, as relações entre o 

pensamento humano e o contexto social dentro do qual este surge. Para Berger e Luckmann 

(2002), o entendimento desta construção social passa pela sociologia do conhecimento que, 

segundo eles, pressupõe análise do que é “conhecimento” na sociedade e não apenas do que é 

“realidade”. Estes autores alegam que a sociedade possui facticidade objetiva, assim como é 

construída pela atividade que expressa um significado subjetivo. Portanto, para que seja 

possível uma compreensão adequada desta “realidade sui generis” da sociedade, faz-se 

necessária uma investigação da maneira pela qual esta realidade é construída. É justamente na 

análise da sociedade como realidade objetiva e subjetiva e, antes disso, do “conhecimento” e 

da “realidade” na vida cotidiana, que esses autores desenvolvem a base de seu pensamento, e 

nós desenvolvemos, a partir daí, o fundamento epistemológico de nossa investigação. 
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O cotidiano de negócios nas organizações apresenta-se para nós como um mundo 

intersubjetivo (ontologia). Um mundo em que o ator organizacional (i.e., indivíduo 

interagente) participa e compartilha juntamente com outros semelhantes uma mesma 

realidade, ou seja, interagem em um mesmo ethos. Essa interação nos parece ser uma forma 

de se fazer existir, pois acreditamos que, em um mundo interconectado por redes de 

interações, um ator organizacional não tem como alcançar seus objetivos fora deste tecido. 

Em outras palavras, não acreditamos que seja possível existir sem estar continuamente em 

interação e comunicação, em maior ou menor grau, com o ambiente e com os elementos que o 

constituem. Nossa abordagem, portanto, pressupõe, necessariamente, uma interação entre 

sujeito e objeto, visto ser nessa interação que o conhecimento necessário ao desenvolvimento 

de novas tecnologias tende a ser produzido.  

Assim, num ambiente permeado por interações, buscamos acessar o “nós” da relação 

(i.e., intersubjetividade) por meio da polifonia das vozes. A intersubjetividade é o lugar onde 

buscaremos encontrar subsídios para evitar ou, pelo menos, minimizar um possível solipcismo 

de nossa abordagem, posto que o cotidiano compartilhado se diferencie de outras realidades 

de que o ator tem consciência. Em outras palavras, ele pode estar sozinho em seus sonhos ou 

em seus momentos mais íntimos, mas o cotidiano de seus negócios é tão real para os outros 

como para ele próprio. O que Berger e Luckmann (2002) querem dizer é que a atitude natural 

de um ator à sua realidade de negócios corresponde à atitude natural dos outros e que eles se 

compreendem mutuamente em suas objetivações por meio de seus papéis. 

Para melhor descrever nossa posição, vamos fazer uso da matriz apresentada por 

Burrell e Morgan (1979) e descrita na Figura 1. Mesmo tendo conhecimento de seus vieses e 

críticas que não nos cabe analisar neste momento, acreditamos que esta expõe a pluralidade de 

perspectivas dos estudos organizacionais, bem como auxilia na visualização de posições 

ontológicas e epistemológicas assumidas.  
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Nesta matriz, Burrell e Morgan (1979) apresentam um modelo bidimensional de 

análise das teorias sociais (ver Figura 1). A primeira dimensão (subjetividade/objetividade) 

engloba suposições sobre as ciências sociais, essas são de natureza ontológica 

(nominalismo/realismo); epistemológica (positivismo/anti-positivismo); humana 

(determinismo/voluntarismo); e metodológica (ideográfica/nomotética). Em seu conjunto, 

estas compõem uma única dimensão de análise. A segunda dimensão representa suposições 

que podem ser tanto de natureza reguladora como dinâmica. Ao combinar essas duas 

dimensões, Burrell e Morgan (1979) propõem quatro paradigmas que, apesar de contíguos, 

apresentam certas distinções. São eles o funcionalismo, o interpretativismo, o humanismo 

radical e o estruturalismo radical. É relevante salientar que, mesmo compartilhando algumas 

características com os seus vizinhos, esses paradigmas não perdem a sua especificidade.  

   Sociologia da Mudança Radical    
   
   

‘Humanista Radical’ 

   
   

‘Estruturalista Radical’ 

   
   
   
 

Subjetivo 
   
   

‘Interpretativista’ 

   
   

‘Funcionalista’  

   
   
   
 

Objetivo 

   Sociologia da Regulação    

FIGURA 1 - Quatro paradigmas de análise social  
Fonte: Adaptado de Burrell e Morgan (1979) 

 

Embora os paradigmas sejam únicos, serão aqui apresentados em pares, posto que os 

aspectos mais importantes dessas divisões sejam as concepções de base que os fundamentam. 

Além disso, cada uma dessas correntes teóricas desenvolve-se e redefinem-se em resposta aos 

seus pares, em outras palavras, os paradigmas definem-se uns aos outros por suas 

características comuns e por suas oposições. 

De acordo com Burrell e Morgan (1979), os paradigmas interpretativista e 

funcionalista partilham uma compreensão reguladora da sociedade. Apesar disto, diferenciam-
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se por apresentarem visões opostas da realidade, ou seja, enquanto, para um, a realidade é 

subjetiva, para o outro, é objetiva. Os autores indicam que os pontos comuns das abordagens 

interpretativas e funcionalistas são a reificação das estruturas e a busca por explicações 

causais – relações padronizadas. Porém, esses paradigmas possuem diferentes compreensões 

de estrutura e causalidade, bem como possuem procedimentos de pesquisa distintos. Para os 

funcionalistas, a realidade é baseada em fatos concretos, externos ao indivíduo e, por isso, 

eles possuem uma visão unitária das organizações caracterizadas por propriedades estruturais 

que devem ser apreendidas pelos investigadores. Os interpretativistas compreendem a 

realidade social como um processo simbólico criado por ações contínuas. Dessa forma, 

organizações passam a ser entendidas como entidades plurais criadas por seus membros. 

Smircich e Calas (1987) também contrastam estes paradigmas. Para essas autoras, o 

paradigma funcionalista é caracterizado por uma visão objetiva da realidade social, uma 

epistemologia positivista, uma visão determinista da natureza humana e uma compreensão 

reguladora da sociedade. Abordagens funcionalistas partilham uma preocupação explicativa, 

pois buscam produzir conhecimento ‘útil’. Nesse caso, ser ‘útil’ está associado ao fato de 

serem produzidas assertivas generalizantes que possam auxiliar na realização de previsões, 

controles e gerenciamento de situações.  

Por outro lado, para elas, o paradigma interpretativo partilha a visão reguladora 

funcionalista da sociedade, mas diferencia-se na compreensão da natureza humana. A 

pesquisa interpretativa focaliza os processos e experiências através das quais os indivíduos 

constroem suas realidades e, entre elas, aquela organizacional. Para os interpretativistas, 

conhecimento ‘útil’ procura compreender o que está acontecendo em determinada situação ou 

contexto. Estes reconhecem que qualquer depoimento sobre um determinado fenômeno, 

contexto ou situação, por exemplo, depende do ponto de vista do indivíduo que fala, posto 
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que, para elas, nenhuma situação pode ser completamente compreendida a partir de um único 

ponto de vista.  

Aspectos metodológicos também distinguem os paradigmas funcionalistas e 

interpretativista. Enquanto o funcionalismo parte da premissa de que a realidade pode ser 

apropriada pelo emprego correto de ferramentas metodológicas adequadas, as análises 

interpretativistas consideram a construção social da realidade (BERGER e LUCKMANN, 2002) 

objetivando a compreensão de sua dinâmica e significado. 

Ao que nos parece, Smircich e Calas (1987) assumem que a distinção metodológica 

entre os paradigmas compreende também questões de representação. Os funcionalistas não 

reconhecem este problema. Eles partem do pressuposto de que, ao serem empregadas técnicas 

e procedimentos de pesquisa corretos, não existirão problemas na apreensão do ‘mundo real’, 

o qual poderá ser enquadrado em um projeto de pesquisa e visto pelos demais observadores da 

mesma forma que o pesquisador o percebe. Questões de representação são reduzidas a 

problemas de técnica e convenções para apresentação das descobertas científicas. Perspectivas 

interpretativistas e construtivistas abordam o problema da representação como uma ‘estratégia 

de contextualização’ o qual obtém autoridade e credibilidade a partir da presença e 

experiência do pesquisador. 

Na visão de Burrell e Morgan (1979), o funcionalismo e suas correntes afiliadas 

favorecem a objetividade, pressupõem uma realidade concreta, buscam o que é mensurável e 

tentam descrever e explicar o mundo na intenção de prevê-lo e controlá-lo por meio de 

generalizações. De acordo com Cheney (2000) esta perspectiva é restrita pela sua 

insensibilidade ao papel da linguagem, pela sua falha em considerar a ambigüidade, que é 

parte da dinâmica situacional, e pelo fato de não apreciar como o fenômeno em estudo é 

modificado pelos próprios participantes ao longo da investigação. A concentração neste tipo 

de abordagem está nos significados, sendo sensível à ambigüidade inerente à linguagem, 
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reconhecendo multiplicidade e dinamismo, bem como o contexto em que se situam 

pesquisadores e participantes da pesquisa. 

Enquanto o funcionalismo e o interpretativismo são normalmente apresentados como 

opostos, as perspectivas radical-humanista e radical-estruturalista partilham a concepção de 

que a sociedade está em constante mudança embora partam de pontos de vista diferentes. O 

humanismo radical é subjetivo, preocupado com a emancipação individual, enquanto o 

estruturalismo radical é objetivo, explorando forças sociais, políticas e econômicas que 

subjugam a ação individual. A visão das organizações como prisões psíquicas (MORGAN, 

2002) é um exemplo de abordagem humanista-radical. Por outro lado, para Morgan (2002) a 

visão das organizações como instrumentos de dominação pode ser considerada uma ilustração 

do paradigma estruturalista-radical.  

A partir desta matriz, nos posicionamos, primordialmente, no quadrante que abarca 

uma visão interpretativista. Dentre as várias versões concorrentes com diferentes 

embasamentos, estamos próximos à visão de alguns autores considerados fundadores do 

interpretativismo, como, por exemplo, William Dilthey, Max Weber e Alfred Schütz. Não nos 

distanciamos também do interacionismo simbólico de George H. Mead (1934) e do 

interacionismo interpretativo de Norman K. Denzin (2001).  

Adentrando nessas correntes de pensamento, transitamos pela posição pragmática de 

George H. Mead, que se posiciona no quadrante funcionalista da matriz. Por sua vez, Alfred 

Schütz, como fenomenólogo, pode ser entendido como um interpretativista. Berger e 

Luckmann (2002) e seu sócio-construcionismo é fortemente influenciado por ambas as visões 

(Mead e Schütz), o que posiciona sua corrente de pensamento na fronteira entre os quadrantes 

interpretativista e funcionalista.  

Assim, olhamos para os atores organizacionais como estando interligados em redes de 

interações, que tendem a ser, cada vez mais, mediadas pela tecnologia da informação como 
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descritas por Castells (2003). Neste processo, buscamos desenhar os ambientes de negócios 

como aparenta ser para aqueles que o constrói, ou seja, descrever as experiências, ações e 

atitudes que estruturam este mundo sob a ótica de um conjunto de atores inseridos em um 

mesmo ethos. O ambiente de negócios é visto por nós como um processo emergente 

construído a partir dos atores organizacionais interagentes, e a realidade (comercial) não tem 

existência fora desses atores interagentes, ou seja, é constituída por uma rede de pressupostos 

e significados compartilhados intersubjetivamente pelos atores organizacionais.  

Inferimos, a partir da visão de Castells (2003), que um dos fatores que contribuíram 

significativamente para a formação e consolidação de parcerias de negócios foi o 

desenvolvimento das tecnologias da informação (TI) e das telecomunicações. Essa percepção 

está relacionada à penetrabilidade da tecnologia da informação nas mais diversas áreas. Em 

outras palavras, ocorre pelo fato de a TI estar construindo interfaces entre os mais diversos 

campos tecnológicos, mediante uma linguagem universal de bits e bytes. Esse fenômeno, para 

o sociólogo, deu forma a uma nova realidade a partir da mudança da sociedade industrial para 

outra que se organiza em torno desta tecnologia. Neste sentido, a difusão da TI fez surgir uma 

nova base material na sociedade contemporânea (informacionalismo), uma nova estrutura 

social dominante na qual as ligações entre os atores acontecem muitas vezes de forma virtual 

(sociedade interconectada), uma nova economia (capital informacional) e uma nova cultura 

(virtualidade real). A partir dessas mudanças, o intenso desenvolvimento científico e 

tecnológico, bem como os fatores de ordem econômica e política são apontados como aqueles 

que mais contribuíram para a desorganização da sociedade de base industrial, uma vez que 

está influenciando na redefinição das formas e relações de produção e do mundo institucional, 

alterando a maneira pela qual os indivíduos se relacionam entre si e com as tecnologias 

produzidas nestas interações (BERGER e LUCKMANN, 2004).  
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Na visão de Castells (2003), a revolução da tecnologia da informação, em função de 

sua penetrabilidade, pode ser considerada o ponto inicial para se analisar a atual 

complexidade das novas sociedades, economias e culturas. Dentro desta complexidade, tudo 

está interligado, inclusive aos ambientes de negócios. Assim, os diversos locais (espaços) 

onde, independentemente da expressividade hierárquica em relação aos demais espaços 

ligados entre si, sempre é possível encontrar uma relação de interdependência e 

vulnerabilidade em relação aos fluxos globais em transformação (HARVEY, 2003). 

Ao que nos parece, essa revolução tem como peculiaridade fomentar a convergência 

de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado. As informações se tornam 

matérias-primas, partes integrais de toda atividade humana, a serem processadas e 

manipuladas pelas tecnologias, agora utilizadas para agirem sobre estas e não o contrário 

(informação para agir sobre a tecnologia), como na sociedade industrial (CASTELLS, 2002).  

Dessa forma, entendemos que os processos da existência individual e coletiva são 

diretamente moldados, embora não determinados, pelo novo meio tecnológico. Notamos que 

este fenômeno está cada vez mais evidente nos processos associados à formação de parcerias 

de negócios, como modo dinâmico e auto-expansível de organização da atividade 

organizacional. Tanto Harvey (2003) como Lyotard (2002) já vem alertando que esta é uma 

revolução baseada na informação como uma expressão da atividade humana. Nela, as 

transformações que mencionamos anteriormente indicam uma ruptura com o modelo 

industrial para um outro baseado na informação. 
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1.3 Da problemática ao problema 

1.3.1 Introdução 

Temos a percepção de que os atores organizacionais estão inseridos em um contexto 

no qual os ambientes de negócios1 estão cada vez mais complexos (MORIN, 2002, 2003). Esta 

complexidade é agravada pela fragmentação desses mercados, pela demanda por adaptações 

contínuas oriundas da globalização dos mercados, dos novos modelos econômicos, dos 

impactos das desregulamentações e privatizações, bem como, pela revolução do 

conhecimento. Em outras palavras, acreditamos que o ator organizacional precisa estar 

sempre se reinventando, buscando caminhos alternativos que permitam que ele esteja 

adaptado a este ambiente mutante.  

Essas adaptações estão intimamente ligadas à geração de conhecimento orientada para 

o desenvolvimento de produtos e processos inovadores. Segundo Hart e Baker (1994), por 

exemplo, o ator organizacional deve priorizar processos de adaptações contínuas, quer na 

forma como opera, quer naquilo que oferta. Hutt e Speh (2002), por sua vez, alegam que este 

pensamento e prática estão associados à perspectiva na qual a força e lucratividade de uma 

organização estão associadas à sua capacidade e habilidade de fornecer, continuamente, novas 

tecnologias. Håkansson (1989) e Ford, Gadde, Håkansson e Snehota (2003) corroboram com 

este pensamento, ao alegarem que a inovação é considerada a melhor forma de fazer uma 

organização lucrativa.  

                                                 

1 Entendemos o ambiente como sendo o tecido no qual atores interagem em um sem número de parcerias de 
negócios interdependentes. Neste caso, a visão prevalente de ambiente, normalmente físico, onde as trocas 
acontecem, é substituído por outra na qual as interações e, eventualmente, trocas acontecem dentro de 
interações e relacionamentos de negócios (FORD, 2002; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 
1982, 1989; HÅKANSSON e SNEHOTA, 1995).  
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Entretanto, este processo de adaptações contínuas demanda recursos cada vez menos 

sob o controle de um único ator organizacional (i.e., indivíduo interagente), em vez disso, 

tanto os recursos naturais, como aqueles associados ao conhecimento e competências se 

encontram dispersos no ambiente (EASTON, ARAUJO e LONG, 1995; FORD, GADDE, 

HÅKANSSON et al., 2003; FORD e HÅKANSSON, 2006; HÅKANSSON, HARRISON e 

WALUSZEWSKI, 2004; HÅKANSSON e WALUSZEWSKI, 2005). Igualmente, os recursos naturais, 

apesar de serem importantes para as organizações e economias em geral, estão perdendo 

espaço como fonte da produção e riqueza para os conhecimentos (saberes) (HARVEY, 2003). 

Não estamos aqui alegando que os bens econômicos perderam o seu valor. Acreditamos que 

são fundamentais para a construção de uma estrutura informacional essencial para o 

processamento das informações e conhecimentos em fluxos, entretanto percebemos que a 

cada dia perdem espaço em importância para os fluxos de informação e conhecimento.  

Lyotard (2002) salienta que estes saberes não são estáveis e não estão concentrados 

em um único tempo e lugar, posto que estejam inseridos em uma dinâmica na qual tudo está 

em movimento. Para ele, a cada instante, um novo mundo se apresenta, transformando e 

sendo transformado em fluxos contínuos de informações e conhecimentos que permeiam a 

intrincada rede de interações existente entre os atores que a constituem, numa dinâmica na 

qual os significados passam a ser gerados pela capacidade de um ator em coletar, interpretar e 

gerar sentido das informações e conhecimentos, bem como pela coerência das suas ações, 

maneiras de agir e de transmiti-los de volta ao fluxo. 

Quando contemplarmos as ambivalências e incertezas como parte do cotidiano de 

negócios do ator organizacional, temos também de considerar os problemas com que eles se 

defrontam como sendo complexos, o mesmo acontece com suas soluções, as quais passam a 

demandar por construções transdiciplinares (MORIN, 2001). Desta forma, temos a percepção 

de que a quantidade e a diversidade de conhecimentos e informações (i.e., recursos) 
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necessários à solução de problemas relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias, 

assumem tal proporção que não há como estarem mais concentrados e sob o controle de um 

único ator organizacional (FORD, 2004; FORD e HÅKANSSON, 2006; HÅKANSSON, 1989; 

HÅKANSSON, HARRISON e WALUSZEWSKI, 2004; QUINN, 1980b, 2000). Mesmo que seja 

possível ter o controle em certo momento, os fluxos de informações e conhecimentos são tão 

dinâmicos que acreditamos ser efêmera esta condição.  

Como conseqüência, o delineamento deste tipo de problema organizacional, bem 

como a geração de soluções pressupõe a necessidade da participação de muitos atores, com 

conhecimentos, informações, competências que se complementam (HÅKANSSON e 

WALUSZEWSKI, 2005; QUINN, 1980b, 2000). Neste sentido, aqueles que olham para o 

ambiente de negócios a partir de redes de interações acreditam ser importante que os atores 

organizacionais estejam inseridos em ambientes munificentes que favoreçam o fluxo de 

informações e conhecimentos para que eles, atores organizacionais, possam delinear e 

solucionar os problemas cuja responsividade seja essencial para sua sobrevivência. 

Guerreiro Ramos (1989) nos lembra que a utilização da racionalidade científica 

(técnica) e da lógica cartesiana na solução de problemas relacionados à solução de problemas 

organizacionais nos dias atuais tem perdido sua eficiência. Para ele, não contemplar a 

ambigüidade e fluidez dos ambientes de negócios é uma ingenuidade. Para nós, este pode ser 

um fator preponderante para o grande número de insucessos no desenvolvimento de novas 

tecnologias. Mesmo quando são contempladas, percebemos uma simplificação do ambiente 

em alguns poucos construtos ou mesmo variáveis.  

Possivelmente, esta tendência de pressupor “certezas” acontece pelo fato de os 

modelos da atual administração, incluímos aqui os processos de marketing, terem sido 

formatados em um mundo (contexto) diferente deste no qual as organizações estão operando.  
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Apesar destas evidencias de alterações nos mais diversos ambientes de negócios, 

observamos que as orientações fornecidas pela literatura prevalente e pelos especialistas nela 

inseridos para a solução de problemas organizacionais relacionados ao desenvolvimento de 

novas tecnologias, são concebidas dentro de uma razão que carrega consigo o embrião da 

racionalidade instrumental. Mas, quando a complexidade dos ambientes de negócios rompe 

com as “certezas” da modernidade (BAUMAN, 1999; BERGER e LUCKMANN, 2004; GIDDENS, 

1991) ocorre um redimensionamento das interrelações pessoais. Acreditamos que olhar para 

os ambientes à luz de um conhecimento fundamentado apenas em modelos técnico-científicos 

favorece a perda da efetividade quando associados aos processos de inovação. Um fato que 

corrobora com esta percepção é o excesso de fracasso e os altos custos destes processos nos 

dias atuais (KOTLER e KELLER, 2006). 

Não seria necessária uma nova maneira de pensar? Uma nova racionalidade que 

contemple problemas polidisciplinares, transversais, multidimensionais não deveria ser 

considerada? Temos um sentimento de que a hiperespecialidade dificulta uma visão mais 

ampla e supersimplifica a realidade na qual o desconhecido faz parte do cotidiano das 

organizações (MORIN, 2002). Este trabalho contempla estas dúvidas e, portanto, fundamenta-

se na importância do diálogo com estas complexidades, como uma forma de o ator 

organizacional sobreviver e se desenvolver nestes ambientes interligados. Neste sentido, 

alguns mitos2 típicos da visão prevalente de marketing e, dessa forma, coerentes com a 

racionalidade instrumental e presentes na práxis da maioria das organizações, tendem a perder 

coerência (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). 

A solução de problemas complexos, como é o caso do desenvolvimento de novas 

tecnologias, normalmente demanda um conhecimento multi e interdisciplinar (MORIN, 2003; 

QUINN, 2000; RICKARDS, 2000). Estes passam a ser considerados no delineamento e solução 

                                                 

2 Os Mitos da Ação, da Independência e da Auto-suficiência, que abordaremos mais adiante. 
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deste tipo de problema organizacional. Todavia esta racionalidade complexa é condicionada a 

uma prática dialógica, argumentativa e de entendimento na construção de consensos (i.e., 

soluções coletivas) que refletem a multirreferencialidade como expressão de verdades que, 

pela sua própria dinâmica, estão sempre em processo de [re]construção (BAUMAN, 1999; 

BERGER e LUCKMANN, 2004).  

A acoplagem e o compartilhamento de competências podem ser caminhos, nos quais o 

resultado efetivo de um projeto tende a acontecer a partir de uma visão integrada e coletiva, 

onde os indivíduos interagentes (i.e., atores organizacionais) aprendem e assimilam as 

informações e mudanças em seus contextos de negócios a partir de suas interações, num 

processo que envolve flexibilidade para lidar com o novo (PAIVA JÚNIOR, LEÃO e MELLO, 

2003). O incrementalismo (QUINN, 1980a) pode ser considerado como um guia de processos, 

articulando os modelos relacionais de análise dos sistemas lógicos de maneira tal que façam 

sentido aos interagentes (WEICK, 1995). 

Para Welch e Wilkinson (2002) as ligações entre os atores ao mesmo tempo criam e 

também dependem dos significados, percepções e normas compartilhadas. À medida que as 

atividades são criadas e adaptadas (i.e., processo de geração de sentido), um padrão emergente 

de comportamento é racionalizado (institucionalização) pelos atores, o que fornece um 

significado compartilhado que mantém as estruturas das atividades coesas (BERGER e 

LUCKMANN, 2002; WEICK, 1995; WEICK, SUTCLIFFE e OBSTFELD, 2005). No caso das 

relações entre as diversas maneiras pela quais os recursos podem ser utilizados, os processos 

de aprendizado acontecem a partir do uso, da combinação e recombinação destes mesmos 

recursos (QUINN, 1980a, 2000). Neste contexto, qual a solução para se manter em processo de 

adaptações contínuas? Em outras palavras, como oferecer produtos e processos inovadores 

que sejam adequados às constantes demandas se os recursos necessários estão cada vez menos 

sob o controle direto de um ator organizacional?  
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A resposta permeia a construção de parcerias de negócios, considerada por muitos 

como fundamental para a sobrevivência das organizações (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 

2003; GUMMESSON, 1997; HÅKANSSON e LAAGE-HELLMAN, 1984; HÅKANSSON e SNEHOTA, 

1995; MÖLLER e HALINEN, 1999). Esta crença foi essencial para que a busca pela formação de 

relacionamentos de negócios tomasse grande proeminência nos discursos e práticas 

organizacionais e, em decorrência, se tornasse tema de interesse dos acadêmicos e praticantes 

de marketing. Neste sentido, a idéia de concepção e desenvolvimento de parcerias parece ter 

sido considerada pelos acadêmicos e praticantes do marketing como uma maneira para gerar 

soluções para os problemas cada vez mais complexos no que se refere ao desenvolvimento de 

novas tecnologias.  

Nosso trabalho também trilhou este caminho, ou seja, teve como objeto de estudo os 

relacionamentos entre organizações. Mais precisamente, investigamos como os atores 

organizacionais, enquanto indivíduos relacionais, criam relacionamentos de negócios 

orientados para a solução de problemas organizacionais que, em nosso estudo, foi o 

desenvolvimento de produtos e processos inovadores, ou seja, novas tecnologias. 

Um aspecto que diferencia este trabalho é o fato de olharmos para o fenômeno, 

contemplando a ontologia regional. Assim, aspectos relacionados com cultura, 

comportamentos, história dos atores organizacionais são considerados como pressupostos 

para entender suas atitudes e comportamentos no que se refere ao processo de constituição de 

parcerias, bem como na maneira pela qual eles interpretam as características do ambiente no 

qual operam. Mas que ambiente é este? 



 

 

31

1.3.2 A sociedade em rede 

A sociedade contemporânea muito se assemelha a um tecido interdependente de 

interações e passa a constituir uma nova morfologia social. Sua difusão modifica a operação e 

os resultados dos processos produtivos, das experiências individuais, do poder e da cultura, 

como salienta Castells (2003). Apesar de reconhecer que isso não é novo, este autor 

argumenta que a novidade está na existência de uma base material para sua expansão na 

estrutura social. Fica evidente para nós que essa lógica de redes tem de presumir flexibilidade. 

Portanto, não apenas os processos devem ser reversíveis, mas também as organizações devem 

ser concebidas como passíveis de serem modificadas de forma superficial ou radical 

dependendo do nível de reorganização de seus componentes (indivíduos interagentes).  

Uma característica considerada relevante da sociedade contemporânea é o 

deslocamento espacial e temporal, como salientam Castells (2003) e Harvey (2003). Estes 

autores consideram esta qualidade distintiva da sociedade contemporânea e, portanto, dos 

ambientes de negócios, de grande significância pela sua influência na formação dos mercados 

e dos arranjos produtivos. O deslocamento espacial da produção, por exemplo, permite que 

organizações procurem as melhores condições de produção, tanto em relação à abundância de 

materiais e insumos em geral, quanto à existência de mão-de-obra mais barata e demais 

insumos associados aos saberes e competências. O temporal está relacionado, 

primordialmente, à aceleração dos processos produtivos, cada vez mais desconectados dos 

espaços do tempo cronológico e mensurável. Assim, ambos os deslocamentos são favorecidos 

pela permeabilidade da tecnologia da informação, doravante TI. Através das redes de 

transporte e comunicação que viabiliza, a TI fornece subsídios para processos de tomada de 

decisões que tendem a acontecer, simultaneamente, nos mais diversos espaços e nos mais 

diversos tempos (CASTELLS, 2003; VIRILIO, 1997). 
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A partir das argumentações de Harvey (2003) e Lyotard (2002), podemos inferir que 

tanto a aceleração do processo produtivo iniciado no final do século passado, como o 

planejamento espacial, estão relacionados a esta compressão espaço-tempo, típica da condição 

do modo de produção prevalente na atualidade. O tempo de produção, associado ao tempo de 

circulação da troca, forma um conceito de tempo de giro de capital, ou seja, quanto mais 

rápida a recuperação do capital posto em circulação, tanto maior o lucro obtido (HARVEY, 

2003).  

A busca pelo retorno do investimento no menor espaço de tempo possível é um 

conceito bem aceito e seguido pelas organizações atuais. Como efeitos imediatos desta 

compressão espaço-tempo, Harvey (2003) destaca a urgência e a rapidez como as decisões 

são tomadas pelo ator organizacional, o que tende a provocar movimentos bruscos e 

desastrosos no longo prazo.  

Aspecto claramente abordado por aqueles que defendem o relacionamento entre 

organizações são as dificuldades de combinar uma abordagem relacional com a busca do 

lucro de curto prazo (FORD, 2004; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON e 

LIND, 2004; HOLMLUND, 2004). Olhar para este curto prazo muito se associa à predominância 

de valores e virtudes do imediatismo e da descartabilidade, que acentuam a volatilidade e 

efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção, processos de trabalho, idéias e 

ideologias, valores e práticas estabelecidas (MCCRACKEN, 2003; SLATER, 2002). “A dinâmica 

de uma sociedade do descarte, como a apelidaram escritores como Alvin Toffler, começou a 

ficar evidente durante os anos 60” (HARVEY, 2003, p.258). 

Percebemos que os ambientes de negócios se apresentam cada vez mais estruturado 

em uma oposição entre a “rede” e o “ser” (CASTELLS, 2003). Ademais, estão cada vez mais 

interligados com base em um espaço de fluxos intemporais (VIRILIO, 1997). Neste contexto, 
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os lugares (ambientes externos à organização) se tornam cada vez mais entrelaçados pelas 

influências distantes (fisicamente) deles. 

Esta separação entre o tempo e o espaço parece ser fundamental para entendermos as 

dinâmicas dos ambientes de negócios atuais, não só pelo desencaixe das organizações que 

passam a depender de coordenação de tempo e espaço, mas também pelos mecanismos que 

permitem a possibilidade de se conectar o local com o global e pela possibilidade de 

recombinação histórico-mundial que as insere no tempo e no espaço (GIDDENS, 2002). Ao que 

nos parece, o ator organizacional busca criar padrões (opções) que venham a minimizar 

espaços de incertezas, buscando criar caminhos mais seguros (GIDDENS, 1991), numa lógica 

baseada no princípio de que, ao serem repetidos, certos padrões criam uma percepção de 

tranqüilidade pelo aparente estado de controle (BERGER e LUCKMANN, 2002). Para Giddens 

(1991), isso acontece como conseqüência da diminuição de ansiedades, na medida em que 

existe uma expectativa de que os comportamentos dos outros irão seguir ditames previamente 

estabelecidos, ou seja, institucionalizados.  

Com o surgimento das redes interativas mediadas pelas mais diversas tecnologias da 

informação, novas formas e canais de comunicação são criados ou adaptados aos mais 

diversos ambientes, ou seja, alguns utilizando fibra ótica, outros tecnologias intermediárias 

(e.g., telefone, fax). Independente da tecnologia utilizada, esses canais mutantes passaram a 

nortear as ações e atividades do ator organizacional (CASTELLS, 2001). 

Assim, o modo de desenvolvimento característico da atual fase do capitalismo é 

estruturado em torno de realidades que têm o poder de conectar e desconectar o ator 

organizacional de acordo com sua pertinência na realização dos objetivos processados por ele 

em sua própria rede. Neste contexto, a identidade passa a ser o ponto de confluência de 

interesses e de construção de iniciativas capazes de fazer frente aos desafios da ordem global. 

Neste ponto, o poder da identidade se expressa na construção de alternativas ao sistema por 
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via de movimentos sociais articulados a partir de identidades específicas (CASTELLS, 2001), 

mais especificamente na constituição de um ethos que, em nosso caso, é representado por um 

cluster de empresas de base tecnológica.  

Nesta sucessão de acontecimentos relacionados à construção de identidades em redes 

de interações, acontece a produção de indivíduos capazes de criar uma história pessoal, de 

atribuir significado ao conjunto de experiências da vida individual (CASTELLS, 2001; MORIN, 

2002; WEICK, 1995). O indivíduo (ator organizacional) passa a ser capaz de se auto-organizar 

e de estabelecer relações com um outro, transformando-se continuamente. É nessa relação de 

alteridade que ele encontra a autotranscendência, superando-se, interferindo e modificando o 

seu meio a partir de sua dimensão ética, que não é imposta cultural ou universalmente a cada 

indivíduo, mas reflete escolhas, percepções, valores e ideais (MORIN, 2002).  

A cultura se torna uma importante variável na gênese desse novo ambiente de 

negócios (CASTELLS, 2001). Em outras palavras, quanto mais um indivíduo, ou grupo de 

indivíduos, estiver arraigado às instituições e às regras da sociedade industrial ou das 

sociedades pré-industriais, mais lento e difícil é o processo de transformação (adaptação). Na 

medida em que estes indivíduos também desempenham papéis organizacionais, esta premissa 

se faz presente nos processos de formação de parcerias de negócios (HENING-THURAU e 

HANSEN, 2000; HOLMLUND-RYTKÖNEN e STRANDVIK, 2005; JOHNSON, 1999; MORGER, 

2000).  

No ambiente em que o ator organizacional opera, a racionalidade instrumental, 

manufaturável, disponível e contabilizável, isto é, sistematizada e estruturada, típica do 

modelo industrial, começa a perder sua eficiência no que se refere ao controle de situações e 

eventos do cotidiano de negócios (GUERREIRO RAMOS, 1989). Em seu lugar, deveria haver um 

processo contínuo de [des]construção de certezas, fazendo emergir conflitos e antagonismos 

ideológicos, culturais, econômicos e políticos (CASTELLS, 2002). Estes, por sua vez, tenderiam 
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a se agruparem em torno da dicotomia seguro/inseguro, o que provavelmente criaria situações 

nas quais as incertezas e desordens passariam a sofrer oposição, segundo padrão do controle 

racional e instrumental.  

Neste contexto, Baumam (1999) acredita ser importante repensar e desenvolver uma 

nova maneira de agir, que aceite e afirme a ambivalência da sociedade contemporânea. 

Apesar disso, a busca pelo entendimento da maneira pela qual as parcerias de negócios são 

constituídas ainda se fundam em pressupostos intrínsecos ao modelo industrial. Ademais, os 

estudos das análises de configurações e arranjos produtivos têm primordialmente olhado para 

as grandes corporações em detrimento daquelas de micro, pequeno e médio porte.  

Não seria relevante resgatar o ator organizacional enquanto indivíduo interagente que 

reflete sobre suas ações, sua consciência e seu potencial de autonomia? (SCHÖN, 1983). 

Acreditamos que a valorização deste personagem organizacional poderia complementar o 

conhecimento gerado a partir de estudos fundamentados em pressupostos da racionalidade 

técnica/instrumental, pois aproximaria o homem de sua condição humana e facilitaria as 

múltiplas leituras da realidade a partir da consciência e da forma como os indivíduos 

intencionam o mundo em que vivem. Em outras palavras, como eles geram e apreendem o 

sentido se suas ações (WEICK, 1995). 

Ao apresentar a sua visão do sensemaking, Weick (1995) argumenta que a geração e 

apreensão de sentido fazem parte de um processo que, apesar de ser individual, leva em 

consideração o ambiente ao qual o processo acontece. O sentido, portanto, deve ser entendido 

como a percepção de um ator organizacional em relação as suas ações, bem como a apreensão 

e compreensão das ações e atitudes dos demais atores com os quais interage. Assim, no 

momento em que duas partes vêem coerência e lógica em realizar esforços para empreender 

ações compartilhadas, a díade passa a fazer sentido às partes e, dessa forma, encontrarão 

motivos para interagirem.  
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A existência da possibilidade de que aconteça geração/apreensão de sentido, pressupõe 

que a realidade é permeada por descontinuidades e ambigüidades que geram lacunas (DERVIN, 

1998). Para preenchê-las, são necessárias informações que não existem independente e 

externamente ao ator organizacional (indivíduo interagente), mas sim a partir de sua 

observação e interação com o ambiente. Essa interação é o que cria uma ponte para preencher 

lacunas oriundas da complexidade dos problemas (WEICK, 1995). Nessa dinâmica, a agência 

política assume papel importante na combinação, interpretação e articulação dos processos 

baseados em múltiplas fontes que passam a ser uma condição necessária para a solução de 

problemas complexos como é o caso do desenvolvimento de novas tecnologias (QUINN, 1985, 

2000). 

Nesta mesma linha de pensamento, Berger e Luckmann (2004) nos lembram que a 

percepção ou consciência de forma absoluta não existe. Necessariamente, tem de haver 

sempre algo, ou seja, existe apenas se orientada a um objeto, para um objetivo. Para eles, o 

sentido nada mais é do que uma forma complexa de consciência que não existe em si, mas 

sempre possui um objeto de referência, é a consciência de que existe uma relação entre as 

experiências vividas. A partir desta alegação, inferimos que para ser possível a existência de 

uma interação entre dois atores organizacionais, faz-se necessário que esta seja objetivada 

como importante e sua constituição algo como sendo almejado pelas partes (BATT e 

PURCHASE, 2004; HÅKANSSON e SNEHOTA, 2000; TURNBULL, FORD e CUNNINGHAM, 1996).  

Parece haver, porém, uma tendência para que as atitudes e ações dos atores 

organizacionais não estejam em conformidade com processos de longo prazo como os 

relacionamentos. Em vez disso, quase sempre olham mais para o curto prazo e realizam ações 

voltadas primordialmente à diminuição dos custos e gastos operacionais (FORD, 2002; 

HÅKANSSON e SHARMA, 1996; WILLIAMSON, 1996). As interações são idealizadas a partir da 

análise das atividades que a organização tem ou não condições de realizar com eficiência. 
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Neste sentido, as “parcerias” são construídas com a intenção de acessar atores que possam 

realizar outras atividades que, apesar de serem necessárias à realização de uma atividade 

maior, não são consideradas estratégicas para o projeto como um todo. Nestes casos, apesar 

da independência para agir, as operações destes “parceiros” são subordinadas por 

coordenação àquele que tem poder para isso (HUTT e SPEH, 2002) evidenciando assimetrias de 

recursos e um ponto focal na interação (MINTZBERG, 2003). Na perspectiva deste estudo, 

mesmo considerando assimetrias nas interações, acreditamos haver uma alternância contínua 

entre “subordinados” da comunicação, isto é, uma alternância entre aqueles que são emissores 

com outros que são receptores, de indivíduos ativos e passivos na intricada e complexa 

relação entre parceiros em uma díade, mesmo que esta alternância aconteça em momentos e 

tempos distintos. Em outras palavras, ao que nos parece, é relevante que as partes interagentes 

percebam, ao longo das interações, a existência de eqüidade na relação.  

Levamos em consideração os achados de Holmlund (2000, 2001) no que se refere à 

constituição de um relacionamento de negócios. Para ela, uma díade não está baseada apenas 

na maneira como os atores organizacionais se vêem ou nas atitudes mútuas, mas, 

primordialmente, na forma pela qual institucionalizam a relação através de uma seqüência de 

interações e de comportamentos condicionados ao longo do tempo. A produção de sentido 

cria o que antes não existia (GIOIA e CHITTIPEDDI, 1991; WEICK, 1993; WEICK, SUTCLIFFE e 

OBSTFELD, 2005). Assim, a geração e apreensão de sentido parecem ser as fontes que 

alimentam um processo de constante construção de harmonias, frente aos conflitos tão 

presentes nos processos relacionais. 

Inferimos que o ator organizacional (indivíduo interagente) ao perceber que sua 

organização não controla todos os recursos necessários para oferecer resposta satisfatória às 

demandas do mercado em que atua, ou seja, que dependente de outras, ele sente a necessidade 

de olhar para fora de suas fronteiras. Com isso, os limites entre as atividades e os recursos de 
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responsabilidade pertencentes a cada ator individualmente tornam-se tênues. Quando o ator 

percebe que a potencialização de um passa a ser a potencialização da rede, acreditamos que as 

interações de negócios passam a fazer sentido para ele e, assim, tende a ser natural a sua busca 

pela constituição de parcerias e conseqüente construção de relacionamentos de negócios. 

Pesquisadores dos relacionamentos interorganizacionais (EASTON, ARAUJO e LONG, 

1995; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON e SNEHOTA, 2000; LEMINEN, 

2001) apontam para o fato de o ator organizacional sempre buscar controlar o maior volume 

de recursos disponíveis em seu ambiente, desde que estes sejam entendidos como essenciais 

para sua organização se manter ativa, saudável e em crescimento. No que se refere a esses 

recursos, não estariam as infra-estruturas físicas e as informações necessárias à resolução de 

um problema organizacional tornando-se commodities, não só em seu conteúdo, mas também 

no que se refere a sua disponibilidade e acessibilidade? Ainda no que se refere às 

informações, temos um sentimento de que o problema está muito mais em ter noção, diante da 

multiplicidade de possibilidades, quais são as informações importantes e essenciais à solução 

de um determinado problema em questão e em qual o fluxo ou fluxos um ator organizacional 

(indivíduo interagente) pode encontrá-las.  

Neste caso, possivelmente, a solução do problema passaria pela escolha do fluxo de 

informações e conhecimentos mais adequados, ou seja, que seja considerado pelo ator 

organizacional mais coerente na construção de um estoque de conhecimentos (SCHÜTZ, 1967). 

Este, por sua vez, irá subsidiar a solução de problemas tanto no presente, quanto no futuro, 

bem como irá auxiliar no entendimento de soluções do passado.  

Esta busca por fluxos de informações e conhecimento nos parece que tende a ser mais 

exitosa quanto maiores forem as capacidades e habilidades do ator organizacional de realizar 

deslocamentos para os espaços nos quais aconteçam maiores confluências de fluxos de 

informações e conhecimentos em sua rede de interações. Acreditamos que esta busca pela 
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centralidade, igualmente à procura por se engajar em parcerias, pressupõe a possibilidade e 

necessidade de serem realizadas ações e, conseqüentemente, esforços nesta direção. 

Weick (1995) nos lembra que a geração de sentido estará, muitas vezes, dissociada do 

tempo físico. Para ele, as ações de hoje são um reflexo do passado, projetado para o futuro 

ainda desconhecido, que irá demandar transformações e adaptações. Romper com o 

determinismo e a simplificação e incorporar o acaso e a incerteza como parâmetros para 

entender seu ambiente de negócios poderia ser um caminho. Em outras palavras, o ator 

organizacional talvez precise aprender a conviver com a ambivalência para poder interagir, de 

forma harmoniosa, com seus parceiros de negócios. 

Nesta perspectiva, não deveriam os objetivos do ator organizacional ir além do fato de 

estarem inseridos em parcerias de negócios, nos quais os fluxos de conhecimento e 

informações acontecem, visto ser esta uma condição para que possa desenvolver suas 

atividades? Ou seja, não deveria ele buscar complementaridades de informações, 

competências, habilidades e outros recursos? Desta forma, o ator organizacional 

possivelmente iria fortalecer sua posição na rede de interações, potencializando sua 

organização e, conseqüentemente, as redes de negócios nos quais ele estaria inserido.  

Partimos do pressuposto de que, para descrever uma parceria entre duas organizações, 

primeiramente deveríamos analisar as ações cotidianas dos atores que a constituem, posto que 

olhamos para os fatos sociais como um contínuo desenrolar destas ações. Referimo-nos às 

pessoas que constroem e articulam as interações de negócios, aos indivíduos que, em suas 

atividades comerciais diárias, olham sempre para a construção de parcerias de negócios.  

Adentramos no universo relacional destes indivíduos interagentes (ator 

organizacional), intencionando investigar a geração/apreensão de sentido das ações que 

empreendem para constituir suas parcerias de negócios. Em outras palavras, buscamos 

vislumbrar a maneira pela qual essas atividades se tornavam visíveis, racionais e reportáveis 



 

 

40

para ele e para seu ambiente de negócios. O caminho que adotamos foi o da tradição 

qualitativa (DENZIN e LINCOLN, 1994), pois estávamos interessados em investigar como os 

atores organizacionais geravam sentido de seus mundos relacionais, bem como as normas que 

dirigiam seus julgamentos. Isso foi feito, a partir da forma como eles descreviam e 

explicavam suas ações cotidianas voltadas para a construção de relacionamentos de negócios.  

Norteamos nossa investigação a partir de questões relacionadas à natureza da 

intersubjetividade, da organização do conhecimento dos indivíduos interagentes (ator 

organizacional) sobre suas atividades ordinárias; sobre seus próprios empreendimentos 

organizados, nos quais o conhecimento que possuem ou a que têm acesso é tratado como 

parte do mesmo ambiente que eles também organizam (GARFINKEL, 1967). Neste contexto, 

alguns aspectos foram preponderantes, como, por exemplo, os processos que levam à 

integração, ao consenso, à solidariedade, à parceria. Em suma, investigamos os métodos que 

esse ator organizacional utiliza em seu cotidiano para realizar atividades de construção de 

relacionamentos de negócios, quando estes são voltados para o desenvolvimento de produtos 

e processos que [re]criem, a todo instante, ofertas inovadoras disponibilizadas por suas 

organizações aos seus mercados. 

1.4 O que propomos e o que queremos compreender  

Neste estudo, para entendermos as ações estruturadoras da parceria de negócios, 

orientamos nossa investigação em direção à maneira pela qual o sentido das relações de 

negócios estava sendo realizado, administrado e reproduzido pelos atores organizacionais, 

bem com o objetivo dos esforços empreendidos na constituição de suas parcerias de negócios 

voltadas para o desenvolvimento de novas tecnologias. Os pontos de convergências foram as 
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propriedades da racionalidade prática e do trabalho constitutivo que tendiam a produzir 

realidades aparentemente estáveis.  

Para Morgan e Hunt (1994), essa busca pela estabilidade está associada à procura por 

explanações que enfatizem a unidade e a coesão. É um campo de análise voltado 

principalmente para a necessidade de regulação das ações e atividades humanas. É também 

uma forma de entender detalhes que fazem com que as parcerias de negócios possam ser 

estruturadas e mantidas como uma unidade. Para estes autores, o equilíbrio oriundo deste 

processo é um produto da regulação que parece ser alcançado, mesmo de forma efêmera, no 

momento em que um contexto, ou situação, passa a fazer sentido para as partes envolvidas na 

parceria.  

Portanto investigamos como o ator organizacional buscava regular suas atividades 

para que estas, ao fazerem sentido, pudessem ser consideradas como bases de construção das 

suas parcerias de negócios. Assim, buscamos descrever como um ator organizacional 

isoladamente e, ao mesmo tempo, em comunhão com seus pares, empreendia a tarefa de 

construir, testar, manter, alterar, validar, questionar e definir uma seqüência de eventos 

(ações) que viessem a construir suas parcerias de negócios. Neste sentido, investigamos o 

cotidiano de negócios de atores organizacionais vinculados a empresas de micro, pequeno e 

médio porte do Porto Digital3 (que incorpora o cluster de empresas de base tecnológica de 

Pernambuco), na intenção de descobrir e descrever ações empreendidas pelos atores 

organizacionais (indivíduos interagentes) na intenção de constituir parcerias de negócios 

voltadas para o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Partimos do princípio de que existe uma tendência natural dos indivíduos à 

acomodação e à inércia. Contudo, no caso dos relacionamentos, um processo inercial muitas 
                                                 

3 O Porto Digital surgiu em julho de 2000. Trata-se de um projeto de desenvolvimento econômico que agrega 
investimentos públicos, iniciativa privada e universidades, compondo um sistema local de inovação que tem, 
atualmente, 94 instituições entre empresas de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), serviços 
especializados e órgãos de fomento. Maiores detalhes ver no Apêndice C. 
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vezes é precursor da obsolescência que, por decorrência, pode levar ao fim de uma parceria de 

negócios (FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998). Acreditamos que, para haver uma ruptura 

dessa inércia, parece ser necessária a existência de uma “força” que seja suficientemente forte 

para promover um esforço (i.e., ação) individual ou mesmo coletivo. Porém, este será 

empreendido apenas se fizer sentido para aqueles que o realizam (WEICK, 1995; WEICK, 

SUTCLIFFE e OBSTFELD, 1999). Em outras palavras, é o sentido gerado da ação a ser realizada 

que a torna efetiva.  

Diante do exposto, nossa investigação foi norteada pela hipótese de que à medida que 

um ator organizacional vê sentido numa relação ou parceria de negócios voltada para o 

desenvolvimento de uma nova tecnologia, este poderá empreender um esforço mediante a 

geração de conhecimento, orientado para a construção de uma base de recursos diferenciadora 

para si e, em decorrência, para a sua organização. Assim, a pergunta que norteou nossa 

investigação foi: Como os atores organizacionais (indivíduos interagentes) geram sentido de 

uma relação ou parceria de negócios voltada para o desenvolvimento de uma nova tecnologia? 

Para descrever como o sentido era gerado, precisávamos descobrir quais as ações 

empreendidas pelo ator organizacional em seu processo de construção de parcerias de 

negócios, bem como eliciarmos o sentido destas ações para ele. Para tal, acreditávamos ser 

importante descobrir e descrever que ações este ator realizava nos contextos em que buscava 

construir estas parcerias de negócios voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias, 

assim: Quais ações o ator organizacional empreende para constituir uma relação ou parceria 

de negócios voltada para o desenvolvimento de uma nova tecnologia?  

Uma vez que buscávamos descrever o sentido gerado/apreendido das ações 

estruturantes das relações de negócios, também procuramos descrever estas ações. Assim, 

buscamos descobrir a existência de alguma ordem cronológica ou seqüência de 

acontecimentos (ações) estruturadores de uma relação de negócios, ou melhor: Qual a 
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seqüência (ordem) da realização das ações empreendidas por um ator organizacional na 

constituição de uma relação ou parceria de negócios voltada para o desenvolvimento de uma 

nova tecnologia? 

As ações tomadas para a construção de relações de negócios tendem a estar, na 

maioria das vezes, associadas a uma relação entre o custo e o benefício. Pesquisadores de 

interações entre organizações alertam para algumas questões associadas à operação de uma 

empresa em um ambiente de redes de interações (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). 

Como exemplo, basta observar uma relação ou parceria de negócios para perceber que ao 

mesmo tempo em que são ampliadas as possibilidades de uma organização, também 

acontecem algumas restrições à sua flexibilidade operacional.  

A partir do sentido gerado pelas ações estruturantes de uma relação de negócios 

voltada para o desenvolvimento de novas tecnologias, intencionamos descrever quais os 

esforços que um ator organizacional realiza para a constituição de uma relação ou parceria de 

negócios voltada para o desenvolvimento de uma nova tecnologia.  

Em suma, nosso intento é contribuir tanto para a geração de conhecimento para a 

academia, como para a gestão das organizações do cluster de base tecnológica, no que tange à 

construção de relacionamentos de negócios. Na próxima seção, apresentaremos algumas 

justificativas e contribuições desta investigação. 

1.5 Justificativa 

A maneira pela qual as atividades de marketing vêm sendo praticadas no Brasil parece 

ser fortemente estruturada a partir de sua corrente norte-americana, melhor representante do 

mainstream que fundamenta a administração de marketing nos seus quatro P’s (produto, 
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promoção, preço e praça) (BORDEN, 1991; DESHPANDE, 1999; MCCARTHY, 1981), 

considerados os pilares centrais de sua ideologia. Será que o conhecimento e as práticas de 

marketing gerados por esta corrente prevalente para a solução de problemas organizacionais 

na sociedade contemporânea estão adequados? Será que a realidade de mercado existe 

independente e externa ao ator organizacional? Ainda mais, esta pode ser compreendida, 

modelada e manipulada? Ou que generalizações significativas podem ser realizadas e que 

predições “exatas” podem ser feitas? (BROWN, 2002, 2003).  

Aquilo que, porventura, seria “essa” realidade e “verdade” do que é marketing se 

assemelha, em muito, com aquele processo apregoado por Berger e Luckmann (2002) acerca 

do existir da institucionalização4 e da vida cotidiana5. A socialização primária6 do marketing, 

isto é, se ele tiver uma, é a do mainstream. Em outras palavras, os atores organizacionais que 

vêm de áreas de tecnologia ou mesmo da administração, têm seu conhecimento formado a 

partir de pressupostos prevalentes. Isso tende a acarretar impactos nas mediações simbólicas e 

nos mecanismos utilizados para a sedimentação, legitimação e, conseqüentemente, nos demais 

aparatos utilizados para realizar a socialização nesse universo. Nesse sentido, parece não 

existir espaço para outra abordagem, dada a hegemonia desta corrente, notadamente na área 

da administração.  

Ademais, devemos salientar que não é fácil negar uma realidade quando não se 

conhece outra, mais ainda, quando esta é vivida e aplicada pelas grandes corporações com 

                                                 

4 A institucionalização é o processo de construir socialmente as instituições. As instituições são ordens sociais 
que possuem normas, padrões, tipificações, valores, regras e crenças que controlam o desempenho dos papéis 
daqueles que estão sob sua égide (BERGER e LUCKMANN, 2002). 

5 
 
A vida cotidiana é considerada a realidade, porque é real, sua facticidade é evidente, não requerendo maior 
verificação que se estenda além de sua simples presença. O mundo da vida cotidiana é tomado como realidade 
certa, já existente. Apresenta-se como realidade interpretada pelos homens, sendo produto humano. Ela é 
subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente; portanto origina-se 
do pensamento e na ação dos homens comuns (intersubjetividade). E, por fim, dirige a conduta da vida diária 
(SCHÜTZ, 1967). 

6 A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na infância e em virtude da qual 
se torna membro da sociedade. É imediatamente evidente que a socialização primária tem em geral para o 
indivíduo o valor mais importante e que a estrutura básica de toda a socialização secundária deve assemelhar-
se à da socialização primária (MEAD, 1934). 
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sucesso (e.g., BORDEN, 1991; DESHPANDE, 1999; MCCARTHY, 1981). Temos de creditar ao 

marketing mainstream a sua capacidade de possuir “todos” os conhecimentos para solucionar 

qualquer problema de troca. Isso acontece mesmo quando a situação é problemática e 

complexa. Quando seu fluxo é interrompido pelo aparecimento de um problema, essa 

realidade de marketing procura integrar o setor problemático dentro daquilo que já é não-

problemático, como forma de manter a ordem da realidade (KUHN, 2001) em um processo que 

Morin (2003) chama de simplificação. 

Além das grandes corporações, muitos gestores, consultores e acadêmicos socializados 

dentro desta corrente prevalente, por exemplo, reafirmam que existe apenas “uma única forma 

de fazer” o marketing. Eles reforçam e legitimam as normas, condutas, regras e tipificações 

dessa instituição, incorporando-as ao cotidiano, quando passam a ser “práticas” habituais e 

“necessárias”.  

Ao que nos parece, o marketing mainstream é direcionado e atende basicamente aos 

interesses e potencialidades de grandes corporações. Temos um sentimento que seus textos 

não oferecem suporte àquelas de menor porte, que correspondem à grande maioria de todas as 

empresas brasileiras. Ademais, como ficam as empresas que, além de serem de pequeno porte, 

operam no setor de base tecnológica, ambiente altamente dinâmico e predatório? Dessa 

forma, para entender as ações de marketing realizadas pelos empreendedores de empresas 

como estas últimas, acreditamos ser pertinente utilizar pesquisas com perspectiva onto-

epistemológica sócio-construcionista que ofereçam interpretações das pré-condições 

etnometodológicas que ocorrem neste determinado contexto (HACKLEY, 2001), isso porque, 

em nossa forma de ver o marketing, este tende a ser construído em cada contexto 

organizacional e não de forma unificada. 

Neste sentido, justificamos o estudo pela possibilidade de ampliarmos o entendimento 

das relações de negócios, contemplando aspectos ainda não analisados, com um enfoque que 
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possa gerar idéias para empreendedores de pequenos negócios que operam em ambientes 

dinâmicos no setor de base tecnológica, quanto às ações de marketing mais indicadas para as 

suas necessidades operacionais. Referimo-nos aqui aos processos pelos quais os atores 

organizacionais geram sentido de suas ações voltadas para a construção de relacionamentos 

de negócios voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias.  

1.6 Contribuição 

1.6.1 Contribuição Acadêmica 

Pretendemos capturar esquemas cognitivos e descrever como as interações acontecem 

por meio das descrições das ações destes atores quando na construção ou manutenção de 

relacionamentos. Uma vez que estas ações são dotadas de sentido, iremos concentrar nossas 

atenções na maneira pela qual os indivíduos interagentes geram sentido de suas relações de 

negócios. Dessa forma, buscaremos incorporar esses achados ao conhecimento existente sobre 

redes de negócios e relacionamentos interorganizacionais olhando para o fenômeno relacional 

através das lentes de uma racionalidade complexa.  

Neste sentido, temos a intenção de dar um passo a mais na compreensão da construção 

dos relacionamentos de negócios, considerando as ambigüidades e ambivalências da 

sociedade contemporânea como aspectos importantes na atividade organizacional voltada ao 

desenvolvimento de novas tecnologias. Fundamentaremos nossas observações na experiência 

vivida pelos indivíduos interagentes, na maneira pela qual eles apreendem o conhecimento no 

seu cotidiano de negócios e nas suas interações com os outros num processo de construção de 

suas realidades. Assim, contemplando as incertezas, os riscos e ambigüidades dos fenômenos 
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que acontecem na sociedade contemporânea, buscamos eliciar a predisposição dos indivíduos 

interagentes de empreender esforços orientados para a construção de uma base de recursos 

(informação e conhecimento) diferenciadora para a sua empresa e, por decorrência, para sua 

rede de negócios. 

Outra contribuição deste estudo recai no avanço do conhecimento do marketing de 

relacionamentos. Ao serem contempladas as ambigüidades, incertezas e fluidez da sociedade 

contemporânea aos estudos do relacionamento de negócios entre organizações, acreditamos 

estarmos mais próximos do que consideramos menos ingênuo (GUERREIRO RAMOS, 1989). 

Mesmo abordando as diferenças multiculturais, muitos pesquisadores dos relacionamentos 

interorganizacionais (FORD, 2002; GEMÜNDEN, 1997; HÅKANSSON e FORD, 2002; HALLÉN, 

JOHANSON e SEYED-MOHAMED, 1993; TURNBULL, FORD e CUNNINGHAM, 1996) se 

concentram no nível macrocultural, ou seja, na esfera das culturas nacionais. Dessa forma, são 

ignoradas as diferenças locais, as especificidades do microssocial tão presentes na sociedade 

contemporânea. 

1.6.2 Contribuição para a Gestão 

Como um relacionamento de negócios é constituído? Que ações estruturantes realizar 

na intenção de construir um relacionamento de negócios? Como é que pensam meus pares? 

Será que estou fazendo certo em agir desta maneira? Cada uma dessas perguntas nos parece 

importantes para quem intenciona desenvolver um relacionamento. Aqui intencionamos 

oferecer algumas respostas. 

Assim, ao entendamos que estas parcerias são estruturadas a partir de ações que fazem 

sentido às partes interactantes e descrevamos como este sentido é gerado, poderemos oferecer 
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algumas referências que auxiliem os atores organizacionais em suas atividades de construção 

de relacionamentos de negócios.  

1.7 Limitações do Estudo 

Uma vez que as análises tiveram um forte caráter subjetivo, seus resultados são 

produto da experiência vivida pelos pesquisadores, ou seja, por nós. Desta forma, elevamos 

sobremaneira o senso crítico no que se refere às questões fundamentais inerentes ao campo do 

conhecimento. Assim, buscamos compreender as premissas, o bom senso e as perspectivas a 

serem adquiridas por meio do conhecimento de questões conceituais, das tradições, dos 

conflitos, dos paradoxos oriundos das práticas e redes de significados próprias do lócus de 

pesquisa escolhido (CARAHER, 1983), que foi um cluster de empresas de base tecnológica a 

ser apresentado mais adiante. Apesar deste senso crítico, nossa análise foi fundamentada em 

dados coletados a partir de interações que aconteceram entre nós e os atores organizacionais 

em um determinado momento no tempo. Em virtude da dinâmica de mercado, é relevante 

contemplar o contexto no qual o trabalho foi realizado para fazer quaisquer outras inferências 

fora do lócus de pesquisa, seja espacial seja temporal. 

Na intenção de manter um elevado padrão de qualidade das entrevistas e análises de 

campo, fomos buscar em Creswell (1998) uma orientação. Ao afirmar que a reflexividade é 

um critério de confiabilidade e diz respeito ao antes e ao depois do acontecimento, gerando 

transformação no pesquisador, uma vez que este vai se tornando uma pessoa diferente por 

considerar as inconsistências do estudo ao longo do processo permanente de realização, este 

autor indica a reflexividade como forma de manter qualidade. Deste modo, percebemos que o 

indivíduo interagente (ator organizacional) foi decisivo na construção do estudo, porém nos 
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exigiu constante reflexão e reestruturação do processo de questionamento, o que também nos 

ajudou na redução ou mesmo eliminação de vieses interpretativos.  

Percebemos que quanto mais imergíamos no universo dos respondentes, mais íntimos 

ficávamos dos dados. A pesquisa foi conduzida de tal forma que sempre estávamos nos 

“alimentando” de informação que, por sua vez, nos levava ao problema inicial, acarretando 

uma modificação da nossa perspectiva de acordo com a força de cada nova evidência. 

Salientamos que olhamos apenas para um cluster, que nos serviu de exemplo e todo e 

qualquer resultado está restrito ao ethos observado. Além deste, nos é possível fazer 

inferências apenas em outros que guardem semelhanças, mesmo assim, incorremos nos riscos 

e armadilhas das generalizações.  

Por fim, achamos relevante lembrar que nossas observações e análises olharam para a 

construção dos relacionamentos a partir de uma das partes da interação. Portanto temos a 

interpretação do fenômeno por uma das vozes da díade, o que pode tender a acontecerem 

ruídos. 

1.8 Organização da Tese 

Este trabalho está dividido em sete grandes seções. A primeira introduz o assunto, 

contextualiza e apresenta a problemática, bem como as proposições e questões de pesquisa, 

sua justificativa e contribuições. Em seguida, fazemos uma revisão da literatura sobre os 

temas centrais do estudo, mais precisamente: o marketing de relacionamento e a geração de 

conhecimento e o desenvolvimento de novas tecnologias. Apresentamos, na terceira seção o 

sócio-construcionismo e a geração de sentido, fundamentos de nosso trabalho. Seguimos com 

apresentação dos procedimentos metodológicos, depois as análises. Nossas considerações 
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constam na quinta seção, seqüenciada pelas indicações de futuras pesquisas e pela 

bibliografia, que embasou nossas discussões. Há, também, apêndices e anexos.  

 

 

 

2 Revisão da literatura 

2.1 Relacionamento 

A partir do final dos anos cinqüenta, a literatura de administração começou a 

incorporar o marketing em seus textos, no momento em que seus pesquisadores e praticantes 

passaram a se interessar pela investigação de práticas vencedoras (FELTON, 1959; BORDEN, 

1991). Alguns estudos dessa época são considerados seminais para o marketing, tendo 

estabelecido conceitos que serviram de suporte para seu desenvolvimento e que, ainda hoje, 

são aceitos e difundidos, como, por exemplo, o conceito de mix de marketing (MCCARTHY, 

1981), considerado por aqueles estudiosos e praticantes inseridos na abordagem prevalente do 

marketing como sendo seu principal pilar (FORD, 2002).  

Para Brown (2000), a hegemonia deste mix está associada a sua simplicidade e 

facilidade de uso, bem como sua associação com o conceito de valor econômico, tão presente 

nas ações mercadológicas da época, estas ainda hegemônicas nos dias atuais. Para ele, este 

domínio se firmou ao mesmo tempo em que o crescimento quantitativo e qualitativo nos 
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meios de transporte, comunicação e produção geravam transformações na esfera econômica, 

política, cultural e social.  

Em decorrência dessas mudanças, os ambientes organizacionais também sofreram 

alterações que demandaram adaptações das organizações. Essa tendência de mudança, de 

certa maneira, induziu os acadêmicos e praticantes de marketing a buscarem alternativas para 

seus desenvolvimentos no acelerado e dinâmico ambiente que ora despontava. Em outras 

palavras, caminharam na procura de orientações que os levassem a trilhar caminhos mais 

“seguros” na direção de processos e produtos vencedores, ou seja, a “pedra filosofal” que 

pudesse garantir (ou pelo menos prometer) uma possibilidade de sucesso. 

É senso comum que, ao adentrarmos nos ambientes organizacionais, as variáveis e 

dinâmicas tendem a ser mais complexas quando comparadas ao mercado de bens de consumo, 

base na qual o conhecimento de marketing foi desenvolvido. Diante disso, procuramos 

identificar, neste novo cenário interorganizacional, os tipos de interações, diferentes tipos de 

parceiros e clientes, ou seja, atores que mais influenciavam os processos organizacionais.  

A importância dos relacionamentos teve um impulso, ao se perceber que o sucesso de 

uma organização em ofertar um produto ou serviço exitoso comercialmente não estava 

limitado ao produto, preço, comunicação e distribuição. Havia de ser dada importância a uma 

dimensão relacionada ao pós-venda. Assim, mesmo hegemônico, o conceito de troca 

fundamentado no mix de marketing, apesar de indiscutivelmente fazer parte da essência desta 

área de conhecimento (BAGOZZI, 1975; HUNT, 1983), foi posto em xeque. Vários autores, 

ligados ou não aos mercados interorganizacionais começaram a apontar para os problemas ou 

inadequações desta abordagem mercadológica preocupada, fundamentalmente, com 

transações isoladas (CZEPIEL, 1990; GRÖNROOS, 1990, 1994, 1997; GORDON, 1999; 

ROSENBERGER, 2000; ZEITHAML, RUST e LEMON, 2001; MÖLLER e HALINEN, 1999; FIOCCA e 

SNEHOTA, 1995; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 1982; HÅKANSSON e 
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SNEHOTA, 1995; MÖLLER e WILSON, 1995; ROEHRICH, SPENCER e VALETTE-FLORENCE, 

2002).  

Dentre as principais críticas ao marketing transacional, destacamos o tratamento 

homogeneizante dispensado aos atores em geral; a falta de reconhecimento do valor presente 

de todas as suas transações futuras (life-time-value); a demasiada preocupação com a atração 

de novos clientes e reduzida preocupação com os atuais, uma vez que o mercado é visto pela 

corrente prevalente como sendo formado por um grande número de atores organizacionais 

isolados (que não se comunicam entre si) e insignificantes, na medida em que são facilmente 

substituíveis; a falta de comunicação bilateral, devido à premissa de que o vendedor é a parte 

ativa no processo enquanto a outra, compradora, é passiva e apenas responde aos estímulos do 

primeiro (FORD, 2002). Possivelmente, essas características podem ser interpretadas como 

reflexo de um conjunto de valores, princípios e pressupostos que, durante muito tempo, vêm 

norteando as ações e pesquisas dos teóricos e praticantes de marketing nos mais variados 

setores, organizações e mercados. 

Uma possível solução para esses questionamentos é olhar para a realização das 

atividades organizacionais a partir de uma premissa relacional (HANSEN, 2000). Tal 

abordagem foi denominada, por Berry (1983)7, de marketing de relacionamento (MR). Para 

Sheth e Parvatiyar (2002), o MR está se tornando uma sub-disciplina do marketing em virtude 

da atração e atenção que tem recebido de um número considerável de pesquisadores e 

praticantes de marketing, tanto no contexto industrial (business-to-business) (HÅKANSSON, 

                                                 

7 Apesar de um grande número de pesquisadores (e.g., AIJO, 1996; BALLANTYNE, CHRISTOPHER e PAYNE, 2003; 
HENING-THURAU e HANSEN, 2000; PARVATIYAR e SHETH, 2000) creditarem explicitamente a cunhagem do 
termo “marketing de relacionamento” a este autor, Gummesson, Lehtinen e Grönroos (1997) afirmam que o 
termo já vinha sendo utilizado em projetos da área de marketing industrial desde o final da década de 1970. No 
entanto, parece haver consenso que de que Leonard Berry foi realmente o primeiro a utilizar tal expressão na 
área de serviços e ele mesmo, pelo menos uma vez (BERRY, 1995), fez questão de manter seu pioneirismo 
restrito a esta área.  
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1982; HÅKANSSON e SNEHOTA, 1995), quanto no de serviços e produtos de consumo 

(HELFERT, RITTER e WALTER, 2002; VELOUTSOU, 2002). 

Os relacionamentos de negócios, então, passaram a ganhar visibilidade apresentando 

uma nova forma de ver o marketing, ou seja, desafiando o modelo baseado na hierarquia, 

mercado e concorrência (FARIA e WENSLEY, 2002). Acreditamos que, nesta nova visão, o 

marketing e o mercado tornam-se mais efetivos do que nas abordagens verticalizadas nas 

quais as decisões e os processos tendem a ser mais lentos quando comparados àqueles 

negociados, nas quais as partes interagem e solucionam seus problemas a partir de uma ação 

dialógica. A competição8 passou a ser vista não mais enquanto organizações isoladas, mas sim 

entre redes (EASTON e ARAUJO, 1994; EASTON, ARAUJO e LONG, 1995). Portanto a habilidade 

de um ator organizacional em criar, manter e desenvolver parcerias mutuamente benéficas 

com outros atores passou a ser vista como um ativo intangível e, em decorrência, um modelo 

a ser seguido na busca pelo sucesso organizacional no longo prazo (FOURNIER e BRASEL, 

2002; HUNT e MORGAN, 1995).  

Como modo de gestão, a constituição de redes de interações passou a ser considerada 

como forma de acelerar a produção, o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços), a 

aprendizagem, o aumento da flexibilidade e a capacidade inovativa das organizações 

(WYNSTRA e WEGGEMANN, 2001; WYNSTRA, WEGGEMAN e VAN WEELE, 2003). Todavia os 

elementos que a compõem (atores organizacionais) precisam atuar de forma harmoniosa, com 

                                                 

8 A competitividade e o desempenho competitivo têm sido considerados cada vez mais importantes a partir dos 
estudos de Porter (1986). Ganhos em produtividade, domínio de mercados, altos investimentos em P&D, entre 
outros, têm sido objeto de estudos focados neste tema. A competição tem sido vista primordialmente a partir de 
uma visão econômica e da ecologia populacional. Ou seja, a rivalidade entre atores é alta, e quem demonstrar 
maior grau de confiabilidade e eficiência na prestação de serviços e desenvolvimento de produtos e processos 
tende a ser selecionado por ser o mais apto, ganhando maior legitimidade e conquistando mais recursos e 
mercado. Como na visão ecológica, a competição pelo espaço físico, por exemplo, pressupõe a subjugação ou 
a eliminação total do rival. Na perspectiva das redes de interação, em oposição, focaliza no aspecto relacional 
do ambiente. É relevante o aspecto político dos atores, no qual as atividades organizacionais são norteadas por 
contratos, negociações, acordos e relações interpessoais. A competição é norteada por outros pressupostos, ou 
seja, o objetivo não é o de eliminar os concorrentes, posto que não fazem sentido estas atitudes, uma vez que os 
mesmos podem vir a ser parceiros no futuro. Neste sentido, quanto mais atores estiverem no ambiente, mais 
opções de parceiros com competências e recursos complementares poderão ser encontradas.  
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transparência, compartilhando riscos e benefícios de práticas desenhadas em conjunto (FORD, 

2002; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; JAWORSKI e KOHLI, 1993; MORGAN e HUNT, 

1994). 

Ao longo do tempo, os estudos dos relacionamentos interorganizacionais vêm 

compartilhando alguns objetos e objetivos de pesquisa. No primeiro grupo, encontram-se os 

conjuntos de parcerias recorrentes (e.g., recursos, amizade, laços informacionais) e de atores 

(e.g., indivíduos, grupos, organizações); no segundo, a convergência tem sido a busca pelo 

entendimento e a identificação de como os atores organizacionais se agrupam entre si 

(OLIVER e EBERS, 1998), ou seja, têm focalizado nos aspectos motivadores da construção de 

parcerias de negócios, o caminho escolhido para efetivá-las, as conseqüências dessas parcerias 

e das posições assumidas no ambiente relacional.  

Nosso entendimento sobre os relacionamentos interorganizacionais, foco deste estudo, 

é inspirado pelas idéias desenvolvidas por um grupo de pesquisadores europeus, tanto da 

Swedish School of Industrial Marketing como da Nordic School of Services (e.g., DONEY E 

CANNON, 1997; DUNCAN e MORIARTY, 1998; GANESAN, 1994; HÅKANSSON e ÖSTBERG, 1975; 

HÅKANSSON, 1982; HALLÉN e SANDSTORM, 1991; MORGAN e HUNT, 1994). Estes 

pesquisadores olham para o marketing a partir de uma visão relacional, na qual nenhum 

negócio acontece isoladamente, ou seja, "nenhum negócio é uma ilha" (HÅKANSSON e 

SNEHOTA, 1995). Neste sentido, focalizam suas atenções paras as relações de longo prazo 

entre atores organizacionais, cujas trocas acontecem ao longo do tempo (FORD, GADDE, 

HÅKANSSON et al., 2003). Portanto este trabalho recebe influências diretas do IMP-Group 

(International Marketing and Purchasing Group), que será mais bem detalhado na seção 

seguinte.  

Escolhemos esta abordagem para nortear o entendimento sobre as relações de 

negócios entre as organizações pelo fato de este grupo estar construindo um conhecimento 
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confiável, válido, criativo e dinâmico sobre o fenômeno relacional há mais de trinta anos, 

sempre à luz de um problema relacionado ao marketing e dentro de uma visão organizacional.  

2.1.1 O IMP-Group e sua Abordagem Interacional 

Em 1977, Bonoma, Zaltmam e Johnston afirmaram que o processo de trocas no 

mercado interorganizacional era muito mais social e interativo do que uma simples relação 

racional e mecânica. Para eles, o comportamento de compra industrial possuía, 

inegavelmente, um caráter social. A partir da visão destes autores, inferimos que a aquisição 

de um determinado recurso por uma organização deve ser entendida como um processo 

interativo, que não pode ser estudado isoladamente, mas sim a partir de um espaço temporal e 

relacional. Ademais, a interação que ocorre é entre dois atores (díade) que desempenham 

papéis ativos no processo, em vez de ser entre uma entidade ativa e uma outra passiva, como 

apregoada nas entrelinhas da literatura prevalente do marketing (FORD, GADDE, HÅKANSSON 

et al., 2003). 

Num contexto permeado pelas redes de relacionamentos, de atores interactantes ativos, 

surge uma abordagem que olha para os relacionamentos entre organizações a partir de outras 

lentes, muitas vezes contrastantes com a literatura do marketing transacional, dando origem a 

uma nova forma de ver o mercado conhecida como Abordagem Interacional do IMP-Group. 

Esta Abordagem Interacional é o resultado de pesquisas realizadas na Europa Ocidental em 

organizações industriais da França, Alemanha, Suécia, Itália e Reino Unido. Apesar de sua 

origem européia, esta corrente de pensamento atualmente está capilarizada em vários países, 

inclusive no Brasil.  

O IMP-Group, portanto, é um grupo com origem na segunda metade da década de 

setenta, mais precisamente em 1976, ao surgir como uma reação contra a forma pela qual a 
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abordagem prevalente do marketing olhava para as interações entre organizações. Em outras 

palavras, contra a visão que tem como foco de análise as diferentes categorias de uma simples 

transação entre duas organizações, bem como sobre a maneira como as decisões relacionadas 

a esta simples e única troca eram tomadas (HÅKANSSON, 1982).  

Desde então, o IMP-Group vem orientando seus esforços no sentido de desenvolver e 

realizar estudos na intenção de entender a natureza dos relacionamentos interorganizacionais 

visto de forma mais complexa e interdependente. Seus pesquisadores vêm gerando idéias e 

apresentando evidências de que os ambientes interorganizacionais são, em grande parte, 

caracterizados pela estabilidade e pelo relacionamento de longo prazo (AXELSSON e EASTON, 

1992; FORD, 2002; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 1982; HÅKANSSON 

e SNEHOTA, 1995, MÖLLER e WILSON, 1995). Os princípios norteadores das idéias do IMP-

Group está condensado nas críticas que fazem aos mitos apresentados na literatura e prática 

do marketing transacional, são eles o Mito da Ação, o da Independência e da Auto-suficiência 

(FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003), que resumidamente apresentaremos a seguir. 

O Mito da Ação tem sua origem nas idéias do marketing transacional. Neste, as 

estratégias e orientações mercadológicas são construídas em torno do composto de marketing 

(i.e., produto, preço, promoção e métodos de distribuição). A partir dessas quatro variáveis 

(mix de marketing), as organizações adaptam e modificam suas estratégias e orientações 

mercadológicas voltadas para alcançar seus objetivos. Pode-se perceber uma clara assimetria 

entre as partes, na medida em que uma delas age e a outra apenas reage (positiva ou 

negativamente), ou seja, o marketing é o um monólogo em que as atitudes de uma parte são 

vistas como preponderantes dos comportamentos e atitudes da outra. Cada cliente, 

individualmente, é considerado insignificante pelos fornecedores, isto é, são vistos como 

sendo relativamente homogêneos em segmentos de mercado facilmente identificável e 

manipulável. As ações mercadológicas de alguns atores (e.g. fornecedores), bem como suas 
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reações de compra (e.g. clientes) podem e tendem a ser analisadas separadamente umas das 

outras. 

O Mito da Independência tem suas origens nas idéias de estratégias de negócios 

desenvolvidas a partir de um pensamento bastante difundido entre os anos 60 e 70, ou seja, a 

idéia de olhar para a "estratégia como um plano”. A estratégia, portanto, era vista como algo 

que simplesmente "emerge" dentro da organização através da combinação e/ou padrões de 

avaliação conscientes ou inconscientes ao longo do tempo. 

O Mito da Auto-suficiência também tem suas raízes no pensamento relacionado à 

estratégia organizacional. Nele, a elaboração de planos de ação acontece sem levar em 

consideração outras complexidades do ambiente no qual os atores organizacionais operam. 

Em outras palavras, se pressupõe que uma estratégia bem formulada é suficiente para ordenar 

e alocar recursos dentro de uma postura única e viável, baseando-se exclusivamente nas 

forças (competências internas) e fraquezas da organização, bem como na antecipação de 

possíveis mudanças no ambiente e das ações contingenciais dos concorrentes. Neste sentido, 

uma organização seria capaz de operar e alcançar seus objetivos de crescer e se desenvolver, 

utilizando exclusivamente suas próprias habilidades e recursos.  

Analisando o Mito da Ação, os pesquisadores do IMP-Group (FORD, 2002; FORD, 

GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 1982; HÅKANSSON e SNEHOTA, 1995) alegam 

que os ambientes de negócios não consistem de um grande número de atores individualmente 

insignificantes, mas sim de poucos que variam em importância de acordo com o contexto em 

que as partes se encontram. Para eles, um ator organizacional tende a procurar uma solução 

para seus problemas organizacionais junto aos seus parceiros de negócios, atores com os quais 

interagem em seu cotidiano. Cada parceria é parte de um tecido, composto por díades 

(conjunto formado por dois atores organizacionais) que interagem de forma interdependente 

em processos orientados a um objetivo organizacional qualquer. Isso significa que nenhuma 



 

 

58

parceria de negócios pode ser entendida isoladamente, pois cada uma delas está interligada a 

outras. Também deixam claro que não existe um tipo de relacionamento considerado certo ou 

ideal para parceiros de negócios em todas as circunstâncias, isto é, não há uma mensuração 

simples da qualidade de um relacionamento, tão pouco a possibilidade de ser concebido um 

desenho único para a construção de relacionamento que seja aceitável e eficiente em todas as 

situações. 

Em relação ao Mito da Independência, esses mesmos pesquisadores afirmam que um 

ator organizacional age de forma interdependente. Para tal, ele tende a levar em consideração 

as análises que fazem do ambiente do qual fazem parte, para que possam desenvolver e 

implementar estratégias baseadas em suas análises, contemplando suas forças e fraquezas 

num processo de gerenciamento interativo, evolucionário e responsivo. Dessa forma, as 

intenções de um ator organizacional, em relação às suas parcerias de negócios, tendem a ser 

baseadas no conjunto dos seus relacionamentos como um todo. Inferimos, a partir dessas 

afirmações, que o ator organizacional é um indivíduo mutante que se desenvolve através de 

processos de interação com outros, possibilitando a ele perceber interdependências 

multidimensionais, e isso aumenta a importância que ele imputa aos relacionamentos no seu 

desenvolvimento pessoal, bem como no desenvolvimento de suas estratégias de gestão 

organizacional. 

Quanto ao Mito da Auto-suficiência, o pressuposto central é de que nenhum ator, 

isoladamente, tem recursos suficientes para oferecer respostas a todos os problemas com os 

quais é confrontado em seu cotidiano de negócios. Assim, ele depende de habilidades, 

recursos, ações e intenções de seus parceiros, sejam fornecedores, distribuidores, clientes ou 

mesmo concorrentes. Neste sentido, a solução de um problema organizacional relacionado ao 

desenvolvimento de uma nova tecnologia, por exemplo, pressupõe uma acoplagem de 
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recursos controlados por outros atores (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; TURNBULL, 

FORD e CUNNINGHAM, 1996). 

Os trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores do IMP-Group têm permeado várias 

linhas de ação, na intenção de gerar conhecimento sobre os relacionamentos de negócios 

interorganizacionais. Achamos importante delinearmos o escopo de nossa investigação, visto 

estarmos adentrando em um sem número de possibilidades que nos levam para marcações e 

pressupostos distintos. A partir de compilações de trabalhos do IMP-Group, podemos afirmar 

que olhamos para as interações de negócios a partir do que Easton (1995) chamou de 

categoria “nexus”9, ou seja, a partir de uma das partes da díade ou da rede de relacionamentos. 

Lembramos que posicionamos o ator organizacional, enquanto indivíduo interagente, como 

ator principal do processo e que o nosso objeto de pesquisa é o processo de construção de 

relacionamentos. Este último é uma importante marcação do trabalho, pois não estamos 

olhando para os processos de manutenção ou mesmo o fim dos relacionamentos.  

2.1.2 Modelo de Interação do IMP 

Quais fatores condicionam, exercem influência ou moderam (quer seja de forma 

positiva quer seja negativa) a constituição dos relacionamentos de negócios, desde os 

primeiros contatos à consolidação de laços relacionais? Para o grupo de pesquisadores 

inseridos na abordagem interacional do IMP-Group, uma análise que tenha por finalidade 

identificar e explorar os principais condicionantes dos relacionamentos não pode deixar de 

                                                 

9 Para Easton (1995), os estudos sobre redes de relacionamentos podem se dar a partir de organizações focais, 
díades ou pequenas redes que poderiam representar amostras de redes maiores. A categoria que ele chama de 
“diádica” refere aos estudos que têm como foco as relações diádicas entre dois atores. A categoria denominada 
“nexo” refere aos estudos sobre as redes de relacionamentos sob a perspectiva de um ator que mantém um 
nexo, ou seja, uma ligação ou vínculo com díades e redes de interações. Existem ainda os estudos que 
focalizam as redes propriamente ditas e alguns outros que misturam estas categorias. Salientamos que os 
estudos a partir das categorias de díades e nexo são os que vêm recebendo maior atenção (GEMÜNDEN, 1997; 
EASTON, ZOLKIEWSKI e BETTANY, 2002). 
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investigar aspectos como o ambiente no qual as interações e os relacionamentos acontecem, a 

atmosfera que permeia as interações, os participantes da interação e os processos de interação, 

como pode ser visto no modelo multidimensional apresentado na Figura 2 mais adiante.  

É possível intuir que nenhum relacionamento de negócios já nasce como tal. Pelo 

contrário, é um processo de conhecimento mútuo que demanda tempo para se consolidar 

(FORD, 1980; HOLMLUND, 2000). Ao longo deste espaço temporal, atividades acontecerão. É 

na avaliação destas que reside a evolução da relação. Assim, por ser formado a partir de um 

conjunto de interações de curto prazo, que se repetem ao longo do tempo, é importante para a 

constituição de um relacionamento de negócios que estes momentos de contato entre as partes 

sejam avaliados positivamente como descreve Holmlund (2000) no modelo AESR10.  

Estes contatos, contudo, não acontecem no vácuo. Aspectos favoráveis devem estar 

presentes, catalisando os processos que venham a facilitar a união e evitar ou minimizar o 

surgimento de circunstâncias que motivem sua ruptura. Estes têm sua origem, segundo o 

modelo, num espaço macro, ou seja, mais distante e no qual os interagentes têm menos 

influência (Ambiente), e outros mais próximos deles, com os quais se tem maior possibilidade 

de acontecerem interferências (Atmosfera)11. 

Vale salientar que, nestas interações, não é preciso que esses aspectos sejam 

percebidos, ou ainda, quando notados, tenham a mesma intensidade, posto serem condições 

necessárias, apesar de não suficientes, para que as interações ou mesmo os relacionamentos de 

negócios aconteçam. Porém, como veremos mais adiante, faz-se necessário que estes 

condicionantes estejam de acordo com o contexto e com o perfil dos atores envolvidos na 

interação. É possível que alguns sejam considerados mais importantes para um que para outro 

ator organizacional. Pode-se ainda acontecer que, em situações distintas, um mesmo ator 

busque ou intencione mais um aspecto que outro. O que nos interessa, ao final, é compreender 
                                                 

10 Para detalhes deste modelo, ver seção específica. 
11 Para melhor visualização destas dimensões, ver a Figura 2. 
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de que maneira suas atividades ou interações de negócios voltadas para a constituição de 

relacionamentos voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias são realizadas, posto 

que estas devam fazer sentido para eles, atores organizacionais. 

Em linhas gerais, as interações são orientadas por uma dinâmica na qual as partes são 

participantes ativas do processo, onde cada uma delas busca as melhores opções de interações 

de acordo com suas demandas de recursos (FORD, 2002; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 

2003; HÅKANSSON, 1982). Partimos do princípio de que as relações ou interações entre os 

atores organizacionais são intencionadas para que sejam de longo prazo. Em decorrência deste 

aspecto temporal, as partes tendem a se tornarem próximas diminuindo as distâncias12 entre 

elas. Ademais, tende a envolver um padrão complexo de interações entre os atores 

organizacionais, no qual a constituição de um relacionamento em si pode, muitas vezes, ser 

mais importante que uma simples troca de curto prazo. 

As ligações ou laços que unem os atores organizacionais tendem a se 

institucionalizarem em um conjunto de papéis que cada uma das partes espera que a outra 

realize (interprete), como, por exemplo, o cumprimento das atividades previamente acordadas 

formal ou informalmente. Salientamos que este é um processo que demanda adaptações 

significativas empreendidas pelas partes em prol da constituição do relacionamento. 

Entretanto é um esforço que acontecerá apenas se fizer sentido para as partes. 

Os relacionamentos, independentemente do nível de proximidade, envolvem uma 

dinâmica na qual o processo de avaliação mútua tende a acontecer em cada nova interação13. 

Neste sentido, não há garantias de que um relacionamento atualmente próximo (sólido), possa 

enfraquecer ou mesmo terminar com o decorrer do tempo. Assim, a preocupação em cumprir 

                                                 

12 Como veremos adiante, este conceito de distância não se relaciona apenas com aquelas de natureza física, mas 
também cultural, tecnológica, etc. 

13 Para melhor entendimento, ver a seção que trata do modelo AESR 
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os padrões e normas previamente acordadas parece ser relevante para a continuidade das 

interações. 

 

FIGURA 2 – Modelo Interacional do IMP-Group 
Fonte: Håkansson (1982) 

 

O modelo de interação do IMP-Group é formalizado a partir de uma idéia de conjunto 

e apresenta uma hierarquia na qual o conjunto universo seria entendido como o ‘Ambiente’. A 

Atmosfera mantém uma relação de interdependência com o ambiente da qual é parte 

integrante. O processo de interação, no qual as transações de curto prazo tendem a se 

transformarem em relacionamentos por meio de adaptações e institucionalizações é permeado 

por uma atmosfera relacional.  

Ao serem vistas mais de perto, as interações são formalizadas pelo modelo AAR 

(Atores, Atividades e Recursos) e a transformação de uma relação de curto prazo entre atores 

de uma díade para um relacionamento de negócios de longo prazo é formalizada pelo modelo 

AESR (Atividades, Episódios Seqüências e Relacionamentos), ambos serão apresentados em 

seções próprias mais adiante.  

Na intenção de detalhar o modelo, desenvolvemos as seções seguintes nas quais, 

apresentaremos, primeiramente, o ambiente interacional, em seguida, a atmosfera de 

relacionamento, as partes interagentes e o processo interacional. 
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Curto
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2.1.2.1 O Ambiente 

A interação entre atores inseridos nas díades não pode ser analisada de forma isolada, 

mas sim em um amplo contexto. A maioria dessas interações tende a acontecer por meio de 

atividades interpessoais, cujas avaliações podem e, normalmente, sofrem influência do 

ambiente no qual as partes interagem (BAKER, PARASURAMAN, GREWAL et al., 2002; MILLS, 

1990).  

Neste sentido, os elementos atuantes nesse espaço podem servir como critério de 

escolha de um ator organizacional, pois têm o potencial para causar avaliações positivas ou 

negativas em uma interação (JOHNSTON, 1995). O ambiente, portanto, passa a ser utilizado 

para criar e também customizar as experiências das partes envolvidas em uma interação de 

negócios (BETTENCOURT e GWINNER, 1996; SCHMITT, 2000). Contudo vale destacar que nem 

todos os seus componentes estão visíveis para os atores interagentes, uma vez que existe uma 

área de “bastidores” à qual estes parceiros normalmente não têm acesso (GOFFMAN, 2002; 

LANGEARD, BATESON, LOVELOCK et al., 1981).  

Definido de uma forma geral e simples, esse meio é o contexto maior em que o ator 

organizacional realiza suas atividades e que, indiretamente, influencia a forma como se 

comporta e desenvolve. Porém, se é senso comum esta assertiva, a forma como pode ser 

apreendido e analisado de modo a tornar-se relevante para a condução da atividade 

organizacional é mais complexa e foge a um consenso.  

Nas análises organizacionais, nos planejamentos estratégicos, um tema sempre 

comentado é o ambiente no qual a organização opera. É nele que estão as oportunidades e 

ameaças, ao mesmo tempo, e é muito salientada a noção de busca pela adaptação a este 

ambiente mutante, na medida em que estas adaptações passam a ser condição necessária à 

sobrevivência de uma organização. Esse ambiente a que estamos nos referindo é aquele no 

qual o ator organizacional menos exerce sua influência direta, pois, dentre as suas variáveis, 
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são levadas em consideração as estruturas de mercado, o dinamismo, o sistema social e o 

econômico. 

Uma primeira questão é saber se o que é relevante para a realização de um 

determinado empreendimento são as condições objetivas que o ambiente pode proporcionar 

ou se o que importa é a forma como são percebidas e interiorizadas essas condições. As duas 

perspectivas têm sido apresentadas, cada uma dando mais relevância a um dos aspectos em 

detrimento do outro, entretanto nos aproximamos mais desta segunda. Consideramos como 

mais relevante o ambiente tal como é percebido. Não atribuímos ao ambiente objetivo 

importância decisiva para as atividades do ator organizacional. Para nós, esta é uma fonte de 

informações (ALDRICH, 1979) que, depois de filtradas e processadas pela percepção dos 

agentes decisores, tornam-se subsídio para um processo decisório qualquer. Em outras 

palavras, o ambiente só se torna conhecido para a organização através da percepção do ator 

organizacional (ANDERSON e PAINE, 1975; SMART e VERTINSKY, 1984).  

É a partir dessa percepção que esse indivíduo interagente busca as respostas 

necessárias à solução de seus problemas organizacionais (FOMBRUM e ZAJAC, 1987), entre os 

quais se encontra o desenvolvimento de novas tecnologias. Contudo não podemos ignorar que 

as duas perspectivas estão interligadas. O esforço de apreensão do ambiente objetivo é 

indispensável para uma correta avaliação das condições externas as quais o ator tem de 

confrontar, porém a capacidade de analisar, identificar e interpretar os aspectos relevantes 

para a o processo decisório é igualmente importante neste processo e, para nós, essencial. 

Para os pensadores do IMP-Group, o ambiente é composto por dimensões que 

exercem grande influência sobre o ator, notadamente pelo fato de interferir diretamente na 

composição da atmosfera do relacionamento (FORD, 2002; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 

2003). Neste sentido, circunstâncias contextuais e a própria heterogeneidade do ambiente 

relacional criam uma dinâmica, na qual os ambientes considerados benignos fornecem 
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subsídios que aumentam as possibilidades de uma organização não apenas sobreviver, mas 

também de desenvolver comportamentos que venham a solidificar sua posição nos mercados 

em que atua. É esse comportamento que, em seu conjunto, irá constituir o que Coleman 

(1980) chamou de capital social. 

O capital social tende a ser bastante influenciado pela performance dos poderes 

públicos (e.g., Estado) e das demais instituições vinculadas (BISIGNANO e PALERMO, 2003). 

Portanto, o relacionamento entre o ator e essas instituições públicas assume grande 

importância na formação de um ambiente munificente, crítico para elaboração de políticas 

desenvolvimentistas e de curto e longo prazo.  

Particularmente neste ponto, foram encontradas evidências sobre os efeitos de alguns 

aspectos do ambiente no ator, notadamente no que se refere à geração de constituintes do 

contexto relacional dentro do qual sua organização opera (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 

2003; LIPSET, 1988). É o cenário sócio-político, onde as atividades do ator acontecem, que 

determina o conceito de ambiente institucional (BAUMOL, 1993). Nesta perspectiva, regras de 

conduta são criadas, institucionalizadas e passam a nortear as atividades entre os parceiros 

que atuam em um mesmo ambiente (NORTH, 1990).  

Mais importante que vantagens dadas por atributos naturais de localização ou setoriais, 

como acontece nos clusters, é o fenômeno da proximidade social que permite uma forma de 

coordenação entre os atores, capaz de valorizar o conjunto do ambiente em que atuam e, 

portanto, de convertê-lo em base para empreendimentos inovadores. Essa proximidade supõe 

relações sociais diretas entre os atores que, em seu conjunto, constituem uma vertente do 

pensamento social contemporâneo, que vem sendo chamado, com base nos trabalhos de 

Coleman (1990) e Putnam (2002), de capital social.  

O capital social, portanto, diz respeito às características da organização social, como 

confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 



 

 

66

facilitando as ações coordenadas (PUTNAM, 2002). É um recurso que está imbricado numa 

rede de relacionamentos constituída por diferentes atores sociais, como: indivíduos, famílias, 

empresas, associações, governo central e local. A noção de capital social é uma espécie de 

resposta a um dos mais decisivos mitos fundadores da civilização moderna, o de que a 

sociedade é um conjunto de indivíduos independentes, cada um agindo para alcançar 

objetivos a que chegam independentemente uns dos outros, o funcionamento do sistema social 

consistindo na combinação destas ações dos indivíduos independentes (COLEMAN, 1990).  

Esta concepção de social permite-nos inferir que os indivíduos não agem 

independentemente uns dos outros, que seus objetivos não são estabelecidos de maneira 

isolada e que seu comportamento nem sempre é estritamente egoísta. Neste sentido, olhamos 

para as estruturas sociais como recursos, como um ativo de capital de que o indivíduo (ator 

organizacional) pode dispor. Este capital não é uma entidade singular, mas uma variedade de 

diferentes entidades que possuem duas características em comum: (a) consistem em algum 

aspecto de uma estrutura social e (b) facilitam algumas ações dos indivíduos que estão no 

interior desta estrutura. Portanto a presença do Capital social é importante nos processos 

produtivos, já que torna possível atingir metas e objetivos que não seriam alcançados com sua 

ausência ou, mesmo presente, mas em baixos níveis. 

Neste sentido, entendemos o capital social substancialmente como um bem público, no 

qual todos têm de agir responsavelmente para criar um ambiente profícuo. As atividades das 

instituições públicas - e incluímos o Estado como a mais importante delas - passa a ser 

fundamental para a manutenção de um patamar adequado de “disponibilidade” de capital 

social (PUTNAM, 2002). 

Então, assumimos que o relacionamento entre o governo e outros atores sociais 

contribui para preservar a manutenção do capital social em níveis adequados ao 

desenvolvimento de um cluster. Entretanto, na ausência de níveis aceitáveis de desempenho 
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das instituições públicas no fomento deste ativo, existe a possibilidade de surgirem formas de 

capital social como as redes informais, familiares, étnicas e outras que tendem a se tornar 

prevalentes, até mesmo se, às vezes, (i.e., situações de crise) estas expressões de capital social 

possam ser uma ótima ou mesmo a única solução para a alocação de recursos. 

O capital social tem uma natureza multidimensional conforme nos indica Nahapiet e 

Ghoshal (1998). Definindo a relação entre capital social e criação de capital intelectual, esses 

autores descreveram três dimensões: uma estrutural, uma relacional e uma cognitiva. Para 

eles, a dimensão estrutural é uma propriedade do sistema social. Este, por sua vez, se refere à 

estrutura das redes de relacionamentos e das tipologias de conexões existentes entre os 

interactantes. A dimensão relacional afeta os ativos criados no sistema social. De igual 

maneira, os recursos controlados por um ator permitem o compartilhamento de significados e 

idéias em uma dimensão cognitiva. 

Bisignano e Palermo (2003) afirmam que a divisão entre as dimensões estrutural e 

relacional, as características do capital social aparecem em dois grupos principais: o primeiro 

deles denominado comportamental e o segundo, de administrativo. Eles nos apresentam uma 

proposta de identificar a dimensão comportamental como sendo o grau de liberdade 

apresentado pelo ator em suas atividades, enquanto a dimensão administrativa é descrita como 

os processos e procedimentos realizados nas atividades cotidianas de negócios.   

A dimensão administrativa abraça a responsabilidade de procedimento, a competência, 

a justiça processual, a execução de direitos de propriedade, entre outros. Entre as 

características compreendidas na dimensão individual, podemos mencionar a transparência, o 

comprometimento, a confiança, a congruência de metas e objetivos, entre outras variáveis 

que, em conjunto com aquelas da dimensão administrativa, irá compor a atmosfera dos 

relacionamentos que trataremos mais adiante.  
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Nosso olhar sobre a importância de contexto social nas atividades cotidianas do ator 

organizacional prevê a existência de mais oportunidades de sucesso para aqueles que operam 

em um contexto munificente (CASTROGIOVANNI, 1991). Ao que nos parece, existe uma 

percepção da importância de estar em um ambiente munificente e, ao mesmo tempo, 

acreditamos que o ator inserido no cluster busca aumentar a munificência do ambiente onde 

opera. 

Para analisar a estrutura de mercado, observamos a interação entre dois atores 

organizacionais como um fenômeno em meio a outros similares que acontecem em um 

mesmo contexto. O mercado depende, em parte, da concentração de atores e da estabilidade 

ou taxa de mudança do mercado ou de seus membros constituintes (HÅKANSSON, 1982). 

Ademais, consideramos ser necessário contemplar a percepção que os atores têm de aspectos 

relacionados à munificência, ou seja, a possibilidade de ser encontrada, nos demais atores da 

rede de interação, a capacidade de suprirem suas demandas mútuas em termos de recursos, 

bem como a quantidade e concentração de alternativas disponíveis. 

Os níveis do dinamismo dos ambientes nos quais os atores organizacionais operam, 

tendem a exercer influência nos relacionamentos de negócios de duas formas básicas e 

opostas (FORD, 2002; HÅKANSSON e SNEHOTA, 2000). Primeiramente, os relacionamentos 

mais próximos induzem a um aumento do conhecimento entre as partes quanto às 

peculiaridades que são consideradas pelo outro como sendo relevantes e, a partir daí, cria uma 

competência nas partes interagentes, para fazer prognósticos sobre as reações do parceiro em 

relação a determinadas atitudes. Assim, passa a ser possível agir de maneira a evitar, na 

medida do possível, conflitos.  

Em um ambiente dinâmico, os custos de oportunidades tendem a ser bastante altos 

quando os vínculos relacionais ocorrem com um único ator organizacional ou com um 

pequeno grupo deles. Esse pensamento é típico da visão de cadeia de suprimentos, na qual um 
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determinado ator deve ter sempre caminhos alternativos para suprir sua “linha de produção” 

de insumos necessários ao desenvolvimento da organização da qual faz parte. O que nos faz 

entender que os atores não devem ser “fiéis” apenas a um outro, mas a um conjunto deles 

(WILKINSON e YOUNG, 1994)  

O sistema social exerce sua influência nos atores organizacionais, na medida em que 

suas atitudes e percepções podem transformar-se em obstáculos quando duas ou mais partes 

buscam estabelecer relações em contextos fragmentados, incertos ou que apresentam 

características singulares. Neste sentido, o sistema social (ou o ambiente social) tende a 

exercer influência sobre o comportamento dos atores envolvidos em uma interação (BITNER, 

1992). São particularmente relevantes os aspectos relacionados às regulações e limitações 

legais para a consecução de atividades organizacionais.  

Os aspectos tecnológicos também são críticos para os atores interagentes, posto que 

muitos dos objetivos ou atividades realizadas pelas partes envolvem a transferência de algum 

tipo de tecnologia, sejam elas de produtos ou processos. Neste sentido, as características dos 

sistemas tecnológicos de cada uma das organizações envolvidas tendem a criar condições 

básicas para uma interação. Essas condições básicas normalmente influenciam todas as 

demais dimensões do processo interacional, como no caso de atores organizacionais que 

apresentam distâncias tecnológicas muito grandes e têm dificuldades de interagirem. 

2.1.2.2 Atmosfera  

Como veremos mais adiante no modelo AESR (HOLMLUND, 2000), é por meio das 

avaliações das atividades realizadas pelas partes interactantes em seus encontros que os 

relacionamentos de negócios são constituídos. Nesse processo, um aspecto crítico recai no 

entendimento de que tais interações não acontecem num vácuo (SUTTON-BRADY, 2000; 
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SUTTON-BRADY, 2001a; SUTTON-BRADY e CAMERON, 2002). Existe um contexto, no qual os 

relacionamentos são formados, que pode ser chamado de atmosfera de relacionamento 

(HÅKANSSON, 1982).  

No modelo interacional adotado pelo IMP-Group (HÅKANSSON, 1982), a atmosfera do 

relacionamento é descrita como sendo um espaço no qual as interações acontecem. É um 

contexto que pode ou não favorecer a constituição de relacionamentos de negócios, pela 

forma como cria condições favoráveis ou desfavoráveis às interações (i.e., condicionantes dos 

relacionamentos) entre duas ou mais partes. Assim, este espaço em que as interações 

acontecem é visto tanto como um produto das interações, quanto como um fator contribuinte 

do desenvolvimento futuro do próprio relacionamento (HÅKANSSON, 1982; SUTTON-BRADY e 

CAMERON, 2002; SUTTON-BRADY, 2001a). Em outras palavras, o tipo e a freqüência das 

interações condicionam a atmosfera de um relacionamento que, em contrapartida, condiciona 

o desenvolvimento do relacionamento nos seus padrões de interações futuras. 

Esses padrões, por sua vez, influenciam e são influenciados pelas atitudes e ações dos 

interactantes (ROEHRICH, SPENCER e VALETTE-FLORENCE, 2002; ROEHRICH e SPENCER, 

2001). Uma vez que a atmosfera não existe independente das interações, mas sim é um 

sistema de percepções, emoções, crenças, valores e atitudes interconectadas pelas partes 

envolvidas (YOUNG e WILKINSON, 1997), acreditamos ser mais apropriado ver a atmosfera 

como um produto das interações, pois é exatamente seu caráter intangível que faz com que 

uma definição seja de difícil elaboração (ROEHRICH e SPENCER, 2001; SUTTON-BRADY e 

CAMERON, 2002). Em termos mais abstratos, a atmosfera são regras que regem um 

relacionamento e, de uma forma mais descritiva, é possível retratá-la como um “cenário 

emocional” constituído para a formação e o desenvolvimento do relacionamento (SUTTON-

BRADY, 2000, 2001a; SUTTON-BRADY e CAMERON, 2002). 
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Para uma melhor compreensão, a atmosfera de relacionamento é apresentada no 

modelo interacional como um construto multidimensional (HÅKANSSON, 1982). Ao olharmos 

para este modelo apresentado na Figura 2 é fácil perceber que sua multidimencionalidade é 

estruturada de tal forma que as partes envolvidas em processos interacionais estão imbricadas 

num ambiente que é permeado por uma atmosfera relacional.  

Em seu modelo original apresentado por Håkansson em 1982, as dimensões 

atmosféricas apresentadas foram cinco: poder e dependência; cooperação e conflito; confiança 

e oportunismo; proximidade e distância e, por último, expectativa. De certa forma, essas são 

condicionantes ou mesmo propriedades dos relacionamentos, cuja análise deve contemplar a 

possibilidade de serem consideradas como um construto perceptual (ROEHRICH e SPENCER, 

2003), ou seja, dependentes da percepção das partes envolvidas na interação. 

A partir de uma abordagem sócio-construcionista, a percepção está relacionada a uma 

visão de mundo socialmente construída por cada indivíduo (BERGER e LUCKMANN, 2002). 

Portanto a realidade é partilhada com os outros a partir do processo de interação social, na 

qual a percepção é sempre uma percepção incorporada, que só é o que é num contexto ou 

situação específica. Neste sentido, a percepção em si mesma não existe, ganha existência 

apenas na medida em que é vivida no mundo. Em outros termos, a “realidade” acerca da 

atmosfera de relacionamento não pode ser entendida como uma realidade factual, mas como 

aquela dependente das partes envolvidas na interação. É a percepção que forja a atmosfera de 

relacionamento que, por sua vez, condiciona as ações que ocorrem na interação, e não uma 

realidade que simplesmente existe. 

Discussões sobre o refinamento dessas dimensões vêm sendo desenvolvidas por 

alguns pesquisadores do IMP-Group (ROEHRICH e SPENCER, 2003; ROEHRICH, SPENCER e 

VALETTE-FLORENCE, 2002; SUTTON-BRADY, 2000, 2001b). As dimensões poder e 

dependência, confiança e oportunismo e proximidade/distância permanecem as mesmas do 
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IMP. Contudo a dimensão de expectativas está ausente, dando lugar a outras duas: 

compreensão e comprometimento. Acompanhando a dimensão cooperação, aparece a 

competição ao invés de conflito, apesar de este ainda estar presente para o entendimento da 

dimensão.  

Considerando esta evolução em nosso estudo, adentramos um pouco mais nas nuanças 

dos condicionantes que constituem esta atmosfera. Uma vez que estamos olhando para o 

processo interacional em seus detalhes, necessariamente teríamos de incluir variáveis 

presentes tanto no modelo AESR, como do AAR. Ademais, pelo fato de incluirmos o 

indivíduo como ator principal do processo, sentimos a necessidade de inserirmos variáveis 

típicas de indivíduos interagentes. 

Uma vez que a atmosfera é constituída por variáveis que condicionam os 

relacionamentos e que os relacionamentos não são estáticos, ou seja, não “nascem” como tal, 

mas sim como interações que podem ou não evoluir para relacionamentos com o passar do 

tempo (HÅKANSSON, 1989; HOLMLUND, 2000), para um melhor entendimento, dividimos as 

variáveis da atmosfera do relacionamento em dois conjuntos não excludentes. Um primeiro 

composto por variáveis que são mais relevantes nos estágios iniciais das interações (poder e 

dependência, cooperação, distância, atratividade dos atores, compatibilidade de objetivos, 

competição, identidade dos atores, garantias, risco e ética). No segundo grupo, estão aquelas 

variáveis mais importantes para o processo de evolução das interações em relacionamentos (a 

temporalidade das interações, normas relacionais, aprendizagem relacional, transparência, 

empatia, respeito, reciprocidade, comprometimento, confiança, interdependência e natureza 

do relacionamento). Apesar desta separação, não intencionamos induzir a qualquer 

pensamento ou idéia de hierarquia quer entre grupos quer entre variáveis.  
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2.1.2.2.1 Identidade 

Dentre os termos constituintes da atmosfera, a identidade ou a identificação dos 

parceiros (uns para com os outros) estão entre os mais importantes. Devido a sua natureza são 

intrinsecamente complexos e estão inextricavelmente relacionados. Ora, se por um lado, a 

identidade pode ser objetivamente concebida como localização em certo mundo, de outro 

também é um elemento da realidade subjetiva e, portanto, deriva da relação dialética entre o 

indivíduo e o contexto social no qual está inserido (GIDDENS, 2002). Neste sentido, a 

identidade é inevitavelmente formada, mantida ou modificada (“remodelada”) por processos 

sociais (interações) e, ao mesmo tempo em que sofre influência da estrutura social 

(ambiente/atmosfera) (BERGER e LUCKMANN, 2002). A identidade influencia (e é 

influenciada) pelas ações e tipificações que são apreendidas em uma determinada 

coletividade, não devendo, portanto, ser concebida como algo estático ou indissoluvelmente 

uníssono (BURKE, 2000; HALL, 2003).  

Assim, a interação entre atores organizacionais é possibilitada pela comunicação 

(dialógica) das tipificações institucionais subjetivas de ambos os parceiros. Com isso, há a 

emergência de uma nova instituição composta pelas normas relacionais e demais tipificações 

que foram construídas socialmente (ao longo das interações) por meio dessa dinâmica 

comunicativa (BERGER e LUCKMANN, 2002).  

Na construção de seus relacionamentos de negócios, os atores organizacionais 

precisam transmitir a identidade de sua tipificação institucional de modo a obter o 

reconhecimento social da(s) instituição(ões) do(s) outro(s). Quando o outro gera identificação 
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com o sujeito, as bases tipificadoras14 são sedimentadas e legitimadas. A legitimação, dessa 

forma, produz significados novos que servem para integrarem os significados já existentes 

ligados a processos díspares. Noutros termos, a função dessa legitimação consiste em tornar 

acessíveis e subjetivamente plausíveis as objetivações que foram institucionalizadas (BERGER 

e LUCKMANN, 2002).  

Contudo o “grau” de identificação de um parceiro com o outro pode variar de acordo 

com a influência exercida, tanto pela socialização primária, quanto pela socialização 

secundária de cada um deles15. Dessa forma, a identificação de um ator organizacional com 

seus pares é um fenômeno intersubjetivo que resulta de atos seletivos e volitivos, motivados 

pela satisfação de uma ou mais necessidades autodefinicionais dos parceiros (BHATTACHARYA 

e SEN, 2003). A partir dessa premissa, a identificação de um parceiro, com um outro qualquer 

não pode ser unilateralmente imposta por este último16, ela tende a ser “menor” (ou “mais 

frágil”) nos relacionamentos “forçados”, nos quais uma das partes pode estar ativamente 

procurando um parceiro alternativo (BENDAPUDI e BERRY, 1997).  

Entretanto, à medida que uma das partes se identifica com uma outra, esta tende a 

realizar uma busca por formas de estreitar os vínculos estabelecidos. Com isso, ao longo da 

                                                 

14 As bases tipificadoras são essenciais para que um relacionamento possa existir. É por meio delas que se torna 
possível um sujeito identificar-se ou não com o outro. Elas podem ser compreendidas por meio da dimensão 
estética de forma e conteúdo. Em relação à forma, existirá o reconhecimento de uma das partes, por exemplo, 
pelos recursos que controla diretamente. No tocante ao conteúdo, haverá um reconhecimento não somente de 
um ator organizacional que executa uma ação do tipo X, mas da ação X como sendo executável por qualquer 
outro a quem possa ser plausivamente imputada a estrutura de conveniências em questão (BERGER e 
LUCKMANN, 2002). 

15 De acordo com Berger e Luckmann (2002), a socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo 
experimenta ainda na infância, e em virtude da qual se torna membro da sociedade. A socialização secundária, 
por sua vez, é qualquer processo subseqüente que introduz um indivíduo já socializado em novos setores do 
mundo objetivo de sua sociedade. Os autores afirmam ainda que a socialização nunca é total nem está jamais 
acabada, e que a socialização primária é mais significativa para o indivíduo, sendo mais “resistente” às 
alterações subseqüentes provindas das experiências que ocorrem no mundo intersubjetivo. Nesse sentido, a 
identificação de um determinado ator organizacional com um outro qualquer possa sofrer influência das opções 
realizadas no seio de sua família ou de outro grupo do qual mais tarde ele se tornará (“voluntariamente”) 
membro. 

16 A visão da construção social da identidade não tem sido muito contemplada nos estudos de marketing que 
investigam essa temática. De fato, para a grande maioria desses estudos, a identidade da empresa é construída 
de forma funcionalista, ou seja, ela é previamente determinada pela organização (construção interna), sendo 
objetivada (imposta) aos parceiros por intermédio de um processo de comunicação. 
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dinâmica relacional, passa a ser possível haver tanto uma valorização deste parceiro junto aos 

demais parceiros relacionais, quanto a atuar como um defensor deste parceiro e da relação que 

mantém com ele contra possíveis detratores (BHATTACHARYA e SEN, 2003).  

Intimamente relacionados ao processo de identificação dos parceiros relacionais 

figuram aspectos como similaridade e atratividade (desejabilidade) dos parceiros, pois, em 

geral, os atores organizacionais, enquanto indivíduos interagentes, tendem a se identificar e se 

sentir atraídos por aqueles que lhes são similares (PRATT, 1998; FLOYD, 1999), já que, 

possivelmente, têm as “mesmas” bases tipificadoras.  

Quando aplicada a um relacionamento, a similaridade é um conceito bastante amplo. 

Vários são os aspectos nos quais os parceiros podem (ou não) ser similares. No começo do 

relacionamento, a similaridade (em características tais como estrutura organizacional, porte da 

organização que representa, proximidades tecnológicas, entre outras) pode ser utilizada como 

um “filtro” na escolha dos parceiros (DUCK, 1994; FORD, 1980).  

À medida que a relação amadurece, aumenta a similaridade dos atores organizacionais 

no que diz respeito a valores e atitudes e passa a se tornar a principal responsável pela 

manutenção e pela expansão do relacionamento (KERCKHOFF e DAVIS, 1962; WILSON, 1995). 

Desta forma, quando as bases tipificadoras de um ator organizacional são similares às de um 

outro qualquer, haverá grande possibilidade de eles se identificarem e, assim, estabelecerem 

um relacionamento de negócios (PRATT, 1998).  

A similaridade direciona os atores organizacionais a se agruparem com aqueles com os 

quais existe uma percepção de tipificações parecidas com as suas e, em caso contrário, 

objetivar alguma forma de repulsa em relação ao outro (FLOYD, 1999). No entanto, não se 

pode esquecer de que, embora a similaridade seja geralmente intencionada como uma 

tendência a gostar dos que lhe sejam parecidos, em algumas ocasiões, os indivíduos 

interagentes podem procurar a dissociação com o que lhes é similar e partir, voluntariamente, 
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em busca do que lhes é oposto ou complementar (HEIDER, 1958). Este aspecto é 

particularmente relevante em situações nas quais o que se busca é a complementaridade de 

expertises para a construção de uma solução coletiva. Entretanto, mesmo nestes casos, os 

aspectos comportamentais e éticos, por exemplo, tendem a ser determinantes na escolha do 

parceiro e/ou no nível de formalidade das interações. 

Próxima ao conceito de identidade e similaridade está a noção de convergência. De um 

modo geral, em um relacionamento, a convergência reflete a disposição de dois ou mais 

parceiros em, voluntariamente, dirigirem-se (cada um a seu modo), ou se encontrarem no 

mesmo ponto. Nesse sentido, a convergência é a tendência para aproximação (ou até mesmo 

união) relativamente temporária em torno de um assunto ou de um determinado fim comum. 

Implica a identificação entre os parceiros permitindo-lhes que seja construído um espaço para 

realizarem alguns de seus objetivos.  

2.1.2.2.2 Proximidade e Distância  

A noção de proximidade e distância em nossa investigação não se limita aos aspectos 

físicos ou tecnológicos, mas também aos aspectos psicológicos, sociais e culturais das partes 

envolvidas numa interação (ROEHRICH e SPENCER, 2003; GUMMESSON, 2002).  

Apesar de aceitarmos que esta proximidade física entre parceiros seja importante, por 

proporcionar encontros mais regulares e, portanto, oferecer mais oportunidades de se 

conhecerem melhor e descobrirem interesses mútuos, entendemos que tal questão não seja 

uma prerrogativa para a constituição de relacionamentos. Com o processo de globalização e o 

ingresso de quase todas as sociedades mundiais na chamada era “informacional” (CASTELLS, 

2003), tal noção parece ter sofrido um impacto ainda maior na sua relatividade. Com o uso 

intenso da tecnologia da informação, os atores organizacionais, enquanto indivíduos 
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interagentes, entraram num processo mais constante e intenso de comunicação, o que tem 

permitido uma maior aproximação apesar da distância física. 

Apesar de a proximidade física facilitar o contato mental ou emocional entre os 

interagentes, para efeito relacional, as distâncias operacionais não mais estão associadas ao 

fato de os parceiros estarem espacialmente próximos fisicamente, posto que eles podem se 

encontrar em uma área comum “virtual” 17, por exemplo, e ali desempenhar determinadas 

atividades em conjunto (WELLENS e GOLDBERG, 1978; HESS, 2002).  

A percepção relativa à noção de proximidade e distância, contudo, parece depender, 

em muito, da própria predisposição de se estabelecerem relacionamentos próximos. Alguns 

atores são mais propensos a estarem mais intensamente próximos de seus pares, enquanto 

outros podem ver tal intensidade como sendo inconveniente e tentar minimizar a freqüência 

de contatos físicos, o que pode sugerir equivocadamente, para a primeira parte, um sinal de 

distanciamento (GRÖNROOS, 2004). 

Destacamos, ainda, que a proximidade física pode não ser, necessariamente, positiva, 

pois, quando verificada em demasia, aumenta as chances de aborrecimentos ou desgastes na 

relação, uma vez que pode se tornar entediante para um parceiro encontrar freqüentemente o 

outro. Ademais, existe a possibilidade de que um deles (ou até mesmo ambos) sinta(m) que a 

sua privacidade começa a ser ameaçada (DWYER, 2000).  

De modo similar, se as bases tipificadoras de uma das partes forem tão previsíveis a 

ponto de ambos os parceiros terem completa “certeza” do que o outro irá objetivar, a relação 

pode se tornar demasiadamente óbvia e desinteressante. Todavia, os parceiros de um 

relacionamento parecem preferir estabelecer relações em que as dinâmicas interativas tenham 

certo grau de preditividade, pois, quando são razoavelmente previsíveis, eles tendem a se 

                                                 

17 Estes termos estão entre aspas, uma vez que um ambiente virtual, ao ser institucionalizado pelas partes, passa a 
ser real para elas, entretanto para este estudo trataremos de forma distinta. 
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sentir mais seguros, o que propicia o aumento da confiança relacional (ZAK, GOLD, RYCKMAN 

et al., 1998). 

Em termos emocionais, os relacionamentos próximos costumam ser caracterizados 

pela predominância de sentimentos “verdadeiros” em relação à outra parte, tais como: 

afinidade, amizade18 ou afeição. Estes sentimentos constituem a base dos vínculos afetivos 

positivos e, desse modo, contribuem para que o relacionamento entre os atores 

organizacionais tenha uma probabilidade maior de continuar existindo (BARNES, 2000).  

Porém, apesar de os relacionamentos próximos proporcionarem segurança e 

contribuírem para a satisfação de certas necessidades individuais, existem atores mais 

predispostos do que outros a estabelecerem relacionamentos próximos (BERSCHEID, SNINDER 

e OMOTO, 1988; BARNES, 1994). Nesse sentido, observa-se que um relacionamento próximo 

com um determinado ator organizacional pode contrastar com a busca de alguns deles por 

uma maior independência. Em outras palavras, como sugerem Henning-Thurau, Gwinner e 

Gremler (2000) juntamente com Diller (2000), a tomada autônoma de decisões pode ser tão 

desejada por alguns atores que eles chegam ao ponto do estabelecimento de um 

relacionamento tão próximo que pode ser percebido, por este, como algo que pode ameaçar 

essa autonomia, principalmente quando são percebidas assimetrias de poder. 

Independentemente do tipo de interação, há uma tendência quanto maior for a 

proximidade, maior será a intimidade entre os parceiros relacionais (BARNES, 2000). Essa 

intimidade é um importante componente emocional dos relacionamentos, servindo, inclusive, 

como indicador de seu aprofundamento (HINDE, 1979). Assim, as relações variam 
                                                 

18 A esse respeito, Borges, Dall’Agnol e Dutra (2003) observam que para Aristóteles a amizade é necessária à 
vida feliz. Além disso, distingue, entre vários tipos, a amizade com base na utilidade, da amizade com base no 
prazer e da que se baseia na virtude, e afirma que o amigo é uma espécie de “outro eu”. As amizades por 
utilidade e pelo prazer seriam definidas como relações entre dois ou mais atores organizacionais que se 
estimam pelo que cada um frui individualmente da interação. Nesse caso, não existe preocupação com o bem 
do ‘outro’ sem interesses individuais envolvidos, em outras palavras, é somente pela utilidade esperada, ou 
pelo possível prazer, que um ator organizacional se envolve em algum tipo de relação e, entre elas, a de 
amizade. Já a amizade que nasceria da virtude seria uma relação entre aqueles que aspiram igualmente ao bem 
e à excelência. 
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enormemente no grau de intimidade estabelecido de modo que, por exemplo, as mais íntimas 

tendem à maior intensidade de interações e trocas de informações e conhecimentos entre os 

parceiros dentro de uma atmosfera, propensa a ser permeada pela confiança mútua e pela 

cumplicidade. 

O cúmplice, neste caso, é aquele que colabora com seu parceiro numa dinâmica 

comunicativa. À proporção que um ator se torna cúmplice do outro, ele exige cumplicidade 

deste (e vice-versa) num processo claro de reciprocidade. Porém esta é uma situação que 

depende da própria vontade deles de partilharem algo, bem como do conteúdo do que 

partilham. A coerência só é definida a partir de juízos sobre a situação, a intenção e a 

capacidade de aceitação da própria relação (ADRAGÃO, 1988). Assim, o nível de 

desconfiança, bem como de proximidade entre as partes influencia a quantidade e a natureza 

das informações compartilhadas. Além disso, a relação entre as partes parece refletir o grau de 

familiaridade e compreensão mútua desenvolvida entre os parceiros, bem como a força dos 

vínculos forjados entre eles (FALK e WAGNER, 1985; FOURNIER, 1994).  

Os indivíduos tendem a relacionar-se com aqueles que vêem com maior freqüência, 

pois lhes são mais familiares (BENDAPUDI e BERRY, 1997). Contudo deve-se reconhecer que o 

simples fato de um parceiro se expor ao outro não gera automaticamente familiaridade entre 

ambos (WELLENS, 1979; DWYER, 2000). Mas, quando um ator organizacional sente-se íntimo, 

próximo e familiar de um outro, ele passa a ter um desejo ou uma motivação para procurar-lhe 

a companhia. 

Um aspecto que reforça o sentimento de pertencer é o da afiliação. Este aspecto pode 

ocorrer pelos mais diversos motivos, tanto para buscar diversão, como para ganhar 

reconhecimento social, reduzir a ansiedade, realizar comparações sociais, entre outros. 

Quando os laços relacionais entre as partes são intensificados, os parceiros tendem a perceber 

o outro como um amigo. Os amigos são “entes” de quem se gosta e com quem 
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voluntariamente se compartilha a vida cotidiana. Eles são parceiros com quem se pode contar 

e com quem os segredos podem ser compartilhados (MENDELSON e KAY, 2003), fortalecendo 

elos de confiança. O termo confiança poder ter dois significados distintos, associados aos 

contextos dos amigos de negócios e dos amigos pessoais. 

Porém ressaltamos que existe a possibilidade de os parceiros sentirem-se satisfeitos 

com os vínculos que estabeleceram entre si sem que, necessariamente, eles se sintam 

próximos (íntimos) um do outro (BARNES, 1997). Além disso, alguns autores acreditam que, 

apesar de a proximidade poder levar as relações a se repetirem por longos períodos de tempo, 

eles alegam que não é uma condição suficiente para o desenvolvimento da proximidade entre 

os parceiros (BERSCHEID, SNINDER e OMOTO, 1988). 

2.1.2.2.3 Atratividade 

A partir da visão de redes, os relacionamentos de negócios são entendidos como forma 

de suprir as demandas de recursos necessários ao atingimento dos objetivos de cada um dos 

parceiros. Assim, de acordo com os recursos que controlam direta ou indiretamente, um 

determinado ator organizacional pode se transformar em “objeto de desejo” do outro e vice 

versa. Entretanto eles podem e, normalmente, são desejados com diferentes magnitudes. Neste 

sentido, a atratividade dos parceiros desempenha um papel importante na formação, no 

desenvolvimento e na manutenção dos relacionamentos (REEDER, 2000).  

No início dos processos relacionais, a atratividade também pode atuar como “filtro”, 

utilizado pelos atores organizacionais, para selecionar aqueles com os quais se intenciona 

interagir. Daí por diante, esta atratividade influencia a motivação das partes para a 

manutenção da relação, pois julgamentos sobre a atratividade do parceiro são feitos em uma 

base contínua e determinarão como o relacionamento irá progredir (HARRIS, O’MALLEY e 

PATTERSON, 2003). À medida que um histórico de interações é construído, os parceiros 
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adquirem maior conhecimento um do outro e aquilo que percebem como atraente na outra 

parte tende a mudar de natureza ou magnitude. Ademais, a atratividade do parceiro não é uma 

condição estável ao longo do tempo, pode mudar a qualquer momento, notadamente quando 

os elos entre as partes ainda não estão bem desenvolvidos. Isto acontece, muitas vezes devido 

a uma alteração naquilo que o outro valoriza (e.g., alterações ou ajustes de demandas) ou 

diante da aparição de uma alternativa mais atraente, uma vez que, de certa forma, a atração é 

um aspecto definido através de comparação (BERSCHEID, 1985). 

Um fator que exerce influência na atratividade relacional é a percepção de 

correspondência que os parceiros possuem em relação aos sentimentos de um para com o 

outro. O vínculo recíproco corresponde à crença de que uma das partes tem algum tipo de 

afeto ou desafeto pela outra e vice-versa. Neste sentido, tal expectativa tende a fazer com que 

os parceiros se comportem de forma positiva ou negativa um com o outro. Em outras 

palavras: esse vínculo direciona as partes a realizarem objetivações mútuas que, se forem 

positivas (afetivas), tendem a fortalecer os laços relacionais (DWYER, 2000).  

Pela própria necessidade mútua de recursos e da interdependência que existe entre os 

atores nas suas redes de interações, inferimos que alguns parceiros tendem a ser atraídos por 

outros que complementam as suas demandas. No entanto a noção de que os opostos se atraem 

nem sempre é verdadeira. Como dito anteriormente, existem casos em que a similaridade é a 

grande responsável pela formação e manutenção dos relacionamentos. Assim, deve-se ter em 

mente que a complementaridade não quer dizer, necessariamente, junção de opostos. Os 

parceiros possuem um conjunto diferente de habilidades e, concentrando-se nelas, podem 

prover recursos de natureza distinta ao relacionamento, tornando-se mutuamente dependentes 

(FOURNIER, 1994; DWYER, 2000). 

Embora deva ser considerada importante, a percepção de similaridade entre as bases 

tipificadoras dos atores organizacionais não é garantia de estabelecimento de uma interação, 
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ou mesmo de um relacionamento de longo prazo. Ainda que uma das partes, ao iniciar sua 

identificação com um outro ator organizacional, perceba a existência de semelhanças consigo, 

essas similaridades de nada irão adiantar se ele não as perceber como de valência ou 

relevantes durante a dinâmica relacional (FLOYD, 1999).  

Apesar de aparentemente serem conceitos similares, a valência corresponde ao caráter 

atrativo ou repulsivo do objeto e a relevância às propriedades do objeto que são importantes 

para a o outro (HEIDER, 1958). Ao falarmos de valência e relevância, não podemos deixar de 

considerar que os parceiros estão inseridos em uma rede complexa de interações e 

relacionamentos, atribuindo a cada um deles uma importância relativa, a qual pode mudar 

com o passar do tempo (GRANOVETTER, 1973, 1985; HINDE, 1979).  

Essa importância pode variar, entre outras coisas, de acordo com as crenças, os valores 

e as atitudes dos parceiros, com a natureza do relacionamento, com o histórico acumulado de 

interações (experiências), com a proximidade entre as partes e com o tipo e nível de 

benefícios extraídos da relação por cada uma delas. Desse modo, uma relação em um dado 

momento pode não ter o mesmo “peso” (i.e., relevância) para cada um dos parceiros 

envolvidos, e eles podem desferir esforços com diferentes magnitudes para mantê-la 

(BARNES, 2002). 

2.1.2.2.4 Compatibilidade 

Em geral, os relacionamentos permitem que um ator organizacional alcance objetivos 

e solucione problemas organizacionais, como o desenvolvimento de novas tecnologias, posto 

que dificilmente não conseguiriam fazê-lo sozinhos (DUNBAR e BURGOON, 2005; DWYER, 

2000; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 1989). No entanto, em qualquer 

coletividade, e mais precisamente nos ambientes de negócios, certos interesses são comuns a 
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todos os membros, enquanto outros têm importância apenas para alguns específicos (BERGER 

e LUCKMANN, 2002).  

Embora possam ter seus próprios interesses (TAKALA e UUSITALO, 1996), no decurso 

da dinâmica relacional, dois atores organizacionais devem, necessariamente para interagirem, 

compartilhar algum objetivo que esteja voltado a realizações específicas. Isso não quer dizer 

que esses objetivos sejam estáticos, ao contrário, podem ser constantemente modificados ao 

longo do tempo e é isso que, muitas vezes, fornece as razões ou sentido para a continuidade 

do relacionamento (WILSON, 1995).  

Além do compartilhamento, a continuidade dos vínculos tende a influenciar a 

compatibilidade e complementaridade dos objetivos de cada parceiro em relação aos 

interesses do outro (DUCK, 1994; FORD, 2004; HINDE, 1979;). Relacionamentos em que os 

objetivos dos parceiros se tornam acentuadamente incompatíveis tendem ao conflito, à 

estagnação ou mesmo à dissolução, ao passo que a falta de compartilhamento de objetivos 

pode fazer com que os vínculos estabelecidos percam o sentido para um, ou para ambos os 

parceiros da díade. 

2.1.2.2.5 Cooperação e Competição 

A cooperação é um aspecto fundamental para que as interações possam acontecer. Ela 

pode ser encarada como sendo um conjunto voluntariamente coordenado de ações (similares 

ou complementares) que os parceiros executam visando a alcançar um objetivo em comum, 

ou um objetivo singular com reciprocidade esperada no futuro (ANDERSON e NARUS, 1990). 

Envolve levar em consideração os interesses e as preocupações da outra parte, bem como o 

desejo de ajudar o outro (PALMER, 2000). Entretanto não podemos associá-la a uma 

aquiescência, por exemplo, por não representar uma postura passiva diante das intenções e 

ações dos outros (FALK e WAGNER, 1985; MORGAN e HUNT, 1994). Além disso, a natureza da 
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cooperação e o grau em que esta será necessária tende a oscilar, variando de acordo com as 

características de cada relacionamento e as circunstâncias pelas quais ele atravessa 

(BENDAPUDI e BERRY, 1997; DWYER, SCHURR e OH, 1987; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 

2003). 

A competição, por outro lado, pode ser entendida justamente como a falta do desejo de 

cooperar para a consecução de objetivos comuns. É de natureza do que é contrário e da busca 

do que é de interesse próprio. Sua atitude, em oposição à cooperação, é baseada na procura de 

resultados individualistas, na qual uma das partes ganha à custa da outra (ROEHRICH e 

SPENCER, 2003; SUTTON-BRADY, 2000). A percepção tem mais uma vez um papel 

fundamental, pois o que pode ser considerado como falta de cooperação por uma parte, pode 

não ser percebido desta forma pela outra. O mesmo vale para a percepção de existência, ou 

não, de uma competição entre as partes. Entendemos que cooperação e competição não 

representam, necessariamente, pontos opostos de uma mesma dimensão, pois elas podem 

coexistir em várias formas combinadas num relacionamento, na medida em que as partes 

cooperam com respeito em algumas questões e competem em outras (YOUNG e WILKINSON, 

1997). 

Essa dimensão sofreu uma alteração em relação àquela originalmente proposta no 

Modelo Interacional de 1982 (HÅKANSSON, 1982), em que, no lugar de competição, figurava 

conflito. Contudo, ainda se pode notar na literatura sobre atmosfera de relacionamento (e.g., 

SUTTON-BRADY, 2000) que uma forte relação entre competição e conflito é sugerida. A 

competição, mesmo não sendo considerada um fator essencialmente negativo num 

relacionamento, é percebida como uma forte causadora de conflitos, o mesmo se pode inferir 

sobre a falta de cooperação.  

Salientamos que o fato de os parceiros cooperarem não significa inexistência de 

conflitos. Em todo relacionamento de negócios, o conflito é algo inevitável e a probabilidade 
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de que ele ocorra tende a ser maior com o aumento da interdependência e proximidade entre 

as partes (DWYER, 2000). Assim, é possível que, em determinado momento, os parceiros 

entrem em divergência sobre aspectos específicos do relacionamento, ou mesmo em relação a 

uma determinada atividade sem, contudo, deixar de agir de forma cooperativa. Acreditamos 

que esse comportamento possa ser influenciado pelo alto custo de término do relacionamento 

(FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998; MORGAN e HUNT, 1994). 

Apesar de existir uma tendência no senso comum em encarar os conflitos como 

acontecimentos necessariamente prejudiciais aos relacionamentos, em alguns casos eles 

podem acabar funcionando como aspectos positivos à manutenção e ao desenvolvimento dos 

vínculos estabelecidos entre os parceiros. Isso acontece, porque fornecem oportunidades 

concretas para a clarificação de divergências e a negociação de normas, papéis e objetivos 

(DUCK, 1994). Nesse sentido, podemos afirmar que os conflitos, quando bem resolvidos, 

previnem a estagnação (ou dissolução) da relação e podem até estimular os parceiros. 

2.1.2.2.6 Poder e Dependência 

O poder pode ser entendido como a habilidade de uma parte influenciar as ações ou 

decisões de uma outra. Em seu presumível extremo oposto está a dependência, definida como 

a dificuldade que se tem de repor um parceiro numa relação, seja por falta de alternativas, 

importância do produto, disponibilidade, alto custo da troca de parceiro etc. (ROEHRICH e 

SPENCER, 2003; SUTTON-BRADY, 2000). 

O grau ou extensão de dependência dos parceiros interacionais torna-se uma questão 

crítica, assim como o equilíbrio ou desequilíbrio de dependência (KUMAR, SCHEER e 

STEENKAMP, 1995; BUCHANAN, 1992). A dependência de um parceiro é considerada, por 

alguns, como sendo diretamente relacionada ao conhecimento de um sobre o poder do outro. 

Para alguns pesquisadores do grupo, a dependência relativa de um parceiro poderia ser 
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traduzida como o poder relativo da outra parte num relacionamento e dependência mútua 

como o equilíbrio de poder (ROEHRICH e SPENCER, 2003; SUTTON-BRADY, 2000). 

Novamente, a possibilidade do real versus a do percebido vem à tona. Contudo 

entendemos que é o equilíbrio percebido de poder aquilo que o torna importante, posto não 

ser necessário o exercício do poder dentro do relacionamento, mas apenas o fato de as partes 

interactantes saberem ou perceberem que ele existe e para que lado pende. Neste sentido, 

basta que exista a percepção (seja por meios formais ou informais, implícitos ou explícitos), 

para que possa haver alterações de comportamentos e atividades entre os parceiros de 

negócios. O relacionamento, portanto, parece ter uma tendência a ser moldado pela percepção 

relativa de cada parte em relação à posição de poder da mesma e da outra parte, e destas em 

relação ao ambiente como um todo. Por exemplo, se uma parte A percebe que é dependente 

de uma parte B e que esta não é dependente sua, a parte B estaria com um maior nível de 

poder no relacionamento, notadamente se os recursos demandados são escassos, ou seja, 

existem poucas opções de acesso. Entretanto salientamos que, para isso acontecer, é 

necessário que a parte B tenha a mesma percepção (SUTTON-BRADY, 2000). 

O grau de ajuste ou desajuste de poder que cada parceiro tem sobre o outro num 

relacionamento, leva, em contraposição, ao quão dependente eles são um do outro ROEHRICH 

e SPENCER, 2003). Apesar de assumirmos a impossibilidade de uma simetria no 

relacionamento, aceitamos que possa haver o equilíbrio de poder, ou seja, a dependência 

mútua, em que as partes teriam diferentes graus de poder e de dependência em aspectos 

distintos do relacionamento, o que poderia dar uma impressão de simetria se observado a 

distância. 

O equilíbrio ou o desequilíbrio não implica, necessariamente, a harmonia ou 

desarmonia no relacionamento e, de fato, pesquisas apontam que empresas em posições mais 

fracas podem estar extremamente confortáveis e satisfeitas com tal posição (ROEHRICH e 
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SPENCER, 2003). Atores que detêm pouco poder em sua rede relacional tendem a desejar e, 

portanto, realizar esforços no sentido de conseguirem se engajar em relacionamentos com 

aqueles que detêm maior poder, mesmo sabendo que estarão numa posição de dependência e 

submetidos ao poder destas. Isso porque acreditam que fazer parte de uma rede aumenta seu 

poder em outras esferas ou redes relacionais com as quais interagem. 

2.1.2.2.7 Risco  

De certo modo, uma das características dos os relacionamentos é a sua tendência à 

redução de alguns tipos de riscos, apesar de não os eliminarem completamente. Em algumas 

situações, o que parece ocorrer com a formação de relacionamentos é uma troca na natureza 

das incertezas. Assim, pode-se dizer que todo relacionamento envolve risco, uns mais, outros 

menos. Em um dado momento, cada relacionamento pode ser caracterizado pela 

predominância de um determinado tipo de risco (KELLEY, 1979; DELGADO-BALLESTER, 

2004). Nos primeiros momentos de um processo relacional, existe o risco do relacionamento 

não vir a dar certo, ou seja, de se mostrar problemático ou infrutífero e os parceiros, de certo 

modo, “perderem” parte dos recursos que investiram na relação. Esse é um tema abordado por 

Ford (1980). Neste seu trabalho, ele apresenta os diferentes níveis de risco no decorrer de um 

processo de construção de um relacionamento de negócios, que condensaremos a seguir. 

Esse autor alega que, uma vez constituído o relacionamento, pode e normalmente há o 

risco de oportunidade, ou seja, perder a oportunidade que porventura possa surgir em 

decorrência do vínculo já estabelecido com uma outra parte (ZIKMUND e SCOTT, 1974; DUCK, 

1994). Esse é um risco acentuado em ambientes mais dinâmicos. Existe o risco de uma parte 

ser “explorada” pela outra, “extraindo” do relacionamento muito menos do que contribui 

(ARGYLE e HENDERSON, 1985). Não se pode esquecer de que também existe o risco da 
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“traição”, quando uma parte porventura abusa da confiança que lhe foi cedida e passaria a 

enganar a outra (MORGAN e HUNT, 1994; HANSEN, 2000).  

Acredita-se que, quanto menor for a percepção de risco em um relacionamento, maior 

tende a ser a sensação de segurança experimentada pelos parceiros. A segurança pode, então, 

ser compreendida como uma sensação positiva dos parceiros para com o relacionamento entre 

eles. Tal segurança relacional é caracterizada, entre inúmeras outras coisas, pelo conforto com 

a proximidade e a confiança nos parceiros relacionais (DUCHARME, DOYLE e MARKIEWICZ, 

2002). Assim, quando os parceiros intencionam um relacionamento seguro, eles procuram 

estabelecer proximidade, sentem-se confortáveis com a intimidade e estão mais predispostos a 

depender do outro (COLLINS e READ, 1990). Além disso, eles tendem a ser abertos à 

comunicação, o que lhes facilita objetivarem seus desejos e emoções para com o outro 

(KOBAK, COLE, FERENZ-GILLIES et al., 1993). Ressalte-se, ainda, que a segurança é 

legitimada à medida que os parceiros vivenciam mais experiências positivas do que negativas 

nas suas relações (SIMPSON, 1990).  

Diante do exposto, pode-se dizer que os atores organizacionais tendem a evitar 

relacionamentos que, em sua percepção, encontram-se permeados de perigo (PISTOLE, 1993). 

Entretanto, à medida que são percebidos riscos diferentes, estratégias redutoras de riscos 

podem ser tomadas, entre elas a elaboração de contratos formais que delegam parte da 

percepção de risco para as instituições (e.g. órgãos reguladores, poder judiciário) e não mais 

nos atores interagentes da parceria.  

2.1.2.2.8 Ética 

Pela relevância que tem sido dada nos estudos sobre a construção de relacionamentos 

de negócios e, principalmente, pela forma como vem aparecendo na fala dos atores 
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organizacionais (i.e., representado pelo praticante reflexivo19 desempenhando o papel de 

indivíduo interagente), inseridos em redes de interações, o papel da ética nas atividades do 

ator organizacional está entre os temas de crescente relevância nos estudos das redes de 

negócios (e.g. DIENHART e CURNUTT, 1998; GAUMNITZ e LERE, 2002; NIJHOF e RIETDIJK, 

1999; PEARSON, 1995; RUTLEDGE e KARIM, 1999; SEN, 1995, 1999; TÖRNROOS, 1997; WEISS, 

2003; WILSON, 2000). 

A sociedade contemporânea e os mercados e organizações que nela estão inseridos 

tendem a não mais considerar a moral como algo periférico na geração e desenvolvimento dos 

relacionamentos interorganizacionais, mas sim como um dos pilares do existir dessas 

interações (CHONKO e HUNT, 1985; HUNT e VITELL, 1986; KAVALI, TZOKAS e SAREN, 1999). 

Em seu cotidiano de negócios, os parceiros relacionais defrontam-se constantemente com uma 

série de dilemas e questões éticas que envolvem julgamentos tanto de ordem moral, como 

também das instituições estabelecidas, das regras de conduta e da percepção do que é “certo” 

ou “errado”.  

Diante desse contexto, vários acadêmicos (e.g., FOURNIER e YAO, 1997; KELLER, 

2002) passaram a contemplar e observar o aparecimento de questões éticas em suas pesquisas 

focalizadas no cotidiano de negócios de atores organizacionais. Mais precisamente, na 

influencia dos aspectos éticos e morais associados à construção de relacionamentos de 

negócios. Acreditamos que o interesse por esse tema se deve às fortes evidências de que a 

formação teórica de tais relacionamentos possui raízes nos princípios e conceitos éticos e 

morais, tais como: noção de benefícios mútuos e recíprocos, os quais estão em consonância 

com as teorias que versam sobre lealdade, bem como a percepção de justiça e confiança 

                                                 

19 A expressão “praticante reflexivo” é utilizada para designar os atores organizacionais que assumem a condição 

de “ser” (reflexivo), ou seja, que reflete sobre suas ações nos relacionamentos com parceiros de negócios 

(SCHÖN, 1983). 
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mútua entre os parceiros (i.e., indivíduos interagentes) (GUNDLACH e MURPHY, 1993; 

MURPHY, WOOD e LACKZINIAC, 1996; TAKALA e UUSITALO, 1996). 

Da mesma forma que em outras esferas da vida humana em sociedade, nas interações 

onde acontecem os processos de trocas, as ações e intenções das partes são, em sua maioria 

(talvez até em sua totalidade), permeadas por questões dessa natureza. Tal pensamento é 

perfeitamente plausível, pois, em existindo uma relação interpessoal, esta é regida por 

princípios éticos e morais. Essas questões envolvem, por exemplo, considerações sobre o que 

é certo ou errado, o que (e por quais motivos) se deve ou não fazer, qual a melhor forma de se 

viver bem no relacionamento, entre outras questões do cotidiano social e/ou comercial deste 

ator (KAVALI, TZOKAS e SAREN, 1999). O modo como os parceiros se colocam em face dessas 

questões é, sem dúvida, aspecto crucial à existência e desenvolvimento do “nós”, pois uma 

instituição só perdurará se os seus membros desempenharem seus papéis de forma a legitimar 

as normas, padrões e valores socialmente construídos, ou até mesmo desenvolverem novas 

normas com o intento de aprimorar a instituição existente (BERGER e LUCKMANN, 2002). Em 

outras palavras, ao partilhar seu vivido com os demais “seres”, os parceiros relacionais 

engajam-se numa multiplicidade de relacionamentos que, para serem profícuos, necessitam 

permanentemente da emergência e da legitimação de normas, padrões e valores, os quais 

possibilitem harmonizar as objetivações discrepantes com o estabelecido.  

Embora haja o reconhecimento de que os relacionamentos e interações de negócios 

estejam imbricados em princípios éticos, poucas têm sido as pesquisa empíricas que 
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objetivaram compreender o significado das ações éticas e morais20 presentes nas relações 

entre estes atores organizacionais apesar do alerta feito por Lindfelt e Törnroos (2004). 

Mesmo porque se pressupõe que é um tema já estudado e que faz parte do composto de 

confiança.  

A maior generalidade da ética é sustentada por Immanuel Kant (VANCOURT, 1987)21 

como forma de caracterizar e estabelecer a diferença dos problemas práticos e morais dos 

éticos. Para Kant, os problemas éticos caracterizam-se pela sua universalidade, enquanto os 

morais se apresentam nas situações concretas da vida cotidiana. A moral significa 

etimologicamente costume, no sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito, 

correspondendo, assim, aos eventos da vida cotidiana que dizem respeito à conduta subjetiva. 

A ética denota “modo de ser” ou “caráter” no que se refere à forma de vida também adquirida 

ou conquistada pelo homem, mas está associada à moralidade incorporada nas práticas e 

instituições de determinada comunidade, fornecendo critérios consensuais para que qualquer 

pessoa faça distinção entre bem e mal, entre justo e injusto, entre certo e errado.  

Neste sentido, a ética é uma disciplina normativa (teoria) que tem como objetivo 

explicar, esclarecer ou investigar, em determinada realidade, os princípios, regras e valores 

que devem regular a ação humana, tendo em vista a sua harmonia, visando a elaborar os 

conceitos correspondentes, com a função de indicar o melhor comportamento do ponto de 

vista moral. Para tal, a ética eleva os seus princípios e as suas normas à categoria dos 

                                                 

20 Cabe ressaltar inicialmente que, apesar de a ética e a moral serem, em algumas ocasiões, tratadas como 
instâncias intercambiáveis, há autores que estabelecem algumas diferenças entre elas. Nesse sentido, Vancourt 
(1987) observa que Kant aponta como morais os eventos que dizem respeito à conduta subjetiva. Como éticos 
estão aqueles associados à moralidade incorporada nas práticas e instituições de determinada comunidade, 
fornecendo critérios para que qualquer pessoa faça distinção entre bem e mal, entre justo e injusto, entre certo e 
errado. Por sua vez, Oliveira (1996) entende que a ética é uma disciplina normativa que tem como objetivo 
estabelecer os princípios, regras e valores que devem regular a ação humana, tendo em vista a sua harmonia; 
enquanto a moral representa o conjunto de valores que uma dada sociedade foi construindo ao longo dos 
tempos e que os sujeitos tendem a sentir como uma obrigação que lhes é exterior. 

21 Tais ações, reconhecidas como supra-rogatórias (doação de sangue, esmola, etc.), são moralmente dignas de 
apreço, ainda que sua não-execução não signifique necessariamente uma falha moral (BORGES, DALL'AGNOL e 
DUTRA, 2003).  
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princípios e normas universais, válidos para qualquer moral, apesar de ela ser dinâmica e 

mutável com o tempo. 

Entendemos a moral como um sistema de valores e princípios, das prescrições 

admitidas, de normas (dotadas de caráter histórico e social) que uma dada sociedade 

regulamenta ao longo das épocas por meio de relações mútuas entre atores, ou entre esses e a 

comunidade (OLIVEIRA, 1996). Desta forma, para Kant, uma lei moral pode ser generalizada e 

atingir a condição de lei ética, desde que a primeira possa ser aplicada a todos os “seres” 

dotados de razão (imperativo categórico). Isso significa dizer que tal lei moral (elevada à 

categoria ética) provém de princípios universais, não podendo, dessa forma, ser fruto da 

experiência, posto que pudesse ser considerada uma lei particular, passível de ser relativizada 

e, sendo assim, apenas uma regra social. Portanto, ética e moral podem ser tomadas enquanto 

instâncias intercambiáveis (DIAS, 2002; OLIVEIRA, 1996). 

A análise de questões éticas e morais nas interações entre atores organizacionais tende 

a ser consideravelmente complexa e pode ser observada sob vários ângulos (HOSMER, 1995; 

TAKALA e UUSITALO, 1996). São tradições de pensamento mutantes, cujos fundamentos e 

abordagens muitas vezes assumem posições opostas. Neste sentido, duas macro-vertentes 

podem ser destacadas: a teleológica e a deontológica. Na primeira, os parceiros relacionais 

decidem o que é correto de acordo com as finalidades que pretendem atingir. No âmbito de 

uma perspectiva deontológica, por sua vez, a decisão do que é correto é baseada nas regras e 

normas pelas quais os parceiros fundamentam suas ações, ou seja, o que é moral ou imoral é 

decido com respeito a outros padrões que não são propriamente as conseqüências das ações 

(BORGES, DALL'AGNOL e DUTRA, 2003). Alinhadas a cada uma destas macro-vertentes 

orbitam diversas concepções éticas cuja análise um pouco mais acurada pode auxiliar no 

entendimento da forma como os parceiros julgam o que é moralmente certo ou errado, bem 

como na compreensão do agir cotidiano. Assim, no rol das perspectivas teleológicas, podemos 
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destacar o utilitarismo e a ética de virtudes. Na esfera deontológica, salientamos a ética do 

dever, a ética do discurso e o contratualismo moral. 

Sob a perspectiva do utilitarismo, cada parceiro age de modo a proporcionar o maior 

bem ou a maior felicidade para todos que o cercam, pois todos os sujeitos são iguais (sistema 

ético igualitário) e o bem pessoal não prevalece sobre o universal. Assim, as conseqüências 

das ações são tomadas como medida do que seja certo ou errado, sendo as ações consideradas 

moralmente corretas porque constituem meios para alcançar o bem estar do maior número 

possível de parceiros (TAKALA e UUSITALO, 1996). Uma corrente do pensamento utilitarista, 

denominada utilitarismo da regra, apregoa a ação fundamentada em certas regras (e.g., “não 

quebrar as promessas”) que, supostamente, seriam válidas para todas as situações (BORGES, 

DALL'AGNOL e DUTRA, 2003). A possibilidade de se arrolarem regras gerais provém da 

crença de que os indivíduos, seus motivos, características e valores não divergem tanto entre 

si, que seja impróprio estabelecer normas com validade para todas as situações. Mas nem 

sempre é possível aplicar uma mesma regra de ação que atenda simultaneamente aos 

interesses de cada uma das partes. Assim, surge uma outra corrente do pensamento utilitarista, 

denominada utilitarismo da ação, onde cada indivíduo analisa a situação particular na qual se 

encontra e descobre o curso de ação que supostamente trará o maior benefício para todos os 

envolvidos. Desse modo, de acordo com essa concepção, regras universais de ação (e.g., 

“falar sempre a verdade”) não deveriam ser formuladas, pois cada situação é única e, assim 

sendo, nem sempre a aplicação dessas regras traria o maior benefício para os envolvidos. 

Avaliações de parceiros relacionais também podem ser pautadas pela ética de virtudes. 

Nessa concepção, uma ação é correta se levar em consideração o que um agente de caráter 

virtuoso faria naquela circunstância. Ao deixarem de lado as regras de ação particulares e 

buscarem a excelência moral e a retidão, os parceiros se concentram no seu modo de viver 

(não só no relacionamento), no seu modo de ser (i.e., na totalidade de sua existência), 
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procurando então a compreensão das qualidades morais que devem ser dotados para agir 

eticamente, ou seja, para agir da forma correta, no momento correto e com o sentimento 

correto. A “doutrina da virtude” apresenta a felicidade dos outros como um fim da ação moral 

que é, ao mesmo tempo, um dever. Essa finalidade origina deveres em relação aos outros, 

entre os quais se incluem os deveres de respeito, de beneficência, de gratidão e de simpatia 

(BORGES, DALL'AGNOL e DUTRA, 2003). Dessa forma, a busca pelo caráter virtuoso, por parte 

dos parceiros, contribui positivamente para a manutenção e desenvolvimento dos vínculos que 

eles estabeleceram entre si.  

As virtudes podem ser escolhidas pelo valor que encerram em si mesmas (i.e., sem que 

considerações instrumentais sobre a utilidade esperada sejam elaboradas)22 e são adquiridas 

por uma contínua prática de boas ações, que se tornam bons hábitos. Nessa busca pelo caráter 

virtuoso, os parceiros devem ter em mente a noção daquilo que Aristóteles denominou de 

justo-meio, conhecido no senso comum como meio-termo. Este conceito representa, para a 

ética de virtude aristotélica, o correto modo de agir (i.e., o critério da ação virtuosa), a partir 

do qual os vícios extremos podem ser estabelecidos. Nesse sentido, nos atos de confiança, por 

exemplo, a coragem é o justo meio para a covardia (falta) e a temeridade (excesso). Em face 

ao exposto, pode-se dizer que a busca pelo caráter virtuoso, por parte de todos os parceiros, 

contribui positivamente para a manutenção e o desenvolvimento dos vínculos que eles 

estabeleceram entre si.  

Assumindo a perspectiva da ética do dever, os parceiros tomam como ações 

moralmente corretas aquelas que estejam de acordo com determinadas regras do que é certo, 

independentemente de isto trazer ou não o bem estar a um, ou a todos. Mais do que enfocar as 

                                                 

22 Apesar de as virtudes poderem ser escolhidas por si mesmas, a concepção ética agora em tela não indica 
claramente quais virtudes devem ser cultivadas. Há várias acepções de virtude e algumas delas, segundo alguns 
pensadores, são incompatíveis entre si. Nesse sentido, ficará sempre o questionamento sobre por que os 
parceiros devem assumir certas virtudes e não outras. Além disso, como salientam Borges, Dall’Agnol e Dutra 
(2003), fica em aberto também a questão sobre quais os modelos que deverão servir de guia quanto ao critério 
de correção moral das ações: Madre Teresa de Calcutá ou Buda? Por que esses e não outros? 
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conseqüências da ação, essa perspectiva concentra-se claramente na validade moral da 

intenção dos parceiros relacionais. Desse modo, tendo por base a noção Kantiana do 

imperativo categórico23, a ação é moral se a regra da ação puder ser tomada como regra 

universal, ou seja, se puder ser observada e seguida por todos os seres racionais, sem 

contradição (HOSMER, 1995). Nessa perspectiva, é inumana e indigna a um ser racional a 

manipulação do outro para que ele se adapte aos desejos do primeiro. Portanto, é 

perfeitamente aplicável o principio da fórmula da humanidade, pois trata-se de respeitar os 

outros como pessoas, de considerá-los como o fim mesmo de uma ação e nunca apenas como 

meio que sirva a outra finalidade. O valor da pessoa deve ser respeitado mediante 

consentimento nas práticas sociais, afetivas, econômicas ou sexuais de que toma parte 

(BORGES, DALL'AGNOL e DUTRA, 2003). O conceito de dever moral, intimamente associado à 

justiça, nos parece estar intrinsecamente relacionado com o de empatia e de alteridade 

(MORAES, 2001), haja vista que esses conceitos têm, por essência, a habilidade dos parceiros 

da relação em perceberem determinada situação assumindo a perspectiva do outro. Para 

entender esse dever nos relacionamentos entre os atores organizacionais, faz-se necessário o 

que vem a ser liberdade e responsabilidade moral, pois elas são fundamentos da moralidade. 

A justiça não se resume apenas ao aspecto das contribuições (normas), pois ela diz 

respeito também à distribuição de bens e condições que afetam o bem-estar dos parceiros 

relacionais (MESSICK e COOK, 1983). Nesse sentido, a justiça faz-se existente em qualquer 

situação em que há um relacionamento. Várias são as normas que podem ser aplicadas em 

uma determinada situação. Em um determinado contexto, por exemplo, a norma de igualdade 

                                                 

23 No sistema ético Kantiano, o imperativo categórico pode ser compreendido como uma regra de averiguação da 
correção da máxima que orienta a ação do sujeito. Nesse sentido, “não basta que a ação seja realizada apenas 
em conformidade externa com a lei moral: é indispensável que a ação tenha como móbil o respeito à lei, e não 
se sujeite aos interesses egoístas ou a motivações empíricas. A ação não deve ser realizada apenas conforme o 
dever, mas também por dever” (BORGES, DALL'AGNOL e DUTRA, 2003 , p.15). Assim, para Kant, é por meio 
do imperativo categórico que os sujeitos determinam se uma máxima deve ser desejada não somente para sua 
vontade, mas para a vontade de todo ser racional. 
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é aplicada pelos parceiros relacionais quando eles crêem que os sujeitos envolvidos em uma 

dada relação devem obter resultados similares independentemente das suas diferentes 

contribuições ou necessidades. De acordo com essa perspectiva, não importa se uma das 

partes realiza maiores ou menores esforços (comparativamente falando), no fim, os ganhos 

devem ser divididos igualmente (GREENBERG e MCCARTHY, 1990). A percepção de eqüidade 

no nível de comparação de alternativas pode e tende a influenciar, positiva ou negativamente, 

a intenção dos parceiros na repetição ou aprofundamento de uma interação ((atividade)), pois 

afeta a satisfação deles (HOLMLUND, 2000).  

Posto que, de um modo geral, a justiça envolve a adequação de decisões, as teorias que 

lidam com o conceito de justiça passam a fornecer valiosos subsídios para a compreensão das 

avaliações dos processos e resultados de uma interação (AUSTIN, 1979; FOLGER, 1987; 

FOLGER e GREENBERG, 1985). Diferentemente da reciprocidade, que focaliza a preocupação 

de oferecer algo que seus parceiros valorizem, a eqüidade no relacionamento está associada à 

percepção de “equilíbrio” entre o que cada uma das partes oferece e recebe. Assim, a 

eqüidade não significa igualdade (OLIVER e SWAN, 1989), mas uma percepção de um contexto 

no qual aquilo que uma parte recebe deve ser proporcional ao esforço empreendido. 

Cada um deve ser livre (i.e., deve possuir vontade autônoma) para, sob sua própria 

tutela, seguir o seu projeto racional de vida, usando essa liberdade para não apenas discernir o 

bem do mal, mas para agir em função de máximas que a sua consciência moral determine 

como válidas (DIAS, 2002).  

Embora exista a liberdade de escolha, essa liberdade em si implica não apenas que o 

ator tenha consciência de discernir o bem do mal, mas, sobretudo, tenha a possibilidade de 

agir em função de valores que ele próprio escolhe, já que não há comportamento moral sem 

alguma liberdade. Nesse sentido, o ator é responsável pelas suas decisões e, portanto, pelas 

conseqüências delas.  
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Portanto, um ato moral pressupõe um indivíduo dotado de uma consciência moral, isto 

é, um “ser” cuja consciência é capaz de distinguir o bem do mal, de orientar os seus atos e 

julgá-los segundo o seu valor. Essa consciência implica que o indivíduo ultrapasse uma 

dimensão meramente egoísta na sua conduta, tornando-se um cidadão com responsabilidade 

moral, pois o outro deve ser sempre levado em conta na sua ação moral. Os princípios morais, 

então, são normas que orientam e fundamentam a sua conduta, posto que sejam assumidos 

como os mais adequados para a harmonia do “nós” e a felicidade individual. Uma vez 

definidos livremente estes princípios, certos atos passam a ser assumidos como obrigações 

interiores, ou seja, o que o dever moral dita tende a ser cumprido por todos os sujeitos 

relacionais, em todos os tempos e em todas as circunstâncias e condições (DIAS, 2002).  

Uma outra dimensão da justiça é aquela relacionada às interações, esta dimensão tem 

relação com a qualidade do tratamento interpessoal que os indivíduos recebem durante a 

dinâmica relacional, neste sentido, ela introduz um aspecto comunicacional (BIES e MOAG, 

1986) e explica por que alguns parceiros podem se sentir injustiçados apesar de 

caracterizarem o procedimento de tomada de decisão e o resultado como justos (BIES e 

SHAPIRO, 1987). Vários têm sido os aspectos identificados como centrais na avaliação dessa 

justiça, dentre eles, o fornecimento de explicações, a honestidade e a cortesia (BITNER, 

BOOMS e TETREAULT, 1990). 

Sob a perspectiva da ética discursiva, são válidas as normas de ação que puderem 

encontrar consenso no tempo e em circunstâncias particulares de todos os participantes de um 

discurso prático que se submetem às normas, mediante argumentos racionais que não 

conclamem determinações estranhas (e.g., poder, dinheiro) ao processo comunicacional. Está 

implícita, aqui, a possibilidade de os parceiros chegarem a um acordo mediante a utilização 

efetiva dos mecanismos de comunicação livres de dominação (TAKALA e UUSITALO, 1996), 
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utilização esta baseada, fundamentalmente, em uma interpretação intersubjetiva (i.e., 

processual, dialógica e consensual) da noção kantiana do imperativo categórico.  

Assim, em vez de dialogar interiormente consigo mesmo para intuir o que é 

moralmente correto, sem que as conseqüências das ações sejam levadas em consideração 

nesse diálogo (i.e., monólogo), o ator organizacional engaja-se em uma dinâmica discursiva 

(i.e., argumentativa) junto a outros elementos de sua rede social para descobrir o que é bom e 

necessário para todos. Nessa ocasião, ele realiza reflexões relativas às conseqüências das 

ações no plano coletivo (ROHDEN, 1981). Ao final desse processo discursivo, cada um destes 

atores organizacionais se convence de que, a partir de determinadas circunstâncias, uma 

norma de ação qualquer pode ser considerada boa e justificável para todos os envolvidos. 

Assim, a noção do que é certo e errado passa a ser construída por meio da dinâmica dialógica 

entre os parceiros envolvidos em determinado relacionamento de marketing.  

No contratualismo moral, a determinação das linhas de ação no relacionamento 

acontece a partir de um contrato original hipoteticamente firmado entre as partes, no qual são 

definidas regras e princípios moralmente corretos. Uma vez eleitos, os parceiros os utilizam 

para regularem acordos posteriores e determinarem a distribuição de direitos e deveres, bem 

como a distribuição dos benefícios advindos da cooperação.  

Nessa visão, os contratantes, ainda que, de algum modo, sejam discriminados, ou 

menos favorecidos, podem consentir com a existência de algumas desigualdades 

((assimetrias)) no relacionamento e conviver com elas. Para tal, devem acreditar que estão em 

situação melhor do que estariam se estivessem sozinhos. Além disso, nessa perspectiva, o 

certo ou errado não é decidido pelo maior saldo de felicidade (como ocorre no utilitarismo), 

mas pelo que pode ser justificado ao outro com base em princípios mutuamente aceitos 

(BORGES, DALL'AGNOL e DUTRA, 2003). 
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2.1.2.2.9 Temporalidade das Interações 

Um dos fatores que diferenciam uma simples interação de um relacionamento é o 

aspecto temporal. Pode-se dizer que uma interação por si só é um momento único no tempo, 

ao passo que um relacionamento representa o resultado de várias interações (CZEPIEL, 1990; 

HINDE, 1979). Contudo devemos reconhecer que uma série de interações compartilhadas, por 

si mesmas, não constitui um relacionamento. É necessário que, de alguma forma, estejam 

relacionadas entre si, refletindo um grau de continuidade entre intercâmbios sucessivos 

(FOURNIER, 1994; GRÖNROOS, 2000a; HOLMLUND, 2000). Sem essa continuidade, cada 

interação pode ser tratada pelos participantes como apenas mais um encontro (MELLO, LEÃO e 

SOUZA NETO, 2004).  

A continuidade gera a longevidade ou histórico do relacionamento. A longevidade diz 

respeito, então, ao período total de tempo de interação entre as partes envolvidas em uma 

parceria de negócios desde seu primeiro contato. À medida que os parceiros vão construindo 

uma história de experiências compartilhadas, a relação tende ao “amadurecimento” e eles 

passam a se conhecer melhor (tipificando reciprocamente as suas ações), conforme sugerem 

Berger e Luckmann (2002), passando a estabelecerem níveis mais elevados de confiança e de 

aprendizagem relacional, o que facilita a condução da relação no sentido do alcance de 

benefícios mútuos (FOURNIER, 1994; GUMMESSON, 2002). Ademais, a quantidade de fatos que 

podem levar ao fim dos relacionamentos é muito maior no decorrer das primeiras interações, 

quando os laços ainda são fracos, pois as partes ainda não tiveram tempo para desenvolver 

uma interdependência sólida e aprofundar seus vínculos emocionais. É exatamente esta 

fragilidade que faz com que o processo de construção seja mais suscetível às interferências de 

fatores externos (DWYER, SCHURR e OH, 1987). Salientamos que muitos desses fatos vão 

perdendo sua magnitude à medida que o relacionamento vai sendo consolidado.  
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Uma característica dos relacionamentos duradouros é a constituição de um senso de 

auto-estima que acontece entre os parceiros relacionais. Este, por sua vez, participa do 

processo de definição de suas identidades (ARON, ARON, TUDOR et al., 1991). Nesse sentido, 

o histórico do relacionamento muitas vezes representa, na percepção dos parceiros, um alto 

custo de mudança, embora isso não seja necessariamente válido quando se trata de uma 

relação forçada.  

A percepção desses custos de mudança tende a ser influenciada, entre outras razões, 

pela natureza e intensidade das “adaptações” consideradas necessárias ou inevitáveis por um 

ou por ambos os parceiros (BARNES, 2002). Ademais, um relacionamento constituído e 

considerado estável pode fazer com que um dos parceiros ou mesmo todos venham a se tornar 

negligentes ou simplesmente tenham o interesse pelo outro diminuído (GRAYSON e AMBLER, 

1999). Nesses casos, os aspectos negativos da relação podem se tornar evidentes e a 

possibilidade de frustração de um, ou de ambos os interagentes, com o relacionamento, tende 

a aumentar (HUSTON, MCHALE e CROUTER, 1986) levando ao fim da interação. 

2.1.2.2.10 Normas Relacionais 

De um modo geral, uma norma pode ser encarada como uma regra (implícita ou 

explícita) que orienta positiva (indicando o que deve ser feito) ou negativamente (sugerindo o 

que não deve ser feito), o curso de ação dos indivíduos. Neste estudo, as normas relacionais 

são entendidas a partir da visão de Argyle e Henderson (1985). Para eles, estas devem ser 

compreendidas como o comportamento que a maioria dos membros de uma dada coletividade 

acredita que deve ou não seguir. É por meio de normas que os parceiros de um 

relacionamento desenvolvem certas expectativas acerca de como os outros se comportarão em 

determinados contextos, bem como identificam as conseqüências que podem estar atreladas à 

não adoção de tais comportamentos (GIBBS, 1981). As normas também permitem aos 
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parceiros identificarem as habilidades que eles devem possuir para interagir com sucesso nos 

relacionamentos, o que contribui para um melhor entendimento da natureza e do 

desenvolvimento dos mesmos (DUN e SAHLSTEIN, 2001).  

Em qualquer estágio por que passam os atores em um processo relacional, suas 

atividades e ações são norteadas por normas (explícitas ou não) (DWYER, 2000). Apesar disso, 

nem sempre todos os parceiros parecem estar conscientes de todas as regras que governam as 

suas interações. Contudo, na maioria das vezes, eles sabem quando as regras foram quebradas. 

É relevante salientar que as normas que governam um relacionamento não são completas ou 

imutáveis ao longo do tempo, embora seja razoável admitir que, na maior parte dos casos, os 

parceiros não têm disponíveis recursos necessários para tentar alterá-las (DWYER, 2000).  

Achamos importante destacar que essas regras de conduta estão sempre relacionadas a 

um contexto específico (BETTENHAUSEN e MURNIGHAM, 1985) e cada relacionamento está 

embebido em seus próprios conjuntos de objetivos e que a quantidade e a natureza das normas 

irão variar de relação para relação (ARGYLE, HENDERSON e FURNHAM, 1985; SZMIGIN e 

BOURNE, 1998). Independentemente da observação dessa variação, Dwyer (2000)  afirma que 

as normas cumprem duas funções básicas em todo relacionamento. A primeira dessas funções 

é regular o comportamento dos parceiros para minimizar as fontes potenciais de conflito que 

podem perturbar, ou até mesmo dissolver, o relacionamento. A segunda função é promover a 

troca de recompensas de modo a motivar os parceiros a permanecerem na relação.  

Assim, além de regularem o comportamento dos parceiros, as normas delineiam os 

direitos e obrigações de cada uma das partes para com a outra, tendo em vista que, algumas 

vezes, essas normas são explícitas na forma de um contrato, enquanto outras vezes elas são 

estabelecidas apenas implicitamente. Salientamos ainda que a quantidade e a natureza das 

normas nos remetem à questão da formalidade ou informalidade das relações. Nesse sentido, 

os relacionamentos informais são mais flexíveis, íntimos e emocionais, ao passo que os 
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relacionamentos com um grau maior de formalidade apresentam um componente instrumental 

mais atuante. Podemos inferir, a partir de Heider (1958), que a informalidade de um 

relacionamento pode aumentar à medida que os parceiros adquirem mais conhecimento uns 

dos outros e desenvolvem confiança mútua. 

2.1.2.2.11 Aprendizagem Relacional 

Teorias que lidam com a aprendizagem vêm sendo freqüentemente utilizadas na 

tentativa de compreensão dos diversos aspectos e estágios que condicionam a dinâmica 

relacional (BYRNE e CLORE, 1970; DWYER, 2000). Isto, porque, ao longo dessa dinâmica, os 

parceiros continuamente aprendem, dentre outras coisas, a identificar, ou melhor, a 

discriminar os interesses, as características e os comportamentos do outro, bem como a forma 

como devem agir e se comportar em determinada ocasião. Desse modo, a aprendizagem 

permite que os parceiros generalizem parte das experiências ocorridas em um determinado 

contexto de interação para aplicação em outros contextos similares e fornecem o subsídio 

necessário para o desenvolvimento de suas habilidades e expertises.  

No escopo das diversas teorias da aprendizagem, dois mecanismos de 

condicionamento recebem destaque: o clássico e o operante. De acordo com Skinner (1978), o 

condicionamento clássico envolve a aprendizagem pela associação, de uma maneira tal que 

um estímulo originalmente “neutro” produz uma resposta emocional. Segundo a lógica que 

sustenta a atuação desse mecanismo, os diversos estímulos (gestos corporais, tom da voz, 

vestes, etc.) que os parceiros recebem durante a interação produzem respostas emocionais em 

relação ao outro. De modo mais específico, pode-se dizer, com base em estudos como os de 

Clore e Byrne (1974) e Baron e Thomley (1992) que o condicionamento clássico atua na 

interação fazendo com que um parceiro tenha uma tendência a se identificar e desejar 

permanecer em interação com o outro quando o associa a experiências positivas, essa 
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premissa é utilizada por Holmlund (2000) para o desenvolvimento de seu modelo de 

construção de relacionamentos de negócios.  

Por sua vez, o condicionamento operante, de acordo com Skinner (1978), envolve o 

aprendizado por meio da avaliação das conseqüências das ações. Em outras palavras, quando 

as ações dos parceiros são positivamente reforçadas, eles tendem a continuar realizando-as, 

mas, quando, pelo contrário, elas acarretam alguma forma de punição, eles tendem a evitar 

realizá-las. Seguindo a lógica desse condicionamento, cada uma das partes da díade verá 

sentido em manter vínculos com parceiros cujas interações sejam avaliadas como positivas e 

buscará, na medida do que lhe for possível, evitar se relacionar com aqueles que apresentam 

atividades consideradas, de alguma forma, negativas. 

Para Schön (1983), a aprendizagem relacional de um ator organizacional provém de 

suas reflexões acerca das experiências passadas e presentes. O aprendizado ocorre quando o 

indivíduo interagente (ator organizacional), ao se defrontar com um novo cenário (onde 

resultados fora da rotina ou totalmente inesperados são alcançados), reflete sobre o 

conhecimento estabelecido (conhecer-na-ação), gerando sentido para ele (reflexão-na-ação), a 

ponto de decidir se deve ou não [re]adaptar o conhecimento passado (prática).  

Assim, quando os parceiros refletem sobre suas ações no relacionamento enquanto 

agem, eles adquirem novos conhecimentos, internalizando-os. Este processo faz com que 

estes se tornem tácitos passando a ser percebido sob uma nova perspectiva, adicionando 

novos significados para ele e o tornando um pouco diferente do que era até então. Essa 

reflexão serve como um mecanismo “corretivo” para a aprendizagem, a partir da qual os 

parceiros podem compreender e criticar o conhecimento tácito que desenvolveram por meio 

das repetidas experiências da prática do vivido (experiência) relacional (SCHÖN, 1983). 
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2.1.2.2.12 Empatia 

A cooperação, em parte, é influenciada pela capacidade de cada parceiro em se colocar 

no lugar do outro. A empatia nos relacionamentos deriva de um fenômeno multifacetado, 

observado algumas vezes como um processo e em outras como um resultado 

reconhecidamente composto por elementos cognitivos e afetivos (DAVIS, 1996; HOFFMAN, 

2000; KEREM, FISHMAN e JOSSELSON, 2001).  

Do ponto de vista cognitivo, a empatia representa a habilidade ou disposição das 

partes envolvidas em ver uma determinada situação, assumindo a perspectiva do parceiro 

(HÅKANSSON e MONTGOMERY, 2003). Dessa forma, esta propriedade dos relacionamentos 

pode ser encarada como sendo a busca pela compreensão de comportamentos, sentimentos, 

desejos, objetivos e formas de pensar do outro (STRAYER, 1987; BOHART e GREENBERG, 

1997; DAVIS, 1996). Além disso, a similaridade percebida pelos parceiros quanto as suas 

próprias características ou das situações vividas por eles pode aumentar as chances de 

ocorrência de empatia entre os atores organizacionais (HOFFMAN, 2000).  

Do ponto de vista afetivo, a empatia representa uma identificação temporária com o 

estado emocional do outro, que acontece por meio do compartilhamento de emoções similares 

ou congruentes, mas não necessariamente idênticas (KEREM, FISHMAN e JOSSELSON, 2001). 

Este estado emocional também fornece energia aos parceiros para responderem às 

características do ambiente e ajudarem ao outro (FRIJDA, KUIPERS e TER SCHURE, 1989).  

Assim, é por meio do desenvolvimento da empatia que os parceiros envolvidos em um 

relacionamento de negócios se percebem mais motivados a melhorar o bem-estar do outro do 

que egoisticamente motivados a melhorar o seu próprio (BATSON, SAGER, GARTS et al., 1997; 

HÅKANSSON e MONTGOMERY, 2003). Isso não quer dizer que outros fatores ambientais 

possam moderar este processo, de certa forma, altruísta. Portanto, as interações e os 

relacionamentos em que existe uma maior empatia entre os parceiros tendem a ser vistos 
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como positivos. Em decorrência, possuem maiores chances de durarem (DAVIS e OATHOUT, 

1987), posto que encontram menos barreiras ao seu desenvolvimento (CONWAY e SWIFT, 

2000). 

2.1.2.2.13 Respeito 

Em um processo relacional, o respeito pode ser visto ora como uma consideração, ora 

como a demonstração explícita dessa consideração que os parceiros dispensam às 

propriedades (i.e., tempo, energia, bens, etc.), características (i.e., gênero, idade, etc.), 

preferências, opiniões e sentimentos do outro e a atenção que lhes concedem às suas 

necessidades, visando a proporcionar o seu bem-estar e a sua felicidade (GUPTA, 1983; 

KELLEY, BERSCHEID, CHRISTENSEN et al., 1983).  

De modo mais específico, o respeito pode ser percebido na obediência voluntária de 

um parceiro ao outro24 e no cumprimento das normas, promessas e acordos realizados entre 

ambos25. Embora em cada caso particular possa se fazer presente com diferente magnitude, 

verifica-se que o respeito mútuo é um aspecto fundamental à manutenção e, principalmente, 

ao desenvolvimento de um relacionamento (HINDE, 1979), devendo ser considerado como 

algo mais do que simplesmente o resultado da norma “trate os outros como você gostaria de 

ser tratado” (BARNES, 2002, p.172). 

No relacionamento entre dois atores organizacionais, acredita-se que as atitudes e 

comportamentos que expressam respeito dependem, em parte, dos contextos culturais e 

socioeconômicos nos quais as interações entre eles acontecem, bem como dependem dos 

objetivos da interação (BITRAN e HOECH, 1990). Mas, independentemente disso, os parceiros 
                                                 

24 Deve-se reconhecer que, em geral, a obediência involuntária (i.e, “forçada”) está emocionalmente mais 
atrelada ao medo do que ao respeito.  

25 Nesse sentido, é interessante observar que para Tugendhat (apud BORGES, DALL'AGNOL e DUTRA, 2003, 
p.111), respeito significa o reconhecimento do princípio de que qualquer ser humano é sujeito de direito. 
Assim, respeitar um indivíduo significa reconhecê-lo como sujeito de direito e, ao mesmo tempo, assumir um 
dever que corresponde ao seu direito. 
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devem buscar expressar respeito em todos os contatos com o outro, pois todos gostam de ser 

bem-tratados e de sentirem-se valorizados (MYERS, 1997). 

Não se pode esquecer que o respeito à privacidade do outro é um dos elementos mais 

críticos em um relacionamento (ARGYLE e HENDERSON, 1985; CULNAN e BIES, 2003; 

HENNIG-THURAU, GWINNER, WALSH et al., 2004). A privacidade é um conceito bastante 

amplo e que a forma como ela é compreendida e experienciada na relação sofre influência 

também de fatores psicológicos, sociológicos e culturais (MARGULIS, 2003). Além disso, a 

privacidade oferece oportunidades para a ocorrência de experiências que dão suporte ao 

desenvolvimento e funcionamento psicológico normal dos indivíduos interagentes (ator 

organizacional) e a estabilidade dos relacionamentos (WESTIN, 1967; ALTMAN, 1975). 

Dentre os diversos aspectos concernentes à privacidade na relação entre parceiros de 

negócios (acerca disso ver, dentre outros, O MALLEY, PATTERSON e EVANS, 1995) um dos 

mais ressaltados é a privacidade de informações. A privacidade é a capacidade ou habilidade 

de uma das partes em controlar as condições sob as quais suas informações são adquiridas e 

utilizadas pelo outro (WESTIN, 1967). Sua importância emerge da tensão entre os interesses 

individuais e a necessidade que a outra parte tem de coletar e utilizar informações dos seus 

parceiros para melhor entendê-los. O problema recai na forma pela qual isso acontece, pois 

pode ser percebido que os métodos de coleta e o uso das informações adquiridas sejam 

ofensivos e questionáveis, correspondendo, portanto, a uma invasão de privacidade (CULNAN 

e BIES, 2003). Além de salientar a noção de invasão de privacidade, Margulis (2003) 

sutilmente distingue também a noção de violação de privacidade. Segundo tal autor, a 

violação ocorre quando um parceiro fornece a terceiros informações privadas que foram 

intencionalmente compartilhadas pelo outro ou que foram obtidas por meio da invasão de 

privacidade. Uma vez ocorrida a perda de privacidade (por invasão ou violação), o parceiro 

que se sente “lesado” tende a se tornar receoso acerca do fornecimento de novas informações 
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pessoais por desconfiar da integridade do outro (LEWICKI, MCALLISTER e BIES, 1998), pois a 

confiança que permeia as partes pode ser abalada. Em tais casos, o desenvolvimento ou até 

mesmo a manutenção do relacionamento pode vir a ser ameaçada. 

2.1.2.2.14 Transparência 

Associado ao respeito mútuo em um relacionamento, encontra-se o conceito de 

transparência. A transparência é um indicativo de boa conduta e pode ser encontrada quando 

os parceiros buscam, na medida do possível, compartilhar informações e não esconder nada 

um do outro ou tentar deliberadamente enganá-lo com mentiras. Por diversas razões, a 

transparência total nem sempre acontece. É possível que ocorram situações em que uma das 

partes não revele completamente aquilo que sabe ou pretende fazer. Nesse caso, o que parece 

ser mais importante é uma parte manter a outra informada sobre aquilo que seja percebido ou 

que possa ser considerado significativo. Quando o relacionamento perde muito de sua 

transparência, os parceiros reduzem significativamente a confiança um no outro e podem 

escolher não tornar os laços entre si mais fortes ou até mesmo optar por dissolver os vínculos 

que já estabeleceram entre si (LAMMING, CALDWELL, HARRISON et al., 2001). 

2.1.2.2.15 Justiça 

De um modo geral, pode-se dizer que a justiça envolve a adequação de decisões. As 

teorias que lidam com o conceito de justiça fornecem valiosos subsídios para a compreensão 

das avaliações dos resultados de uma interação entre dois atores organizacionais (HOMANS, 

1974; FOLGER e GREENBERG, 1985). A justiça não diz respeito apenas à distribuição de 

determinados resultados, mas também aos processos ou modo como é implementada (AUSTIN, 

1979).  
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Um dos aspectos da justiça que têm gerado interesse e pesquisa por parte dos 

acadêmicos é a teoria da eqüidade (FISK e YOUNG, 1985). Diferentemente da reciprocidade, 

que focaliza a preocupação de oferecer algo que seus parceiros valorizem, a eqüidade no 

relacionamento está associada à percepção de equilíbrio entre o que cada uma das partes 

oferece e recebe. Assim, a eqüidade não significa igualdade (OLIVER e SWAN, 1989), mas 

uma percepção de um contexto no qual aquilo que uma parte recebe deve ser proporcional ao 

esforço empreendido. Caso seja percebida assimetria de esforços ou de valor da atividade 

empreendida, ganhos diferenciados serão esperados, sem que aquela que recebeu menos se 

sinta explorada. No entanto, a iniqüidade não pode ser desprezada, pois mais cedo, ou mais 

tarde será percebida, podendo abalar de forma irreversível um relacionamento (ADAMS, 

1965).  

Por estar em um processo de interação num ambiente no qual outras parcerias de 

negócios acontecem, as experiências e expectativas dos atores organizacionais são utilizadas 

para analisar se o que está obtendo na relação está dentro de um nível de eqüidade aceitável 

(nível de comparação simples) e se as alternativas de relacionamentos disponíveis poderiam 

fornecer maiores ou melhores retornos (nível de comparação de alternativas) (THIBAULT e 

KELLEY, 1959). 

A percepção de eqüidade no nível de comparação de alternativas pode e tende a 

influenciar de forma positiva ou negativa a intenção de um ator organizacional na repetição 

ou aprofundamento de uma interação, pois afeta a satisfação de um ator organizacional em 

ralação a uma avaliação episódica (HOLMLUND, 2000). Contudo, como os ganhos e esforços 

são subjetivos, sua percepção depende de cada uma das partes individualmente e, desta forma, 

cada um dos atores organizacionais tende a perceber o equilíbrio de forma diferente (SZMIGIN 

e BOURNE, 1998).  
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Quanto à eqüidade, mesmo sendo um aspecto importante nos estágios iniciais de um 

processo de construção de um relacionamento de negócios, entretanto, depois de estabelecido 

o relacionamento, os parceiros tendem a confiar na boa intenção dos outros e não monitorar a 

contribuição relativa de cada um de maneira tão cuidadosa quanto no início do processo 

(CATE, LLOYD e LONG, 1988). 

Quando um ator organizacional analisa a justiça tendo por base satisfazer as 

necessidades legítimas da outra parte (e vice-versa), podemos afirmar que ele está aplicando 

os princípios da norma de necessidade. Entretanto, como nem sempre o valor a ser distribuído 

é ilimitado, às vezes não é possível atender a todas as necessidades dos outros parceiros 

(LEVENTHAL, 1976). A norma de igualdade, por sua vez, é aplicada pelos parceiros relacionais 

quando eles crêem que os sujeitos envolvidos em uma dada relação devem obter resultados 

similares independentemente das suas diferentes contribuições ou necessidades. De acordo 

com essa perspectiva, não importa se uma das partes realiza maiores ou menores esforços 

(comparativamente falando), no fim, os ganhos devem ser divididos igualmente (GREENBERG 

e MCCARTHY, 1990). 

A dimensão de justiça processual traz à tona as políticas e os critérios de decisões 

utilizados pelos parceiros relacionais para resolver os conflitos e alocar benefícios (THIBAULT 

e WALKER, 1975). A justiça processual refere-se a métodos de gerenciar, moderar ou resolver 

disputas de modo a estimular a continuação de um relacionamento produtivo entre os 

parceiros, mesmo quando os resultados são insatisfatórios para uma ou ambas as partes 

(FOLGER, 1987; LIND e TYLER, 1988). Assim, essa justiça está relacionada com os “meios” 

pelos quais os fins são alcançados.  

De acordo com Tax, Brown e Chandrashekaran (1998), entre os principais aspectos 

levados em consideração na avaliação desse tipo de justiça, encontram-se o grau de liberdade 

dos parceiros para comunicar as suas opiniões sobre um processo decisório (controle de 
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processo); o grau de liberdade para aceitar ou rejeitar o resultado de uma decisão (controle de 

decisão); a facilidade para empregar um processo (acessibilidade); a quantidade de tempo 

percebido para completar um procedimento (tempo/velocidade) e a adaptabilidade de 

procedimentos para refletir circunstâncias individuais (flexibilidade).  

A dimensão de justiça interacional é relativa à qualidade do tratamento interpessoal 

que os indivíduos recebem durante a dinâmica relacional. Assim, a justiça interacional 

introduz um aspecto comunicacional (BIES e MOAG, 1986) e explica por que alguns parceiros 

podem se sentir injustiçados apesar de caracterizarem o procedimento de tomada de decisão e 

o resultado como justos (BIES e SHAPIRO, 1987). Vários têm sido os aspectos identificados 

como centrais na avaliação dessa justiça, destacando-se, dentre eles, o fornecimento de 

explicações, a honestidade e a cortesia. 

Ao fornecerem explicações para as suas condutas ou reconhecerem os motivos para as 

suas falhas, os parceiros demonstram consideração pelo outro. Contudo isso só terá efeito 

positivo se os parceiros perceberem veracidade nas informações fornecidas pelo outro. O 

esforço, por sua vez, pode ser concebido como a quantidade de energia despendida em uma 

relação. Assim, as possíveis falhas de um dos atores organizacionais, na realização de suas 

atividades, podem ser transformadas em experiências satisfatórias para o outro, caso seja 

percebido um esforço no sentido de repará-las (BITNER, BOOMS e TETREAULT, 1990; MOHR e 

BITNER, 1995), caso contrário, podem ser objetivados sentimentos negativos, como, por 

exemplo, raiva e indignação para com o parceiro (FOLKES, 1984). 

2.1.2.2.16 Reciprocidade 

Em linhas gerais, a reciprocidade representa um comportamento simétrico, 

caracterizado pela cooperação e coordenação entre os parceiros (PALMER, 2000). É a 

reciprocidade que estabelece espaço para a troca de ofertas, favores, concessões e recursos 
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entre as partes envolvidas em uma relação, de modo que todas tenham a possibilidade de 

obter ganhos (PALMER, 2000). Assim, caso uma parte, por algum motivo, passe a ser a única 

constantemente beneficiada com o relacionamento, pode-se dizer que já não há mais 

reciprocidade, fato que, em geral, representa uma grande ameaça à sobrevivência dos vínculos 

estabelecidos entre os parceiros. Em termos de reciprocidade, os relacionamentos podem ser 

enquadrados num contínuo hipotético que abrange desde uma perfeita “simbiose”, até o 

extremado “parasitismo”, onde uma parte apenas absorve e usufrui dos recursos do parceiro 

sem nada lhe oferecer em troca. 

A reciprocidade implica, então, que se, em determinado momento, uma parte oferece 

algo a uma outra, esta última tem o dever moral de oferecer alguma coisa em troca no mesmo 

momento ou em um momento futuro, não sendo levado em consideração, a priori, se essa 

oferta é da mesma natureza que a anterior ou é melhor ou pior do que ela (FLOYD, 1999). 

Todavia os parceiros devem ter a preocupação de oferecer algo que seus pares, de alguma 

maneira, valorizem. Havendo uma oferta recíproca (que pode ser encarada como um ciclo de 

concessões sucessivas) que seja considerada satisfatória pelos parceiros em termos do valor 

que receberam, eles estarão pré-dispostos a continuarem o ciclo de reciprocidade. Neste caso, 

podendo envolver uma oferta de maior valor (JANCIC e ZABKAR, 2002). Além disso, não se 

pode deixar de destacar que a reciprocidade também pode ser encontrada em um 

relacionamento quando todas as partes apresentam o mesmo direito para tomar ações de 

natureza similar. 

2.1.2.2.17 Comprometimento 

O comprometimento refere-se a uma intenção de um sujeito em continuar um curso de 

ação ou honrar um compromisso assumido (HOCUTT, 1998). Nos relacionamentos, o 

comprometimento manifesta-se em comportamentos cooperativos, mas vai além de atos 
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individuais de cooperação e representa a tendência de sentir-se apegado aos vínculos 

estabelecidos com o outro (BENDAPUDI e BERRY, 1997; RUSBULT, 1983; RUSBULT, VERETTE, 

WHITNEY et al., 1991) de um modo tal que se busque, constantemente, fortalecê-los e não se 

faça nada que possa prejudicá-los (MORGAN e HUNT, 1994). Assim, o comprometimento 

significa, também, estar de algum modo dependente da outra parte e envolve, ao mesmo 

tempo, aspectos: cognitivos, afetivos e comportamentais (FEHR, 1988; WEIGEL e BALLARD-

REISCH, 2002). 

O comprometimento implica uma disposição a realizar sacrifícios no curto prazo em 

prol do benefício mútuo no longo prazo (DWYER, SCHURR e OH, 1987) e, de acordo com 

alguns autores (e.g., MOORMAN, DESHPANDE e ZALTMAN, 1993; MORGAN e HUNT, 1994; 

WONG e SOHAL, 2002), o comprometimento existe somente quando o relacionamento é de 

algum modo considerado importante pelos parceiros. Por conta disso, o nível de 

comprometimento tem sido visto como um forte preditor das decisões voluntárias para a 

permanência em um relacionamento, funcionando também como um preditor da satisfação 

com a relação, bem como de sua longevidade (RUSBULT, 1983). 

Acredita-se que maiores níveis de comprometimento estejam associados com a 

percepção de ganhos futuros com o relacionamento, com a identificação com o parceiro, com 

o desejo limitado de buscar outros parceiros, com a quantidade de esforço e investimento feito 

no relacionamento e com a responsabilidade assumida pelo sujeito (KNAPP e TAYLOR, 1994; 

RUSBULT, 1983). O comprometimento influencia também o modo como os sujeitos percebem 

a atratividade de outros possíveis parceiros (DWYER, 2000) e, além disso, contribui para que 

os membros de um relacionamento permaneçam envolvidos a despeito da atratividade das 

alternativas que podem ser encontradas no ambiente (RUSBULT, VERETTE, WHITNEY et al., 

1991). A esse respeito, de acordo com Johnson (1999), três formas de comprometimento 

podem fazer com que os parceiros permaneçam em um relacionamento: o comprometimento 
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pessoal (eles querem permanecer), o comprometimento moral (eles sentem que devem 

permanecer) e o comprometimento estrutural (eles percebem que têm de permanecer). 

Salientamos que significados e percepções que os sujeitos possuem do 

comprometimento em seus relacionamentos estão em contínuo processo de reformulação, 

sendo constantemente sujeitos a modificações por meio das interações entre os parceiros 

(KNAPP e TAYLOR, 1994). Dito de outro modo: o comprometimento é construído, 

demonstrado e reforçado intersubjetivamente nas interações (WEIGEL e BALLARD-REISCH, 

2002).  

2.1.2.2.18 Confiança 

A confiança e o comprometimento são as propriedades relacionais mais estudadas por 

pesquisadores de diversas áreas (MORGAN e HUNT, 1994; ROSSEAU, SITKIN, BURT et al., 

1998). A confiança é comumente ressaltada como componente essencial à manutenção e ao 

desenvolvimento da dinâmica relacional (DWYER, SCHURR e OH, 1987; WILSON, 1995), 

funcionando como um redutor de incertezas (riscos) e vulnerabilidades (BERRY, 1995).  

Não existe consenso sobre o que de fato seria confiança, mas, em linhas gerais, é vista 

como sendo a expectativa generalizada de um sujeito de que pode acreditar na palavra do 

outro (FROST, STIMPTON e MAUGHAN, 1978), em sua integridade, competência e honestidade 

(MORGAN e HUNT, 1994) e na previsibilidade de seu comportamento em uma dada situação 

(GRÖNROOS, 2000b). Além disso, o escopo da noção de confiança engloba também a 

habilidade e motivação do parceiro para atender às necessidades e aos interesses da outra 

parte, segundo se estabeleceu implícita ou explicitamente (SHETH, MITTAL e NEWMAN, 2001).  

Dessa forma, a confiança pode ser tratada tanto como um estado psicológico, quanto 

como uma tendência comportamental (KRAMER, 2000). As diversas conceituações de 

confiança, em via de regra, gravitam em torno de três elementos principais: a previsibilidade, 
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a dependência e a crença (GROSSMAN, 1998). No entanto, para Giddens (1991), a confiança 

está relacionada acima de tudo à ausência no tempo e no espaço, posto que não haveria a 

necessidade de se confiar em alguém cujas atividades fossem continuamente visíveis e cujos 

processos de pensamento fossem completamente transparentes. Dessa forma, para o referido 

autor, o principal requisito para a atuação da confiança não é a falta de poder, mas a falta de 

informação plena. 

Destacamos que a confiança não é “instantânea”, mas sim algo que os parceiros vão 

adquirindo ao longo da relação, pois ela se desenvolve a partir de experiências passadas e 

ações anteriores (GOUNARIS e VENETIS, 2002; MOORMAN, DESHPANDE e ZALTMAN, 1993). 

Tendo isso em vista, pode-se admitir que, no começo de um relacionamento, uma parte confia 

parcialmente na outra, mas a outra responde confiando um pouco mais nesta e essa troca de 

acréscimo de confiança tende a continuar com o passar do tempo até que um dos parceiros 

quebre o ciclo (ZAK, GOLD, RYCKMAN et al., 1998). 

Além de poder ser depositada em pessoas, a confiança também pode ser depositada em 

processos ou em instituições (ou seja, em “sistemas abstratos”, segundo a concepção de 

GIDDENS, 1991). Nos relacionamentos de negócios, a confiança nos processos é baseada nas 

experiências passadas dos consumidores com as operações da empresa. Em relação às 

instituições, a confiança é estabelecida por intermédio dos mecanismos formais (i.e., do 

profissionalismo ou “competência”) (HOSMER, 1995).  

Por fim, não se pode deixar de mencionar que a confiança sofre influência de fatores 

contextuais e situacionais (SINGH e SIRDESHMKH, 2000), de modo que a sua natureza e a 

importância podem variar de acordo com as características de uma determinada cultura ou 

sociedade (FUKUYAMA, 1995). No entanto, a confiança tende a se tornar mais relevante à 

medida que aumenta a percepção de riscos (ou de perda) e/ou a interdependência entre os 
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parceiros de um relacionamento, no sentido de que os interesses de uma parte não podem ser 

completamente atingidos sem a colaboração da outra (ROSSEAU, SITKIN, BURT et al., 1998). 

2.1.2.2.19 Interdependência 

A interdependência implica que o comportamento de cada ator organizacional 

enquanto indivíduo interagente é, em algum grau (e de algum modo), coordenado e 

influenciado pelo comportamento do outro. Assim, quando uma parte deixa completamente de 

exercer influência sobre a outra, pode-se dizer que já não há mais relacionamento (BARNES, 

2002). Para identificarmos o nível de interdependência entre os parceiros, é importante 

observar, primordialmente, a freqüência com a qual eles interagem e a variação na natureza 

das interações (FOURNIER, 1994; HAYS, 1988; KELLEY, BERSCHEID, CHRISTENSEN et al., 

1983). Neste sentido, é relevante observar não só o número de interações que compõe o 

relacionamento em uma unidade de tempo, mas também o intervalo de tempo entre as 

interações. Ademais, cabe analisar se essas interações possuem natureza intermitente ou 

regular, o que nos permite entender as relações como sendo discretas ou contínuas.  

Portanto o nível de interdependência se refere à importância dos eventos de interação 

e/ou a magnitude das mudanças produzidas nas partes provocadas pelas suas influências de 

ações mútuas (KELLEY, BERSCHEID, CHRISTENSEN et al., 1983). Neste sentido, os parceiros 

podem influenciar um ao outro de diversas maneiras ou, ainda, restringir sua influência a 

esferas mais específicas (HAYS, 1988). 

Essa interdependência significa que não existe limite claro entre as atividades e os 

recursos de um ator organizacional e aqueles pertencentes aos seus parceiros. Portanto o 

isolamento é concebido como um contra-senso. Isto porque todos estão, em maior ou menor 

grau, ligados entre si, interconectados em redes, imbricados por interações complexas, visto 
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que individualmente tanto os atores como suas organizações são incompletas e, portanto, 

dependentes de recursos e habilidades de outros (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). 

2.1.2.2.20 Natureza dos Vínculos Relacionais 

Os elos que unem os atores organizacionais em suas interações de negócios podem ser 

definidos por meio de objetivos, tarefas, obrigações ou investimentos comuns, ou ainda 

podem ser fundamentados em algum aspecto emocional (FOURNIER, 1994). Assim, os 

vínculos entre atores organizacionais podem ser tanto positivos (predominância de um caráter 

afetivo) (DWYER, 2000), quanto negativos (com a predominância de forças repulsivas) 

(HARRE, 1977; WISH, DEUTSCH e KAPLAN, 1976). 

Mesmo entendendo que os atores mantêm vínculos a partir de elos mais objetivos, 

como, por exemplo, os financeiros e comerciais, não podemos esquecer que estamos lidando 

com indivíduos e, portanto, temos de levar em consideração os componentes emocionais. 

Nesse sentido, nas relações com seus parceiros, uma das partes sente-se reconhecida quando 

percebe algum tipo de tratamento especial durante as interações (BITNER, 1995; BITNER, 

GWINNER e GREMLER, 1998; HENNIG-THURAU, GWINNER e GREMLER, 2002). Quando estas 

percepções acontecem, os vínculos tendem a se tornarem mais fortes, o que faz com que os 

parceiros, mesmo sabendo que são livres para escolher outras alternativas existentes e viáveis, 

não troquem de parceiros.  

A manutenção de um relacionamento também parece ter associação com o fato de as 

atividades dos parceiros estarem suprindo suas demandas mútuas, sejam elas funcionais ou 

hedônicas. Em situações em que isso não ocorre, o relacionamento tende a ir se tornando cada 

vez mais fraco até o ponto em que pode se extinguir (FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998). 

Porém esta situação pode perdurar por causa da “força do hábito”, ou seja, do comportamento 

rotineiro, ou ainda pelo fato de existir algum componente emocional de considerável 
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ressonância entre as partes. Por outro lado, em relacionamentos baseados em alguma forma de 

compulsoriedade, restrição ou dependência, o descarte do parceiro tende a ser mais rápido 

(BENDAPUDI e BERRY, 1997).  

Uma assimetria entre as partes pode ser geradora de uma situação “forçada”. Suas 

origens podem estar em aspectos mercadológicos, técnicos, funcionais, econômicos, legais, 

dentre outros (HANSEN, 2000). Vínculos forçados podem ser deliberadamente impostos por 

uma parte ou podem ocorrer em decorrência de fatores circunstanciais, como nos casos dos 

monopólios, por exemplo. Sintetizando as observações distintivas entre a natureza dos 

vínculos e, ao mesmo tempo, buscando traçar as suas conseqüências, Bendapudi e Berry 

(1997) afirmam que as restrições determinam apenas a estabilidade do relacionamento (i.e., se 

ele persistirá) ao passo que a dedicação (reflexo do desejo genuíno pela existência do “nós”), 

além da manutenção, determina a qualidade da relação (i.e., se ela se expandirá). 

2.1.2.2.21 Adaptação 

Ainda que os parceiros relacionais comumente se empenhem em seguir as normas que 

regem a relação entre eles, nem sempre isso é possível em virtude de essas interações serem 

fenômenos em devir e assim demandam constantes adaptações (BURGOON, STERN e 

DILLMAN, 1995; FLOYD, 1999). De forma geral, uma adaptação ocorre quando os parceiros 

envolvidos em um relacionamento modificam os seus comportamentos para se ajustarem aos 

do outro ou a eventos externos inesperados. 

Contudo, tendo em vista que todo relacionamento é único em suas peculiaridades, 

cada uma das partes pode exigir diferentes esforços de adaptação do parceiro. A princípio, 

esses esforços de adaptação seriam maiores no início da relação, funcionando como meio de 

desenvolver a confiança. Com o passar do tempo, a adaptação serviria para expandir e 

consolidar a relação (FORD, 1980, 2004; HALLÉN, JOHANSON e SEYED-MOHAMED, 1993). 
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As adaptações representam investimentos realizados pelos atores em suas parcerias e 

podem servir para aproximá-los cada vez mais, fazendo com que o custo do término do 

relacionamento se torne mais elevado para uma das partes ou para ambas (BARNES, 2002; 

FOURNIER, 1994; WILSON, 1995). Por outro lado, a exigência contínua de grandes esforços de 

adaptação pode fazer com que algum dos parceiros opte por não estreitar os laços que os liga 

ao outro ou até mesmo considere a dissolução da relação (GUMMESSON, 2002; FORD, 1980). 

2.1.2.2.22 Participantes da Interação 

A partir da literatura apresentada pelos pesquisadores do IMP-Group ao de sua 

existência, inferimos que os processos de interação e os relacionamentos entre organizações 

tendem a depender não apenas dos elementos da interação, mas também das características 

das partes envolvidas. Isto inclui aspectos relacionados tanto ao ator organizacional como às 

organizações que representam. No modelo interacional apresentado pelo grupo em 1982 

(HÅKANSSON, 1982), são consideradas características intrínsecas das organizações e dos 

indivíduos interagentes que as representam.  

Quanto às variáveis organizacionais, esse modelo contempla as tecnologias que 

utilizam; a experiência organizacional; seu tamanho ou porte e sua gestão e os indivíduos que 

desempenham seus papéis na organização. Neste estudo, porém, por estarmos olhando para 

indivíduos que representam organizações que se encontram inseridas num cluster, no qual a 

tecnologia é homogênea e permeia todas as organizações que fazem parte desse arranjo 

produtivo, optamos considerá-la parte do ambiente. Pela mesma razão, a experiência que 

observamos não está associada diretamente à organização, mas sim ao ator organizacional 

enquanto indivíduo. 
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2.1.2.2.23 Porte e Gestão das Organizações. 

Uma característica que modera o processo interacional é a estrutura ou quantidade de 

recursos controlados diretamente por cada uma das partes. Neste sentido, o nível de 

centralização, especialização e formalização influenciam o processo de interação de várias 

maneiras. Podemos mencionar o número de interagentes, os processos de troca, os meio de 

comunicações utilizadas, os processos de formalização das interações, a natureza dos 

produtos, serviços e demais recursos envolvidos, entre tantas outras. 

O tamanho ou porte das organizações representadas pelos atores organizacionais que 

estão envolvidas em uma interação também fornece, para cada uma delas, condições 

diferenciadas no processo interacional. Representantes de organizações de maior porte que 

quase sempre controlam muitos recursos e, por isto, têm mais poder em suas redes, realizam 

suas atividades interacionais considerando e utilizando estas assimetrias de poder. É relevante 

lembrar que a busca pelo controle de recursos é considerada uma das principais motivações e 

um dos principais objetivos das atividades empreendidas por um ator organizacional (FORD, 

GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 1982). Para Ford (2002), este é um problema 

associado a processos administrativos e estratégicos, nos quais o principal problema está 

associado à capacidade de se conseguir categorizar, da melhor forma possível, os parceiros e, 

assim, poder atuar na intenção de minimizar os problemas de conflito/cooperação e de 

poder/dependência. Claramente, este autor propõe um processo de segmentação de parceiros. 

Como operacionalizar esta segmentação quando os atores estão operando em ambientes cada 

vez mais fragmentados e individualizados? 

2.1.2.2.24 Os indivíduos e sua Formação 

Os termos do modelo interacional considerados pelo grupo de pesquisadores nórdicos 

como relevantes são a experiência, a maturidade e a competência do ator organizacional. Não 
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apenas no âmbito de uma interação específica, mas também suas experiências e atividades 

vivenciadas em outras circunstâncias e em outras ocasiões. Os processos de aprendizagem 

relacional a partir da experiência vivida parecem interferir na constituição de relacionamentos 

atuais, na medida em que influenciam na percepção, na avaliação e nas atividades realizadas 

em um momento de interação inerente ao processo (HÅKANSSON, HAVILA e PEDERSON, 

1999). Essas experiências, adquiridas no cotidiano, tendem a mudar a forma pela qual um ator 

organizacional realiza suas atividades associadas à construção de relacionamentos de 

negócios. 

Os aspectos do ambiente e atmosfera relacional tendem a receber influências das 

experiências de alguns atores organizacionais (METCALF, FREAR e KRISHNAN, 1992). Os 

processos de interação, não são as organizações que têm experiências, mas sim os indivíduos 

que a constituem e representam. Em outras palavras, é este indivíduo interagente quem troca 

informações, desenvolve relacionamentos, constrói laços sociais e toma decisões que irão 

influenciar suas organizações. 

Na medida em que colocamos o ator organizacional desempenhando o papel principal 

no processo e a organização em um segundo plano, não temos como ignorar sua 

personalidade, experiências e motivações como moderadoras e influenciadoras da construção 

de relacionamentos. Ademais, os papéis que exercem e a forma como desempenham são 

consideradas condicionantes para o relacionamento. Por esta razão fomos buscar nos estudos 

dos relacionamentos que abordam no indivíduo relacional estas características. 

Na construção de relacionamentos, os parceiros devem possuir recursos necessários e 

atraentes ao outro (HÅKANSSON e WALUSZEWSKI, 2005; HUNT e MORGAN, 1996). A 

competência se traduz num conjunto de habilidades ou atributos que o ator possui e que pode 

garantir o sucesso de um projeto. Obviamente, os parceiros podem ser enquadrados em níveis 

diferentes de acordo com os tipos de competência requeridas em uma dada relação. Portanto, 
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uma parceria pode ser formada entre indivíduos com competências similares ou 

complementares. Contudo o “efeito halo” pode ocorrer, e um parceiro bastante competente 

em uma área, pode ser julgado competente também em outras sem necessariamente o ser 

(DWYER, 2000).  

É esse vivido que tende a auxiliar o ator em determinadas situações com que se 

depara, notadamente em ambientes mais conturbados e com níveis mais elevados de 

incertezas. Nestes, ser mais experiente pode fazer os atores adequarem melhor as suas 

organizações aos mercados que operam. Esta competência adquirida ou expertise do ator 

organizacional é considerada de importância fundamental (ALBA e HUTCHINSON, 1987). Os 

“experts” (que já passaram por ou estão em vários relacionamentos) conseguem avaliar as 

objetivações da tipificação da empresa e dos outros (e.g., concorrentes) de forma mais 

intuitiva e, portanto, mais rápida, já que, quanto mais recursos possuem, mais fácil lhes é 

conhecer a socialização primária das empresas. Devido a isso, eles tornam-se mais críticos no 

que se refere ao engajamento, bem como à construção de relacionamentos com determinada 

organização (ROSENBERGER, 2000).  

Por sua vez, aquele com menos “expertise” pode perceber um nível maior de risco no 

processo de escolha dos parceiros. Para tentar reduzir esse risco, alguns procuram se tornar 

“leais” a determinado parceiro (SHETH e PARVATIYAR, 1995). Nesse sentido, a ausência de 

expertise aumenta a probabilidade de dependência de um parceiro em relação a outro. A 

expertise de um ator também influencia a receptividade do outro em estabelecer e manter 

relações de longo prazo com ele (BENDAPUDI e BERRY, 1997).  

Os parceiros tendem a confiar naqueles que possuem elevado grau de expertise, 

devido à alta capacidade destes em entregar aquilo que prometem (CROSBY, EVANS e 

COWLES, 1990; SWAN, TRAWICK e SILVA, 1985). Tal aspecto afeta positivamente tanto a 

confiança quanto a dependência entre os parceiros (BITNER, 1995), aumentando, dessa 
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maneira, o valor do “nós” para uma das partes. Essa dependência tende a ser maior à medida 

que a expertise de uma das partes não pode ser facilmente “substituída” pela expertise 

apresentada por outros possíveis parceiros. Nesse sentido, quando a discrepância entre a 

expertise entre os parceiros é grande, existe uma tendência de este último se sentir vulnerável 

(BENDAPUDI e BERRY, 1997). 

2.1.2.2.25 O Processo de Interação 

O processo de interação é o meio pelo qual as trocas entre os parceiros acontecem. 

Três são os pilares do pensamento do IMP-Group apresentados por Ford (2002). A teoria de 

custos de transação, a teoria de dependência de recursos e a teoria de redes. O processo de 

interação é entendido pelo grupo nórdico como uma forma de sobreviver, posto que não há 

como se controlarem, diretamente, todos os recursos de que se necessita (teoria de 

dependência de recursos). Assim, por meio dos relacionamentos, uma rede de interações é 

formada (teoria de redes) para que seja possível controlar recursos que outros atores possuem. 

Os relacionamentos, por sua vez, são necessários e interessantes na medida em que reduzem 

os custos de transação entre os parceiros.  

Apesar de muitos dos pesquisadores do IMP-Group buscarem diretamente em 

Williamson (1975) alguns dos subsídios de que necessitam para a construção de suas 

argumentações sobre as trocas (FORD, 2002), em nosso estudo, fomos auxiliados por Coleman 

(1990)e sua teoria da ação coletiva (interação entre indivíduos) para tentar explicar como se 

dá o surgimento de normas, regras ou, em sentido mais amplo, instituições. Assim, este autor 

nos forneceu uma explicitação dos fundamentos desta vertente teórica, posto que seu trabalho 

também se fundamenta na teoria de custos de transação.  

A partir de Coleman (1990), olhamos para uma teoria social que procura explicar as 

interações entre indivíduos de forma a gerar ações coletivas, e como estas relações 
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estabelecidas entre os indivíduos criam um sistema de comportamentos que volta a lhes 

influenciar, formando a estrutura social. Destacamos, em Coleman (1990), a busca da 

explicação da interação social. Neste sentido, ele procura fornecer um instrumental teórico 

para compreender o surgimento das instituições a partir do comportamento dos indivíduos. 

Assim, o trabalho deste autor procura criar uma teoria que não apenas fornece explicações 

para as ações no plano individual e econômico, mas também nas demais esferas das relações 

sociais, como a política, a sociologia, o direito, etc.  

Ele inicia sua teoria apresentando os elementos básicos da análise. Dois deles são os 

atores e os recursos. Os outros dois estão associados às relações entre os elementos e àquelas 

entre os atores e os recursos. Assim, tem-se: o controle, que é a relação do ator com seu 

próprio recurso, e o interesse, que é a relação do ator sobre recursos de outros atores. Coleman 

(1990) toma como pressuposto que a ação só existe no nível individual e que o nível do 

sistema surge como propriedades emergentes da interação entre as ações individuais.  

Para ele, a interação existe porque os atores não têm controle sobre todos os recursos 

sobre os quais têm interesse. Apesar de atores serem levados, em um primeiro momento, a 

pensar em termos econômicos (custos mais baixo), Coleman (1990) dá um sentido mais geral, 

pois afirma que os atores são muito mais que agentes econômicos, são indivíduos que mantêm 

relações em suas vidas sociais (e.g., políticas, econômicas, sociológicas, jurídicas, culturais). 

Quanto aos recursos, ele alega que é ingênuo considerá-los como sendo apenas bens públicos 

ou privados, mas também incluem, por exemplo, o controle da ação de outros atores. Nesse 

sentido, colocar como recurso o controle sobre a ação dos outros e, assim, a possibilidade da 

alienação do direito do controle de ação, claramente remete à esfera política, por se tratar de 

uma forma genérica de falar de relações de transferência ou delegação de poder. 

A relação de controle é uma generalização do conceito de propriedade para além da 

esfera econômica (e jurídica). O desejo de alienação do controle é uma generalização do 
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conceito de oferta e a relação de interesse pode ser considerada uma generalização do 

conceito de demanda. O conceito fundamental que se deriva dos elementos anteriores é o de 

ação que surge nas relações entre os atores, controladores de recursos que buscam satisfazer 

seus interesses.  

Assim, são apontados três tipos de ação. A primeira está associada ao exercício de 

controle sobre recursos próprios (de controle direto). Este tipo não tem interesse para uma 

teoria da ação coletiva. Na segunda, têm-se as transações, que acontecem quando um ator 

utiliza os recursos que controla para conseguir o controle dos recursos controlados por outro 

ator, pelos quais tem interesse. Por fim, encontram-se as transferências unilaterais que tomam 

forma quando o controle sobre os recursos alheios é obtido pelo ator sem que ele precise 

utilizar seus recursos próprios. Estas últimas também não têm interesse para uma teoria da 

ação coletiva na medida em que não envolve relações entre atores, mas a decisão unilateral de 

um ator para com outro.  

As transações são as ações importantes no processo de compreensão da teoria da ação 

social de Coleman (1990) e podem ser consideradas como uma generalização do conceito de 

trocas, estendendo a sua lógica para as demais relações sociais. Para isto, o autor usa a 

expressão trocas sociais. Para ele, as trocas surgem no sentido de diminuir as discrepâncias 

entre controle e interesse, pois os atores têm controle sobre certos recursos, mas têm interesse 

em outros que estão sob controle de outros atores organizacionais. As trocas tendem a levar a 

uma situação de equilíbrio na medida em que os atores as fazem para realizarem seus 

interesses. Outro conceito relevante para compreender as trocas sociais é o controle 

constitucional, que é o controle de recursos similar ao conceito de dotação inicial da teoria 

neoclássica. 

Na Abordagem Interacional, a troca de produtos normalmente é a atividade essencial 

dos episódios de curto prazo, na qual as demais atuam de forma coadjuvante. Dessa forma, as 
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características intrínsecas e mesmo extrínsecas desses produtos passam a ter importância na 

intenção de uma das partes em repetir a troca. As demandas do outro interagente devem ser 

supridas pela oferta de tal forma a satisfazer o outro. Caso alguns pontos demandados por 

uma das partes não atinjam os pré-requisitos mínimos, isto pode pôr fim a quaisquer tentativas 

futuras de interações.  

As trocas de informações são igualmente importantes. Entre as quais mencionamos 

aquelas relacionadas aos aspectos técnicos, econômicos ou mesmo organizacionais. Uma 

característica interessante das trocas de informação é o fato de estas transferências poderem 

ser realizadas tanto de forma direta como indireta, quer por meios pessoais ou impessoais. A 

formalização das trocas de informações também deve ser considerada, posto que o nível de 

formalidade tende a depender dos tipos de atores envolvidos, do contexto ao qual estão 

inseridos e do estágio de relacionamento entre as partes. 

A quantidade, freqüência e volume de recursos financeiros circulantes entre as partes 

apontam para a importância econômica dos relacionamentos. Muitas vezes, a falta deste 

recurso pode estar relacionada tanto à escassez, como as dificuldades ao seu acesso, o que 

tende a inibir ou mesmo impossibilitar a consecução de relacionamentos de negócios entre 

dois ou mais atores organizacionais no longo prazo.  

As trocas sociais, por seu turno, exercem importante função na redução das incertezas 

entre os dois atores envolvidos em uma parceria de negócios (HÅKANSSON e ÖSTBERG, 1975). 

Estas trocas são particularmente significantes quando existem distâncias entre os parceiros, 

ou, ainda, quando suas experiências são limitadas. Os episódios nos quais acontecem as trocas 

sociais são igualmente importantes, pois reduzem as dificuldades que, porventura, possam 

ocorrer no curto prazo, bem como servem para manter o relacionamento ativo entre as 

transações.  
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Porém, para Ford (2002) , a principal função das trocas sociais está nos processo de 

longo prazo, visto que o tempo fornece condições para que as partes aumentem seus níveis de 

contato, tanto em intensidade quanto em freqüência. Ademais, deve ser contemplada a 

possibilidade de que alguns acordos operacionalizados entre os parceiros não sejam 

totalmente formalizados, mas sim como conseqüência da confiança mútua (MACAULY, 1963). 

Sendo assim, esta confiança passa a ser fruto de um processo social que demanda tempo e que 

depende tanto da experiência individual do ator organizacional como da avaliação positiva da 

execução dos processos de troca dos demais elementos.  

2.1.3 Modelo AESR (Atividade, Episódio, Seqüência e 
Relacionamento)  

Para a análise do processo de interação, é importante que possamos diferenciar os 

episódios ou relações de curto prazo com os relacionamentos de longo prazo, uma vez que 

estes afetam e são afetados pelos primeiros (episódios). Como podemos ver na Figura 3, os 

episódios são subdivididos em: trocas de produtos (bens ou serviços), trocas de informações, 

trocas financeiras e sociais. Sua dinâmica muito se assemelha à lógica pensada por Coleman 

(1990), notadamente ao analisarmos os três modelos (Interacional, AESR e AAR) como um 

todo. 

Em um estudo realizado no início dos anos oitenta, Ford (1980) sugere que alguns 

construtos devem ser considerados ao se analisar os relacionamentos, entre os quais: 

conhecimento, investimento, adaptações, confiança, comprometimento e distância. Ele parte 

do pressuposto de que, nos relacionamentos de negócios de longo prazo, as organizações 

podem obter benefícios mútuos. Entretanto, para que este relacionamento aconteça, é preciso 

que as partes venham a se conhecer mutuamente, mais precisamente no que se refere às 
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habilidades umas das outras, para que possam acoplar de forma harmoniosa suas 

competências. Os investimentos, tanto de recursos tangíveis, como intangíveis por parte de 

ambos os lados é outro termo importante.  

As adaptações também foram consideradas por Ford (1980) e quase sempre estão 

presentes. Entre estas adaptações, encontram-se os tratamentos diferenciados e exclusivos 

recebidos por alguns parceiros. Este procedimento pode ser entendido como investimento na 

forma de adaptações que um ator organizacional faz, além dos seus procedimentos usuais para 

se ajustar ao outro. Apesar de algumas destes estarem resguardados formalmente em 

contratos, outros podem simplesmente acontecer por meio de ajustes informais ou naturais. 

Sabemos que a confiança e o comprometimento nos relacionamentos são fundamentais 

(DUNCAN e MORIARTY, 1998; GANESAN, 1994; HALLÉN e SANDSTORM, 1991; MORGAN e 

HUNT, 1994), entretanto o nível de confiança e de comprometimento tende a variar de um 

relacionamento para outro. Cada relacionamento tem uma história específica em termos de 

como os parceiros se tratam mutuamente, do grau de confiança e comprometimento que é 

construído entre eles e do nível de formalidade contratual entre as partes. 

A distância entre os atores inseridos em uma parceria de negócios é outro termo 

importante. Está associada, notadamente, aos aspectos sociais, culturais, tecnológicos, 

espaciais e temporais (e.g., tempo transcorrido entre o momento do fechamento do negócio e 

a sua realização integral pelas partes). A tendência é de que quanto mais forte se tornarem os 

laços relacionais, menores serão as distâncias. Ao mesmo tempo, caso não sejam diminuídas 

as distâncias, os laços fortes tenderão a não acontecerem. Em suma, um condiciona o outro e 

vice-versa. 

É relevante salientar que alguns relacionamentos entre organizações podem não passar 

de única troca, mas esta transação pode ter levado anos de negociações (interações) antes de 

um acordo ser feito ou de uma nova tecnologia ter sido desenvolvida (troca). Em outras 
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palavras, pode ter havido inúmeros contatos e momentos de interações ao longo do processo. 

Outros, por sua vez, podem envolver muitas interações em intervalos de tempo menores e de 

forma contínua, tais como: negócios de prestação de serviço ou a entrega de componentes 

para uma linha de produção.  

Um relacionamento pode, ainda, ser muito produtivo para ambos os lados e o volume 

de interações entre as partes pode vir a crescer rapidamente, como pode ser insatisfatório para 

um dos parceiros ou para ambos, que estão envolvidos. Neste caso, as interações, 

simplesmente, tornar-se-ão inertes ou uma fonte de constantes conflitos e recriminações. 

Tem-se, ainda, um terceiro tipo de relacionamento o qual pode ser estabelecido a partir de um 

baixo nível de interação, onde uma parte interage apenas em situações emergenciais sem 

nenhuma intenção de estabelecer vínculos, intencionando apenas resolver um problema 

imediato. 

Sendo assim, existem diferentes fases de desenvolvimento pelas quais passa um 

relacionamento entre organizações. Porém nem todos os relacionamentos movem-se para cada 

um desses estágios de uma forma pré-determinada. Mesmo porque em um mundo 

fragmentado e permeado por incertezas, dificilmente é possível realizar e mais ainda 

implementar um planejamento ou estratégia de sucesso para a construção de laços fortes e de 

longo prazo, mesmo porque existem questionamentos quanto às vantagens de se terem muitos 

laços fortes (GRANOVETTER, 1973).  

Mesmo sendo os modelos uma representação simplista e estática da realidade, muitas 

vezes inaplicáveis no cotidiano de negócios, eles facilitam o entendimento do que se está 

tratando. Neste sentido, o ciclo apresentado do desenvolvimento de relações de negócios nada 

mais é do que uma ilustração que apresenta uma percepção evolutiva em um dado momento. 

É relevante lembrar que o estudo aconteceu em uma época de forte influência do 

funcionalismo nas práticas mercadológicas. 
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Ford (1980) chamou o primeiro estágio do processo de pré-relacionamento. Esta fase é 

aquela na qual as maiores dúvidas acontecem. Uma das mais importantes é decidir se é ou não 

necessário procurar um parceiro para a realização de uma determinada atividade, como o 

desenvolvimento de uma nova tecnologia. A definição sobre aquilo a que cada uma das partes 

aspira do relacionamento; sobre o que será preciso investir para fazer o relacionamento 

funcionar; sobre as necessidades de aprendizado e o retorno deste; bem como os retornos 

indiretos da parceria e os aspectos relacionados à confiança e ao comprometimento, cujos 

níveis são baixos neste estágio. É nesta fase onde acontece uma avaliação mútua do potencial 

das partes envolvidas na intenção de que seja concebida a possibilidade de um possível 

relacionamento de negócios. Esta avaliação pode ser iniciada por um episódio em particular 

em um relacionamento existente, uma avaliação genérica da performance de um ator e outras 

fontes de informação. Entretanto ela é condicionada pela experiência, incertezas e a distância 

existente entre as partes.  

No segundo estágio, considerado de caráter exploratório, as partes já estão engajadas 

numa discussão ou negociação sobre uma possível troca (e.g. informações, conhecimento, 

competências). Nesta fase, muito se procura conhecer sobre o outro e a troca de informação é 

freqüente. Uma parte ainda não tem certeza se a outra está realmente comprometida em 

construir algo em comunhão e por um período de tempo mais longo. A transparência é 

considerada vital, para que haja confiança entre as partes e, conseqüentemente, parte-se para 

um estágio de desenvolvimento mais íntimo de relacionamento. Por ainda haver baixa 

confiança entre as partes, muitos compromissos ainda são fundamentados em contratos 

formais. É o cumprimento destes contratos e os investimentos adicionais (muitas vezes 

informais) realizados pelas partes que vai gerando o aumento da confiança e da percepção de 

comprometimento. A experiência com o parceiro comercial é baixa, a incerteza é alta. Existe 
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certa distância entre os parceiros e os custos operacionais, associados à construção do 

relacionamento ainda são baixos. 

Em seguida, vem o estágio de desenvolvimento. Este ocorre quando o número e a 

freqüência de interações entre as partes estão em crescimento ou mudando suas características 

de maneira positiva. Também é caracterizado por intenso aprendizado mútuo, o que leva a 

uma redução de incertezas sobre as ambições e habilidades do outro. Nesta fase, as partes 

tendem a perceber melhorias nas interações, apesar disto, não são condições suficientes para 

construir confiança entre elas. Ford (1980) encontrou evidências da necessidade de os 

parceiros mostrarem vontade e determinação em se adaptarem às requisições do outro. Sendo 

assim, as adaptações informais passam a ser os maiores indicadores de comprometimento com 

o relacionamento. Nesta fase, a experiência com o parceiro de negócios tende a aumentar e a 

incerteza diminuir, o mesmo acontece com a distância. O comprometimento entre os parceiros 

aumenta, notadamente pelas demonstrações oriundas de adaptações informais.  

Em um determinado momento, o relacionamento entre os atores tende a atingir um 

estágio mais maduro. Isto acontece quando cada um dos parceiros de negócios passa a ter um 

maior conhecimento mútuo, ou seja, após diversas interações. Nesta fase, a experiência com o 

parceiro comercial é grande, e a incerteza é minimizada pelos processos de adaptações 

formais e informais acontecidos. A distância é consideravelmente reduzida. Mesmo neste 

estágio mais maduro, não há certezas se as adaptações, comprometimentos e confiança 

continuarão crescendo, uma vez que podem estabilizar ou mesmo decrescer. 

Embora seja possível verificar que nem todas as interações entre organizações 

acontecem dentro de relacionamentos de negócios próximos, intensos e de longo prazo, o 

desenvolvimento e desempenho de uma organização podem estar associados à habilidade de 

seu dirigente (ator organizacional) em desenvolver e manter relacionamentos de negócios. 

Independentemente da força dos laços que existem entre dois atores organizacionais, o 
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relacionamento entre eles é considerado por Ford (1980) como sendo um receptáculo para as 

experiências combinadas dos parceiros de negócios. O relacionamento, assim, consiste de 

regras e normas aprendidas, compartilhadas e, mais ainda, construídas de comportamentos 

que fornecem uma atmosfera (clima relacional) na qual interações episódicas acontecem. 

Estes episódios podem estar associados com negociações, contatos sociais, intercâmbio de 

informações.  

Cada um destes episódios afeta e é afetado pelo relacionamento como um todo, ou 

seja, pelo conjunto de todas as interações individuais experienciadas pelas partes ao longo do 

tempo. Assim, a construção de um relacionamento de negócios pode ser considerada como 

sendo composta por uma série de estágios transversais e longitudinais, caracterizada por um 

aumento de adaptações mútuas, redução de distâncias e aumento do comprometimento e da 

confiança entre as partes (FORD, 1980). 

Holmlund (2000) apresenta um modelo que auxilia na visualização desta descrição 

dada por Ford (1980). Ela contempla esta construção de relacionamento de negócios de longo 

prazo baseado exatamente em uma estrutura de atividades, episódios, seqüências e 

relacionamentos que formam níveis hierárquicos de interações diádicas, que acontecem dentro 

de um espaço temporal. Ela considera a possibilidade de que, no processo de construção de 

relacionamentos de negócios, algumas das interações (atividades ou atos) possam não ser 

positivas. Em outras palavras, seu modelo contempla a existência de conflitos entre as partes. 
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FIGURA 3 – Modelo seqüencial de construção de relacionamento 
Fonte: Holmlund (2000) 

 

Como apresentadas na Figura 3, as atividades são consideradas como sendo a menor 

unidade de análise do processo de interação entre as partes envolvidas na constituição de um 

relacionamento e podem estar associadas a quaisquer tipos de elementos de interação (e.g., 

serviços específicos, informações prestadas, aspectos financeiros). Isoladamente, estas 

atividades não geram relacionamento. Para que este possa vir a ocorrer, uma condição 

necessária, mas não suficiente, é que a inter-relação destas atividades formadoras da menor 

parte de um relacionamento (o episódio) seja considerada ou percebida como sendo positiva 

para as partes. Vale salientar que cada um destes atos está associado a um sentido que lhes é 

dado por quem o realiza. Independentemente dos princípios que venham a dar direção e 

sentido a este ato, estes têm de nortear atitudes e ações que façam com que o episódio seja 

considerado positivo pelo outro.  

Para Holmlund (2000), os episódios são entendidos como uma série de atividades 

(interações) que ocorrem numa relação de negócios que apresenta algum histórico de 

interações (atos) e representa um processo de troca em particular. A inter-relação de episódios 

forma o próximo nível denominado por ela de “seqüências de eventos”. Estas podem ser 

definidas em termos de períodos de tempo, pacotes de serviços, campanhas promocionais, 
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projetos ou a combinação destes. Um conjunto destas “seqüências”, quando percebido de 

forma positiva, tende ao estabelecimento dos relacionamentos. 

Neste sentido, a análise de uma seqüência de episódios inter-relacionados pode conter 

vários tipos de interações que têm a capacidade de fornecer benefícios para os parceiros, 

sobretudo no tocante à melhoria do conhecimento mútuo de habilidades e competências. 

Independente de ser próximo ou não, de ser um laço forte ou fraco, os relacionamentos entre 

dois atores organizacionais representam o “local” nos quais as experiências dos participantes 

são combinadas. Consiste do aprendizado de regras e normas de comportamento (construção 

social) que, por sua vez, constituem uma atmosfera, na qual episódios acontecem (SUTTON-

BRADY, 2001A).  

2.1.4 Modelo AAR (atores, atividades e recursos) 

A abordagem interacional norteadora de nosso entendimento sobre os relacionamentos 

entre organizações tem como um de seus pilares a teoria de custos de transação e como 

mencionamos, iremos olhar para as trocas primordialmente a partir do trabalho de Coleman 

(1990). Os processos de troca que acontecem dentro dos relacionamentos são estruturados 

IMP-Group (FORD, 2002, 2004; HÅKANSSON, 1982) e apresentados a partir do Modelo de 

Ator, Atividades e Recursos (AAR). De forma genérica, é apresentada a maneira pela qual os 

atores desempenham atividades voltadas para o controle e utilização dos recursos disponíveis 

em seu ambiente de negócios de tal sorte que possam servir de subsídio à realização de 

objetivos organizacionais. 

O modelo segue uma lógica na qual os parceiros comerciais tendem a conhecer-se 

mutuamente com o passar do tempo, passando a apresentar tarefas similares, como 

administrar o portfolio de relações. O resultado final de uma empresa não mais depende 
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exclusivamente das ações empreendidas pelos atores organizacionais que a representam ou 

pelos recursos que controlam diretamente, mas agregam-se àquelas ações e recursos 

diretamente controlados por seus concorrentes, parceiros e outros membros que as cercam. 

Isto significa que o sucesso de uma organização e dos atores que a representam depende do 

entendimento da natureza e da dinâmica de suas parcerias de negócios como um todo (FORD, 

GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 1982, 1989; HÅKANSSON e SNEHOTA, 2000).  

Entendemos o ator organizacional (indivíduo interagente) como elemento integrador e 

administrador do processo. Isto feito por meio da combinação de uma aproximação analítica e 

político-comportamental, em uma concepção complexa do processo de decisão. A visão 

subjetiva apresentada por Elster (1989) resgata o “nós”, fruto da interação entre dois 

interagentes, por meio da inserção do ator organizacional (decisor) que tem desejos e crenças.  

Ao compararmos os conceitos e pressupostos da abordagem interacional do IMP-

Group (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003), com aqueles da literatura de marketing 

tradicional (CHURCHILL, 1995; KOTLER e KELLER, 2006) é possível perceber diferenças 

claras. Apesar disto, para ambas as perspectivas, o mundo é descrito como sendo previsível, 

mesmo levando em consideração que a literatura nórdica já apresenta uma evolução quando 

passa a considerar a agência política como relevante nos processos relacionais. Afirmamos 

isto, a partir da alegação de Håkansson (1989) de que tudo é possível para um ator que tem a 

capacidade de mobilizar outros, ou seja, que tem a habilidade de agregar esforços em prol de 

um objetivo. Para ele, o ator organizacional apresenta grandes limitações quando isolado (fora 

dos fluxos), mas, no momento em que consegue mobilizar outros atores, tudo pode ser 

possível. Esta dualidade se fundamenta na força das díades que, em seu conjunto, formam as 

redes interorganizacionais (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). 

A perspectiva do IMP-Group assume que a constituição deste tecido de interações não 

surge do acaso, são processos nos quais o ator organizacional participa ativamente na sua 
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construção e manutenção. Eles teorizam os relacionamentos interorganizacionais 

fundamentado em três dimensões, ou seja, os atores, as atividades e os recursos, estruturados 

num modelo denominado por eles de Modelo de Atores, Atividades e Recursos (AAR), 

apresentado na Figura 4 (HÅKANSSON e SNEHOTA, 1995).  

 

 
FIGURA 4 – Modelo Ator, Atividade e Recurso (AAR).  
Fonte: Håkansson e Snehota (1995). 

 
 

Ao analisar os resultados do comportamento relacional, algumas regras e rotinas são 

consideradas pelo IMP-Group como as bases para lidar com as complexidades dos ambientes 

como lembra Ford (2002). Para ele, estas normas de condutas são formadas a partir de um 

‘comportamento racional’ coerente com o ambiente no qual as organizações operam. Neste 

sentido, o modelo AAR permite uma análise integrada da estabilidade e desenvolvimento do 

mercado interorganizacional. Enquanto a estabilidade, geralmente considerada como uma 

oposição à mudança e ao desenvolvimento, os pesquisadores do IMP-Group a observa como 

fundamental para o desenvolvimento das organizações (HÅKANSSON e LIND, 2004). Um 

segundo objetivo do modelo é fornecer as bases para que seja possível estudar os papéis dos 

atores nos processos interorganizacionais, apresentando as relações entre estabilidade e 

desenvolvimento. 

O modelo AAR mostrado na Figura 4 é composto por três variáveis, ou seja, atores, 

atividades e recursos. Atores são definidos como aqueles que realizam atividades que visam a 

alterar ou controlar recursos. Atividades são as ações empreendidas pelos atores em direção à 

utilização de recursos, intencionando controlar ou alterar outros recursos. Recursos, por sua 
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vez, é o objeto a ser controlado ou alterado pelos atores por meio de suas atividades. Assim, 

estas variáveis de definições circulares constituem redes de atores, de atividades e de recursos 

que se relacionam entre si. 

2.1.4.1 Atores 

Uma vez que não são as organizações e sim as pessoas que se relacionam, uma 

parceria de negócios normalmente tem início com os primeiros contatos entre atores 

individuais de duas organizações. Nesta fase, é possível que exista uma distância considerável 

entre eles. Essa distância pode ser tanto social, cultural, tecnológica como qualquer 

combinação entre estas. São os atores organizacionais que desempenham os diversos papéis 

na arena ou ambiente de negócios. Neste sentido, todos fazem parte de um tecido que inclui 

uma série de atividades e recursos que guardam entre si certa interdependência que, em seu 

conjunto, influenciam a distribuição de poder na rede.  

São relevantes os fatores macroambientais, como, por exemplo, os aspectos políticos, 

econômicos, sócio-culturais e demográficos (e.g., mudanças nas condições gerais da 

economia, um desenvolvimento tecnológico, uma nova lei), entre outros, que compõem o 

cenário no qual o ator opera, pois tanto estes moldam os comportamentos dos atores, como 

são influenciados por eles. Já que, em seu conjunto, tais influências redefinem as fronteiras 

dentro das quais se desenvolvem as relações entre os atores, podemos afirmar que a maneira 

pela qual eles realizam suas atividades interfere no modo como os relacionamentos de 

negócios acontecem. 

São os atores que controlam as atividades e/ou recursos. Eles apresentam cinco 

características básicas segundo Håkansson e Johanson (1993). A primeira delas é a sua 

capacidade de realizar e controlar atividades. São os atores que determinam isoladamente ou 
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em grupo, quais atividades irão realizar, como irão fazer e quais recursos irão utilizar. Uma 

segunda característica recai no fato de o processo de trocas ser o meio pelo qual eles 

desenvolvem relacionamentos entre si. Neste sentido, cada ator organizacional está imbricado 

em uma rede de relacionamentos nos mais diversos níveis de intensidade e distância, o que 

faz com que seja possível a eles acessar os recursos disponíveis e sob o controle de outros 

atores. 

Uma terceira, conforme apontam os autores, é que as atividades empreendidas pelos 

parceiros de negócios são intencionadas para controlar os recursos existentes em seu 

ambiente, que sejam necessários à solução de um problema organizacional. Este controle 

pode ser direto, quando um ator organizacional tem a posse de um recurso material ou, ainda, 

possui uma determinada competência para a realização de uma atividade qualquer; ou 

indireto, quando apenas por meio dos relacionamentos com outros atores organizacionais (que 

controlam diretamente o recurso em questão) é possível acessá-los. 

A quarta característica está associada à busca pelo controle sobre as atividades e os 

recursos disponíveis. A ênfase no controle parte do pressuposto de que é este que pode ser 

utilizado para o atingimento dos mais diversos objetivos organizacionais. Através do controle 

(direto ou indireto) sobre os recursos e/ou atividades, um ator organizacional pode mobilizá-

los para os mais diversos fins, entre os quais o próprio controle da rede. 

A quinta característica está relacionada aos diferentes níveis de conhecimento que os 

atores têm sobre as atividades, os recursos e os demais atores que estão inseridos em sua rede 

de relacionamentos. Este conhecimento é desenvolvido primordialmente através da 

experiência em atividades dentro das redes. Conseqüentemente, o conhecimento daquelas 

partes da rede que estão mais próximas de um determinado ator é maior do que as questões 

distantes dele. O fato é que os atores conhecem diferentes partes da rede e, mesmo se tiverem 

experiências em relação às mesmas partes, essas experiências não serão idênticas.  
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2.1.4.2 Atividades 

Outro aspecto da interdependência no mercado organizacional é o modo pelo qual as 

atividades empreendidas pelos atores estão interconectadas, interligadas na rede relacional em 

que elas estão inseridas. Se pensarmos no exemplo do relacionamento entre duas partes, os 

resultados, quer sejam positivos quer negativos, serão sempre resultantes da interação e 

adaptação mútua. A divisão das atividades que sustentam o relacionamento, como projeto 

para elaboração e desenvolvimento de novas tecnologias será feita em conjunto por meio de 

parcerias. 

Estas atividades ocorrem quando um ou mais de um ator combina, desenvolve, troca 

ou ainda cria recursos por meio da utilização de outros recursos. Uma vez que os atores 

apresentam características ou competências diferentes, a visão Interacional do IMP-Group 

salienta a tendência de dois diferentes tipos de atividades acontecerem: a primeira delas são as 

atividades de transformação e a segunda de transferência. Enquanto, nas de transformação, os 

recursos são modificados de alguma maneira, normalmente por meio de recursos controlados 

por um determinado ator; nas de transferência, como o próprio nome já indica, acontece a 

passagem do controle direto sobre o recurso de um ator para outro, o que faz com que estas 

sejam os elos das atividades de transformação entre diferentes atores. Por isto, são atividades 

não controladas por um único ator, como tende a acontecer com aquelas de transformação.  

De forma geral, entendemos que as atividades tendem a estar ligadas umas às outras 

de várias formas, constituindo partes de ciclos, nas quais várias atividades interdependentes 

acontecem de forma repetida ao longo do tempo. Um ciclo completo de atividades contém 

tanto atividades de transformação, como de transferência (FORD, 2002). Ademais, certas 

atividades de transferência são realizadas no intuito de criarem condições para que seja 

possível a realização de atividades de transformação e vice-versa. Portanto, um ciclo 
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completo de atividades nunca é controlado por um único ator organizacional (JOHNSEN, 

WYNSTRA, ZHENG et al., 2000). 

Vale salientar que um ator, ao realizar determinada atividade, tende a aprender como 

fazê-la, uma vez que ele tem noção da importância e da dependência que tem o ciclo de 

atividade ou da cadeia de transações da qual esta atividade é parte constituinte. Acredita-se 

que este aprendizado a partir da experiência cria rotinas e regras informais que, de certa 

maneira, institucionalizam estas atividades, sendo desta forma que uma estabilidade básica é 

criada (FORD, 2002).  

Determinados relacionamentos existem quando duas atividades estão ligadas entre si 

por meio de atores, apesar de que as relações entre as atividades implicam que as ligações 

entre elas acontecem independentemente destes atores. Partindo dessa premissa, em uma rede, 

nenhuma atividade realizada isoladamente por um determinado ator é indispensável, uma vez 

que, para o bom funcionamento da rede, estes podem sempre ser substituídos. Isto significa 

que, se uma determinada atividade ou ator não mais estiver disponível à rede, esta irá 

promover eventos de auto-regulação no sentido de se adaptar ou minimizar a ausência daquela 

atividade ou ator em um processo de auto-ajuste ao novo contexto. 

2.1.4.3 Recursos 

Håkansson (1982) já alertava que os atores organizacionais dependem da sua 

capacidade de produção, de desenvolvimento de novas tecnologias, do desempenho da 

logística dos seus fornecedores, do conhecimento do mercado, em suma, da produção e 

controle de recursos que venham a criar valor para si e que estes sejam percebidos como 

interessantes para a sua rede de relacionamentos. Os benefícios que cada ator pode receber 

através de um relacionamento são muito complexos e de amplo espectro, como salientam 
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Turnbull, Ford e Cunningham (1996). Para eles, os recursos são integrados podendo ser de 

natureza financeira (relacionados à capacidade de aportar valores monetários ao parceiro ou à 

rede) ou tecnológica (seja no âmbito de transferência ou transformação de recursos, de 

projetar novas tecnologias, de produzir certos produtos (bens ou serviços), de gerenciar 

relacionamentos, entre outros). 

É sabido que para realizar um ciclo de atividades qualquer, são necessários recursos. 

Estes são sempre controlados por atores, quer seja individualmente quer seja em conjunto 

(rede de interações e relacionamentos). Ademais, os recursos são heterogêneos, ou seja, têm 

atributos em uma infinidade de dimensões, o que faz com que sua utilização tenha muitas 

possibilidades, algumas delas de maneira bem diferente daquela até então utilizada. 

Os recursos tendem a ser alocados de acordo com o tipo de atividade ao qual estão 

associados. Assim, atividades de transferência requerem recursos de transferência, atividades 

de transformação e recursos de transformação. Igualmente como as atividades, os recursos de 

transformação e de transferência também estão intimamente ligados entre si. O uso e o valor 

de um determinado recurso são dependentes de como ele será combinado com outros. Suas 

dimensões e o valor que lhe é dado são dependentes do ciclo de atividade na qual ele é 

utilizado e da importância deste ciclo nas várias cadeias de transferência e transformação da 

rede (HÅKANSSON e WALUSZEWSKI, 2002b; VAALAND e HÅKANSSON, 2003).  

Ford (2002) e Håkansson (1982) nos lembram que o conhecimento e a experiência na 

utilização dos recursos são importantes para um ator organizacional por algumas razões. 

Primeiro, porque quando recursos heterogêneos são combinados, o desempenho conjunto 

deles aumenta por meio do aprendizado e da adaptação oriundos da experiência do ator na 

utilização destes recursos. Segundo, quando recursos heterogêneos são combinados de modos 

ainda não realizados, novos conhecimentos emergem criando possibilidades para novos 

arranjos. Assim, quando recursos são heterogêneos, as alterações na forma como eles são 
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manipulados e agrupados geram mudanças que podem aumentar a eficiência da rede e, em 

decorrência, a importância do ator que o fez em seu grupo de referência (rede).  

Recursos podem ser caracterizados, primeiramente, pelos atores que os controlam. 

Dizemos que o ator controla diretamente um recurso quando ele tem a posse deste, ou 

indiretamente, quando o faz por meio de suas parcerias. É coerente inferir que quanto maior 

for a escassez e importância de um determinado recurso, maior será o esforço empreendido no 

sentido de controlá-lo. Pode ainda ser classificado de acordo com as atividades às quais estão 

associados. Assim, eles podem ser de natureza exclusiva, servindo apenas para atividades 

desempenhadas apenas por um determinado ator, por exemplo, ou servir para atividades de 

um sem-número de atores. Uma outra característica está associada à versatilidade de um 

recurso. Nesta, um recurso é qualificado de acordo com os custos e a amplitude de utilização 

em diferentes ciclos de atividades (FORD, 2002). 

Estas três sub-redes (atores, atividades e recursos), se é que podemos chamar assim, 

estão unidas por forças pelas quais a rede como todo pode ser analisada. Para Håkansson 

(1982), a principal força é a interdependência funcional, posto que os atores, as atividades e 

os recursos formam um sistema no qual demandas heterogêneas são satisfeitas por recursos 

heterogêneos. Estes, por sua vez, estão funcionalmente relacionados entre si.  

As estruturas de poder são outras forças que atuam no ambiente. Na base do controle 

de atividade de recursos, existem inúmeras relações de poder entre os atores, cujas atividades 

são organizadas a partir destas relações. O delineamento das atividades e o uso dos recursos 

estão ligados pelo conhecimento e experiência dos atores envolvidos no processo, criando 

uma força baseada na estrutura de conhecimentos (WELCH e WILKINSON, 2005; WILKINSON e 

KIPNIS, 1978).  

Neste complexo sistema, a estabilidade e o desenvolvimento são mantidos, na medida 

em que o desenvolvimento em certas áreas da rede é compensado pela estabilidade em outras 
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e vice-versa (FORD, 2004; HÅKANSSON e PERSSON, 2004; HÅKANSSON e SNEHOTA, 2000). O 

desenvolvimento de atividades pode e, muitas vezes, acreditamos que seja uma forma de 

manter ou mesmo assegurar a estabilidade e a estrutura de poder. Este mecanismo regulador é 

importante quando um determinado ator busca utilizar ou desenvolver certos recursos não 

comuns na rede do qual faz parte. 

Um aspecto deste modelo é que, apesar de extremamente funcionalista, é considerado 

pelo IMP-Group como sendo voluntarista, uma vez que os atores têm a prerrogativa de agir. 

Porém, observamos que suas ações estão circunscritas, segundo eles próprios, pelas relações 

entre os atores, atividades e recursos. Ou seja, são ações que estão policiadas e vigiadas pelas 

estruturas previamente definidas e institucionalizadas. Assim, para que alguma coisa possa 

mudar na rede, é necessário muito esforço por parte do ator organizacional. 

Na nossa visão, numa sociedade baseada no conhecimento, são os indivíduos os 

maiores ativos de uma organização, pois eles detêm o conhecimento. Como nos lembra 

Lyotard (2002), as empresas ainda precisarão de máquinas e outros recursos naturais. Porém, 

nesta nova economia, em que o Capital Intelectual passa a ser relevante, as funções e 

habilidades humanas são as que possuem os maiores valores, como, por exemplo, relacionar-

se sentimentalmente e desenvolver-se criativamente, voltando-se para tarefas e metas do 

trabalho. Para nós, neste novo ambiente informacional, o conhecimento requer um 

aprendizado constante. O investimento de uma empresa em todas as formas de 

aperfeiçoamento de pessoal é um efetivo indicador da capacidade futura do capital humano. 

Isto inclui todos os tipos de cursos de treinamento, serviços de desenvolvimento de carreiras e 

todo ensino externo, inclusive benefícios de reembolso de ensino (FITZ-ENZ, 2001). 

Para Crawford (1994), o Capital Humano é a mais importante característica da 

economia baseada no conhecimento, considerado por este autor como uma energia que move 

a economia atual, embora não devamos descartar a importância do capital físico. Entretanto a 
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lei de oferta e procura por indivíduos instruídos e capazes (Capital Humano), tão importante 

para as empresas de serviço, trouxe conseqüências. Na crescente importância e escassez desse 

Capital, as empresas apresentam uma tendência de utilizar capital financeiro para obter e 

alavancar seu capital humano (FRIEDMAN, HATCH e WALKER, 2000). Os problemas, neste 

caso, são as pequenas organizações que não podem arcar com esta valorização da mão-de-

obra.  

2.1.5 Atividades nos ambientes interacionais 

Na sociedade em rede, a regionalização do aprendizado técnico e científico e as 

rápidas mudanças na tecnologia estão levando as organizações a ajustarem continuamente 

suas atividades de pesquisa e desenvolvimento. O impacto da globalização dos negócios no 

desenvolvimento de novas tecnologias está transformando este cenário em um cenário com 

perspectiva global (CASTELLS, 2002, 2003). Um fato que corrobora com esta assertiva são as 

inúmeras alianças estratégicas (parcerias, fusões e aquisições) que vêm sendo constituídas na 

atualidade. 

Estas redes de interações acontecem para que as atividades de desenvolvimento de 

novas tecnologias funcionem como um processo que aglutine as mais diversas competências e 

conhecimentos conectados por mecanismos flexíveis de coordenação (HÅKANSSON, 

HARRISON e WALUSZEWSKI, 2004). Cada parceiro apresenta papéis e funções estratégicas, que 

interagem em sinergia voltados para um mesmo objetivo. O efetivo desenvolvimento de novas 

tecnologias em uma rede parece ser dependente de uma coordenação entre os parceiros 

(QUINN, 1980b, 2000).  
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2.1.6 Nuanças relacionadas ao desenvolvimento de novas 
tecnologias  

Para aqueles que olham para os ambientes de negócios como sendo constituído por 

redes de interações, interconectadas pelas mais diversas tecnologias da informação 

(CASTELLS, 2002, 2003; SCHUMACHER, 1983), as novas tecnologias26, fruto do 

desenvolvimento de novos conhecimentos, emergem a partir da interface de diferentes áreas 

de conhecimento que se complementam (MORIN, 2001). Em outras palavras, partes 

importantes do processo de desenvolvimento acontecem por meio da interação, da troca de 

informações e conhecimento entre diferentes indivíduos de uma mesma organização ou não. 

Para nós, a inovação é produto de ações recíprocas entre dois ou mais atores, ou seja, de uma 

rede de interações (BAGLIERI e ZAMBONI, 2005). 

Essa interação segue um processo lógico e incremental, no qual os atores aprendem 

enquanto fazem, em um processo circular, virtuoso e reflexivo (QUINN, 1980B; SCHÖN, 1983). 

Para nós, estar em uma rede não é uma escolha, mas sim uma condição necessária à 

existência. É a partir destas interações que é possível gerar conhecimento em um ambiente no 

qual as informações estão fragmentadas e dispersas entre os mais variados fluxos. 

Nesse processo, os atores organizacionais constroem de forma incremental 

(incrementalismo) (QUINN, 1978) soluções coletivas que venham a fazer sentido 

(sensemaking) (WEICK, 1993) para eles. Esta solução passa por uma estratégia de intervenção 

em múltiplos níveis dentro do campo intraorganizacional e, em particular, ao nível 

interorganizacional, onde novas relações institucionais são necessárias para dar suporte ao 

                                                 

26 Achamos importante definirmos melhor o que entendemos por nova tecnologia. Para nós, é primordialmente 
um novo conhecimento gerado a partir da transformação de um conhecimento tácito (e.g., uma idéia) em um 
conhecimento explícito (e.g., materiais, desenhos, especificações, processos). Neste sentido, o capital 
intelectual, representado pelo conhecimento tácito, é o que proporciona os desempenhos diferenciadores desde 
que sejam devidamente operacionalizados. Independente do aumento da demanda pelo desenvolvimento de 
novas tecnologias nos dias atuais, este é um processo que sempre foi suscetível às incertezas, ambigüidades e 
complexidades, uma vez que lida com o ainda não completamente conhecido. 
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desenvolvimento de novos valores individuais e coletivos. Estratégias colaborativas são 

exigidas entre organizações, do mesmo modo que são requeridas entre as unidades de uma 

mesma organização.  

A interdependência que reflete a intensificação do grau de relacionamento 

interorganizacional que, aliada a um alto grau de complexidade e de incerteza, caracteriza os 

ambientes mutantes e altamente dinâmicos da sociedade contemporânea (FORD, GADDE, 

HÅKANSSON et al., 2003). Esse cenário parece exigir uma postura pró-ativa, e a adoção de 

processos cooperativos vem substituir o tipo de ambiente estático e previsível concebido pela 

modernidade, para a qual as posturas mercadológicas (prevalentes) fundamentadas no mix de 

marketing podem ser consideradas inadequadas (HÅKANSSON e WALUSZEWSKI, 2005). Com 

isso, em vez de termos uma visão egocêntrica das organizações (abordagem prevalente), 

definindo seu ambiente em função dela e de seus propósitos e funções (ponto focal), passa a 

ser possível direcionarmos nosso foco de tal modo que a organização seja referida ao 

ambiente (visão multipolar). 

Esta percepção se baseia em vários fatores, alguns deles (macros) já mencionados e 

outros mais próximos (micros) das organizações. Neste último, temos a distância entre os 

executivos e ambientes externos às organizações; o excesso de preocupação com os objetivos 

de curto prazo, notadamente com a expansão do capital e adequação dos procedimentos 

orçamentários e contábeis; a política de operar sob o conceito de “segurança”, ou seja, a busca 

por certezas que não acreditamos existirem na ambigüidade e complexidade da sociedade 

contemporânea (MORIN, 1999, 2002, 2003; QUINN, 1980a), a qual cria uma estrutura 

burocrática extremamente complexa que introduz determinada concentração de mecanismos 

de controle sobre as operações, causando desperdício de recursos e aumento de custos. 

As atitudes dos gestores em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias são 

construídas a partir de uma racionalidade instrumental, por um pensamento vertical (BONO, 



 

 

146

1995) que não contempla as diversidades da sociedade contemporânea (KOTLER e BES, 2004). 

Isso ocorre uma vez que o novo é, para o imaginário humano, um processo de superação do 

obsoleto, e esta novidade – por não ter sido ainda descoberta e/ou conquistada – é incerta e 

pode reservar problemas indesejáveis ou resistências. Lyotard (2002) lembra que ao se 

interessar pelos processos de precisão e controle, pelos conflitos de informações não 

completas, pelas partes de conhecimentos (“fracta”), pelas catástrofes e pelos paradoxos 

paradigmáticos, o termo “saber” muda de significado, não produzindo o conhecido, mas sim o 

desconhecido.  

Compartilhamos com Schön (1983) a idéia de que os problemas práticos do dia-a-dia 

não se apresentam como estruturas bem-delineadas, e muitas vezes nem mesmo como 

problemas, mas sim na forma de estruturas caóticas, complexas e indeterminadas, permeadas 

de incerteza, instabilidade e toda forma de conflito de valores que tem emergido do 

pluralismo que o deslocamento espaço-temporal da sociedade contemporânea oferece. 

Argyris e Schön (1980) e Morin (2003) afirmam que o tipo de racionalidade utilizada pela 

maioria dos atores organizacionais (gestores contemporâneos), bem como sua 

instrumentalização têm posto em xeque suas habilidades de formular e solucionar problemas 

organizacionais em ambientes turbulentos e complexos.  

O excesso de racionalismo, no qual tudo tem de ser exato, certo tende a conduzir as 

organizações a uma dificuldade cada vez maior de empreender processos de inovação nos dias 

atuais (KOTLER e BES, 2004). Esta forma de tratar os problemas tende a ser muito complicada 

para ter utilidade. Acreditamos que a solução para problemas complexos passa por uma 

abordagem transdisciplinar como afirma Morin (2003). A acoplagem e compartilhamento de 

competências são indicados por Quinn (1980b) como um caminho. Para ele, o resultado 

efetivo de um projeto acontece a partir de concepções integradas e coletivas. Neste sentido, o 

processo tende a evoluir à medida que decisões internas e eventos externos fluem, em 
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conjunto, para criar um novo e amplo consenso para ações orientadas de maneira proativa e 

de forma incremental entre os membros-chave da equipe responsável pela solução do 

problema, em nosso caso, o desenvolvimento de uma nova tecnologia. No entanto, deve 

existir uma lógica relacionada ao processo que faça sentido para as partes interagentes 

(WEICK e SUTCLIFFE, 2001).  

No incrementalismo lógico apresentado por Quinn (1980b), as soluções efetivas 

tendem a emergir aos poucos num processo razoavelmente amplo e interativo, no qual, os 

indivíduos “aprendem”, assimilam informações e mudanças. Este autor se refere ao processo 

de aprendizado como sendo consciente, contínuo, pulsante e dinâmico, alterando a visão de 

que as mudanças são simples adaptações ao acaso. O incrementalismo envolve estudar, 

questionar, perguntar, ouvir e falar, de maneira tal que devem ser evitados todos e quaisquer 

compromissos irreversíveis. Assim, é necessário estruturar, conscientemente, a flexibilidade, 

uma vez que não se pode prever a forma ou o momento preciso de todas as ameaças e 

oportunidades importantes que um ator organizacional possa encontrar.  

Diante do exposto, é coerente afirmar que os atores organizacionais devem incluir 

intencionalmente a flexibilidade no agir e reconhecer que a solução de um problema não é um 

processo linear (BONO, 1994; MORIN, 1996). Parece ser importante para eles entenderem que 

seu valor, enquanto membro de uma rede de interações e relacionamentos está na capacidade 

que têm de captar a iniciativa, lidar com eventos imprevisíveis, concentrar e distribuir 

recursos à medida que novas oportunidades e novos impulsos emergem. O incrementalismo 

(QUINN, 1978), portanto, se apresenta como uma descrição realista dos processos de decisão 

estratégica, articulando os modelos racionais de análise estratégica e de sistemas formais de 

planificação com os modelos do tipo político. Destacamos a partir dos estudos de James B. 

Quinn (1980), quatro pontos que consideramos fundamentais nesta abordagem.  
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Este autor afirma que um esboço da solução acontece por meio de vários subsistemas 

(redes) que reúnem os interagentes em torno de um problema, mas que não representam toda 

a solução. Cada um destes subsistemas, por sua vez, apóia-se sobre esquemas lógicos, 

aproximações analíticas, modelos normativos, mas mantendo uma lógica própria e 

apresentando soluções a partir de um processo de desenvolvimento particular, de modo que os 

subsistemas, simultaneamente ativos, raramente são formatados seqüencialmente (em 

estágios).  

Nestes, a estratégia global de um ator organizacional é confrontada com interações dos 

subsistemas, desenha-se a solução de maneira, por vezes, lógica (no subsistema) e incremental 

(por meio da interação entre os subsistemas). Salientamos que esta aproximação pelo 

incremento não consiste simplesmente em tentar fazer o melhor. Constitui-se, de fato, em uma 

técnica de gerenciamento orientada, eficaz e de maneira proativa, para melhorar e integrar 

aspectos analíticos e comportamentais que implica a formulação da uma solução, no caso, 

coletiva. 

Este é um processo intimamente ligado àqueles relacionados ao aprendizado, pelo qual 

a base de valores e conhecimentos de um ator organizacional muda, levando a um incremento 

da habilidade na resolução de problemas e na capacidade de ação frente às demandas do meio 

ambiente (PROBST e BUCHEL, 1997). Os processos de aprendizagem têm sido identificados 

como elementos importantes na resolução de problemas, principalmente aqueles relacionados 

às fortes pressões dos ambientes com as quais estes atores interagem. O uso de técnicas 

criativas (ALTIER, 1999; COUGER, 1996) e o pensamento dinâmico não-linear (BAETS, 1998) 

desempenham um importante papel na criação de um ambiente de aprendizagem.  

Nos últimos anos, este também tem sido um tema que tem capturado a atenção de 

gerentes e pesquisadores (ARGYRIS, 1993; ARGYRIS e SCHÖN, 1980), que destacam a 

relevância das abordagens cognitivas, em que as crenças e insights dos indivíduos 
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interagentes são vistas como influências críticas na eficácia organizacional. Os processos de 

aprendizagem e o incrementalismo na visão interacional têm uma orientação para as práticas 

intra-organizacionais, o que extrapola os “portões da organização”, estendendo esta idéia à 

rede de relacionamentos. Ao fazer isto, o ator organizacional tende a ampliar a sua capacidade 

de solução de problemas complexos.  

2.2 Geração de conhecimento e o desenvolvimento de 
novas tecnologias 

Legitimada pela efetividade com que a levou a um vasto conhecimento do mundo 

físico, biológico, psicológico, entre outras descobertas, a ciência natural tem imposto cada vez 

mais seus métodos. Esta forma de pensamento tem induzido o uso indiscriminado da razão no 

desenvolvimento do conhecimento (GIDDENS, 1991). Acreditamos que a influência da 

tradição positivista ao mesmo tempo em que favorece a especialização, a padronização e o 

cientificismo das suas práticas, também induz a uma inibição de reflexões sobre atitudes e 

ações, posto que os princípios de disjunção, redução e abstração, tão caros ao pensamento 

científico moderno, tendem a separar o indivíduo pensante da coisa pensada, bem como 

revigora o pressuposto da importância das idéias claras e exatas (acuracidade).  

Nesse contexto, os problemas são considerados estáveis e de caráter eminentemente 

técnico que se apresenta de forma funcionalista e instrumental. Em outras palavras, ao mesmo 

tempo em que a tradição científica permitiu o progresso do conhecimento e da reflexão 

científica, também é responsável pelo seu aprisionamento (MORIN, 2003).  

Essa orientação racionalista induz a um processo primordialmente fundamentado num 

conhecimento sistematizado, em modelos fechados que desconsideram as complexidades 
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inerentes ao tecido de acontecimentos, ações, interações, determinações e acasos que, em seu 

conjunto, constituem os ambientes, ou seja, as redes de negócios às quais uma organização 

está vinculada e nas quais as interações e, eventualmente, as trocas acontecem (FORD, 2002; 

FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; HÅKANSSON, 1982; HÅKANSSON e SNEHOTA, 1995; 

MORIN, 2002; RICKARDS, 2000). Morin (2001, 2003) afirma que se faz necessário uma 

preparação para as incertezas, posto que as certezas sejam efêmeras e se apresentam em meio 

a essa complexidade que constantemente desafia e desmonta os modelos explicativos 

prevalentes (técnicos). 

Com base em Morin (2003), pode-se alegar que está havendo uma inadequação 

cada vez mais ampla, profunda e grave envolvendo os saberes separados, fragmentados e 

compartimentados das disciplinas, visto que as realidades e os problemas estão se tornando 

cada vez mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais, 

planetários, como lembra o referido pensador. A hiperespecialização, para ele, tende a 

impedir que se veja o global (que ela dilui), ou seja, ao procurar entender as partes como um 

todo isolado, torna-se quase impossível apreender o todo (tecido junto) do qual esta foi 

retirada, isto é, o complexo, segundo o significado original do termo (MORIN, 1999, 2003). 

Este pensador lembra que é importante transitar não do simples para o complexo, 

mas do complexo para uma complexidade ainda maior, pois o simples é apenas um momento, 

um aspecto entre várias complexidades. Ele afirma que um objeto existe apenas em relação a 

um indivíduo (que observa, isola, define, pensa), e um indivíduo só existe em relação a um 

meio objetivo (que lhe permita não só reconhecer-se, definir-se, pensar-se, mas também 

existir). Eles são recíprocos, constitutivos e inseparáveis através de um sistema auto-

organizado. É fundamental, portanto, que os indivíduos se reconheçam e vislumbrem um 

ambiente que apresente um horizonte mais amplo do que aquele visível. 
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Nessa relação com o mundo, o conhecimento chega a uma incerteza irredutível, 

uma brecha intransponível no acabamento do conhecimento. Com um novo conhecimento, 

sempre surge um conjunto de incertezas oriundas de algo que ainda não é totalmente 

conhecido. Neste contexto, a epistemologia é o lugar da incerteza e do diálogo (MORIN, 1999, 

2002, 2003). Parece haver uma revitalização dos pressupostos teóricos, a partir do progresso 

do conhecimento, com rupturas de sistemas fechados de antigas teorias (verdades), que 

passam a exigir uma metodologia simultaneamente aberta e assim integre as antigas, além de 

específica, ou seja, que descreva as unidades complexas.  

O desenvolvimento de novas tecnologias pode ser entendido como uma atividade 

relacionada a um processo de tomada de decisão complexo e interativo, composto por vários 

estágios e filtros que podem acontecer de forma seqüencial, simultânea e modular (BIEMANS, 

1996; CLARK e FUJIMOTO, 1991; CLARK e WHEELRIGHT, 1993; COOPER, 1994; NONAKA e 

TAKEUCHI, 1995; SANCHEZ e MAHONEY, 1997).  

No modelo apresentado por Cooper (1994) e seguido pela corrente prevalente 

conforme apresentado no inicio desta seção, este processo é visto como uma série de estágios 

pré-determinados, na qual cada um deles consiste em uma série de atividades. O início de 

cada fase pressupõe que a anterior foi completada dentro de padrões pré-determinados, ou 

seja, funcionam como pontos de checagem. Apesar de os modelos em estágios terem 

aceitação na academia, tanto o número de estágios como suas características estão distantes 

deste consenso. Apesar disto, cada um dos modelos apresentados tem uma fase de criação do 

conceito (concepção), seguida de planejamento, detalhamento e, finalmente, revisão e testes.  

Estamos alinhados com o pensamento de que os processos de inovação e redes de 

relacionamento de negócio estão conectados. Inovação e tecnologia são as forças motrizes por 

trás da formação de organizações e de suas redes de relacionamentos (JOHANSSON e 

MATTSSON, 1992) e não devem ser vistas como o produto de um ator, mas, sim, o resultado 
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de interação entre vários deles (HÅKANSSON, 1989), ou seja, a um conjunto “nós” e interações 

que os conectam (FOMBRUM, 1982). 

2.2.1 O Aprendizado e a geração de conhecimento  

Pelo número de novos produtos, serviços e processos que são ofertados a todo 

instante, podemos inferir que os atores organizacionais estão buscando cada vez mais 

encontrar soluções capazes de melhorar o desempenho e a competitividade de suas 

organizações. Diante da fragmentação e das ambigüidades da sociedade contemporânea, dos 

mercados nela inseridos, ou seja, do ambiente no qual os atores organizacionais operam, as 

capacidades que dão impulso aos processos de inovação e, conseqüentemente, à 

competitividade e desempenho das organizações, passam a ser importantes de serem 

entendidas e analisadas. Para Nonaka & Takeuchi (1995), um diferencial sustentável, em 

geral, se origina do desenvolvimento profundo de conjuntos de habilidades, fatores de 

experiência, capacidades inovadoras, know-how, entre outros.  

Esses autores afirmam que o conhecimento pode ser entendido a partir de duas visões, 

uma racionalista e outra empírica. Na primeira, o conhecimento é conseqüência de um 

processo racional e cognitivo, obtido dedutivamente através de “processos mentais”, tais 

como: conceitos, leis e teorias. Na visão empírica, o conhecimento é derivado indutivamente 

de experiências sensoriais particulares. Nonaka (1991) menciona ainda a existência dois tipos 

de conhecimentos: o conhecimento explícito, que, por ser formal e sistemático, apresenta 

certa facilidade de transmissão, e o tácito, eminentemente interno ao indivíduo. Este 

conhecimento, pela sua própria natureza, é mais difícil de ser formalizado e comunicado. 

Independente da maneira como é entendido ou de sua categorização, encontramos nos 

indivíduos a essência dos processos de geração de novos conhecimentos (HÅKANSSON, 1989; 
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NONAKA, 1991). Portanto uma grande importância deve ser dada ao capital humano, fonte de 

inovação. 

Algumas práticas presentes na gestão do conhecimento estão voltadas para processos 

formais de gestão e desenvolvimento de novas tecnologias (e.g., relatórios técnicos, revisão 

periódicas de projeto; propriedades intelectuais; mapeamentos de tecnologias, 

mercado/clientes e redes de relacionamentos entre organizações e conteúdos de experiências 

de projeto). Vale notar que os relacionamentos, citados apenas como uma das práticas, 

permeia todas as demais, bem como a mediação da tecnologia da informação conectando as 

partes (CASTELLS, 2003).  

2.2.2 Desenvolvimento de novas tecnologias 

Como apresentado, acreditamos que a inovação é motivada individualmente por 

alguma oportunidade percebida, por resposta a uma demanda de mercado, entre outras razões. 

Apesar de a literatura prevalente apresentar o desenvolvimento de novas tecnologias numa 

estrutura, até certo ponto, rígida, composta de fases e etapas hierarquicamente formalizadas, 

acreditamos que é um processo propenso a se desenvolver a partir de princípios intuitivos, 

circulares e caóticos. Um processo que está muito mais sujeito às incertezas do que a certezas 

(BIEMANS, 1990), de tal modo que já foi descrito como sendo um caos controlado (QUINN, 

1985), uma vez que inclui surpresas e mudanças inesperadas. Apesar da constante busca pelo 

controle, precisão, certeza, está cada vez mais difícil de acontecer (KOTLER e BES, 2004). A 

competência nestes processos envolve uma boa orquestração das tarefas específicas, 

iniciação, troca, coordenação, tarefas interdependentes, planejamento, organização, 

qualificação técnica e social do pessoal, bem como nos controles (RITTER e GEMUNDEN, 

2003). 
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Há um padrão claro de crescimento em parcerias de P&D (HAGEDOORN, 2002). Isto 

está acontecendo devido ao aumento da complexidade científica e tecnológica, das incertezas 

relacionadas ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, dos elevados custos dos projetos e 

a diminuição dos ciclos de inovações, ou seja, a rápida obsolescência das tecnologias e do 

conhecimento (ibid.). Estas parcerias permitem que as organizações tenham maior velocidade 

de aprendizagem a partir de um número maior de fontes e parceiros em arranjos flexíveis 

(temporário) de alianças voltadas para as várias atividades relacionadas ao processo 

(BLOMQVIST, HARA, KOIVUNIEMI et al., 2004; HAGEDOORN, 2002; HÅKANSSON e LAAGE-

HELLMAN, 1984).  

A TI por sua vez tem facilitado a cooperação para o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e processos, bem como tem fomentado o aparecimento de novas formas de 

cooperação, notadamente nas mediações feitas por computadores e as tecnologias a partir de 

groupware ou abordagens similares (BLOMQVIST, HARA, KOIVUNIEMI et al., 2004; OJASALO, 

2004). Uma organização virtual é uma rede e um exemplo de um tipo novo de organização 

oriundo da tecnologia da informação (CHRISTIE e LEVARY, 1998; HOOGEWEEGEN, TEUNISSEN, 

VERVEST et al., 1999; MOWSHOWITZ, 1997). Em alguns casos, a cooperação acontece até 

mesmo entre concorrentes, o que é conhecido como coopetição (BENGTSSON e KOCK, 2000), 

muitas vezes induzida pelo desejo ou pela necessidade de compartilhar custos e riscos do 

desenvolvimento de produtos baseados em inovações tecnológicas (TIDD, 1995). Entretanto 

encontramos evidências na literatura de que estes arranjos em redes de cooperação ou mesmo 

coopetição não oferecem nenhuma garantia para que esta inovação seja um sucesso, nem que 

os produtos desenvolvidos em parcerias tenham maiores chances de sucesso quando 

comparados com aqueles desenvolvidos internamente e sem parceria (CAMPBELL e COOPER, 

1999). Assim, olhamos para este processo como um fluxo de tarefas que, juntas, são capazes 

de transformar uma idéia (oportunidade) em algo como uma nova tecnologia.  
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Em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias, sejam produtos, serviços ou 

processos, o número de insucessos é bem maior do que de sucessos (HÅKANSSON, 1989; 

HÅKANSSON e WALUSZEWSKI, 2002a; KOTLER, 1999; KOTLER e BES, 2004; KOTLER e 

KELLER, 2006; TIDD, 1995). Alguns aspectos são levantados por Kotler e Keller (2006), bem 

como por Håkansson (1989) para este número de fracassos, entre os quais destacamos: (a) 

imposição de uma idéia por parte dos executivos, simplesmente porque a idéia agrada; (b) 

muitas vezes, uma idéia é boa, mas o mercado é superestimado; (c) o produto pode não ser 

bem projetado; (d) o produto pode ser posicionado de forma incorreta no mercado; (e) não ser 

elaborada uma estratégia de comunicação compatível com o mercado que se pretende atingir; 

(f) ter um preço fora de seu contexto de mercado; (g) os custos de desenvolvimento podem ser 

maiores do que os esperados e, em algum momento, desiste-se do projeto; (h) falta de 

pesquisas; (i) incapacidade de se oferecer uma resposta ao mercado no tempo demandado, 

entre outros. Em todas essas situações, se faz presente a fragmentação dos mercados, a 

compressão espaço/tempo que torna os produtos e serviços obsoletos em intervalos de tempo 

cada vez menores. Assim, as empresas que não podem desenvolver produtos rapidamente 

tendem a ficar em desvantagens. 

Diante desses insucessos, atenção tem sido dada para determinar novos métodos que 

possam aumentar a taxa de sucesso destas novas tecnologias ou, pelo menos, reduzir a sua 

taxa de fracasso (BAGLIERI e ZAMBONI, 2005; KOTLER e BES, 2004; SIVADAS e DWYER, 2000; 

VAN DER VALK e WYNSTRA, 2005; WYNSTRA, WEGGEMAN e VAN WEELE, 2003). Além do 

que, este é um processo discutido e apresentado a partir de uma estrutura que encontramos 

apenas nas grandes organizações (HÅKANSSON, 1989; KOTLER e KELLER, 2006). Afirmamos 

isto pelo fato de encontrarmos alusões na literatura aos gerentes de produto, gerentes de novos 

produtos, comissões de novos produtos, departamentos de novos produtos, equipes de 

empreendimento de novos produtos, ou seja, grupos cujas responsabilidades são a geração e a 
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seleção de novas idéias, o trabalho com o departamento de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D) e a construção de testes de campo e comercialização. 

De forma geral, a corrente hegemônica do marketing (COOPER, 1994; KOTLER, 1999; 

KOTLER e KELLER, 2006) descreve o processo de desenvolvimento de novos produtos, como 

um sistema composto por várias etapas. Iniciando pela geração de idéias, passando pela 

seleção dessas idéias, desenvolvimento e testes de conceito, desenvolvimento da estratégia de 

marketing, análise do negócio, desenvolvimento do produto, teste de mercado e 

comercialização. Para se atingir o objetivo de cada uma dessas etapas e, então, passar para 

outra, deve-se ter a certeza de ter sido completada a fase anterior em todos os seus detalhes. 

Questionamos sobre a possibilidade de se ter esta certeza, uma vez que os ambientes 

organizacionais e os mercados são incertos e instáveis. Ademais, como ser possível para 

organizações de menor porte desenvolver novas tecnologias, visto não terem a estrutura 

demandada por modelos de desenvolvimento de produtos e processos idealizados e 

concebidos para grandes corporações?  

O que temos percebido é que, com o cenário essencialmente cibernético, informático e 

informacional, típicos da sociedade contemporânea, nos deparamos com uma incredulidade 

cada vez maior dos discursos universalizantes e atemporais (LYOTARD, 2002). A geração de 

conhecimento, neste cenário, passa a ser vista como tecnologia intelectual, como valor de 

troca. Neste sentido, é um tipo de mercadoria voltada à produção de riquezas, com seu valor 

de uso e legitimado pelo desempenho. Isto faz com que o conhecimento esteja mais perto do 

concreto, do presente, cooperando com as forças do acontecimento, decodificando e dando 

coerência aos detalhes da cotidianidade. 

A compressão espaço tempo faz com que as ofertas elaboradas e oferecidas pelas 

organizações aos seus mercados sejam percebidas como similares e sua longevidade 

abreviada. Além disto, modificações nos produtos e processos são rapidamente copiadas 
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(conseqüência da rápida transferência de tecnologias) e, com isto, os produtos e serviços se 

tornem similares em intervalos de tempo cada vez menores. Existe uma demanda por 

substituições e diferenciações com base em aspectos intangíveis (PARVATIYAR e SHETH, 

2000). O conhecimento, ao ser visto como mercadoria, como matéria prima para a produção, 

também fica sujeito à obsolescência e à desvalorização, o que demanda igual renovação, 

atualização, adaptação.  

Os processos relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias também foram 

sendo adaptados na medida em que a tecnologias e as dinâmicas típicas da sociedade 

contemporânea passaram a exigir. Alguns autores representantes da corrente hegemônica do 

marketing, como o próprio Philip Kotler (KOTLER e BES, 2004), já começam a ensaiar 

alternativas sem, contudo, saírem de seu domínio. Estas alterações estão acontecendo, a nosso 

ver, como uma necessidade de aumentar o desempenho em produtividade, qualidade, rapidez, 

flexibilidade e inovação, em um tempo exeqüível.  

A partir dessas demandas, processos começaram a ser concebidos e implementados de 

tal forma que dialoguem entre si, por meio de equipes ou times multifuncionais. Mais 

recentemente, os pesquisadores e os atores organizacionais vêm discutindo sobre os aspectos 

intangíveis relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias (BAGLIERI e ZAMBONI, 

2005; GRÖNROOS, 2004; ROY, SIVAKUMAR e WILKINSON, 2004). Entre os quais, podemos 

mencionar o conhecimento tácito e os mecanismos de transferência e transformação deste 

conhecimento para uma forma explícita. 

Mesmo estando evidente para alguns pesquisadores a importância das redes para a 

solução de problemas complexos (desenvolvimento de novas tecnologias), a corrente 

prevalente do marketing (CHURCHILL, 1995; KOTLER, 1999; KOTLER e KELLER, 2006), 

cristalizada nas práticas organizacionais, entende-se esse processo como sendo o resultado de 

atividades predominantemente racionais, sistemáticas e de competência interna de uma única 
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organização, muitas vezes, de um único departamento ou mesmo de uma única equipe ou 

indivíduo (HÅKANSSON, 1989; HÅKANSSON e SNEHOTA, 1995). As unidades organizacionais, 

neste processo, tendem a ser estruturadas e institucionalizadas para gerarem e desenvolverem 

produtos, serviços ou mesmo processos que sejam considerados “certos” para atender a uma 

demanda. Assim, a geração de conhecimento (nova tecnologia), bem como a mobilização e 

coordenação de recursos são entendidos como atividades internas e estratégicas de uma 

organização.  

Esta visão faz da cooperação entre atores organizacionais um problema, posto que 

compartilhar informações é expor a organização aos seus concorrentes, retirando uma 

possível vantagem diferenciadora (FORD, 2002). Mas, diante do dinamismo da sociedade 

informacional e interconectada, por quanto tempo esta vantagem poderia ser um diferencial? 

Assim, embora os estudos sobre o desenvolvimento de novas tecnologias estejam 

centrados na execução do processo, faz-se necessária a realização de uma análise deste 

processo do ponto de vista de seu gerenciamento como apresentada por Håkansson (1989) e 

resumidamente apresentada a seguir.  

2.2.3 Gerenciamento do processo de desenvolvimento de novas 
tecnologias 

No que se refere ao gerenciamento do processo de desenvolvimento de novas 

tecnologias numa abordagem interacional, Håkansson (1989) alerta para a importância de seis 

aspectos gerenciais relacionados ao desenvolvimento de novas tecnologias. Ele lembra que 

cinco destes, apesar de terem a possibilidade de envolver mais de um indivíduo ou 

departamento estão relacionados a uma única organização. O sexto, porém, apresenta uma 

maior amplitude excedendo as fronteiras da organização e com implicações para as políticas e 
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ações de todos os parceiros envolvidos, direta ou indiretamente, no processo. No grupo dos 

que se apresentam no nível da organização tem-se o gestor de projeto de pesquisa e 

desenvolvimento, de compras, de marketing e aquele que gere a própria organização. No 

segundo, temos os que geram as políticas de mercado. 

O gestor de projeto tem como função fomentar a cooperação no sentido de identificar, 

no seu ambiente (social ou comercial), potenciais parceiros de negócios com os quais exista a 

possibilidade de cooperação no desenvolvimento de uma nova tecnologia. Håkansson (1989) 

alerta para o fato de que estes prováveis parceiros podem ou não ter algum tipo de relação 

prévia, para ele o importante é a capacidade de troca de informações, conhecimentos e 

competências específicas para a realização de um projeto em uma determinada situação ou 

contexto. Este gestor também deve ter a capacidade e habilidade de estabelecer um diálogo, 

em termos técnicos, com os prováveis parceiros para encontrar as melhores maneiras de 

fomentar a cooperação entre as partes com as quais a parceria for estabelecida. Esse autor 

lembra que, para gerir o processo de desenvolvimento entre as partes, o ator organizacional 

deve ter a capacidade ou habilidade de criar uma atmosfera de otimismo entre os parceiros. 

Além disto, fazer revisões periódicas do desenrolar dos trabalhos ao mesmo tempo em que 

fornece aos demais interactantes algumas informações sobre suas atividades (feedback) e 

realizar ajustes de curso do projeto, para que este seja finalizado e da forma mais apropriada 

possível para as partes.  

O gestor de pesquisa e desenvolvimento tem a responsabilidade pelo desenvolvimento 

de todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento de uma nova tecnologia, bem como as 

estratégias de cooperação necessárias para tal fim. Para que as interações com os parceiros 

externos sejam exitosas, muitas funções internas têm de estar envolvidas e em sinergia. Para 

criar esta sinergia, Håkansson (1989) diz ser necessária a criação de uma interface entre os 

diversos departamentos envolvidos, como, por exemplo, marketing, finanças, compras.  
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Este gestor deve promover uma política de desenvolvimento que contemple a 

possibilidade de buscar informações e conhecimentos externos à organização. Porém, estas 

políticas devem ser flexíveis o suficiente para que possam estar, na medida do possível, em 

consonância com o ambiente (tanto internos como externos), em outras palavras, deve ter a 

habilidade de lidar com as possíveis contradições oriundas da tentativa de combinar diferentes 

projetos em um planejamento geral para a organização.  

Para Håkansson (1989), faz-se necessário comunicar aos parceiros potenciais e atuais 

as necessidades e habilidades de sua organização, criando, assim, a possibilidade de novos 

projetos ao mesmo tempo em que identifica, administra e reage a potenciais parceiros de 

negócios, incluindo a definição de melhores maneiras de interagir com estes. Por fim, o ator 

organizacional tem ainda a função de identificar e reagir aos atuais e potenciais concorrentes 

em relação ao desenvolvimento de novas tecnologias.  

Uma vez que o desenvolvimento de novas tecnologias tende a demandar novos 

insumos, o sucesso do processo passa pela agilidade no suprimento destes insumos, ou seja, 

pela interface entre a organização e seu ambiente. O gestor de compras, em suas atribuições, 

deve estar altamente envolvido. Entre outras funções, cabe a este gestor o acompanhamento, a 

partir de um ponto de vista técnico, de as alterações ou evolução das tecnologias que 

interessam ou possam vir a interessar à organização, bem como daqueles fornecedores 

(parceiros atuais e/ou potenciais).  

Dessa forma, deve haver ações que intencionam tanto desenvolver relacionamentos 

com potenciais parceiros comerciais, como fazer com que o ator organizacional adquira maior 

visibilidade e acesso às possibilidades de parcerias que possam vir a acontecer com algum 

outro ator organizacional com o qual mantenha algum tipo de envolvimento. Por fim, cabe, 

ainda, a este ator organizacional, gerenciar processos cooperativos e conflituosos que 
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naturalmente ocorrem nas interações, visando a alcançar os objetivos da organização e em 

decorrência de sua rede de negócios. 

O gestor de marketing, na visão de Håkansson (1989), tem atribuições semelhantes ao 

gestor de compras, entretanto em vez de olhar para os fornecedores, seu interesse está 

direcionado para os clientes. Entre suas competências e responsabilidades está a identificação 

e acompanhamento das alterações e tendências de seus clientes e dos ambientes aos quais eles 

atuam para que possam orientar os processos de geração de novas tecnologias, por exemplo. É 

sua atribuição encontrar caminhos para desenvolver as melhores relações possíveis com 

parceiros comerciais, olhando sempre para o longo prazo. 

Uma vez que o desenvolvimento de novas tecnologias afeta a organização como um 

todo, um importante ator no processo é o próprio dirigente da organização, ou seja, aquele 

responsável pela gestão da organização. Notadamente, no caso desta pesquisa, que olha para 

um ambiente composto de organizações de micro, pequeno e médio porte, os papéis exercidos 

por este dirigente tende a se confundir com algum outro anteriormente apresentado. 

Independente disto, Håkansson (1989) salienta que qualquer uma das atribuições identificadas 

anteriormente e desempenhadas pelos atores mencionados é, de certa maneira, relacionada a 

este gestor, que tem como principal atribuição equilibrar todos os esforços de 

desenvolvimento de novas tecnologias. Com o intuito de fazer com que a sua organização seja 

percebida como atraente para seus parceiros de negócios, ele busca construir ou administrar, 

diretamente, recursos considerados valiosos para seus parceiros (atuais ou potenciais).  

Esse autor aponta que o perfeito equilíbrio entre a utilização de recursos internos e 

externos tende a ser consideravelmente diferente de uma organização para outra e de um 

contexto para outro. Assim, para estabelecer uma posição de destaque em seu ambiente de 

negócios, o ator deve ter a capacidade de estabelecer não só relacionamentos de cooperação, 
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mas também conhecimento das inúmeras possibilidades de parcerias (atuais ou potenciais) 

para possíveis ativações ou mesmo reativações em um momento futuro. 

As atribuições e as atividades desempenhadas pelo ator organizacional muitas vezes 

são influenciadas por decisões que não estão sob o seu controle direto. Entre as quais, 

podemos destacar aquelas tomadas por políticos e governos no intuito de fomentar o 

desenvolvimento de um determinado setor, região ou mesmo uma nação como um todo. Este 

tipo de interesse desenvolvimentista tem sido bastante comum nos últimos anos, notadamente 

no que se refere à identificação de áreas com uma determinada vocação, como o cluster de 

alta tecnologia de Recife ou, ainda, o pólo gesseiro e a agroindústria no interior do Estado de 

Pernambuco, para citar apenas alguns em um único Estado da Federação. As empresas 

também têm criado artifícios voltados para a manutenção do poder em setores nos quais 

existem grandes assimetrias que inviabilizam o surgimento equilíbrio de novas organizações. 

Isto feito por meio do fomento de feiras, seminários, conferências, incubadoras de empresas, 

clusters entre outros tipos de esforços coletivos.  

A percepção da importância de se estar em rede, compartilhando informações e 

conhecimentos como uma forma de sobreviver e crescer no ambiente de mercado dinâmico, 

competitivo, selvagem, é o tema que abordamos neste trabalho. A construção de um novo 

conhecimento, ou se quiser chamar de nova tecnologia, novo produto, seja um bem ou um 

serviço, pressupõe a necessidade de se estar em rede. Os pressupostos que estruturam nossa 

argumentação apresentamos anteriormente, e os fundamentos que permeiam nossa caminhada 

são apresentados a seguir. 
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3 Fundamentos 

 

Os fundamentos do nosso trabalho passam por dois temas básicos: o sócio-

construcionismo de Berger e Luckmann (2002) - que descrevem a maneira pela qual a 

sociedade (ambiente de negócios) é construída, ou seja, estruturada – e o sensemaking, ou a 

geração de sentido. Isso porque os processos estruturantes da sociedade são permeados e 

fundamentados pelo sentido que geram para estes protagonistas. 

3.1 O Sócio-construcionismo em Berger e Luckmann 

Essa seção tem por objetivo elucidar, de forma detalhada, o socioconstrucionismo de 

Peter L. Berger e Thomas Luckmann. Para tal, vamos nos apoiar em sua obra “A Construção 

Social da Realidade”, publicada em 2002 no Brasil.  

O sócio-construcionismo de Peter L. Berger e Thomas Luckmann tem como aspecto 

central a análise da construção social da realidade, ou seja, as relações entre o pensamento 

humano e o contexto social dentro do qual este surge. Para tal, os autores entendem como 

crucial o estudo do que é “conhecimento” na sociedade, e não apenas do que é “realidade”. Os 

autores expõem que a sociedade possui facticidade objetiva, além de asseverarem que ela é 
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construída por atividade que expressa um significado subjetivo. A compreensão da “realidade 

sui generis” da sociedade exige uma investigação da maneira pela qual essa realidade é 

construída. Dessa forma, é justamente na análise da sociedade, enquanto realidade objetiva e 

subjetiva ou, antes disso, do “conhecimento” e da “realidade” na vida cotidiana, que os 

autores desenvolvem a base de seu pensamento.  

Para Berger e Luckmann, o senso comum deve ser o foco central da sociologia do 

conhecimento, pois constitui o tecido de significados sem o qual nenhuma sociedade poderia 

existir. Mais especificamente, é o mundo da vida cotidiana que constitui matéria da ciência 

empírica para compreensão de uma “realidade”. A vida cotidiana, dessa forma, apresenta-se 

como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles 

na medida em que forma um mundo coerente.  

Assim, dentre as múltiplas possíveis realidades existentes, a da vida cotidiana é a que 

se apresenta como sendo a realidade por excelência, visto que o homem experimenta a vida 

cotidiana num estado de total vigília. Isto ocorre, no sentido de o homem existir em sua 

própria realidade e ter a capacidade de apreender esta realidade, além de apreender a realidade 

da vida diária como uma “realidade” ordenada.  

Os fenômenos desta realidade acham-se previamente dispostos em padrões que 

parecem ser independentes da apreensão que deles se tem e que se impõem à apreensão. Por 

isso, a realidade da vida cotidiana aparece já objetivada (reificada), constituída por uma 

ordem de objetos que foram designados como “coisas” antes da entrada de cada indivíduo em 

sua cena. A linguagem usada na vida cotidiana fornece, continuamente, as necessárias 

objetivações, determinando a ordem em que estas “coisas” adquirem sentido e a vida 

cotidiana ganha significado.  

A realidade do vivido cotidiano está organizada em torno do “aqui” do corpo e do 

“agora” do presente de cada sujeito. Este “aqui e agora” é o foco da atenção de cada sujeito à 
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realidade da vida cotidiana. Vale salientar, porém, que essa realidade não se esgota nessas 

presenças imediatas, mas abraça fenômenos que também não estão presentes “aqui e agora”, 

isto é, a vida cotidiana é experimentada em diferentes graus de aproximação e distância, 

espacial e temporalmente, sendo a temporalidade mais importante na estrutura da vida 

cotidiana. Além disso, essa realidade apresenta-se como um mundo intersubjetivo, um mundo 

em que se vive (se partilha) juntamente com os outros. Essa intersubjetividade diferencia, 

nitidamente, a vida cotidiana das demais realidades das quais se tem consciência, haja vista 

que cada sujeito sabe que há uma contínua correspondência entre seus significados e os 

significados dos outros nesse mundo que compartilham. Devido a isso, os autores sugerem 

que a realidade da vida cotidiana deve ser intencionada como a realidade.  

Neste sentido, é nesse mundo partilhado que o sujeito se conscientiza de si (i.e “eu”), 

do outro e do mundo. Para Berger e Luckmann, é na situação (experiência relacional) face a 

face que o sujeito conhece a si, pois é por meio do outro que o sujeito consegue acessar sua 

subjetividade, tornando-se consciente do seu “ser”. Em outros termos, a subjetividade dos 

sujeitos é acessível de um modo em que a do outro nunca poderá ser, por mais “próxima” que 

seja a relação. Mas esse “melhor conhecimento” de si mesmo exige reflexão, por não se 

apresentar imediatamente ao sujeito. O outro, porém, é apresentado na situação face a face.  

Por conseguinte, “aquilo que o outro é” é continuamente acessível. Essa acessibilidade 

é ininterrupta e precede a reflexão. Por outro lado, “aquilo que se é” não é acessível assim. 

Para torná-lo acessível é preciso que se pare, detenha-se frente à contínua espontaneidade de 

sua experiência e deliberadamente volte sua atenção sobre si mesmo. E, ainda mais, essa 

reflexão sobre si mesmo é tipicamente ocasionada pela atitude com relação a si que o outro 

manifesta. É tipicamente uma resposta “de espelho” às atitudes do outro. Sendo assim, as 

relações com os outros na situação face a face são altamente flexíveis, visto que é 

relativamente difícil impor padrões rígidos a esta interação devido ao intercâmbio 
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extremamente variado e sutil de significados subjetivos que têm lugar. 

Conforme os autores, o modo pelo qual se apreende o outro é por meio de esquemas 

tipificadores (bases tipificadoras), pois a realidade da vida cotidiana contém esquemas 

tipificadores através dos quais os outros são apreendidos. Além disso, tais esquemas 

tipificadores estabelecem os modos como “se lida” com eles nos relacionamentos. As 

interações são modeladas por essas tipificações, as quais são suscetíveis de sofrerem 

interferências pelas duas partes, o que as torna naturalmente recíprocas.  

Berger e Luckmann continuam sua argumentação chamando atenção para o fato de a 

expressividade humana ser capaz de objetivações. Entretanto a realidade da vida cotidiana não 

é cheia, unicamente, de objetivações, pois ela é constituída também de subjetivações, sendo 

ela, porém, possível somente por causa da objetivação da subjetividade. Dito de outra 

maneira: nós estamos constantemente envolvidos por objetos que “proclamam” as nossas 

intenções subjetivas, bem como as dos outros.  

A significação, por sua vez, possui um papel importante na objetivação. De fato, a 

linguagem comum de que se dispõe para a objetivação das experiências funda-se na vida 

cotidiana e conserva-se sempre apontando para ela mesma quando é empregada para 

interpretar experiências em campos delimitados de significação. As objetivações comuns da 

vida cotidiana, dessa forma, são mantidas primordialmente pela significação lingüística, ou 

seja, a vida cotidiana é, sobretudo a vida com a linguagem, e por meio dela é que podemos 

compartilhar e partilhar o mundo com os outros. Portanto, a compreensão da linguagem é 

essencial para a compreensão de cada sujeito da realidade da vida cotidiana, uma vez que a 

linguagem consiste, fundamentalmente, em sua capacidade de comunicar significados que 

são, ou não, expressões diretas da subjetividade “aqui e agora”. Desse modo, a linguagem é 

capaz de se tornar o repositório objetivo de vastas acumulações de significados e 

experiências, que pode, então, preservar-se no tempo e ser transmitida às gerações seguintes.  
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Por possuir uma qualidade inerente de reciprocidade que a distingue de qualquer outro 

sistema de sinais, a linguagem torna possível o contínuo, sincronizado e recíproco acesso às 

subjetividades dos parceiros, ou seja, torna possível uma aproximação intersubjetiva que 

nenhum outro sistema de sinais pode reproduzir. Assim, é por intermédio da linguagem que o 

sujeito, ao objetivar seu próprio “ser” por meio dessa mesma linguagem, torna-se, 

continuamente, acessível ao outro. Por conseguinte, a linguagem faz “mais real” a 

subjetividade de um sujeito não somente para o seu interlocutor, mas também para si mesmo. 

A linguagem, devido a essa capacidade de transcender (dimensões espaciais, temporais e 

sociais) o “aqui e agora” (da interação face a face) é capaz de “tornar presente” uma grande 

variedade de objetos que estão espacial, temporal e socialmente ausentes do “aqui e agora”.  

A maneira lingüística pela qual se realiza essa transcendência pode ser chamada de 

linguagem simbólica. Mais especificamente, no âmbito do simbolismo, a significação 

lingüística alcança o máximo desprendimento do “aqui e agora” da vida cotidiana e a 

linguagem eleva-se a “regiões” que são inacessíveis, não somente de fato, mas também a 

priori à experiência cotidiana. A linguagem constrói, então, imensos edifícios de 

representação simbólica que parecem elevar-se sobre a realidade da vida cotidiana como 

gigantescas presenças de um outro mundo. Desta forma, o simbolismo e a linguagem 

simbólica tornam-se componentes essenciais da realidade da vida cotidiana e da apreensão 

pelo senso comum dessa realidade.  

Após uma compreensão sobre o conhecimento na vida cotidiana, Berger e Luckmann 

nos apresentam uma análise da sociedade como uma realidade objetiva. Para tal, os autores 

separam o processo de institucionalização e o de legitimação em blocos de sustentação da 

realidade objetiva. Eles iniciam a discussão sobre as origens da institucionalização 

apresentando que toda atividade humana está sujeita ao hábito. No que se refere aos 

significados atribuídos pelo homem à sua atividade, o hábito torna desnecessário que cada 
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situação seja definida de novo, etapa por etapa. Esses processos de formação de hábitos 

precedem a toda institucionalização. A institucionalização ocorre quando há uma tipificação 

recíproca de ações habituais (partilhadas) por tipos de sujeitos, sendo acessíveis a todos os 

membros do grupo social particular em questão.  

Ademais, as instituições contemplam a historicidade e o controle. As tipificações 

recíprocas das ações são construídas no curso de uma história compartilhada, e não 

instantaneamente. É impossível compreender adequadamente uma instituição sem entender o 

processo histórico em que foi produzida. As instituições - também pelo simples fato de 

existirem - controlam a conduta humana, estabelecendo padrões previamente definidos de 

conduta, os quais a canalizam em uma direção por oposição às muitas outras direções que 

seriam teoricamente possíveis. Desta forma, afirmar que um segmento da atividade humana 

foi institucionalizado já é dizer que esse segmento da atividade humana foi submetido ao 

controle social. Todavia novos mecanismos de controle só são exigidos se os processos de 

institucionalização não forem completamente bem sucedidos.  

A vantagem mais importante da institucionalização é que cada sujeito seria capaz de 

predizer as ações do outro, tornando a interação de ambos predizível, o que os “libertaria” de 

uma considerável quantidade de tensão, além de poupar tempo e esforço. Assim, um mundo 

social estaria em processo de construção, contendo nele as raízes de uma ordem institucional 

em expansão. Contudo, para que se realize a espécie de tipificação recíproca, seria preciso 

haver uma situação social duradoura, na qual as ações habituais dos dois se entrelaçassem.  

Com a aquisição da historicidade, as formações institucionais adquirem também outra 

qualidade decisiva que antes era incipiente: a objetividade. Isso significa que as instituições 

que estão agora cristalizadas são experimentadas como existindo por cima e além dos 

indivíduos. Um mundo institucional, por conseguinte, é experimentado como realidade 

objetiva. As instituições, como facticidades históricas e objetivas, defrontam-se com o 
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indivíduo na qualidade de fatos inegáveis. Por isso, a realidade objetiva das instituições não 

fica diminuída se o indivíduo não compreende sua finalidade ou seu modo de operação.  

Sendo assim, existindo as instituições como realidade exterior, o sujeito não as pode 

entender por introspecção, pois tem de transcender o seu “ser” e apreender o que elas são, 

assim como tem de apreender o que diz respeito à natureza. Porém, é importante se ter em 

mente que a objetividade do mundo institucional é produzida e construída pelo homem.  

Ao mesmo tempo, para existir, esse mundo exige legitimação, já que sua realidade é 

histórica e chega à nova geração como tradição e não como memória biográfica. O 

desenvolvimento de mecanismos específicos de controles sociais também se torna necessário 

com a historicização e objetivação das instituições, posto ser provável existirem desvios dos 

cursos de ação institucionalmente “programados”, uma vez que as instituições passam a ser 

realidades divorciadas de sua importância original nos processos sociais concretos dos quais 

surgiram.  

Nesse sentido, a linguagem assegura a superposição fundamental da lógica sobre o 

mundo social objetivado, pois o edifício das legitimações é construído sobre a linguagem e 

usa-a como seu principal instrumento. Assim, a “lógica” atribuída à ordem institucional faz 

parte do acervo socialmente disponível do conhecimento, tomado como natural e certo. Uma 

vez que o indivíduo bem socializado “conhece” que seu mundo social é uma totalidade 

consistente, ele será forçado a explicar seu funcionamento e defeitos de funcionamento em 

termos deste “conhecimento”. Esse conhecimento, dessa forma, constitui a dinâmica 

motivadora da conduta institucionalizada, sendo ele objetivado como um corpo de verdades 

universalmente válidas sobre a realidade, sendo que qualquer desvio radical da ordem 

institucional toma caráter de um afastamento da realidade. Dessa maneira, o conhecimento 

relativo à sociedade é uma realização no duplo sentido da palavra, naquele de apreender a 

realidade social objetivada e no de produzir continuamente essa realidade.  
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Berger e Luckmann continuam, argumentando que somente algumas poucas 

experiências humanas são “retidas” no plano da consciência e apenas estas são sedimentadas 

e, portanto, capazes de serem lembradas. Caso não houvesse esta sedimentação, o indivíduo 

não poderia dar sentido à sua biografia; logo, a linguagem objetiva e as experiências 

partilhadas tornam acessíveis a todos, dentro da comunidade lingüística, passando a ser assim 

a base e o instrumento do acervo coletivo do conhecimento. Além disso, a linguagem fornece 

os meios para a objetivação de novas experiências, permitindo que sejam incorporadas ao 

estoque já existente do conhecimento. A linguagem torna-se assim o meio mais importante 

pelo qual as sedimentações objetivadas são transmitidas pela tradição da coletividade em 

questão.  

Quando a origem real das sedimentações perde importância, a tradição pode inventar 

uma origem completamente diferente, sem, com isso, ameaçar o que fora objetivado. Desse 

modo, os significados institucionais devem ser impressos pelo sujeito, poderosa e 

inesquecivelmente, no plano da consciência. O caráter de “fórmula” dos significados 

institucionais assegura sua possibilidade de memorização. Têm-se, ao nível dos significados 

sedimentados, os mesmos processos de rotinização e trivialização da institucionalização.  

Ao avançarem em sua proposta de compreensão do “conhecimento” e da “realidade”, 

Berger e Luckmann retornam às origens da ordem institucional para abordar a questão dos 

papéis. A institucionalização consiste na tipificação dos desempenhos do sujeito e dos outros:  

O primeiro tem, em comum, finalidades específicas e fases entrelaçadas de 

desempenho com os outros. E, ainda mais, são tipificadas não apenas ações específicas, mas 

formas de ações que devem ser executáveis por qualquer sujeito a quem possa ser 

plausivelmente imputada a estrutura de conveniências em questão. Isso tem conseqüências 

muito importantes para a auto-experiência. No curso da ação, há uma identificação da 

personalidade com o sentido objetivo das ações. Um segmento da personalidade objetiva-se 
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em termos de tipificações socialmente válidas. Esse segmento é o verdadeiro “eu social”, que 

é subjetivamente experimentado como distinto do “eu” em sua totalidade, chegando mesmo a 

defrontar-se com este. Tanto o “eu atuante” quanto os outros atuantes são apreendidos não 

como sujeitos únicos, mas como tipos. Em suma, ao desempenhar papéis, o indivíduo 

participa de um mundo social. Ao interiorizar estes papéis, o mesmo mundo torna-se 

subjetivamente real para ele.  

Os autores ainda elucidam as conseqüências da segmentação institucional. Distintos 

processos institucionais podem continuar a coexistir sem integração total, ou seja, o fato de 

instituições conservarem-se unidas só pode ser explicado com referência à consciência 

reflexiva de sujeitos que impõem certas lógicas às suas experiências das diversas instituições. 

Assim, pode-se admitir que existe um universo de significação que outorga sentido objetivo 

às várias atividades, o que não quer dizer que não haja conflito de interesses entre os sujeitos 

destas. Além disso, existe a possibilidade de subuniversos de significação socialmente 

separados. Esses resultam de acentuações da especialização dos papéis, levadas a um ponto 

em que o conhecimento específico de um papel torna-se inteiramente esotérico, comparado 

com o acervo comum do conhecimento. Com o estabelecimento de subuniversos de 

significação, emerge uma multiplicidade de perspectivas sobre a sociedade total, cada qual 

considerando-a do ângulo (horizonte) de um destes subuniversos. Além disso, um corpo de 

conhecimentos, uma vez que tenha alcançado o nível de um subuniverso de significação 

relativamente autônomo, tem a capacidade de exercer uma ação de retorno sobre a 

coletividade que o produziu.  

Outro ponto a ser investigado é o crescente grau de complexidade dos subuniversos, 

pois isso faz com que eles se tornem cada vez mais inacessíveis aos estranhos. Ademais, a 

crescente autonomia dos subuniversos contribui para criar problemas especiais de legitimação 

tanto para os estranhos quanto para os íntimos. Os estranhos têm de ser impedidos de entrar e 
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mesmo conservados na ignorância da existência do subuniverso; já os íntimos têm de ser 

mantidos dentro. Dessa dicotomia, surgem problemas especiais como resultado das diferentes 

velocidades de variação das instituições e dos subuniversos, o que torna ainda mais difícil a 

legitimação global da ordem institucional e as legitimações específicas de determinadas 

instituições e subuniversos.  

Uma questão final apresentada pelos autores surge da variabilidade histórica da 

institucionalização. Em outras palavras, trata-se da questão sobre até que ponto uma ordem 

institucional, ou uma parte dela, é apreendida como uma facticidade não-humana. Essa é a 

questão de reificação da realidade social. A objetividade do mundo social significa que este 

faz frente ao homem como algo situado fora dele. A questão decisiva consiste em saber se o 

homem ainda conserva a noção de que, embora objetivado, o mundo social foi feito pelos 

homens e, portanto, pode ser refeito por eles. Assim, a “receita” fundamental para a reificação 

das instituições consiste em outorgar-lhes um status ontológico independente da atividade e 

da significação humanas. Por isso é por intermédio da reificação que o mundo das instituições 

parece fundir-se com o mundo da natureza. Da mesma forma, também os papéis podem ser 

reificados, estreitando a distância subjetiva que o indivíduo pode estabelecer entre si e o papel 

que desempenha. E, por fim, a própria identidade pode ser reificada - tanto a do indivíduo, 

quanto a dos outros. Nesse ponto, existe, então, uma identificação total do indivíduo com as 

tipificações que lhes são socialmente atribuídas.  

O segundo momento da discussão de Berger e Luckmann sobre a sociedade como 

realidade objetiva tem como foco a legitimação. A integração e, correlativamente, a questão 

da plausibilidade subjetiva referem-se a dois níveis, a saber: ao horizontal e ao vertical. O 

primeiro é um nível “horizontal” de integração e plausibilidade, correlacionando a ordem 

institucional total com vários sujeitos que participam dela em diferentes papéis, ou com vários 

processos institucionais parciais dos quais um único indivíduo pode participar em qualquer 
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momento dado. O segundo, um nível “vertical”, em que a totalidade da vida do indivíduo, a 

sucessiva passagem pelas várias ordens de uma ordem institucional deve ser tornada 

subjetivamente significativa, isto é, deve ser dotada de sentido a ponto de tornar a totalidade 

subjetivamente plausível. Conforme os autores, a legitimação não é necessária na primeira 

fase da institucionalização, pois a instituição é simplesmente um fato que não exige nenhum 

novo suporte, nem intersubjetiva nem biograficamente. Assim sendo, o problema da 

legitimação surge quando as objetivações da ordem institucional (agora histórica) têm de ser 

transmitidas a uma nova geração. A legitimação explica a ordem institucional, outorgando 

validade cognoscitiva a seus significados objetivados e justificando-a à medida que fornece 

dignidade normativa a seus imperativos práticos, sendo um elemento tanto cognoscitivo, 

quanto normativo.  

É possível distinguir analiticamente entre diferentes níveis de legitimação. A 

legitimação incipiente acha-se presente logo que um sistema de objetivações lingüísticas da 

experiência humana é transmitido. O segundo nível compreende os provérbios, as máximas 

morais, os adágios da sabedoria, as lendas e histórias populares, freqüentemente transmitidas 

em formas poéticas. O terceiro contém teorias explícitas pelas quais um setor institucional é 

legitimado em termos de um corpo diferenciado de conhecimentos. Os universos simbólicos 

constituem o quarto nível da legitimação. São corpos de tradição teórica que integram 

diferentes áreas de significação e abrangem a ordem institucional em uma ordem simbólica.  

O universo simbólico é concebido como a matriz de todos os significados socialmente 

objetivados e subjetivamente reais. A sociedade inteira e toda a biografia do indivíduo são 

vistas como acontecimentos que se passam dentro deste universo. Sua capacidade de 

atribuição de significações excede, em muito, o domínio da vida social, de modo que o 

indivíduo pode “localizar-se” nele, mesmo em suas mais solitárias experiências. Além disso, 

as situações marginais da vida do indivíduo são também abrangidas pelo universo simbólico, 
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o que garante a manutenção da realidade da vida cotidiana como única concreta. Nesse nível 

de legitimação, a integração reflexiva de processos institucionais distintos alcança sua plena 

realização. Todas as teorias legitimadoras menores são consideradas como perspectivas 

especiais sobre fenômenos que são aspectos deste mundo. Os papéis institucionais tornam-se 

modos de participação em um universo que transcende e inclui a ordem institucional.  

O universo simbólico opera para legitimar a biografia individual e a ordem 

institucional através de seu duplo caráter nômico e ordenador. Além disso, permite ordenar as 

diferentes fases da biografia, ou seja, ao passar de uma fase biográfica a outra, o sujeito pode 

julgar estar repetindo uma seqüência que é dada na “natureza das coisas” ou em sua própria 

“natureza”, isto é, adquire a segurança de estar vivendo “corretamente”. A mesma função 

legitimadora refere-se à “exatidão” da identidade subjetiva do indivíduo, pois a “sadia” 

apreensão de si mesmo como possuidor de uma identidade definida, estável e socialmente 

reconhecida está continuamente ameaçada pelas metamorfoses da instituição. Assim, a 

identidade é legitimada pela colocação dela no contexto de um universo simbólico, posto que 

se torna fundada na vida cotidiana da sociedade.  

O universo simbólico também ordena a história, pois, com relação ao passado, 

estabelece uma “memória” compartilhada por todos os indivíduos socializados na 

coletividade. Em relação ao futuro, estabelece um quadro de referência comum para a 

projeção das ações individuais. Assim, o universo simbólico liga os homens com seus 

predecessores e seus sucessores numa totalidade dotada de sentido, servindo para transcender 

a finitude da existência individual. Dessa forma, somente depois que um universo simbólico é 

objetivado como “primeiro” produto do pensamento teórico, surge a possibilidade da reflexão 

sistemática sobre a natureza desse universo. Em outros termos, enquanto o universo simbólico 

legitima a ordem institucional no mais alto nível de generalidade, a teorização relativa ao 

universo simbólico pode ser considerada, por assim dizer, uma legitimação de segundo grau. 
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Todas as legitimações podem, por sua vez, ser consideradas como mecanismos de 

manutenção do universo.  

Tornam-se necessários, então, procedimentos específicos de manutenção do universo 

simbólico quando ele se tornou um problema. Como todo universo simbólico é 

incipientemente problemático, a questão consiste em saber em que grau se tornou 

problemático. Um problema intrínseco apresenta-se com o processo de transmissão do 

universo simbólico de uma geração a outra, posto que, devido ao fato da socialização nunca 

ser completamente bem sucedida, alguns indivíduos “habitam” o universo transmitido de 

maneira mais definida do que outros. Mesmo entre os “habitantes” mais ou menos 

autorizados, haverá sempre variações idiossincrásicas na maneira como concebem o universo, 

justamente porque o universo simbólico não pode ser experimentado como tal na vida 

cotidiana, mas transcende esta última por sua própria natureza, não sendo possível “ensinar” 

sua significação pela maneira direta através da qual se ensinam os significados da vida 

cotidiana.  

Esse problema intrínseco acentua-se quando versões divergentes do universo 

simbólico começam a ser partilhadas por grupos de “habitantes”. Nesse caso, por motivos 

evidentes decorrentes da natureza da objetivação, a versão divergente corporifica-se em uma 

realidade por sua própria conta, a qual, ao existir no interior da sociedade, desafia a condição 

de realidade do universo simbólico tal como foi originariamente constituído. O grupo que 

objetivou essa realidade divergente torna-se portador de uma diversa definição da “realidade” 

e se constitui não somente como uma ameaça teórica para o universo simbólico, mas também 

para a ordem institucional legitimada pelo universo simbólico em questão.  

O confronto com universos simbólicos distintos implica um problema de poder, a 

saber, qual das definições da realidade em conflito ficará “fixada” na sociedade? Qual das 

duas ganhará, contudo, é coisa que dependerá mais do poder do que da engenhosidade teórica 
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dos respectivos legitimadores. Os mecanismos conceituais que mantêm os universos 

simbólicos (terapêutica e aniquilação) acarretam sempre a sistematização de legitimações 

cognoscitivas e normativas que já estavam presentes na sociedade de modo mais ingênuo e 

que se cristalizam no universo simbólico em questão.  

Em consideração ainda a manutenção dos universos simbólicos, os autores chamam 

atenção para o fato de que eles são produtos históricos da atividade humana e, por isso, se 

modificam, bem como observam que a transformação também é realizada pelas ações 

concretas dos seres humanos. Além disso, vale frisar que a maioria das sociedades modernas é 

pluralista; logo, essas sociedades compartilham de um universo que é o seu núcleo, aceito 

como indubitável, e têm diferentes universos parciais coexistindo em um estado de mútua 

acomodação. Estes últimos provavelmente têm algumas funções ideológicas (ideologia), mas 

o conflito direto entre as ideologias foi substituído por graus variáveis de tolerância ou mesmo 

de cooperação. O pluralismo encoraja tanto o cepticismo quanto a inovação, sendo, assim, 

eminentemente subversivo da realidade admitida como certa do status quo tradicional.  

Após uma compreensão do conhecimento na vida cotidiana e da sociedade como uma 

realidade objetiva, Berger e Luckmann nos apresentam uma análise da sociedade como uma 

realidade subjetiva. Para tal, os autores apresentam a interiorização da realidade através das 

socializações primária e secundária, bem como a conservação e a transformação da realidade 

subjetiva; a interiorização e a estrutura social; teorias sobre a identidade.  

Berger e Luckmann começam por apresentar que a existência da sociedade como 

realidade tanto objetiva, quanto subjetiva só recebe “correto” reconhecimento se a sociedade 

for entendida em termos de um processo dialético em curso, composto de três momentos: 

exteriorização, objetivação e interiorização. Estes momentos não devem ser pensados como 

ocorrendo em uma seqüência temporal, no que diz respeito ao fenômeno social. Ao contrário, 

a sociedade e cada uma de suas partes são simultaneamente caracterizadas por estes três 
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momentos, de tal modo que qualquer análise que considere apenas um ou dois deles é 

insuficiente. Contudo, seguem os autores, o sujeito não nasce membro da sociedade, mas com 

a predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade. Por conseguinte, na 

vida de cada indivíduo, existe uma seqüência temporal no curso da qual ele é induzido a 

tomar parte na dialética da sociedade. O ponto inicial desse processo é a interiorização. A 

interiorização, no sentido geral aqui empregado, está subjacente tanto à significação, quanto 

às suas formas mais complexas. Dito de maneira mais precisa, a interiorização nesse sentido 

geral constitui a base, primeiramente, da compreensão de nossos semelhantes e, em segundo 

lugar, da apreensão do mundo como realidade social dotada de sentido.  

Essa apreensão não resulta de criações autônomas de significado por indivíduos 

isolados, mas começa com o fato de o indivíduo “assumir” o mundo no qual os outros já 

vivem. Isso pressupõe que ele e o outro participam do tempo de um modo que não é apenas 

efêmero, mas que, numa perspectiva ampla, liga intersubjetivamente as seqüências de 

situações. Agora, cada um não somente compreende as definições das situações partilhadas, 

mas é capaz de defini-las reciprocamente. Não somente se vive no mesmo mundo, mas 

participa-se cada qual do “ser” do outro. Somente depois de ter realizado esse grau de 

interiorização, é que o indivíduo se torna membro da sociedade. O processo ontogenético pelo 

qual isso se realiza é a socialização, existindo pelo menos dois tipos, a saber: a primária e a 

secundária.  

A socialização primária é a primeira socialização que o indivíduo experimenta na 

infância e em virtude da qual se torna membro da sociedade. É imediatamente evidente que a 

socialização primária tem em geral, para o indivíduo, o valor mais importante e que a 

estrutura básica de toda socialização secundária deve assemelhar-se à da socialização 

primária. Todo indivíduo nasceu em uma estrutura social objetiva, dentro da qual encontra os 

outros significativos que se encarregam de sua socialização. Estes outros significativos são-



 

 

178

lhe impostos. As definições dadas por estes à situação dele apresentam-se como a realidade 

objetiva. Dessa maneira, nasceu não somente em uma estrutura social objetiva, mas também 

em um mundo social objetivo. Não é necessário acrescentar que a socialização primária 

implica mais do que o aprendizado puramente cognoscitivo. Ocorre em circunstâncias 

carregadas de alto grau de emoção. De fato, há boas razões para se acreditar que sem essa 

ligação emocional com os outros significativos, o processo de aprendizado seria difícil, 

quando não de todo impossível.  

A socialização primária, então, cria no plano da consciência, uma abstração 

progressiva dos papéis e atitudes dos outros particulares para os papéis e atitudes em geral. 

Essa abstração dos papéis e atitudes dos outros significativos concretos é chamada de o outro 

generalizado. Essa identidade, recentemente coerente, incorpora em si todos os vários papéis e 

atitudes interiorizadas, inclusive, entre muitas outras coisas, a auto-identificação enquanto 

pessoa.  

A formação da consciência do outro generalizado marca uma fase decisiva na 

socialização. Implica a interiorização da sociedade enquanto tal e da realidade objetiva nela 

estabelecida e, ao mesmo tempo, o estabelecimento subjetivo de uma identidade coerente e 

contínua. Quando o outro generalizado cristaliza-se no plano da consciência, estabelece-se 

uma relação “simétrica” entre a realidade objetiva e a subjetiva. Aquilo que é real “fora” 

(transcendente) corresponde ao que é real “dentro” (imanente). A realidade objetiva pode ser 

facilmente “traduzida” em realidade subjetiva e vice-versa.  

Na socialização primária, não há problema de identificação, pois não há escolha dos 

outros significativos. A sociedade apresenta ao sujeito a socialização de um conjunto 

antecipadamente definido de outros significativos, os quais ele tem de aceitar como tais sem 

possibilidade de optar por outro arranjo. É por esta razão que o mundo interiorizado na 

socialização primária torna-se muito mais firmemente entrincheirado no plano da consciência 
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do que os mundos interiorizados nas socializações secundárias. A socialização primária 

aparece ao sujeito como necessidade, quando, de fato, é um feixe de contingências. Na 

socialização primária, por conseguinte, é construído o primeiro mundo do sujeito. Ela implica 

seqüências de aprendizado socialmente definidas. Essa socialização “termina” quando o 

conceito do outro generalizado (e tudo quanto o acompanha) for estabelecido no plano da 

consciência pelo sujeito. Neste momento, ele é um membro efetivo da sociedade e possui 

subjetivamente uma personalidade e um mundo. Mas essa interiorização da sociedade, da 

identidade e da realidade não se faz de uma vez para sempre, posto que a socialização nunca é 

total, nem está jamais acabada.  

Por outro lado, Berger e Luckmann apresentam que a “socialização secundária” é a 

interiorização de “submundos” institucionais ou baseados em instituições. A extensão e o 

caráter destes são, portanto, determinados pela complexidade da divisão do trabalho (papéis) e 

a concomitante distribuição social do conhecimento. Pode-se dizer que a socialização 

secundária é a aquisição do conhecimento de funções específicas, funções direta ou 

indiretamente com raízes na divisão do trabalho. Os “submundos” interiorizados na 

socialização secundária são geralmente realidades parciais, em contraste com o “mundo 

básico” adquirido na socialização primária. Contudo eles também são realidades mais ou 

menos coerentes, caracterizadas por componentes normativos e afetivos, assim como 

cognoscitivos. Além disso, também eles exigem pelo menos os rudimentos de um aparelho 

legitimador, freqüentemente acompanhado de símbolos rituais ou materiais. O caráter desta 

socialização secundária depende do status do corpo de conhecimento em questão no ínterim 

do universo simbólico em totalidade.  

Existe grande variabilidade sócio-histórica nas representações implicadas na 

socialização secundária. Na maior parte das sociedades, contudo, alguns rituais acompanham 

a transição da socialização primária para a secundária. Os processos formais da socialização 
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secundária são determinados por seu problema fundamental, a suposição de um processo 

precedente de socialização primária, isto é, deve tratar com uma personalidade já formada e 

um mundo já interiorizado. Isso representa um problema, porque a realidade já interiorizada 

tem a tendência a persistir. Sejam quais forem os novos conteúdos que devam agora ser 

interiorizados, eles precisam, de certo modo, sobrepor-se a esta realidade já presente. Há, 

portanto, um problema de coerência entre as interiorizações já estabelecidas e as novas.  

Algumas das crises que acontecem depois da socialização primária são, na verdade, 

causadas pelo reconhecimento de que o mundo primário não é o único mundo existente, mas 

tem uma localização social muito particular. A conseqüência mais importante, contudo, 

consiste em conferir ao conteúdo daquilo que é ensinado na socialização secundária uma 

inevitabilidade bem menos subjetiva do que a possuída pelo conteúdo da socialização 

primária. Por conseguinte, o tom de realidade do conhecimento interiorizado na socialização 

secundária é mais facilmente posto entre parênteses, isto é, o sentimento subjetivo de que 

estas interiorizações são reais é mais fugitivo. Além disso, é relativamente fácil anular a 

realidade das interiorizações secundárias.  

O tom de realidade do conhecimento interiorizado, na socialização primária, é dado 

quase automaticamente. Já na socialização secundária, esse tom tem de ser reforçado por 

técnicas pedagógicas específicas, “provadas” ao indivíduo. Quanto mais estas técnicas tornam 

subjetivamente plausíveis a continuidade entre os elementos originais do conhecimento e os 

novos, tanto mais facilmente adquirem o tom de realidade. O fato de os processos de 

socialização secundária não pressuporem um alto grau de identificação e de seu conteúdo não 

possuir a qualidade da inevitabilidade pode ser útil na prática, porque permite seqüências de 

aprendizado racionais e emocionalmente controladas. A socialização secundária adquire uma 

carga de afetividade de tal grau que a imersão na nova realidade e o devotamento a ela são 

institucionalmente definidos como necessários. O indivíduo entrega-se, então, completamente 
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à nova realidade. A facilidade com que se sacrifica é evidentemente a conseqüência final 

deste tipo de socialização. Uma importante circunstância que pode criar a necessidade dessa 

intensificação é a competição entre as pessoas das várias instituições encarregadas da 

definição da realidade. Variações semelhantes podem existir no mesmo contexto institucional, 

dependendo das tarefas atribuídas a diferentes categorias dessas pessoas. A distribuição 

institucionalizada das tarefas entre a socialização primária e a secundária varia com a 

complexidade da distribuição social do conhecimento.  

O caráter mais “artificial” da socialização secundária torna a realidade subjetiva da 

interiorização dela ainda mais vulnerável às definições desafiadoras da realidade, não porque 

não seja julgada certa, ou porque seja apreendida como menos do que real na vida cotidiana, 

mas porque sua realidade é menos profundamente arraigada na consciência, sendo assim mais 

susceptível de deslocamento. A realidade das interiorizações secundárias é menos ameaçada 

pelas situações marginais porque, em geral, não tem importância para elas. O que pode 

acontecer é esta realidade ser apreendida como trivial precisamente porque revela a falta de 

importância para a situação marginal. Inversamente, é possível dizer que a conservação das 

interiorizações primárias, em face das situações marginais, é uma justa medida de sua 

realidade subjetiva. A mesma prova seria de todo irrelevante se fosse aplicada à maioria das 

socializações secundárias.  

De modo considerável, todos os outros – ou pelo menos a maior parte – encontrados 

pelos indivíduos na vida cotidiana, servem para reafirmar sua realidade subjetiva. Não apenas 

os outros assim o fazem, mas são os outros significativos que ocupam uma posição central na 

economia da conservação da realidade. São particularmente importantes para a progressiva 

confirmação daquele elemento crucial da realidade que chamamos identidade. Para conservar 

a confiança de que o indivíduo é, na verdade, a pessoa que pensa que ele é, ele necessita não 

somente a confirmação implícita desta identidade que mesmo os contatos diários casuais 
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poderiam fornecer, mas a confirmação explícita e carregada de emoção que lhe é outorgada 

pelos outros significantes para ele. Os outros significativos, na vida do indivíduo, são os 

principais agentes da conservação de sua realidade subjetiva. Os outros menos significativos 

funcionam como uma espécie de coro. A importância relativa dos outros significativos e do 

coro pode ser vista mais facilmente se considerarmos os casos de desconfirmação da realidade 

subjetiva. Um ato desconfirmador da realidade praticado pela esposa, tomado em si mesmo, 

tem um poder muito maior do que um ato semelhante executado por um conhecido ocasional.  

O veículo mais importante da conservação da realidade é a conversa (diálogo). Pode-

se considerar a vida cotidiana do indivíduo em termos do funcionamento de “um aparelho de 

conversa”, que, continuamente, mantém, modifica e reconstrói sua realidade subjetiva. Essa 

força geradora da realidade, possuída pela conversa, é dada já no fato da objetivação 

lingüística. A fim de manter efetivamente a realidade subjetiva, o aparelho da conversa deve 

ser contínuo e coerente. As rupturas de continuidade ou consistência ipso facto constituem 

uma ameaça para a realidade subjetiva em questão. Em totalidade, a freqüência da conversa 

reforça seu poder gerador da realidade, mas a falta de freqüência pode, às vezes, ser 

compensada pela intensidade da conversa, quando esta se realiza.  

Assim, a realidade subjetiva depende sempre de estruturas específicas de 

plausibilidade, isto é, da base social específica e dos processos sociais exigidos para sua 

conservação. A ruptura da conversa significativa com os mediadores das respectivas 

estruturas de plausibilidade ameaça as realidades subjetivas em questão. Quanto mais tempo 

estas técnicas estiverem isoladas das confirmações face a face, menos provavelmente serão 

capazes de conservar o tom de realidade. A estrutura de plausibilidade é também a base social 

para a particular suspensão da dúvida, sem a qual a definição da realidade em questão não 

pode se conservar na consciência. Nesse ponto, foram interiorizadas e estão sendo 

continuamente reafirmadas sanções sociais específicas contra estas dúvidas desintegradoras 
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da realidade.  

Em situação de crise, os procedimentos são essencialmente os mesmos que na 

conservação rotineira, exceto que as confirmações da realidade devem se tornar explícitas e 

intensas. Freqüentemente são postas em jogo técnicas rituais. Embora o indivíduo possa 

improvisar procedimentos de sustentação da realidade em face da crise, a própria sociedade 

institui procedimentos específicos para situações reconhecidas como capazes de implicar o 

risco do colapso da realidade. Estar em sociedade já acarreta um contínuo processo de 

modificação da realidade subjetiva. Todavia, conforme Berger e Luckmann, devido à 

realidade subjetiva nunca ser totalmente socializada, ela não pode ser totalmente transformada 

por processos sociais. Entretanto existem casos de transformação que parecem totais quando 

comparados com modificações menores, as quais os autores chamam de alternações. 

A alternação implica a reorganização do aparelho de conversa. Os participantes da 

conversa significativa mudam e, na conversa com os novos outros significativos, a realidade 

subjetiva é transformada. A mais importante exigência conceitual da alteração é a 

disponibilidade de um aparelho legitimador para a série completa da transformação. O que 

tem de ser legitimado não é somente a nova realidade, mas as etapas pelas quais é apropriada 

e mantida e o abandono ou repúdio de todas as outras realidades. A resocialização é como o 

corte do nó górdio do problema da coerência, consiste em renunciar à questão da coerência e 

reconstruir a realidade de novo. Os procedimentos de manutenção da coerência implicam 

também um remendo do passado, mas de maneira menos radical, uma abordagem ditada pelo 

fato de que em tais casos existe, em geral, uma associação contínua com pessoas e grupos que 

foram anteriormente significativos.  

Falando de modo geral, é possível dizer que os procedimentos em questão têm caráter 

oposto. Na resocialização o passado é reinterpretado para se harmonizar com a realidade 

presente, havendo a tendência a retrojetar, no passado, vários elementos que subjetivamente 
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não eram acessíveis naquela época. Na socialização secundária, o presente é interpretado de 

modo a manter-se numa relação contínua com o passado, existindo a tendência a minimizar as 

transformações realmente ocorridas. Dito de outra maneira, a realidade básica para a re-

socialização é o presente, para a socialização secundária é o passado.  

Entretanto nem sempre o processo de socialização, segundo Berger e Luckmann, é 

realizado de forma perfeita, pois, quando mundos intensamente discordantes são transmitidos 

na socialização primária, o indivíduo defronta-se com a escolha de identidades delineadas 

apreendidas por ele como autênticas possibilidades biográficas. É a partir daí que aparece a 

possibilidade de uma identidade verdadeiramente oculta, dificilmente reconhecível, de acordo 

com as tipificações objetivamente acessíveis. Presumivelmente todos os homens, uma vez 

socializados, são potenciais “traidores de si mesmos”. O problema interno desta traição torna-

se, porém, muito mais complicado se, além disso, acarreta o problema de saber qual “eu” está 

sendo traído em algum momento determinado, problema criado logo que a identificação com 

diferentes outros significativos inclui diferentes outros generalizados. Pode-se admitir, com 

certeza, que a alternação permanece sendo uma ameaça durante toda a vida para qualquer 

realidade subjetiva que brote de tal conflito como resultado de qualquer opção, ameaça criada 

pela introdução da possibilidade de alternação na própria socialização primária.  

A possibilidade do “individualismo”, isto é, da escolha individual entre realidades e 

identidades discrepantes, está diretamente ligada à possibilidade da socialização incompleta. 

Isso abre uma caixa de Pandora de escolhas “individualistas”, que finalmente generalizam-se, 

quer o curso biográfico do indivíduo tenha sido determinado pela escolha “certa” quer pela 

“errada”. O “individualista” surge como um tipo social particular, que tem pelo menos a 

possibilidade de migração entre muitos mundos exeqüíveis e construiu deliberada e 

conscientemente um “eu” com o “material” fornecido por um grande número de identidades 

que estavam ao seu alcance.  
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Uma outra importante situação que conduz à socialização imperfeita surge quando 

existem discordâncias entre a socialização primária e a secundária. A unidade da socialização 

primária é mantida, mas na socialização secundária aparecem realidades e identidades 

opostas, como opções subjetivas. Estas são naturalmente limitadas pelo contexto sócio 

estrutural do indivíduo. A identidade subjetivamente escolhida torna-se de fantasia, objetivada 

dentro da consciência do indivíduo como seu “eu real”. Pode-se admitir que as pessoas 

sempre sonham com desejos impossíveis de serem realizados e coisas semelhantes. A 

peculiaridade desta particular fantasia reside na objetivação, no nível da imaginação, de uma 

identidade diferente daquela objetivamente atribuída e anteriormente interiorizada na 

socialização primária.  

Outra conseqüência muito importante, quando há discordância entre a socialização 

primária e a secundária, é a possibilidade de o indivíduo ter relações com mundos 

discordantes, qualitativamente diferentes das relações nas situações discutidas anteriormente. 

Se, na socialização primária, aparecem mundos discordantes, o indivíduo tem a escolha de 

identificar-se com um deles e não com os outros - processo que, ocorrendo na socialização 

primária, carrega-se de alto grau de afetividade.  

A apresentação de mundos discordantes na socialização secundária produz uma 

configuração inteiramente diferente. Na socialização secundária, a interiorização não é 

obrigatoriamente acompanhada pela identificação, afetivamente carregada, com outros 

significativos. O indivíduo pode interiorizar diferentes realidades sem se identificar com elas. 

O indivíduo interioriza a nova realidade, mas em vez de fazer dela a sua realidade, utiliza-a 

como realidade para ser usada com especiais finalidades.  

Uma sociedade na qual os mundos discrepantes são geralmente acessíveis em uma 

base de mercado acarreta particulares constelações da realidade e da identidade subjetivas. 

Haverá uma consciência geral cada vez maior da relatividade de todos os mundos, inclusive o 
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do próprio indivíduo, que é então subjetivamente apreendido como “um mundo” e não como 

“o mundo”. Segue-se que a conduta institucionalizada do indivíduo será apreendida como 

“um papel”, do qual pode desligar-se em sua própria consciência e que “desempenha” com 

finalidade de manobra. Na situação contemporânea, isso implica a análise, tanto do pluralismo 

da realidade, quanto do pluralismo da identidade referente à dinâmica estrutural do 

industrialismo, particularmente a dinâmica dos padrões de estratificação social produzidos 

pelo industrialismo.  

Berger e Luckmann apresentam que a identidade é evidentemente um elemento-chave 

da realidade subjetiva e, tal como toda realidade subjetiva, acha-se em relação dialética com a 

sociedade. A identidade é formada por processos sociais. Uma vez cristalizada, é mantida, 

modificada ou mesmo remodelada pelas relações sociais. Os processos sociais implicados na 

formação e conservação da identidade são determinados pela estrutura social. Inversamente, 

as identidades produzidas pela interação do organismo, da consciência individual e da 

estrutura social reagem sobre a estrutura social dada, mantendo-a, modificando-a, ou mesmo 

remodelando-a. As sociedades têm histórias, em cujos cursos emergem particulares 

identidades. Essas histórias, porém, são feitas por seres humanos com identidades específicas.  

3.2 O Sensemaking 

Para nós, é evidente a relevância da agência política na combinação, interpretação e 

articulação dos processos baseados em informação de múltiplas fontes, ou seja, de uma 

construção coletiva. Este conjunto de ações e atitudes deve fazer sentido aos interagentes. O 

caminho que utilizamos para entender como os indivíduos (gestores) geram sentido de seu 

mundo e, em particular, como constroem as necessidades e uso de informações neste processo 
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é o Sensemaking, este conhecimento é construído na psicologia e trazido para a 

Administração por Carl Weick (1995). 

O conceito de sensemaking27 ou geração tem muito a ver com sua própria 

terminologia, ou seja, o processo de fazer ou de gerar sentido de algo ainda desconhecido 

(WATERMAN, 1990), delineando, construindo e estruturando o ainda desconhecido de tal sorte 

que passem a ser eventos coerentes e estáveis (HUBER e DAFT, 1987). O que é construído, 

como é construído e porque é construído são questões centrais de pesquisadores interessados 

no sensemaking. Essa é uma abordagem que busca avaliar como os interagentes percebem, 

compreendem, sentem suas interações e como usam a informação e outros recursos neste 

processo (DERVIN, 1998; GIOIA e MEHRA, 1996; WEICK, 1995). É uma atividade que o ator 

organizacional realiza de observação, interpretação e compreensão do mundo exterior, 

inferindo-lhe sentidos lógicos advindos do uso de esquemas interiores. É o comportamento 

interno e/ou exteriorizado através dos sentidos, que permite ao indivíduo (ator) construir e 

projetar seu movimento através do tempo e do espaço (DERVIN, 1998). 

O sensemaking pressupõe que a realidade não é completa nem constante, ao contrário, 

é permeada por descontinuidades que geram lacunas e, por conseguinte, ambigüidades. Neste 

sentido, a realidade percebida não pode ser entendida de forma sintagmática e as informações 

não têm existência independente e externamente ao ator organizacional, mas, sim, é um 

produto de seus processos racionais e emocionais.  

Ao aceitar este pressuposto, ou seja, que a produção de conhecimento é interna ao 

indivíduo, também assumimos que toda informação e geração de conhecimento e de sentido 

(sensemaking) é subjetiva (COFFEY e ATKINSON, 1996). O sensemaking, portanto, tem como 

foco a maneira pela qual o individuo utiliza tanto as suas observações e experiências, como as 

                                                 

27 Literalmente, o termo sensemaking poderia ser traduzido para “geração de sentido” ou “fazer sentido”. Porém, 
uma vez que não temos uma tradução mais bem elaborada para a língua portuguesa, utilizaremos em nosso 
estudo a terminologia original. 



 

 

188

de outras pessoas para construir quadros da realidade e os utiliza para direcionar seu 

comportamento e atividades em relação aos processos nos quais estão inseridos. Estes podem 

ser mais bem observados a partir das situações de mudanças. Nas pesquisas que buscam por 

padrões, as conexões entre situações e necessidades, entre informações e uso são mais 

observadas do que assumidas (DERVIN, 1998). Em suma, pressupõem a individualidade, 

situacionalidade, a utilidade das informações e conhecimentos já gerados (experiências 

vividas) e os padrões pré-estabelecidos (institucionalizados). 

O sensemaking é o que os atores organizacionais elaboram como experiência a partir 

dos sinais do presente e dos ambientes sempre porosos em que estão mergulhados, ou seja, é 

"criar facticidade, tornar algo sensível" (WEICK, 1985: 14). Criar e interpretar o processo de 

geração de sentido são duas atividades distintas, apesar de interligadas, pois para tal é preciso, 

antes de tudo, ser um intérprete (descobridor) de outros sentidos instituídos, ou de sinais ainda 

latentes no ambiente (CARNER e QUINN, 1988).  

3.2.1 O Sensemaking em Karl Weick 

Nosso entendimento do sensemaking nas organizações ou no ambiente 

interorganizacional se dá primordialmente a partir de Karl Weick, seguidor da abordagem 

interpretativista de Alfred Schütz, Ervin Goffman e Harold Garfinkel. A partir de seus 

estudos, ele identifica algumas propriedades típicas de qualquer atividade de sensemaking. A 

primeira delas é a construção de uma identidade. A partir de retrospectivas realizadas num 

contexto social, por meio da ação e do discurso, os indivíduos são capazes de criar ambientes 

sensíveis (enactement). O sensemaking reporta-se a eventos em curso, ou seja, que estão 

acontecendo no momento em que o processo acontece (ongoing events), de onde se extraem 

sinais (extracted cues) guiados pela plausibilidade e não pela acuracidade (WEICK, 1995).  
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A produção de sentido é constitutiva, ou seja, cria o que antes não existia. Tem um 

valor ontológico superior ao das atividades cognitivas que procuram simplesmente coletar e 

ordenar esquemas ou sistemas de interpretação. Para Weick (1995), um dos conceitos centrais 

do sensemaking é o "enactement”, entendido como “ato constitutivo” que opera pela 

enunciação e pela autoridade. Este autor associa o ato constitutivo àquilo que Berger e 

Luckmann (2002) chamaram de “processo de institucionalização". Assim, a criação de 

sentidos é a fonte que alimenta (the feed stock) o processo de institucionalização. 

Weick (1995) afirma que o sensemaking tem inicio a partir do ator. “Como eu posso 

saber o que eu penso até que eu perceba o que disse?” (p.18)28 Nesta passagem, as ocorrências 

do pronome “eu” apontam, segundo ele, para um indivíduo fazendo sensemaking. Entretanto, 

“cada sensemaker29 é, nas palavras de Mead, um parlamento de selfs” (p.18). Em outras 

palavras, para ele, os indivíduos não são ilhas e não agem como um ser isolado.  

O indivíduo é uma construção discursiva tipificada (KNORR-CETINA, 1981 ). As 

identidades são construídas fora dos processos de interação e, para que mudanças aconteçam 

dentro das interações, é necessário que também os selfs mudem (WEICK, 1995). Assim, o 

sensemaker30 é um devir que está em constante mutação, ou seja, é um ator está em constante 

processo de [re]construção, se [re]definindo a todo o momento, de acordo com o ambiente e a 

atmosfera nos quais está inserido sempre na busca por uma melhor adaptação. 

Este autor complementa que, dependendo de quem um indivíduo, no caso o ator 

organizacional, acredite ser, sua definição do que “ele” não “é” também muda. Em outras 

palavras, ao definir seu self, o indivíduo também define o que não faz parte deste. É relevante 

salientar que este é um processo de dupla hermenêutica, pois, da mesma forma que um 

contexto interfere na construção do self, este também muda o contexto. Inferimos, portanto, 

                                                 

28 How can I know what I think until I see what I say? 
29 Para Karl Weick é aquele que gera e apreende sentido. 
30 Entendido como o individuo que gera sentido de algo. 
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que esta é a razão pela qual a identidade é considerada um fundamento do sensemaking 

(WEICK, 1995). 

O ator organizacional aprende sobre sua identidade basicamente por meio da projeção 

que faz dela em seu ambiente e da observação das conseqüências deste seu ato. Assim, ele 

tende a passar por ajustes em seus comportamentos e atitudes de tal sorte que venham a estar 

de acordo com os ditames do contexto com qual se depara. Neste processo observacional, ele 

obtém pistas a respeito de sua identidade a partir dos outros, apesar de realizar certo esforço 

na intenção de conduzir o processo na direção de suas convicções. Para Weick (1995), estas 

ações (proativas) e reações constituem uma complexidade típica dos processos de 

sensemaking.  

Ao analisarmos a afirmação de Louis (1980), que quanto mais selfs um indivíduo tem 

acesso, maior tende a ser a quantidade de significados que ele tem condições de extrair e 

impor a uma determinada situação, diminuindo, assim, a possibilidade de esta lhe causar 

surpresa, mesmo diante das inúmeras possibilidades de caminhos a seguir ou opções a 

escolher, podemos inferir que o ator organizacional com maior experiência vivida, 

provavelmente, terá maior facilidade de se adaptar às turbulências e a solucionar conflitos. A 

retrospectiva, neste sentido, passa a ser um pilar do processo de sensemaking, uma vez que as 

estruturas institucionalizadas, entre elas os relacionamentos, são passíveis de ser consideradas 

como um artefato que pode ser relatado ou descrito depois de observado e explicado 

(STARBUCK e NYSTROM, 1981). O sensemaking, como proposto por Weick (1969), 

fundamenta-se na importância dada por Schültz (1967) à experiência vivida. O entendimento 

das ações e atividades do cotidiano começa no passado, pois, é a partir deste, que se torna 

possível capturar o processo de construção da realidade de tal modo que os indivíduos possam 

saber o que estão fazendo depois que tiverem feito (WEICK, 1995). Weick (1995) alega que 
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qualquer objeto oriundo de processos cognitivos está sempre no passado e, portanto, é irreal; e 

a realidade é sempre um momento de visão que antecede um processo de racionalização. 

Um dos pressupostos do processo de sensemaking apresentado por Weick (1995) recai 

no fato de ele manter juntos as ações e os processos cognitivos. Ele afirma que a interpretação 

está associada a algum fenômeno que já existe, que é conhecido, enquanto o sensemaking lida 

com eventos que estão sendo vivenciados pela primeira vez. A utilização da terminologia 

enactement está ligada ao fato de que, para ele, o ator organizacional é aquele que constrói 

seu mundo e o ambiente ao qual opera, como afirma Berger e Luckmann (2002). Dessa 

forma, a realidade é construída por meio de [inter]ações que, na sua maioria, guardam em si 

normas de procedimentos e condutas que, ao longo do tempo, serão institucionalizadas e 

utilizadas nos processos de socialização.  

Como vimos em Berger e Luckmann (2002), este ambiente não é estático nem 

singular, tampouco existe separado do ator organizacional ou mesmo externo a ele. Em vez 

disso, em cada caso este indivíduo é parte de sua própria realidade. Ele age, atua, desempenha 

papéis e, ao fazer isto, cria suas próprias ameaças e oportunidades com os quais se defronta 

em seu cotidiano.  

Para Resinic, Levine e Teasley (1991), o pensamento humano e o funcionamento 

social são aspectos indissociáveis. Eles afirmam que os relacionamentos podem ser 

entendidos como frutos de um conjunto de significados compartilhados intersubjetivamente 

por um grupo de atores, mantidos por meio do desenvolvimento e uso de uma linguagem 

comum e pelas interações sociais do dia-a-dia. Weick (1995) diz que o mecanismo de 

sensemaking acontece por meio de comunicações entre duas partes. Para este autor, ao 

realizar uma atividade, uma das partes emite sinais para a outra. Ao receber os sinais, nesta 

outra parte é desencadeado um processo que visa entender a mensagem. Para tal, o receptor 

tem uma predisposição a ir buscar no conhecimento e demais experiências vividas (i.e., 
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estoque de conhecimento)31 situações semelhantes que possam auxiliar tanto o entendimento 

da mensagem, como a elaboração de possíveis respostas. Neste sentido, a resposta, seja esta 

qual for, estará associada a um processo de sensemaking, de entendimento ou ambos. Por isto, 

afirma o autor, o sensemaking nunca é uma atividade solitária, pois, mesmo em uma situação 

de monólogo, o que um indivíduo pensa (processos mentais internos) pode ser considerado 

contingencial aos seus pares, ou seja, é um pensamento que tende a levar em consideração o 

contexto no qual o indivíduo pensante se encontra, portanto, ao mudar a audiência, o 

monólogo também muda (WEICK, 1995). Assim, para entender o sensemaking, acreditamos 

ser necessário observar os indícios que podem nos auxiliar a entender o outro generalizado, 

bem como protótipos, estereótipos e papéis, especialmente aqueles que tendem a olhar para os 

relacionamentos a partir de modelos simplificados.  

Uma característica do sensemaking é que ele não tem um início definido. A razão para 

isto é que os indivíduos (atores organizacionais) estão sempre no meio de algum processo 

cujo resultado é a transformação de alguma coisa (e.g., produto, processo, idéia, significado), 

salvo se estiverem olhando para um evento que já passou por um processo semelhante no 

passado. Em outras palavras, não existe resultado final no sensemaking, pois este nada mais é 

do que parte de um processo contínuo. Para entender como o ator organizacional faz 

sensemaking, acreditamos ser necessário ter sensibilidade para perceber a maneira pela qual 

ele secciona um momento de seu cotidiano de negócios e extrai pistas sobre este momento. 

Desta forma, temos de ficar atentos às atitudes e comportamentos do ator 

organizacional, na maneira como ele desempenha ou realiza uma seqüência de atividades, 

notadamente quando esta é, de alguma maneira interrompida pela incapacidade (mesmo que 

momentânea) de prosseguir. Neste ponto de seu processo, ele, ator organizacional, tem uma 

tendência a buscar as razoes e motivos que levaram a interrupção, ou seja, ele procura gerar 

                                                 

31 (SCHÜTZ, 1967) 
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sentido sobre esta interrupção, busca entender os fatores que o levaram a interromper o 

processo. Ao entendê-lo, será possível continuar e concluir a seqüência suspensa. Aqui, as 

emoções passam a desempenhar importante papel. Quanto mais tempo dure a busca pelo 

entendimento e suspensão da interrupção, quanto maior for o estímulo, mais forte será a 

emoção. Se a interrupção retardar o processo de desenvolvimento de uma nova tecnologia, 

sentimentos podem aflorar no ator, como, por exemplo, a ira. Ao contrário, se a interrupção 

levar a uma solução que tenha acelerado o processo e conseqüentemente a realização da 

atividade, podem surgir sentimentos de prazer e regozijo. Weick (1995) salienta ainda que os 

eventos do passado são reconstruídos no presente como explicações, não porque parecem ser 

semelhantes, mas porque trazem emoções semelhantes.  

Extrair pistas a partir do seu estoque de conhecimentos é um processo pelo qual o ator 

busca estruturas simples e que lhe são conhecidas. Estas, porém, deve servir para fundamentar 

a construção de sentidos do que poderia estar ocorrendo, de tal sorte que possam orientar na 

solução do evento que levou a interrupção daquela seqüência de atividades.  

Em outras palavras, é a busca de fragmentos que, por meio de um processo 

incremental, pode gerar o entendimento do ainda desconhecido. Entretanto a extração destas 

pistas tem relação direta com o contexto (DAFT e WEICK, 1984). Muitas vezes, neste processo, 

o ator acessa outras pessoas, compartilhando e discutindo sobre possibilidades em um 

processo dialógico na tentativa de refinar as possíveis implicações destes acontecimentos para 

ele e seus parceiros. É importante que estas indicações (pistas) estejam bem fundamentadas, 

pois bons navegadores podem traçar excelentes rotas marítimas a partir de mapas imprecisos 

(WEICK, 1995). 

Em um processo no qual duas partes estejam envolvidas, notadamente no ambiente 

interorganizacional, ter informações exatas é importante. Mas, quais são as informações de 

que o ator organizacional precisa? Em um ambiente permeado de incertezas, como é possível 
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que ele consiga delinear um problema com acuracidade? (QUINN, 1980a) E quando ele 

confronta uma situação desconhecida? Weick (1995) afirma que uma boa forma de analisar 

uma situação que demanda sensemaking é ter como pressuposto que a “acuracidade é boa, 

mas não é necessária” (p.56).  

No sensemaking, a plausibilidade envolve olhar para o que está muitas vezes 

subjacente e não pode ser visto ou observado diretamente quando se intenciona formar idéias 

ou entendimentos. Starbuck e Nystrom (1981) alegam que um ator organizacional experiente 

não necessita de uma percepção acurada, mesmo porque, para eles, esse ator não é exato em 

sua própria natureza, e não olha nem para suas empresas, nem pra o ambiente que opera de 

forma exata. Apesar disto, acredita-se que percepções acuradas das variações e munificência 

ambientais são afetadas pela maneira como os arranjos produtivos são estruturados 

(SUTCLIFFE, 1994). 

O sensemaking global de um contexto nunca é apreendido, o que é experimentado e 

compreendido pelos atores são partes deste todo. Ao mesmo tempo, dificilmente eles se 

deparam com uma única forma de solucionar ou entender um determinado problema. Pelo 

menos duas opções sempre aparecem como viáveis e a decisão pelo caminho sempre é uma 

incógnita, pois os resultados nunca foram antes verificados. Neste sentido, tem-se de 

experimentar e estar aberto a novas descobertas. Um ponto em relação a isto é que, muitas 

vezes, estes impactam em custos. O sensemaking passa a ser instituído como narrativas, passa 

a circular entre os interagentes por redes mais restritas (intra-organizacionais), ou mais amplas 

(interorganizacionais) como forma de reportar, de tornar compreensível e, até certo ponto, 

justificável. 

 A construção de soluções coletivas a partir de modelos interpretativos pode ser vista 

como abstração (GIOIA e MEHRA, 1996; MORRISON, 2002; WEICK, 1995). Esta é uma forma 

para que o ator possa perceber o mundo criado nas mentes dos seus parceiros, posto que pode 
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influenciar e direcionar tanto suas intenções, como seus comportamentos dentro de suas redes 

relacionais. Isto tende a acontecer em relação à disposição de recursos, produtos, serviços e 

mercados, considerando a necessidade de legitimidade social.  

A quantidade de informação obtida pelos interagentes afeta suas interpretações em 

relação a um determinado conjunto de circunstâncias que venha a ser considerado 

problemático, uma vez que se relaciona a uma situação nova, nunca dantes experienciada. 

Este volume de dados processados influencia a formação de um quadro mental de referência 

utilizado para a tomada de decisão (THOMAS, CLARK e GIOIA, 1993). Assim, diferentes níveis 

de informação tendem a gerar diferentes interpretações e respostas.  

Vale salientar que a percepção de uma situação como ameaça ou oportunidade é 

moderadora das relações entre interpretações e ações, em decorrência disso, a existência ou 

mesmo crescimento de uma organização em seu ambiente de negócios dependerá das 

habilidades e capacidades de seu gestor (ator organizacional) de identificar, conhecer e 

compreender este ambiente, sentir sua atmosfera e mobilizar e administrar os seus recursos ao 

longo do tempo. 

Existe um consenso na literatura de marketing quanto à importância de se construir 

relacionamentos fortes e duradouros (FORD, 2004; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; 

GUMMESSON, 1987; HÅKANSSON, 1982; HÅKANSSON, HARRISON e WALUSZEWSKI, 2004). 

Entretanto isto não é fácil. Construir laços fortes é dispendioso, uma vez que demandam uma 

infinidade de recursos para serem controlados e administrados (GRANOVETTER, 1973). 

Holmlund (2000) argumenta que a grande dificuldade parece estar na manutenção do 

equilíbrio percebido pelas partes, considerada como condição essencial para que as interações 

entre os parceiros sejam avaliadas positivamente e, portanto, continuem acontecendo, pois, 

esta autora defende que é na repetição das interações que a construção de relacionamentos de 

negócios tende a acontecer.  
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A necessidade de uma administração ou gestão destes recursos se fundamenta na 

premissa de que existe maior probabilidade de acontecerem conflitos e conturbações, em vez 

do equilíbrio e harmonia nas relações interorganizacionais (WELCH e WILKINSON, 2005). Em 

outras palavras, o conflito, em vez do equilíbrio, é o que tende a ser prevalente nas tentativas 

de construção e manutenção de relacionamentos. Estes conflitos acontecem basicamente no 

interior de relacionamentos construídos a partir de algum nível de integração e equilíbrio, 

trazendo à tona a existência da dualidade equilíbrio e conflito nas relações (TSAI e SHIH, 

2005; VAALAND e HÅKANSSON, 2003). Posto que a harmonia é feita de tensões (PADOVANI E 

CASTAGNOLA, 1974) é possível pressupor que não existem relacionamentos exclusivamente 

estáveis e equilibrados.  

Este aspecto paradoxal do relacionamento acontece provavelmente porque a harmonia 

se constitui a partir da diversidade, ou seja, a simples repetição de uma mesma nota musical, 

por exemplo, não gera harmonia, para tal, fazem-se necessárias diferentes notas tocadas em 

diferentes tempos (HALL, 2003). Apesar de sempre existirem assimetrias e diferenças entre as 

partes, é um pressuposto deste estudo a idéia de que são nestas diferenças que se encontra o 

equilíbrio essencial para a construção de relacionamentos.  

Entretanto esta diferença não é encontrada em um outro qualquer, mas em seu outro 

(complementar) (DURANT, 1926). Em outras palavras, apesar de, na harmonia e no 

pensamento, haver diferenças, estas devem guardar entre si uma possibilidade de 

complementaridade, ou seja, deve ser possível às partes verem algum sentido em interagir. 

Estas diferenças também podem ser precursoras de desequilíbrios, pois dependendo da sua 

freqüência e relevância, tendem a gerar instabilidades difíceis de serem equilibradas.  

Em termos estritamente objetivos, a percepção de semelhanças é uma avaliação 

subjetiva de similaridades, posto que a quantidade de semelhanças observadas por uma parte 

em relação à outra pode ser menor que a de dessemelhanças e, mesmo assim, as partes podem 
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ver sentido em se relacionar. Apesar de haver uma orientação pela construção de laços fortes 

como objetivo maior de se construir relacionamentos de negócios (FORD, GADDE, 

HÅKANSSON et al., 2003), ao escrutinar as relações interorganizacionais, percebemos que, em 

sua maioria, o que acontece são relacionamentos frágeis e efêmeros (GRANOVETTER, 1973). 

Possivelmente, pelos custos envolvidos ou porque são os conflitos e não a harmonia uma 

constante nos processos relacionais. Podemos, ainda, inferir que é pela facilidade de interação 

com múltiplos atores, provocada pela evolução das tecnologias de informação, que, em seu 

conjunto, facilitam-se as experimentações e, conseqüentemente, mais comparações, o que 

aumenta as chances de mudanças de hábitos relacionais, entre outras tantas possibilidades 

(HÅKANSSON, 1989).  

Não podemos esquecer que a lógica da competição, típica do capitalismo, tende a 

exercer certa influência no processo de criação e manutenção de relacionamentos entre atores 

organizacionais, por aflorar conflitos de interesses que impactam na própria sobrevivência de 

suas empresas. Devemos salientar que a lógica da competição tem como pressuposto ganhar 

do “parceiro-adversário”, sempre, o que induz a uma busca excessiva pela vitória que, aliada 

ao imediatismo e à própria concepção de competição, não coaduna com uma abordagem 

relacional, posto que os relacionamentos sejam construções de longo prazo e fundamentadas a 

partir de uma percepção de eqüidade.  

Neste mundo competitivo, no qual os atores organizacionais, em sua maioria, buscam 

controlar mais e mais recursos, como pode haver apenas vencedores? As relações de ganha-

ganha tão mencionadas na literatura prevalente, nos parecem não passar de uma retórica. Pois, 

em uma competição, se alguém ganha, necessariamente, alguém perde. Assim, as propostas 

relacionais se tornam apenas discursos vazios, e os relacionamentos, fenômenos voláteis, 

instáveis e propensos a um fim prematuro. Enquanto os atores organizacionais estiverem 
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utilizando estes pressupostos para nortearem suas ações, é possível que os processos 

desestabilizadores sejam mais fortes do que os de equilíbrio.  

A identidade ou a visão de competição em rede nos parece ser uma alternativa para 

este processo de esfacelamento das relações. O sentimento de pertencimento a um grupo, que 

faça sentido a eles, pode ser um aglutinador de esforços para competir com outras redes. 

Enquanto muitos atores organizacionais exaurem suas energias em seus conflitos internos 

(dentro de suas organizações, departamentos ou redes de relacionamentos), outros buscam 

pela harmonia, provavelmente, por verem sentido na interação, conseguem resultados 

superiores ao formar suas bases ontológicas a partir de princípios menos atrelados ao capital 

financeiro e mais ao informacional (DYER e HATCH, 2004).  

3.2.2 O Sensemaking e o IMP-Group  

O sensemaking no relacionamento interorganizacional assume algumas 

características que lhe são peculiares. Tendo como base o modelo AAR, Welch e Wilkinson 

(2002) sugerem que deve ser introduzida uma nova dimensão que eles denominaram de idéias 

ou esquemas (sentido gerado). Para estes autores, estas idéias, apesar de se confundirem no 

modelo AAR, tanto com os atores como com os recursos, apresentam suas próprias 

características e estruturas que impactam nas estruturas e operacionalidade das redes 

interorganizacionais, bem como interagem com as outras três dimensões.  

As teorias desenvolvidas pelo IMP-Group identificam o desenvolvimento de uma 

construção cognitiva [novo conhecimento] como uma dimensão única do relacionamento e do 

desenvolvimento de redes, entretanto, seus trabalhos ainda não apresentaram uma solução de 

como estes processos cognitivos se ajustam dentro do modelo AAR.  
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Acreditamos que as sinapses que conectam os conhecimentos e informações têm 

lugar nos processo de interações entre os atores organizacionais, enquanto indivíduos 

interagentes. Estes, apesar de importantes, ainda são considerados como recursos 

organizacionais, ou ainda como um todo, um coletivo que já passou por um processo de 

institucionalização prévio. Ao considerá-los como os principais atores no processo, os 

indivíduos interagentes serão escrutinados em seus processos de geração de sentido das 

atividades que realizam para criar e manter relacionamentos de negócios. 

Welch e Wilkinson (2002) argumentam que o focalizar as atenções nos 

significados, nos processos lógicos, nas normas, nas teorias, nos mapas cognitivos, nas 

ideologias e nos esquemas e modelos mentais, por exemplo, pode haver uma contribuição 

para o entendimento do desenvolvimento de redes interorganizacionais. Entretanto, sua visão 

ainda olha para estas idéias, esquemas ou sentido gerado, como sendo um todo pertencente a 

uma organização. Seus trabalhos ainda não focalizam o nível micro de análise, mesmo assim, 

argumentam que é de fundamental importância entender como estes geram sentido de seu 

mundo e de suas ações, uma vez que exercem um forte impacto na constituição e na 

manutenção dos relacionamentos entre as organizações dos quais fazem parte (WELCH e 

WILKINSON, 2002).  

Esta afirmação corrobora com nossa forma de pensar e com os objetivos de nosso 

estudo, pois acreditamos que são os indivíduos interagentes os principais elementos dos 

processos relacionados à construção de redes de negócios. São eles que têm a percepção da 

importância de estarem em redes. Esta percepção, contudo, não acontece ao acaso, está 

associada ao estoque de conhecimento, às experiências vividas e à maneira pela qual eles 

percebem seu mundo e a sociedade que em vivem.  

Neste contexto de redes de interação e relacionamentos, a agência política, ou seja, a 

capacidade de articulação passa a ser uma característica fundamental para o ator 
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organizacional. Outros dois fatores relevantes são: (a) a capacidade de dar forma e reproduzir, 

na cultura e na tecnologia, o conjunto de metas, objetivos e finalidades da rede; e (b) a 

quantidade e qualidade das informações, conhecimento e experiência que um ator 

organizacional possui, e a facilidade de acesso, processamento e distribuição destas 

informações e conhecimento pelos mais diversos e intricados fluxos de suas interações. 

Aqui, encontramos uma pequena divergência entre nossa forma de pensar e a 

abordagem do IMP-Group. Embora compartilhemos a idéia de que são os indivíduos que se 

relacionam e não as organizações, discordamos dos níveis de flexibilização do conjunto de 

instruções para que um papel seja exercido [script]. Para nós, os papéis que cada ator 

organizacional representa em seus momentos de interações devem ser mais flexíveis, 

permitindo maior adaptação às nuanças relacionais. 

O pensamento do IMP-Group, ao olhar para as organizações como um todo, pressupõe 

que o indivíduo, mesmo tendo voz, ele é menor que os objetivos organizacionais (FORD, 

1980, 2004; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). Em outras palavras: a estrutura é maior 

que o indivíduo, fazendo com que ele tenha um papel secundário no processo. Desta maneira, 

os roteiros a serem seguidos pelo ator organizacional são previamente definidos pela 

organização. Isto não quer dizer que seja um processo necessariamente arbitrário. De fato, os 

processos tendem a ser exaustivamente discutidos internamente, inclusive por aqueles que 

irão interagir na busca de um consenso. Ocorre que a partir deste consenso, as variações 

praticamente não existem. Considerando a dinâmica dos ambientes de negócios, acreditamos 

que, ao ser gerado, este consenso já pode estar obsoleto (e.g., quando as argumentações que 

levaram ao consenso são baseadas em dados coletados no ambiente, que já sofrem alterações). 

Ademais, a percepção do ambiente é uma prerrogativa individual, ou seja, os fatos objetivos 

são relevantes apenas na medida em que estimulam a interpretação e percepção do tomador de 

decisão, em nosso caso, um indivíduo relacional inserido em uma organização de base 
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tecnológica, e que a representa em sua rede de relacionamentos de negócios. Pela própria 

natureza, estas percepções são altamente dinâmicas e podem mudar a partir do conhecimento 

de novas informações. 

Esse ator organizacional tem um potencial que, se plenamente realizado, poderia trazer 

benefícios não somente para ele, mas também para seu grupo de trabalho, para sua 

organização e para o conjunto de díades do qual faz parte. No entanto, na maioria das 

organizações, estes benefícios não aparecem por causa do excesso de sistematizações e 

formalizações (socializações secundárias) a partir de modelos de sucesso que, de certa forma, 

limita e engessa as atitudes e ações do ator organizacional (ARGYRIS, 1993). Em outras 

palavras, ele deve tomar iniciativas, mas que não violem as regras; devem pensar além dos 

limites do presente, mas serão recompensados ou penalizados pelo desempenho atual; devem 

pensar a organização como um todo, mas de tal forma que não cruzem áreas e 

responsabilidades de outros e devem cooperar com os demais, mas devem concorrer com eles 

quando for necessário (ibidem). Além do mais, esta corrida por modelos “da moda” tende a 

levar os atores organizacionais a lugares nos quais outros já estiveram, transformando o que 

poderia ser um diferente em igual, uma commodity. O mais grave é a perversidade deste 

sistema, pois os criadores de “moda de gestão” a este ponto já evoluíram, já estão em outro 

nível, criando novos padrões a serem seguidos em um fluxo infinito de possibilidades, tal qual 

a indústria do consumo (MCCRACKEN, 2003).  

3.2.3 Como Acessar o Sensemaking 

A partir dos trabalhos de Karl Weick (1995) e Brenda Dervin (1998), norteamos nossa 

investigação sobre o sensemaking a partir do trinômio (variáveis) situação, lacuna e uso, no 



 

 

202

qual a situação e o uso criam uma ponte para preencher as lacunas oriundas da complexidade 

dos problemas, como pode ser mais bem observado na Figura 5.  

 

FIGURA 5 – Sensemaking: Situação, lacuna e uso.  
Fonte: Adaptado de Dervin (1998). 

 
O uso da informação observa a natureza do auxílio e do dano, ou seja, pode facilitar 

(ou bloquear) os gerentes a compreenderem a situação em que se encontram, podendo 

possibilitar, ou não, a tomada de decisão. A lacuna desenvolve, ou melhor, é a iniciadora de 

uma série de esquemas de análises (de conteúdo) para codificar a natureza das perguntas 

feitas, na intenção de criar esquemas de entendimentos auxiliares para enquadrar, no campo 

do conhecido, os vazios sintagmáticos. O termo “situação” busca identificar as interpretações 

que os indivíduos [atores organizacionais] possuem para cada situação que prediz uma 

“busca” de informações (percebendo lacunas, perguntando, etc.) ou uso de informações 

previamente coletadas. 

As redes não existem sem a produção de sentidos que venham a mantê-las unidas. 

Nessa construção e interpretação de sentidos, os indivíduos [gestores organizacionais] 

precisam refazer sempre as mesmas questões: o que é "isto" para mim? Para onde me leva 

"isto"? O que ganho ou perco com "isto"? Que sentimentos isto me traz? Não intencionamos, 

aqui, fazer menção a quaisquer aspectos metafísicos nesta apresentação do conceito de 

sentido. O sentido, para nós, advém ‘do aqui e do agora’, ou, antes, é ‘no aqui e no agora’ que 
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U so   

Sensem aking
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nos parece ser possível extrair ou gerar sinais com os sensores e os interpretantes culturais e 

técnicos que se consegue acoplar.  

O que percebemos ao adentrar na literatura prevalente que versa sobre o 

desenvolvimento de novas tecnologias (BLOMQVIST, HARA, KOIVUNIEMI et al., 2004; FORD, 

2004; HAGEDOORN, 2002; HÅKANSSON, 1989; HÅKANSSON e LAAGE-HELLMAN, 1984; 

HÅKANSSON e WALUSZEWSKI, 2002b; HART e BAKER, 1994; KOTLER, 1999; KOTLER e 

KELLER, 2006; OJASALO, 2004; TIDD, 1995) é construído a partir de uma realidade vivenciada 

pelas grandes organizações, que podem construir estruturas complexas. Nosso desafio é 

transpor este pensamento para um contexto de empresas que, mesmo não tendo esta estrutura, 

vêm desenvolvendo novas tecnologias de sucesso. 
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4 Procedimentos metodológicos 

4.1 Introdução 

Esta seção visa a apresentar a maneira pela qual procedemos para coletar, processar e 

analisar os dados necessários para responder às questões de pesquisa. Iremos descrever como 

aconteceram os processos de coleta e análise de dados, bem como os processos de validação 

da pesquisa. Uma vez que intencionamos investigar o sentido gerado/apreendido pelo ator 

organizacional na construção de relacionamentos de negócios, quando estão envolvidos no 

desenvolvendo de novas tecnologias, procuramos descrever as atividades empreendidas por 

ele na busca pela construção destes relacionamentos.  

Entendemos que são estas atividades e ações que indicam como sentidos são gerados. 

Isto porque a geração de sentido não pode ser considerada como um processo unilateral, ou 

seja, não acontece de forma isolada, mas sim a partir de interações entre duas partes, na qual 

uma gera e outra apreende o sentido das ações. Em outras palavras, a construção de parcerias 

de negócios é, em última instância, um processo social. Como tal, mantém uma relação 

dialética com o ambiente.  

Fomos, então, buscar nas atividades do ator organizacional (em nosso estudo 

personificado nos dirigentes de empresas de base tecnológica), a maneira pela qual o sentido 
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de suas relações de negócios estava sendo gerado. Porém, como as atitudes e ações são 

intencionadas a partir de um objeto, o fizemos a partir de um problema que demandasse uma 

solução coletiva. Entre tantos, escolhemos o desenvolvimento de uma nova tecnologia pela 

relevância deste tema para o marketing e para as organizações que operam em ambientes 

altamente dinâmicos como os de tecnologia da informação.  

Na intenção de responder à questão de investigação, dividimos a pesquisa em duas 

etapas. A primeira voltada para descrever o ambiente no qual os respondentes (atores 

organizacionais) estavam operando, posto que temos um sentimento da impossibilidade de se 

discorrer sobre atividades e comportamentos deslocados de um contexto. Na segunda etapa, 

buscamos descrever como aconteciam os processos de geração de conhecimento 

[desenvolvimento de novas tecnologias] de forma compartilhada, realizados por meio da 

apreensão da maneira pela qual o ator organizacional gerava/apreendia o sentido de suas 

relações de negócios voltadas para a solução deste problema organizacional. Acessamos esta 

dinâmica, na medida em que descrevíamos e interpretávamos suas ações orientadas para a 

construção de parcerias de negócios.  

4.2 O ambiente 

O ambiente no qual o ator organizacional vinha realizando suas atividades foi 

entendido por nós como sendo um construto teórico formado pelas crenças sobre a própria 

existência do ator que o constitui e estruturado a partir das expectativas que, em seu conjunto, 

movimentavam estas crenças. Levamos em consideração a existência de conseqüências 

materiais no ambiente, mas estas, por serem essencialmente simbólicas, consideramos que sua 
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significância para os atores organizacionais seria conseqüência das interpretações que lhes 

eram dadas (HATCH, 1997a). 

A descrição do ambiente foi feita a partir das variáveis existentes no modelo do IMP-

Group conforme descrito por Håkansson em 1982 e aprimorado por alguns outros 

pesquisadores (HALLÉN e SANDSTORM, 1991; ROEHRICH e SPENCER, 2003; SUTTON-BRADY, 

2001a), ou seja, nos concentramos numa análise ambiental tomando por base a estrutura de 

mercado, os sistemas sociais e o dinamismo. Lembramos que os processos de 

internacionalização e a posição nos canais de produção não foram incluídos na análise por 

estarmos interessados em analisar um ambiente local com vocação para a prestação de 

serviços.  

Desmembramos as duas primeiras dimensões originalmente apresentadas no modelo 

interacional em sub-dimensões, mas sempre a partir da sua conceituação dada pelo IMP-

Group (HÅKANSSON, 1982; SUTTON-BRADY, 2000; SUTTON-BRADY e CAMERON, 2002). 

Assim, para a dimensão ‘sistema social’, consideramos os aspectos sócio-culturais e político-

legais e para a, ‘estrutura de mercado’, consideramos os aspectos econômicos e físicos.  

Antes de iniciarmos as entrevistas, fizemos uma busca em dados secundários e 

utilizamos materiais fruto de pesquisas exploratórias sobre o ambiente de coleta de dados. 

Com isto, foi possível pontuar aspectos objetivos das variáveis inseridas no Modelo 

Interacional do IMP-Group (HÅKANSSON, 1982) e confrontá-los posteriormente com a 

percepção do ator organizacional. Assim, delineamos o ambiente e a atmosfera, bem como as 

atividades empreendidas pelo ator organizacional em seu cotidiano de negócios. Este processo 

nos preparou para entendermos melhor as posturas, atitudes e comportamentos deste 

indivíduo interagente na construção de suas parcerias de negócios voltadas para o 

desenvolvimento de novas tecnologias.  
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Na segunda etapa, a ênfase do estudo, nosso foco, estava centrada na descrição da 

maneira pela qual o ator organizacional estava desenvolvendo novas tecnologias a partir de 

suas redes de interações, ou seja, como o conhecimento estava sendo gerado em seu ambiente 

de negócios. Nesta fase, elegemos aqueles respondentes da primeira etapa do estudo, que 

estavam imbricados em diferentes redes de interações, e fizemos nova incursão ao seu 

cotidiano de negócios para observarmos a maneira pela qual eles mobilizavam outros atores 

de seu ambiente para a consecução de soluções para seus problemas relacionados ao 

desenvolvimento de novas tecnologias. O que fizemos foi descrever e interpretar seus 

métodos, ou seja, suas ações voltadas para a constituição das suas relações de negócios. 

Em nossa investigação, dedicamos especial atenção à descrição dos processos 

utilizados pelo ator organizacional para a realização de suas atividades cotidianas de negócios. 

Isto na intenção de descobrir a ordem das ações empreendidas para a consecução de 

atividades voltadas para a construção de parcerias de negócios. Focamos na maneira como é 

gerado o sentido de suas experiências comerciais, bem como nas estruturas que eram criadas 

para construir mundos relacionais.  

Como pesquisadores, ou seja, instrumentos primários de coleta e análise de dados, 

fomos um ferramental importante nesta fase. Além do que, foi por meio de nossa inserção no 

ambiente de estudo, de nossa interação com os atores organizacionais que pudemos observar e 

coletar as informações necessárias ao atingimento de nossa proposta de pesquisa. Em suma, 

investigamos a maneira pela qual o ator organizacional mobilizava outros atores em seu 

ambiente de negócios, na intenção de construir uma solução coletiva para o desenvolvimento 

de uma nova tecnologia, feita por meio de entrevistas em profundidade, na qual a polifonia 

das vozes foi acessada através das partes32. 

                                                 

32 Como mencionamos nosso estudo olha para os relacionamentos por meio de um representante que mantém 
uma ligação, um nexo com a díade ou rede (EASTON, 1995). 
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4.2.1 Uma Descrição do Ambiente 

Nosso objeto de análise são empresas de base tecnológica (EBTs) de pequeno e médio 

portes que operam na Região Metropolitana do Recife (RMR), ambiente deste estudo, 

localizada no Estado de Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil. A RMR abrange a cidade 

do Recife e municípios periféricos, como Abreu e Lima, Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, 

Camaragibe, Paulista, Itapissuma e Cabo de Santo Agostinho. 

Apesar de ter sua economia inserida na indústria açucareira, atividade econômica de 

tecnologia obsoleta e em declínio, oriunda da alta concentração fundiária (ANDRADE, 1998, 

2001), a região se tornou um ambiente reconhecido como um cluster33 de empreendimentos 

de alta tecnologia, como, por exemplo, o Porto Digital; o Centro de Estudos e Sistemas 

Avançados do Recife (CESAR), vinculado ao Centro de Informática da Universidade Federal 

de Pernambuco e a Incubadora de Negócios do Instituto Tecnológico de Pernambuco 

(INCUBATEP), integrante do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP), além de 

algumas outras de menor porte. Além das incubadoras, existem entidades de suporte ao 

aperfeiçoamento tecnológico, a exemplo do Centro de Inovação e Negócios (CIN) que, desde 

o começo de sua atuação em 1996 - utilizando recursos do SEBRAE e da FINEP - beneficiou 

mais de mil e duzentas empresas com o desenvolvimento de projetos de apoio tecnológico34. 

A gênese da indústria de tecnologia de informação na RMR ocorreu nas décadas de 70 

e 80, quando o país passava por uma política industrial fundamentada no incentivo ao 

desenvolvimento de empresas brasileiras de hardware e software. Desde 1998, o setor de 

tecnologia da informação no Estado vem crescendo a uma taxa média de 18% a.a. sendo, 

                                                 

33 Um cluster pode ser definido como um conjunto de empresas e entidades de porte similares, dispostas 
geograficamente próximas, que interagem gerando e capturando sinergias, buscando atingir potencial 
competitivo superior ao de uma simples aglomeração econômica. Apresenta características de competição e 
cooperação à medida que competem pelo mesmo mercado, mas tem forte tendência à cooperação como forma 
de aumentarem a produtividade geral da comunidade em que estão inseridas. Além do mais, têm ligações 
fortes entre si, tanto horizontais quanto verticais. 

34 Para maiores informações ver Apêndice C.. 
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portanto, um ambiente de tecnologia da informação e comunicação considerado o maior do 

Nordeste e um dos mais importantes do país. Atualmente, é um exportador de tecnologias 

para a Europa e Estados Unidos, reconhecido nacionalmente por ser um celeiro de formação 

profissional na área de tecnologia da região. Para alcançar estes resultados, foi relevante a 

interação entre setores públicos e privados na constituição de um ecossistema de Tecnologia 

da Informação e Comunicação.  

O florescimento das Empresas de Base Tecnológica na RMR proporcionou e ainda 

proporciona representatividade no que tange ao aumento de experiências de incubação de 

empresas de base tecnológica. Na RMR, algumas dessas empresas vêm justamente se 

estruturando em sistema de rede composto por um conjunto integrado de empresas de 

tecnologias avançadas, denominado Rede de Incubadoras de Tecnologia de Pernambuco 

(INCUBATEP35).  

As políticas públicas locais têm buscado confirmar essa tendência, desenvolvendo 

ações de fortalecimento de um pólo logístico de referência no Nordeste, agregando à 

distribuição, transporte, informática e telecomunicações, a exemplo do Complexo Industrial e 

Portuário de Suape, que é um dos maiores portos distribuidores de cargas do país, 

dinamizando as atividades industriais. Neste caso, o Estado tem acolhido as mudanças no 

padrão tecnológico de serviços, que têm perceptíveis implicações sobre o perfil da mão-de-

obra, demandando níveis crescentes de especialização técnica (LEMOS e FERREIRA, 

2001;MONTEIRO NETO e VERGOLINO, 2001). Além disso, tem atraído investimentos e 

organizações que auxiliam o pólo de tecnologia, na medida em que demandam por serviços de 

TI e telecomunicações. 

                                                 

35 Para maiores informações ver Apêndice C. 
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4.2.2 Objeto de análise 

Esta pesquisa teve com objeto de análise um cluster de empresas de tecnologia da 

informação situado na região Nordeste do Brasil, esse cluster vem apresentando um 

crescimento acima da média nacional, atuando em um ambiente mercadológico altamente 

dinâmico e competitivo. Este parque de ciência e tecnologia é um espaço permeado pelo 

relacionamento entre universidades, Governo e empresários. Trata-se de um ambiente que 

acreditamos ser constituído por uma crença de que, ao compartilhar uma série de custos e 

riscos similares, isto é, ao agir em conjunto com seus pares, acreditamos ser possível construir 

um ambiente mais propício à realização de suas atividades. Em outras palavras, parece ser 

disseminada uma cultura de parcerias que dá suporte ao desenvolvimento de projetos e de 

aprendizagem (PINHO, CORTÊS e FERNANDES, 2002). Nesse sentido, há de se notar que o fator 

básico que define a concentração espacial dos produtores em clusters é a base de 

conhecimento setorial relevante, dada a necessidade de formas de aprendizado interativas em 

conformidade com o processo de geração e difusão de inovações como salientam Pinho, 

Cortês e Fernandes (2002).  

Na intenção de diminuir as lacunas entre o planejado e o realizado na pesquisa, 

seguimos a orientação de Stake (1995), que sugere a realização de avaliações iniciais sobre o 

cenário da pesquisa para que seja possível ter uma visão mais ampla sobre o objeto de análise. 

Deste modo, acessamos os desenvolvedores de novas tecnologias das empresas do cluster de 

base tecnológica da Região Metropolitana do Recife, compreendidas entre aquelas de 

desempenho superior às demais. Essas empresas foram extraídas a partir de um mapeamento 

preliminar feito originalmente em 2002, cujos dados relevantes ao nosso estudo foram 

atualizados em 2005, seguindo os mesmos procedimentos de sua primeira edição.  

O primeiro estudo de mapeamento exploratório foi realizado em 2002. Teve caráter 

censitário e abrangeu todas as 68 empresas de base tecnológica da RMR, que compõem o 
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cenário do estudo. O objetivo era o conhecimento do perfil do setor. O procedimento de 

aplicação do instrumento obedeceu a um levantamento de dados secundários nos cadastros de 

incubadoras como o CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife) e a 

INCUBATEP (Rede de incubadoras de Pernambuco), juntamente com as empresas do Softex-

Recife, em que residiam empresas incubadas, aquelas já graduadas pelo sistema e outras sem 

qualquer histórico de incubação. A terminologia foi utilizada pelo diretor geral da 

INCUBATEP ao mencionar, de forma ilustrativa, o papel de proteção e fomento das 

incubadoras junto às empresas de base tecnológica.  

A confecção do instrumento ocorreu com o suporte da equipe acadêmica do Núcleo de 

Marketing, Tecnologia e Negócio (Núcleo MTN), do Programa de Pesquisa e Pós-graduação 

em Administração (PROPAD), do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da 

Universidade Federal de Pernambuco, instituição da qual fazemos parte. Em conjunto, foram 

discutidas sugestões quanto à consistência e clareza das perguntas, inclusive por meio de 

simulação das entrevistas.  

Para o levantamento de informações exploratórias, voltadas para o mapeamento das 

EBT (Empresas de Base Tecnológica), que atuavam em nosso ambiente de estudo, 

pesquisadores do Núcleo MTN coordenados pelos professores Fernando Gomes de Paiva Jr., 

Dr. e Sérgio Carvalho Benício de Mello PhD. realizaram entrevistas individuais, por 

intermédio de contato pessoal e telefônico, junto a um, dois ou todos os dirigentes de cada 

uma das 68 empresas de base tecnológica constantes no censo. As abordagens, realizadas 

pessoalmente foram efetivadas por um conselho de especialistas de nosso Núcleo de Pesquisa 

(Núcleo MTN). Os encontros e os contatos por telefone duraram em média 15 minutos no 

primeiro estudo, e em média 10 minutos em sua atualização. Salientamos, que na atualização, 

os contatos aconteceram exclusivamente por telefone. A abordagem dos entrevistados foi 

introduzida com comentários sobre o objetivo da pesquisa e um esclarecimento a respeito da 
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importância do estudo para as universidades envolvidas no trabalho e para as empresas do 

setor.  

No conjunto das empresas levantadas, predominam as de serviços. Neste enfoque, 

destacamos o alerta de Monteiro Neto e Vergolino (2001), que afirmam que um ponto 

importante para reflexão levantado por esta investigação do mercado de trabalho é o que diz 

respeito ao crescimento de importância do setor terciário, seja na geração de emprego, seja na 

geração de novas tecnologias. Foi percebida que ainda existe uma concepção um pouco 

ofuscada do que significa participar de uma rede organizacional, apesar de haver uma 

preocupação dos atores organizacionais em estarem vinculados a algum tipo de rede 

fomentada por associações (e.g., Programa SOFTEX e a INCUBANET; Rede de Incubadoras 

de Pernambuco) ou a algum tipo de rede de relacionamento de negócios voltada para a 

solução coletiva de problemas organizacionais das mais diversas naturezas.  

Quanto à concessão de incentivos, foi manifestada a carência de recursos financeiros 

do Governo para os setores de alta tecnologia e que aqueles disponíveis não eram adequados à 

realidade local. Ao realizar uma análise mais aprofundada das respostas, foi possível 

identificar a importância dos sistemas de incubação, dado que as origens comerciais de grande 

parte dos atores organizacionais inseridos no cluster terem sido nestes ambientes. 

Quanto à fonte de capital para iniciar o negócio ou mesmo para expandi-lo, ficou 

evidente a não participação de capital financeiro externo. Em alguns casos, foram utilizados 

recursos próprios e, de acordo com a expansão do negócio, o crescimento da firma já vem a 

ser financiado com os resultados provenientes da própria atividade empresarial, ou eles, atores 

organizacionais, receberam a assistência direta da família ou de amigos próximos. Isto 

demonstra a ausência quase que completa de figuras que predominam nesse tipo de atividade 

em outras regiões do mundo, que são as pessoas jurídicas investidoras com seu capital de 
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risco ou, como alguns dirigentes preferem chamar, capital de aventura (venture capital) e as 

pessoas físicas que exercem o mesmo papel, geralmente chamadas anjos (angels).  

O critério de classificação adotado para categorizar as empresas por porte foi extraído 

da Secretaria da Receita Federal, que estabelece o porte das empresas pela receita bruta 

auferida no ano anterior, observamos que as micro e pequenas empresas ainda correspondem 

a mais de três quartos das empresas do cluster. 

A escolha dos dirigentes para a o entendimento dos processos de geração de sentido de 

relacionamentos voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias das empresas de base 

tecnológica teve sua origem no fato de que eles são os agentes que conduzem quase todo o 

processo em suas organizações. Este fenômeno pode ser observado na operacionalização de 

estratégias vinculadas aos processos de P&D36 realizados a partir do reconhecimento e 

dinamização de oportunidades de mercado. Em síntese, o dirigente é o ator da empresa, que 

lida justamente com as demais dimensões da prática de desenvolver novas tecnologias.  

4.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

O processo de coleta de dados das duas fases do estudo envolveu algumas etapas. 

Entre elas: a definição das fronteiras e limites do estudo, o desenvolvimento de protocolos de 

entrevista, gravação e transcrição de informações, bem como uma coleta das informações 

adicionais que auxiliaram na interpretação e validação dos dados coletados.  

Para identificarmos os parâmetros para a coleta de dados, seguimos o conselho de 

Miles e Huberman (1984). Primeiramente, definimos o lócus da pesquisa como sendo o 

                                                 

36 Apesar desta terminologia “pesquisa e desenvolvimento”, acreditamos, pelos custos envolvidos e pelo porte 
das empresas, que seja muito mais desenvolvimento do que pesquisa. Mesmo porque a intuição é uma 
característica forte nos processos decisórios destes atores organizacionais.  
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cluster - empresas de base tecnológica do Estado de Pernambuco. Uma vez que o principal 

objetivo de nossa investigação era o de descrever as ações estruturantes dos relacionamentos 

de negócios empreendidas pelo ator organizacional, tínhamos que selecionar quais seriam os 

respondentes. E, para a segunda fase, quais deles, efetivamente, operavam dentro de uma 

abordagem relacional. Além disto, os respondentes ou co-pesquisadores tinham de estar 

diretamente envolvidos na construção destas interações. 

Mas quais seriam estes atores organizacionais? O Núcleo MTN vem desenvolvendo 

seus estudos a partir do entendimento dos processos desenvolvidos pelas organizações que 

operam dentro deste cluster com foco nos atores que dirigem organizações que apresentam 

características empreendedoras. Desta forma, nossa intenção, enquanto participante de um 

grupo de pesquisa, seria a de ampliar o conhecimento de nosso objeto de estudo.  

Tomando por base o levantamento feito pelo Núcleo MTN descrito, selecionamos 

primeiramente quatro atores. O critério foi o tempo de atuação no cluster e o faturamento da 

organização. Selecionamos, então, uma com menos tempo de fundação e baixo faturamento, 

duas em níveis intermediários e uma com os maiores tempos e faturamento. Deixamos de fora 

a maior empresa do cluster, em virtude de ela estar em uma condição muito diferenciada das 

demais, o que poderia causar desvio nos resultados do estudo. A partir destes, outras 

entrevistas foram agendadas por meio de indicação dos próprios entrevistados, seguindo um 

princípio de relevância para o cluster. Fizemos mais cinco entrevistas em profundidade. Estas 

e aquelas foram previamente agendadas por telefone, e todas aconteceram nos ambientes de 

trabalho dos respondentes com um tempo médio de duração de três horas e meia.  

Salientamos que os respondentes foram extremamente solícitos e demonstraram 

aceitação e predisposição em participar das entrevistas, apesar da dificuldade de encontrar 

espaço em suas agendas. Isto é, muitos deles remarcaram algumas vezes o encontro, mas, no 

momento das entrevistas, deram bastante atenção ao processo. Todas elas foram gravadas 
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com autorização dos respondentes. Assim, os respondentes foram selecionados entre 68 

empresas com base em seu porte e maturidade, e as entrevistas foram encerradas na medida 

em que percebemos certa saturação teórica. A metodologia é compreendida como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, focada numa investigação através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto com a finalidade da 

interpretação da mensagem (BARDIN, 2004).  

Nove atores foram entrevistados, classificados da seguinte forma. Um deles atua numa 

microempresa e esta com pouco tempo de vida; dois estão em empresas de pequeno porte 

apesar de também fazerem parte de empresas que não estão no mercado há muito tempo; um 

terceiro é gestor de uma empresa que, apesar de não ser madura, já pode ser considerada, 

devido aos padrões do Sebrae como de médio porte. Os outros cinco fazem parte de empresas 

mais maduras, sendo dois deles gestores de empresas de pequeno porte e os outros três de 

médio, como pode ser visto na Tabela 1. Em seu conjunto, eles nos forneceram um corpus.  

Tabela 1 - Seleção dos respondentes 

Categorização por porte da organização Categorização por 
tempo de 

funcionamento 
Micro Pequena Outras 

Menos madura D’Accord Jynx 
Tempest Inteligência Informática 

Mais madura  Facilit 
Bisa Tecnologias 

Partec 
Capital Login 

Serttel 
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4.3.1 Operacionalização da coleta de dados 

As entrevistas constituíram a forma de coleta de dados desta pesquisa. Estas foram 

direcionadas para a compreensão do sentido dos relacionamentos de negócios na visão dos 

atores organizacionais inseridos nas empresas de bases tecnológicas (EBTs) que estavam 

envolvidos no desenvolvimento de novas tecnologias. Os aspectos observados nas vivências 

dos entrevistados não foram apenas as suas experiências, nem suas ações de per si, mas sim, a 

compreensão de nexos estruturais entre várias das suas ações e/ou entre as ações de vários 

sujeitos diversos, num mesmo contexto. Estávamos interessados no ato de transcender a ação 

singular como puro evento, uma vez que reconhecemos a importância dos procedimentos 

construtivos envolvidos no ato típico de se relacionar ou interagir (COHN, 1979).  

Lembramos que, neste estudo, focalizamos nossas atenções no ator organizacional 

responsável pela constituição de parcerias de negócios de suas organizações. Os respondentes 

foram selecionados entre 68 empresas com base em seu porte e maturidade, e as entrevistas 

foram encerradas na medida em que percebemos uma saturação teórica. Nove atores 

organizacionais foram entrevistados, classificados em uma matriz 3x2, apresentada acima, 

cuja coluna está descrita o porte da organização (micro, pequeno e médio – não há empresas 

de grande porte no cluster) e as linhas o seu tempo de atividade (jovem e madura). Quatro 

deles estão inseridos em organizações com pouco tempo de atividades, entretanto um está 

numa microempresa, dois em organizações de pequeno porte e um terceiro é dirigente de uma 

de médio porte. Os outros cinco fazem parte de empresas mais maduras, sendo dois deles 

gestores de empresas de pequeno porte e os outros três de médio.  

Em seu conjunto, eles nos forneceram um corpus construído a partir de interações que 

tiveram uma duração média de três horas. Apesar das dificuldades de agendarmos nossos 

encontros, percebemos grande interesse dos respondentes no processo, notado pela forma 

atenciosa, detalhista e cuidadosa com que os respondentes nos forneceram seus relatos e 
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respostas. Nas entrevistas, o ator discorreu, de forma oral e livre, sobre elementos de sua 

vivência cotidiana, manifestando suas percepções, ou seja, sua apreensão direta, imediata, 

quanto a aspectos relacionados à proximidade e distância entre ele e seus parceiros.  

Lembramos que o critério de finalização da coleta de dados consistiu na adoção do 

procedimento de saturação das respostas das entrevistas no momento em que os discursos não 

constituíam contribuições adicionais significativas para as análises de dados e reflexões do 

estudo. Portanto houve intensa interação entre os pesquisadores e os entrevistados, decorrendo 

daí uma construção de conhecimento comparável com a realidade concreta já concebida e 

refutada em hipóteses e em pressupostos teóricos. Além de terem emergido elementos não 

contemplados pelos estudos apresentados pelo IMP-Group, que poderiam levar à discussão de 

determinadas concepções sobre o fenômeno de relacionamento interorganizacional.  

Nas entrevistas, partimos das percepções do comportamento verbal e não-verbal do 

respondente, de seu ambiente, dos apontamentos de campo, de áudio e de recursos do espaço 

de internet. Dessa forma, foram observados os indícios do fenômeno relacional por meio das 

iniciativas, motivações, atitudes, expressões e comportamentos que denotaram aspectos 

subjetivos manifestados ao longo das entrevistas. Os dados das anotações de campo 

registraram aspectos aparentes de ordem pessoal manifestados pelos entrevistados, levados 

em consideração no processo de análise e discussão sobre os resultados.  

A análise dos dados advindos das entrevistas foi realizada de acordo com as categorias 

explicativas decodificadas dos temas transcritos. Após uma leitura geral das enunciações 

naturais, foi necessário realizar uma reconstrução dos relatos de acordo com os seus 

significados para o sujeito, a fim de se compreender, em profundidade, a factualidade dos 

dados. O quadro dessa experiência cotidiana se expressou pela regularidade e pelo senso 

comum expresso no sistema de tipificações.  
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As respostas das indagações da tese foram alcançadas pelo uso de um protocolo de 

investigação que nos guiou em torno das questões de pesquisa e permitiu que pudéssemos 

acompanhar a cobertura do tema, em termos de informação necessária ao caráter 

compreensivo do estudo em ambas as fases. Lembramos que o protocolo de investigação foi 

construído com base nos estudos do IMP-Group e de sensemaking. Assim, o protocolo que 

norteou nossa interação com o ator organizacional foi construído a partir do modelo 

interacional do IMP-Group (HÅKANSSON, 1982) e em algumas alterações propostas por 

alguns de seus pesquisadores (ROBERTS, 1991; ROEHRICH e SPENCER, 2001, 2003; ROEHRICH, 

SPENCER e VALETTE-FLORENCE, 2002; SUTTON-BRADY, 2000, 2001a, b; SUTTON-BRADY e 

CAMERON, 2002).  

Na disposição de questões básicas do protocolo de investigação, houve momentos de 

intervenção eventual e sutil, quando os relatos dos entrevistados migravam para discussões 

irrelevantes ao interesse de análise da pesquisa ou manifestavam expressões e conceitos que 

instigavam esclarecimentos, os quais, por sua vez, redundavam em outras questões mais 

aprofundadas. Para facilitar a navegação das entrevistas, permeada pelo escopo do estudo, 

elaboramos anotações de perguntas para nos orientar na interação com os entrevistados, 

quanto à práxis, à reflexão e ao diálogo intersubjetivo. Os protocolos de entrevistas das duas 

fases estão apresentados nos Apêndices A e B.  

Independentemente da fase do estudo, nas entrevistas, o respondente discorreu, de 

forma oral e livre, sobre elementos de sua vivência cotidiana, manifestando suas percepções, 

ou seja, sua apreensão direta, imediata, quanto a aspectos relacionados ao seu esforço 

enquanto responsável pelo desenvolvimento de soluções relacionadas à obtenção e uso de 

recursos disponíveis em seu ambiente que pudessem ser utilizados para o desenvolvimento de 

novas tecnologias. Desse modo, foi possível a identificação de elementos de regularidade nas 
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ações relembradas e interpretadas por eles muitas vezes como positivas e outras consideradas 

como erros.  

O critério de finalização da coleta de dados consistiu na adoção do procedimento de 

saturação das respostas das entrevistas no momento em que os discursos não constituíam 

contribuições adicionais significativas para as análises de dados e reflexões do estudo (BAUER 

e GASKELL, 2002). Portanto houve intensa interação com os entrevistados, decorrendo daí 

uma construção de conhecimento comparável com a realidade concreta já concebida e 

refutada em hipóteses e em pressupostos teóricos, além de terem emergido elementos não 

contemplados pelos estudos apresentados pelo IMP-Group que poderiam levar à discussão de 

determinadas concepções sobre o fenômeno de relacionamento interorganizacional.  

Nas entrevistas, partimos das percepções do comportamento verbal e não-verbal do 

sujeito, de seu ambiente, dos apontamentos de campo, de áudio, de videoteipes disponíveis e 

recursos do espaço de internet. Dessa forma, foram observados os indícios do fenômeno 

relacional por meio das iniciativas, motivações, atitudes, expressões e comportamentos que 

denotaram aspectos subjetivos manifestados ao longo das entrevistas. Os dados das anotações 

de campo registraram aspectos aparentes de ordem pessoal manifestados pelos entrevistados, 

levados em consideração no processo de análise e discussão sobre os resultados.  

4.4 Fases da pesquisa 

Primeiramente, analisamos os dados fornecidos pelos Governos estadual e municipal, 

por órgãos de pesquisa e pelo próprio cluster com o intuito de desenhar e conhecer 

objetivamente a estrutura do cluster tecnológico de Recife. Em seguida, iniciamos as 

entrevistas com atores organizacionais deste cluster na intenção de descrevermos a percepção 
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destes em relação ao seu ambiente de negócio. Dez entrevistas em profundidade, norteadas 

por um protocolo (Apêndice A) elaborado a partir do modelo AAR do IMP-Group 

(HÅKANSSON, 1982), foram realizadas nesta etapa. 

Para descrever a maneira pela qual o sentido das interações e parcerias de negócios 

estava sendo gerado, retornamos para alguns dos respondentes e realizamos uma segunda 

entrevista. Nesta, focalizamos as atenções nas atividades empreendidas no cotidiano de 

negócios, mais precisamente aquelas relacionadas aos processos de construção de 

relacionamentos comerciais. Um filtro para a escolha dos respondentes desta fase foi o 

interesse explícito do ator organizacional em continuar a ser entrevistado. Outros filtros 

utilizados foram mais subjetivos, ou seja, avaliamos os que apresentavam uma melhor 

desenvoltura verbal, conhecimento do setor e articulação dentro do ambiente de negócios em 

que estávamos inseridos.  

4.5 Procedimentos de Análise 

Na intenção de manter uma coerência analítica, utilizamos a Análise de Conteúdo 

(BARDIN, 2004) em todas as fases de nossa pesquisa, como apresentaremos a seguir. 

4.5.1 Pressupostos Analíticos 

Inspirados alguns estudos (CRESWELL, 1994; DENZIN e LINCOLN, 1994; TRIVIÑOS, 

1987), realizamos a análise procurando indícios sobre os traços de personalidade, atitudes, 

comportamentos e experiências relacionais vividas pelos atores em seu ambiente de negócios. 

Buscamos, também, observar aspectos pessoais não presentes em seu cotidiano de negócios, 
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uma vez que o interesse de investigação amplia o conhecimento sobre o sentido que o 

dirigente atribui aos relacionamentos de negócios. Creswell (2002) afirma que os 

pesquisadores qualitativos deveriam estar mais preocupados com processos e significados do 

que apenas com resultados ou produtos de determinada ação humana.  

Um pressuposto central de nosso estudo foi assumir, por hipótese, que o real é uma 

descrição que o ator organizacional faz do mundo (GARFINKEL, 1967; GARFINKEL e RAWLS, 

2002; FRANCIS e HESTER, 2004). Ademais, cada grupo social é entendido como sendo capaz 

de compreender, comentar e analisar a si mesmo. Assim, o corpus desta pesquisa foi 

fundamentado no conjunto das ações empreendidas pelo ator organizacional para descrever, 

interpretar, construir e agir no seu cotidiano de negócios, reconhecendo e gerando sentido do 

mundo [ambiente de negócios] à medida que este é construído (HERITAGE, 1984).  

É importante salientar que as análises das ações e do conhecimento foram plenamente 

integradas uma as outras por meio de uma abordagem procedimental. Portanto, as atividades 

pelas quais o ator organizacional produz e dirige um conjunto de ocupações cotidianas foram 

consideradas idênticas aos procedimentos que ele e seus pares utilizavam para tornar este 

conjunto explicável (GARFINKEL, 1967). Como conseqüência desta fundamentação, foi 

possível buscar a compreensão e tratamento das contribuições do ator social às realidades 

socialmente explicáveis, bem como a apreensão destas (FRANCIS e HESTER, 2004; HERITAGE, 

1999). 

Evitamos a idéia de que as motivações dos atores estavam integradas aos modelos 

normativos e reguladores de condutas e apreciações recíprocas dos indivíduos em seus 

ambientes. Isso nos levaria, inevitavelmente, a um sistema que governaria tanto 

comportamentos, como pensamentos do ator social, no qual as motivações que ele teria para 

seguir estas regras seriam centradas na busca por evitar angústias e castigos.  
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Ao analisarmos os comportamentos sociais, buscamos valorizar a reflexividade e a 

capacidade para analisar as relações de dependência existentes em relação aos conjuntos de 

normas sociais, posto que as atitudes e ações do ator organizacional parecem não se limitarem 

a um processo de adaptação passiva às pressões do ambiente (medo de punição e exclusão). 

Ao contrário, provavelmente iríamos ver emergir em suas ações uma característica central da 

sociedade e da história humana, ou seja, a busca por alcançar metas e se superar. Os valores 

morais ao serem apreendidos e interiorizados durante o processo de socialização passariam a 

influenciar tanto os fins, como os meios pelos quais estes fins eram/são procurados. Em outras 

palavras, consideramos que a relação dos atores com uma situação específica não seria 

norteada diretamente por conteúdos culturais ou regras previamente interpretadas e dadas, 

mas por processos de interpretações destes. Assim, em vez de considerarmos a reflexividade 

como obstáculo, nós a colocamos como principal condição para a compreensão da ordem 

social (GARFINKEL, 1967).  

Os símbolos foram considerados como sistema de referência por serem um recurso 

estável que sempre existiu e sempre existirá (BUTTON, 1993). Neste sentido, o ator deixou de 

ser concebido como um indivíduo [objeto] que age exclusivamente segundo um sistema de 

normas e regras. Em vez disso, suas ações foram interpretadas como resultado das interações 

com estas normas e regras, em um processo em que o ator as interpretava, ajustava e 

modificava (GARFINKEL e RAWLS, 2002). Assim, pudemos encarar o ator como um indivíduo 

ativo na construção da realidade37 (de negócios) da qual faz parte. Em outras palavras, o 

mundo social foi considerado como sendo o mundo da vida cotidiana, construído a partir de 

um processo intersubjetivo. Defendemos a idéia de que o cotidiano de negócios do ator 

organizacional é interpretado à luz das categorias e dos construtos do senso comum (de seu 

                                                 

37 Discutido a partir de Berger e Luckmann em seção própria. 
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ethos), utilizados como recursos com os quais ele interpreta suas ações, capta as intenções e 

motivações dos outros, realiza compreensões intersubjetivas e ações ordenadas.  

A partir das afirmações de Heritage (1999), levamos em consideração o fato de que os 

aspectos da vida cotidiana são um mundo permeado pela atitude natural. Ou seja, que existe 

uma suspensão geral da dúvida de que as coisas podem não ser como parecem, ou de que uma 

experiência do passado pode não ser mais válida no presente. Ademais, os objetos norteadores 

das ações do ator organizacional são construídos a partir dos fluxos da sua experiência vivida, 

construída a partir de interações subjetivas. Os objetos, portanto, tendem a serem constituídos 

dentro de uma estrutura de familiaridade e conveniência prévia, ou seja, a partir de seu 

estoque de conhecimentos. Este é mantido numa forma tipificada, inteligível para este ator e 

passível de re-significação. Mesmo sendo uma aproximação, este estoque é utilizado como 

recursos (noção de ordenamento) para a organização das ações cotidianas (HERITAGE, 1984). 

Apesar de considerarmos que cada ator não tem experiências idênticas, visto terem um 

modo próprio de interpretar o mundo que os cerca, produto da subjetividade e posições sociais 

distintas de cada um deles, pressupomos ser possível interpretá-las como sendo idênticas para 

fins práticos (GARFINKEL, 1967; GARFINKEL e RAWLS, 2002). Dessa forma, não consideramos 

que isto seja um empecilho ao compartilhamento de conhecimentos do seu cotidiano de 

negócios. Isto, porque, diante da possibilidade de que, ao trocar pontos de vistas (quando um 

ator se coloca no lugar de outros), ou ao idealizar que as ações e comportamentos dos outros 

que têm as mesmas motivações que a sua, este compartilhamento passa a ser viável e factível 

(GARFINKEL e RAWLS, 2002). Esse ajuste contínuo permite que possíveis divergências sejam 

dissipadas, o que faz surgirem interações que fornecem subsídios para a construção 

compartilhada de seu mundo social [de negócios] (BUTTON, 1993). 

O conhecimento oriundo da intersubjetividade emerge na medida em que o ator 

idealiza o mundo e, de forma dinâmica, faz permutas de seus pontos de vistas e suas certezas 
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a respeito das razões e motivos de seus comportamentos. Conceber a reciprocidade das 

perspectivas38 nos deu condições para que fosse possível adentrar no caráter social da 

estrutura do mundo-vida de cada um (BUTTON, 1993).  

Em suma, a partir de Garfinkel e sua visão sociológica que recupera a de Schütz na 

importância do compreender (Verstehen) em contraste com a do explicar (Erklären), 

referindo-se ao conhecimento do senso comum e ao método especifico das ciências sociais 

(COULON, 1995), nós buscamos resgatar a proposta da utilização dos processos de 

interpretação utilizados pelo ator no seu cotidiano para entender a geração de sentido de suas 

ações e as ações dos outros. Este princípio é norteado pela premissa de que os subsídios para 

compreender o mundo da vida cotidiana são encontrados nas atividades diárias dos atores 

sociais (GARFINKEL, 1967). 

4.5.2 Níveis de Análise 

As teorias estão relacionadas às conexões entre fenômenos, a uma narrativa sobre 

ações, a eventos, estruturas e pensamentos (SUTTON-BRADY e STAW, 1995). Para Whetten 

(1981), esta concepção de teoria permite que seja possível distinguir entre uma descrição 

(quando a utilização de teorias se limita à compreensão sobre o que acontece) e uma 

explanação. Não importa o quanto detalhada é a descrição de um determinado fenômeno; sem 

a explanação sobre o objeto observado, não é possível qualificá-la como uma contribuição 

teórica.  

Parece ser uma prática comum no campo dos estudos organizacionais, em especial nos 

níveis macro de análise, a utilização de arcabouços teóricos de forma agregada, ou seja, as 

                                                 

38 Condição na qual os indivíduos vêem “mesma coisa”, a despeito de diferentes lugares sociais, de diferenças de 
sexo, idade, etnia e condição econômica. Por um processo de permanente ajuste, são dissipadas as divergências 
de percepção do mundo (GARFINKEL, 1967). 
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teorias têm sido aplicadas de forma combinada, apesar de, em muitos casos, apresentarem 

perspectivas ou lentes conflitantes. Isto alerta para a necessidade de maior análise e reflexão 

para utilização de lentes teóricas (HALL, 2003).  

Pode não ser fácil combinar teorias que tenham pressupostos que, além de distintos, 

também sejam conflitantes. É importante que se busque integrar àquelas cujas premissas 

sejam compatíveis e, se possível, complementares, de outra forma, os resultados de um estudo 

tendem a ser confusos ou mesmo inválidos. Um problema que acontece com mais freqüência 

é a utilização (equivocada) de teorias desenvolvidas para um nível de análise na intenção de 

explicar fenômenos que estão em um outro nível para o qual a teoria não tem capacidade 

explanatória. Assim, é importante considerar as premissas e origens das teorias a serem 

utilizadas, uma vez que é impossível analisar a validade comparativa da consistência interna 

de duas teorias sem considerar as evidências que dão suporte aos pressupostos de cada.  

A teoria e a pesquisa sobre os diversos processos que levam a institucionalização de 

processos organizacionais têm gerado idéias que buscam defini-la e explicá-la. Muitos dos 

contextos utilizados para tal são os ambientes organizacionais. Muita ênfase foi dedicada ao 

caráter legitimado das regras institucionais, mitos e crenças que, de certa forma, moldam a 

realidade social e ao processo pelo qual organizações tendem a tornar-se carregadas de valor e 

significado social (BERGER e LUCKMANN, 2002). Estudos recentes nesta área têm buscado o 

entendimento e explanações sobre a natureza e a variedade desses processos 

institucionalizantes (DIMAGGIO e POWELL, 1991; MEYER e ROWAN, 1991) e das influências 

que exercem sobre as organizações (TOLBERT e ZUCKER, 1983). 

Uma vez que as organizações estão inseridas em ambientes cada vez mais dinâmicos, 

entender a maneira pela qual os atores organizacionais interagem neste contexto tem sido um 

tema considerado de fundamental importância pelos analistas organizacionais (BOEKER e 

GOODSTEIN, 1991; ZAJAC e SHORTELL, 1989). Greiner (1972) afirma que estas interações 
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estão associadas a processos contínuos de adaptação às mudanças igualmente constantes no 

ambiente da organização exigindo um acompanhamento destas mudanças quer sejam 

causadas no ambiente interno, quer externo da organização. 

A forma de dialogar com as mudanças tem como objetivo maior a sobrevivência no 

longo prazo e o crescimento da organização. Aqui, a metáfora da adaptação assume uma 

conotação no sentido de que as organizações se tornem mais ajustadas e adequadas a seu 

ambiente. Existem duas correntes básicas e excludentes de análise deste processo: uma 

notadamente volitiva, que defende a organização como tendo capacidade de manipular o 

ambiente em função de suas capacidades materiais e organizacionais e outra determinista, que 

considera o ambiente como elemento principal na definição das estratégias organizacionais 

(HANNAH e FREEMAN, 1984; PFEFFER e SALANCIK, 1978; QUINN, 1980a).  

A visão determinista tem como pressuposto o ambiente imutável. Neste contexto, a 

preocupação das organizações é buscar um ajuste entre as estruturas e processos da 

organização e o ambiente. Os teóricos do determinismo ambiental desconsideram os 

processos pelos quais os gestores escolhem um novo design e o implantam, no lugar disso, 

descrevem a adaptação como o processo pelo qual as organizações são impelidas a fazer 

conforme exigências do seu ambiente mais próximo, não se atendo ao mais amplo, que 

engloba também outras organizações e as interações entre elas (MILES, 1980). Nesta visão, a 

função do ator organizacional é apenas a de adequar a estrutura de sua organização às 

condições mutáveis do ambiente. 

Antagônica ao determinismo ambiental está a visão voluntarista, formada por um 

conjunto de perspectivas que tratam os padrões de mudança das organizações como 

conseqüência de respostas às mudanças ambientais. Ao adotar o conceito de escolha, tais 

perspectivas compartilham da idéia de que existe um espaço de decisão no qual é possível 
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escolher as ações a serem tomadas e que o ambiente restringe, mas não inibe esse processo de 

escolha.  

Nessa visão, a adaptação organizacional refere-se à habilidade de o ator organizacional 

reconhecer, interpretar e implementar ações de acordo com as necessidades e mudanças 

percebidas no ambiente, de forma a assegurar a sobrevivência de suas organizações no longo 

prazo. Desta forma, o processo de adaptação envolve tanto visões deterministas do ambiente 

organizacional como voluntarista, da escolha das estratégias pelos tomadores de decisão nas 

organizações. 

Este estudo está alinhado com a abordagem de Astley e Van de Ven (1983). Para eles, 

a análise de organizações complexas deve admitir ambas as visões (determinista e 

voluntarista) e que, para estudar as interações e interdependências recíprocas, estas visões têm 

de ser acopladas. Para tal, é incorporada à perspectiva desta pesquisa a assertiva de Miles 

(1980), a qual alega que os elementos da volição e do determinismo estão presentes em 

praticamente todas as situações organizacionais.  

Nos estudos organizacionais, Auster (1994) salienta que são encontradas, nas 

perspectivas teóricas prevalentes, basicamente três níveis de análise. O nível individual, o 

organizacional e as redes organizacionais. Ela entende que, no nível individual, a atenção se 

concentra na maneira pela qual as pessoas afetam as relações interorganizacionais e os efeitos 

dos relacionamentos interorganizacionais sobre estas pessoas. A atenção é dada para os 

aspectos cognitivos, demográficos, as redes (pessoal e social), a experiência e o conhecimento 

funcional, a difusão de inovação nas relações interorganizacionais ou a natureza e os efeitos 

das forças institucionais em um processo duplo de causa e efeito.  

O nível organizacional se relaciona às características organizacionais e seus 

relacionamentos para criação, gerenciamento, manutenção, persistência e fracasso nas 

relações interorganizacionais. Seu ponto focal está relacionado à motivação organizacional 
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para criação de parcerias, a escolha do parceiro, a negociação da parceria e as diferentes 

formas de relacionamento.  

Por fim, o conceito de rede organizacional (na qual a autora inclui os conjuntos 

estratégicos, populações, comunidades) varia de acordo com a abordagem de estudo adotada, 

podem ser incluídos, neste nível de análise: a diferenciação, predominância, transformação e 

sucesso de diferentes formas de relacionamentos dentro e entre grupos; alcance de 

informações entre os diferentes grupos; a composição dos conjuntos organizacionais; a 

estrutura das redes dentro do grupo ou da população e relações de poder. 

Mesmo tendo definições específicas, as fronteiras entre estes níveis não são claras. 

Além disso, para Auster (1994), os níveis de análise apresentam ainda diferentes níveis de 

ambigüidade, sendo as ‘redes organizacionais’ as mais indefinidas. Dentro da perspectiva 

interorganizacional, este estudo entende que os atores organizacionais estão inseridos em 

sistemas abertos nos quais os fatores ambientais [redes] exercem influências constantes, 

independente do nível de análise a que está sendo estudado.  

É consenso que existem três formas básicas de configurações para os relacionamentos 

interorganizacionais. A mais simples é o relacionamento duplo ou em par, também conhecido 

como díade e é a que tem recebido maior atenção. Os conjuntos interorganizacionais, que, nos 

estudos organizacionais, teve em Evan (1978) um de seus pioneiros, é uma segunda forma e 

são constituídos por uma organização central que mantém relacionamentos duplos (díades) 

com outras organizações. Têm-se ainda as redes organizacionais que são mais complexas e 

abrangentes, nas quais as organizações estão ligadas por um determinado tipo de dependência 

mútua. Neste tipo de configuração, Van de Ven e Ferry (1980) alegam que acontece um 

padrão total de inter-relacionamentos entre o grupo de organizações que se coordenam entre si 

em um sistema social. Assim, a origem desta abordagem está embasada no modelo sistêmico, 
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que pressupõe as organizações como sistemas “abertos”. Pelas suas próprias características, 

estes, necessariamente, mantêm níveis elevados de interação com o ambiente [redes].  

Para que estas interações aconteçam, é fundamental que os atores vejam sentido no 

que fazem, ou seja, no processo de interação com suas redes. Weick (1995) fornece subsídios 

para esta investigação a partir de sua abordagem de Sensemaking. Weick (1995) salienta que 

não existe uma teoria das organizações que seja característica de uma abordagem baseada no 

sensemaking. Também não existem maneiras de falar sobre organizações nas quais o 

sensemaking seja a atividade central na construção, tanto da organização, como do ambiente 

ao qual está inserida.  

Pode ser percebida uma tendência de que, à medida que uma organização se torna 

mais aberta (visão sistêmica), maior será a diversidade de informações a serem contempladas. 

Igualmente, quanto mais flexível for sua estrutura, mais haverá processos de sensemaking, em 

um processo crescente ao ponto de poderem se tornar uma atividade habitual por aquele ator. 

Esta abordagem é básica para este arranjo organizacional baseado em redes, posto que exista 

uma necessidade de serem apresentadas soluções para os constantes problemas que emergem 

no dia-a-dia das interações (SCOTT, 1987). Em suma, à medida que o nível racional se desloca 

para o natural, que é aberto, existe igual movimento das análises da estrutura, processos e 

ambiente que são mais ambíguos.  

Uma maneira mais genérica de se falar de sensemaking é a utilização do argumento 

proposto por Willey (1988) de que existem três níveis de sensemaking acima do nível 

individual de análise. De forma ascendente, existe o nível intersubjetivo, o subjetivo genérico 

e o extra-subjetivo. O intersubjetivo difere do intra-subjetivo quando os pensamentos, 

sentimentos e intenções individuais se combinam ou passam a sintetizar conversações nas 

quais o self transforma o ‘eu’ em ‘nós’.  
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O nível acima da interação (nível da estrutura social) é aquele no qual Willey (1988) 

incluiu as organizações. Uma característica distintiva deste nível é a mudança da 

intersubjetividade para uma subjetividade genérica. É fruto de um processo de 

institucionalização. Os ‘selfs’ são deixado de lado neste nível de interação. As estruturas 

sociais forçam ou induzem a um ‘eu’ genérico, uma parte intercambiável, e inibe os ‘selfs’ 

individuais e concretos.  

O último nível de análise (extra-subjetivo) é entendido como aquele em que o ‘self’ 

ocupa papéis que são substituídos por significados puros sem o conhecimento do indivíduo. 

Este é o nível da realidade simbólica que pode ser vista como sem um indivíduo emancipado, 

ou seja, estes são objetos de uma cultura ou de um processo de institucionalização que inibe a 

condição humana das pessoas. Neste nível, a subjetividade genérica assume uma condição 

crucial e hegemônica, uma vez que os conjuntos de instruções, para que uma ação seja 

executada em determinado contexto, passam a ligar a realidade institucional com a realidade 

da ação.  

Hatch (1997b) apresenta algumas influências nas teorias organizacionais a partir da 

hierarquia de sistemas. Neste, o sistema passa a ser entendido como um todo composto de 

partes inter-relacionadas. Cada uma destas partes é concebida como afetando as demais e cada 

uma depende do todo. Assim, ao focalizar no nível organizacional, esta passa a ser entendida 

como o sistema de interesse, o que indica que os departamentos poderiam ser considerados 

subsistemas e o ambiente, por exemplo, um supra-sistema. Entretanto, mudando-se o que é 

definido como sistema, muda-se o foco do que se está discutindo ou analisando e deve-se 

atentar que diferentes perspectivas muitas vezes são apenas formas de olhar para o mesmo 

fenômeno a partir de diferentes níveis de análise. 

A partir da teoria desenvolvida por Weick (1973), ao estabelecer o interesse em um 

determinado fenômeno como foco da análise, é possível reificar o fenômeno de estudo 
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fazendo com que ele se torne ‘real’ aos indivíduos. Isto por meio de um processo dialógico e 

intersubjetivo, cujo resultado é a tangibilização do fenômeno. Neste sentido, a idéia da 

realidade socialmente construída de Berger e Luckmann (2002) apresenta a ordem social 

como sendo produzida através de negociações interpessoais e o seu entendimento construído a 

partir da historicidade e das experiências compartilhadas. 

Weick (1973) argumenta que o ambiente é construído a partir das atividades de coleta 

e análise de informações sobre este ambiente e das decisões tomadas a partir da análise que 

norteia várias outras atividades, entre elas, aquelas relacionadas à própria construção do 

ambiente. Esta visão sócio-construcionista, norteadora deste estudo, reconhece que as 

categorias de linguagem utilizadas para entender, por exemplo, as organizações (como 

ambiente, estrutura, cultura) não são reais ou naturais no sentido objetivo, mas fazem parte 

das crenças arraigadas nos membros de uma sociedade. Assim, as ações e interpretações 

dentro de um contexto sociocultural são criadas pelos próprios atores. 

É relevante salientar que os processos relacionais tendem a acontecer através da 

interação entre as partes ativas no processo, contudo não são as organizações que se 

relacionam, mas sim as pessoas (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). Nos episódios 

(momentos de interação) freqüentemente acontecem interações entre múltiplos atores e em 

múltiplos níveis (HOLMLUND, 2000). Estes tipos de interações entre as unidades de negócios 

das partes envolvidas em uma parceria de negócios tornam a abordagem substancialmente 

mais complexa. Em cada um destes episódios, os eventos que acontecem afetam o 

relacionamento, de forma tal que um evento isolado tende a não produzir efeitos 

consideráveis no processo como um todo.  

Apesar de este estudo estar inserido no ambiente interorganizacional, os olhares 

perpassaram as organizações, as díades ou mesmo as redes organizacionais. Em vez disso, a 

ênfase recaiu sobre os atores organizacionais enquanto indivíduos reflexivos (SCHÖN, 1983) 
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que geram sentido de suas relações com outros, quando estas interações são objetivadas pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias. Neste sentido, centramos nossas atenções no nível de 

análise intersubjetiva dos atores organizacionais. Portanto, apesar de entender que o ambiente 

e a organização exercem influências sobre estes atores, para este estudo, isto não foi relevante. 

Em outras palavras, não foi objeto de análise olhar para as organizações, para seus 

departamentos, o que buscamos foi analisar as interações daqueles que estavam envolvidos 

em pelo menos um projeto compartilhado (desenvolvimento de novas tecnologias) com outros 

elementos da sua rede relacional.  

Dentro do processo de geração de sentido, este estudo teve interesse no nível de 

análise intersubjetivo. Neste, o nível de geração de sentido não seria apenas uma interação na 

qual normas são compartilhadas, o que poderia estar mais associado a uma conexão com uma 

estrutura social do que uma interação, em vez disso, buscamos estar próximos ao nível social 

da realidade, constituído por um indivíduo que interage, que é articulado, que cria parcerias. 

Para Willey (1988) e para nós, a intersubjetividade é emergente nas trocas e sínteses de dois 

ou mais ‘selfs’ que se comunicam. 

4.5.3 Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo (AC) tem sido amplamente utilizada na pesquisa científica 

dentro das mais diversas áreas (lingüística, jornalismo, história, antropologia, psicologia, 

administração e marketing). Entendemo-la como sendo bem mais do que apenas um 

instrumento de análise, mas um conjunto de ferramentas que podem ser conjugadas com 

outras técnicas.  

É senso comum que a análise de dados não é uma escolha totalmente subjetiva. 

Mesmo podendo optar pelo caminho a seguir, é sempre possível encontrar soluções 
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alternativas de acordo com o problema da pesquisa. A análise de conteúdo tem sido indicada 

em situações nas quais a linguagem e o modo de expressão do indivíduo investigado são 

cruciais para a investigação, como acontece em nosso caso (HOLSTI, 1969; JAUCH, OSBORN e 

MARTIN, 1980).  

Apesar de esta abordagem analítica poder ser usada para extrair os dados de um amplo 

conjunto de formas de comunicação (e.g., escrita, falada, cinemas, rádio e televisão) 

(COCHRAN e DAVID, 1986), em nosso estudo, nós a utilizamos para construir um quadro 

comparativo do modelo do IMP-Group apresentado por Håkansson em 1982 e a percepção 

dos atores organizacionais inseridos no cluster de base tecnológica situado no bairro do 

Recife. Desta forma, adentramos nos valores, sentimentos, intenções e ideologias dos 

respondentes, em outras palavras, nos valores sociais dos respondentes, acessados por meio 

do conteúdo subjacente das interações destes atores (DAVID, 1989). Aqui, procuramos alinhar 

o rigor e a descoberta indo além das aparências, ou seja, fizemos constantemente 

questionamentos sobre a pertinência e a fecundidade de nossas leituras, sobre a validade de 

nossos achados, buscando superar as incertezas do que estava explícito ou latente na fala dos 

atores organizacionais. Para tal, fizemos uma descrição analítica segundo os procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das falas dos atores. Além disso, 

exploramos o que estava latente nos textos, isto é, buscamos descrever e entender a 

perspectiva dos atores organizacionais (HUDSON e OZANNE, 1988; NEVES, 1996).  

Assim, ao mesmo tempo em que obtivemos dados descritivos através de métodos 

estatísticos, também elaborávamos deduções específicas sobre o ambiente à luz de seus atores 

constituintes (SCHWARTZ-SHEA e YANOW, 2002). Nossa intenção foi a de considerar os 

resultados numéricos da AC não um fim em si, mas um meio para que pudéssemos obter um 

instrumento que servisse como um guia para a nossa análise (AHUVIA, 2001b; MAYRING, 

2000; OUTHWAITE, 1985). Embora a maior parte das análises clássicas de conteúdo termine 
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em descrições numéricas de algumas características do corpus do texto, tentamos estabelecer 

uma relação positiva entre um formalismo estatístico e a análise compreensiva dos materiais 

coletados (BAUER e GASKELL, 2002). 

Duffy (1987) aponta os benefícios do emprego conjunto de técnicas quantitativas e 

qualitativas, uma vez que possibilita congregar controle dos vieses (quantitativo) com a 

compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno (qualitativo); reunir 

identificação de variáveis específicas (quantitativo) com uma visão global do fenômeno 

(qualitativo); completar um conjunto de fatos e causas associados ao emprego de técnica 

quantitativa com uma visão da natureza dinâmica da realidade; enriquecer constatações 

obtidas sob condições controladas com dados obtidos dentro do contexto natural de sua 

ocorrência e reafirmar validade e confiabilidade das descobertas pelo emprego de técnicas 

diferenciadas. Para ele, uma abordagem fornece as categorias necessárias a uma análise de 

conteúdo mais profunda e rigorosa. Esta convicção fundamenta nossa utilização deste 

procedimento analítico (BARDIN, 2004; DUFFY, 1987) 

Uma das dificuldades da AC é o ajuste ao rigor científico com a complexidade do 

mundo real, ou seja, o problema de equilibrar a confiabilidade dos procedimentos com as 

riquezas das categorias oriundas da metodologia em sua forma tradicional, uma vez que a 

utilização de categorias complexas e sofisticadas tende a criar sérios problemas de 

confiabilidade. Mas qual o motivo de ganharmos em confiabilidade se, no processo, perde-se 

em entendimentos sobre o objeto em análise? É uma volta a nossa discussão inicial sobre a 

supersimplificação. Ao que nos parece, a AC em seus modos prevalentes dificulta uma análise 

do que está subjacente ou latente ao dito (texto), apesar de nos fornecer um quadro dos 

aspectos denotativos dos textos, nos diz pouco dos aspectos conotativos destes. 

A AC pode ter duas funções básicas, uma que trata do conteúdo explicitado ou 

enunciado e outra do que está latente, em outras palavras, a primeira olha para os significados 
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mais diretos e óbvios, e a outra busca significados sutis e não aparentes. A operação da 

análise de conteúdo, por sua vez, é tradicionalmente dividida em etapas que seguimos nesta 

pesquisa e que apresentaremos a seguir. 

4.5.3.1 Características da Análise de Conteúdo 

Dentro de sua concepção de análise de dados, a AC possui algumas características que 

compreendem aspectos objetivos, uma vez que deve ser realizada segundo regras pré-

estabelecidas, obedecendo a diretrizes suficientemente claras e precisas, com definição 

cuidadosa das categorias de análise.  

Partimos do pressuposto de que são os atores sociais quem criam e associam seus 

próprios significados subjetivos e intersubjetivos quando interagem com o mundo que os 

cerca. Nesta situação, procuramos explicar os fenômenos em estudo, segundo o ponto de vista 

dos indivíduos observados, não impondo pontos de vista externos e pré-formulados. Bauer e 

Gaskell (2002) esclarecem que a objetividade refere-se aos procedimentos sistemáticos, 

metodicamente explícitos e replicáveis, o que não sugere que uma leitura singular dos textos 

seja válida.  

Ao ser sistematizado, todo o conteúdo para a análise foi ordenado e integrado nas 

categorias escolhidas39, em função do objetivo do estudo. Os achados com relevância teórica 

permitiram descrições e inferências sobre o conteúdo das mensagens. É também importante 

esclarecer que os elementos de informação, associados aos atores organizacionais, não foram 

deixados de lado, ao contrário, estiveram sempre sendo acessados, na intenção de balizarmos 

nosso entendimento da fala dos atores. Antes de adentrarmos nos procedimentos analíticos, 

delinearemos o nível de análise que nos propomos focalizar. 

                                                 

39 Apresentamos essas categorias no Apêndice E. 
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4.5.4 Etapas da Organização da Análise de Conteúdo 

Existem algumas etapas que devem ser cumpridas para uma organização eficiente da 

análise de conteúdo. Seguimos a orientação de Bardin (2004), que divide a AC em três fases, 

ou seja: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados (a inferência e a 

interpretação).  

A pré-analise foi a fase de organização propriamente dita. Nela, operacionalizamos e 

sistematizamos os processos de pesquisa e construímos um esquema do desenvolvimento das 

operações sucessivas, ou seja, um plano de análise. Nossa primeira atividade analítica foi 

estabelecer contato com os documentos a analisar, e conhecer o texto deixando-nos invadir 

por impressões e orientações. Com esta leitura, as mensagens se tornaram mais claras, o que 

facilitou o processo de codificação.  

Em seguida, fizemos a exploração do material. Esta fase consistiu, especialmente, de 

operações de codificação, desconto ou enumeração. É nesta segunda fase, mais precisamente 

nos processos de codificação, que aparecem os maiores problemas em demarcar as categorias 

conotativas (latentes), visto que os problemas têm várias origens (AHUVIA, 2001a). A 

principal delas, em nosso ponto de vista, se relaciona ao fato de o processo de codificação da 

mensagem não conseguir acompanhar as regras de codificação. Uma vez que estas são 

imprevisíveis, as possibilidades de combinações de codificações se tornam elevadas 

demandando a necessidade de haver uma “sensibilidade teórica” por parte do codificador. 

Assim, a codificação e a classificação dos materiais colhidos foram entendidas como uma 

construção social, posto que agregam teorias, realidades, pontos de vistas que estão 

imbricados em nós, pesquisadores. Nosso vivido, sem dúvida, moderou a maneira pela qual os 

códigos foram sendo criados (AHUVIA, 2001b). 

É importante salientar que não seguimos em nosso processo regras de codificação. Um 

aspecto relevante relacionado à AC é um fato temporal, ou seja, na época em que a análise de 
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conteúdo foi desenvolvida, as relações sociais eram observadas a partir da visão na qual os 

indivíduos seguiam regras sociais de interpretação como uma maneira de encontrar 

significados de suas atitudes e ações. Assim, uma vez que o processo de encontrar 

significados em uma mensagem era essencialmente uma questão de seguir regras, nada mais 

lógico que criar regras e aplicá-las em processos de codificação das pesquisas na intenção de 

entender os significados de uma mensagem. Como nossa visão das relações sociais foi 

influenciada por Garfinkel (1967), que nos mostrou serem as interpretações individuais 

totalmente dependentes do contexto, toda noção de regras para realizar AC se tornou 

inadequada, pois, para cada contexto, haveria a possibilidade de existir uma regra específica. 

Uma vez que determinado contexto é único e está constantemente em mutação, ou seja, a cada 

novo instante um novo contexto emerge, não existiria a possibilidade de delinear um conjunto 

predeterminado de regras a serem seguidas, posto que o número de contextos e, portanto, de 

regras seria infinito. As regras de codificação, em nossa opinião, tendem a perder importância 

em virtude da efemeridade e variabilidade dos contextos. Neste sentido, como o contexto tem 

forte impacto nas interpretações conotativas, regras de codificação não foram consideradas 

por nós no processo de codificação. 

Ao não adotarmos regras de codificação, tivemos de criar uma codificação conotativa 

que exigiu sensibilidade teórica. Foi preciso realizar uma imersão no tema de pesquisa, para 

que pudéssemos internalizar a ontologia do setor analisado. Fizemos isto a partir de um 

processo colaborativo, oriundo de uma construção coletiva de significados realizada por meio 

da interação de especialistas e do próprio emissor da mensagem (AHUVIA, 2001a, c; AHUVIA, 

IACOBUCCI e THOMPSON, 2005). 

Salientamos que os dados foram codificados na medida em que eram coletados, como 

recomendam Miles e Huberman (1994), já que postergar a codificação para quando todos os 

dados estiverem coletados significa empobrecer a análise, além de tornar o próprio processo 
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de codificação muito cansativo. A codificação teve como função a transformação dos dados 

brutos do texto em códigos. Esta transformação nos permitiu atingir uma representação do 

conteúdo, ou da sua expressão, para esclarecer características do texto. Neste sentido 

definimos as unidades de registro (unidade de significação) que passaram a ser nossa unidade 

de base de contagem. Neste processo, utilizamos uma ferramenta denominada NVivo em sua 

versão 2.2. Este programa nos foi útil na medida em que, após codificados os dados, estes 

eram facilmente acessados. Salientamos, porém, que o processo de codificar foi totalmente 

manual requerendo os mesmos cuidados do procedimento tradicional sem a utilização da 

informática. Assim, cada uma das entrevistas em profundidade foram transcritas40 para, só 

então, inserimos os dados textuais no programa QSR-NVivo no qual já havíamos feito a 

transposição dos códigos41 constantes em nosso protocolo de pesquisa, isso foi feito , mesmo 

reconhecendo que existem muitas críticas quanto ao processo de codificação, Além disso, 

reconhecemos que muitos autores apontam certas limitações no uso dessa técnica, na medida 

em que as informações ficam sujeitas a serem percebidas apenas pelo ponto de vista do 

entrevistado e segundo a compreensão do pesquisador. Por esta razão, todos os processos 

foram, com mencionamos, auditados passo-a-passo. 

Após a codificação, realizamos o tratamento dos resultados obtidos e iniciamos nossas 

interpretações preliminares. Os resultados brutos foram tratados de modo a serem salientados 

aqueles considerados por nós significativos e válidos. Salientamos que o trabalho de análise 

foi constantemente monitorado e auditado por pesquisadores conhecedores do ambiente e dos 

entrevistados. Operações estatísticas simples (percentagens) permitiram estabelecer quadros 

de resultados, que condensaram e apontaram caminhos que nortearam muitas de nossas 

                                                 

40 Estas transcrições foram auditadas para verificação de possíveis falhas. 
41 O que chamamos de “código” os desenvolvedores do QSR-NVivo denominaram de “nodes” e os agrupa em 

um ambiente que chamam de “coder”. Utilizando este “coder” é que é possível fazer a codificação das 
entrevistas transcritas, ou seja, assinalar nos textos os “nodes”  
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análises mais profundas. A partir de então, foi possível fazer inferências e interpretações a 

propósito dos objetivos previstos.  

4.5.5 Qualidade e Consistência  

Nessa discussão, vale destacar que a objetividade de um estudo é avaliada em termos 

da validade e da confiabilidade de suas observações. Neste sentido, entende-se como validade 

a confiança com que se pode tirar conclusões corretas de uma análise; como confiabilidade a 

consistência com que um procedimento de pesquisa irá avaliar (mensurar/interpretar) um 

fenômeno da mesma maneira em diferentes tentativas (BAUER e GASKELL, 2002).  

Por considerarmos que a pesquisa qualitativa tem seus próprios critérios de rigor 

científico que asseguram a legitimidade dos dados gerados em sua utilização, registramos que 

a objetividade deste estudo também está sendo avaliada em termos da validade e 

confiabilidade no sentido da qualidade e consistência de nossas observações e da escolha dos 

entrevistados. Essa nos pareceu ser uma forma de reduzir possíveis desvios decorrentes de 

relatos enviesados por intenção de privacidade ou por desejabilidade social.  

Uma forma de garantir a consistência interna dos dados residiu em utilizar notas de 

campo como relatos transcritos durante o momento em que o entrevistado foi abordado e 

emitiu suas declarações a respeito do que lhe foi indagado. A utilização das “notas de campo”, 

em conjunto com as observações de documentos escritos pelos dirigentes e seus pares foram 

úteis para a comprovação de dados indicativos das suas impressões a respeito do fenômeno e 

facilitaram a busca pela acuracidade de nossa interpretação nos instantes das análises 

(LINCONL e GUBA, 1985; MILES e HUBERMAN, 1994).  

A confiabilidade dos resultados se deu, também, de acordo com as sugestões de 

Creswell (2002), ao recomendar a triangulação das distintas fontes de informação, uso de 
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descrições ricas e necessárias para integrar os resultados; constante auto-reflexão do 

pesquisador para evitar vieses interpretativos; alocação de uma pessoa distinta juntamente 

com o pesquisador para acompanhar os relatos e fazer perguntas ao entrevistados42, além da 

mobilização constante dos auditores externos para acompanhar o processo da pesquisa e a 

resposta às questões do estudo. A alocação de uma pessoa distinta para acompanhar as 

entrevistas e participar delas (fazendo e elaborando perguntas aos entrevistados) fez-se 

presente nesse estudo. Nesse sentido, buscamos, constantemente, mobilizar um auditor 

externo (external auditor) para acompanhar o processo da pesquisa, tanto no momento da 

coleta dos dados, como também nos processos de codificação e análises, sempre na intenção 

de conferir credibilidade à pesquisa. Para conferir qualidade e consistência a esta investigação 

retornávamos, com freqüência, às questões de pesquisa, na intenção de não perder o foco. 

Ademais, utilizamos registros oriundos de fontes secundárias, que nos forneceram uma 

descrição detalhada do ambiente no qual os atores organizacionais estavam operando. Nessas 

etapas, seguimos as recomendações de Gaskell e Bauer (2002). A reflexividade foi uma 

constante forma de atenuar elementos limitantes, contraditórios e inconsistentes que 

restringissem a qualidade das entrevistas e análises de campo. Uma preocupação ética nos 

acompanhou durante o processo que transcorreu de forma transparente para os entrevistados, 

as entrevistas, por exemplo, foram gravadas com anuência dos respondentes. 

                                                 

42 Em nosso caso, esta pessoa que nos acompanhou nas entrevistas foi um mestrando cuja dissertação versa sobre 
o sentido gerado das relações de negócios em EBTs. Uma curiosidade deste auditor recai no fato de ele ser 
dirigente de uma empresa de base tecnológica do cluster da RMR. 
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5 Nossas análises 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados de nossa incursão nos processos que 

levam a construção de relacionamentos de negócios a partir do sentido que geram para os 

atores organizacionais. Contrariando a lógica natural que tende a levar os relacionamentos a 

seu fim (FOURNIER, DOBSCHA e MICK, 1998; HALLÉN e JOHANSON, 2004; TAHTINEN, 2002), 

bem como dos custos envolvidos na manutenção de relacionamentos de negócios (FORD, 

GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; GRANOVETTER, 1973; HÅKANSSON e SHARMA, 1996; 

HÅKANSSON e SNEHOTA, 1995) percebemos que a busca pela construção de parcerias de 

negócios continua sendo uma constante nos discursos e práticas dos atores. Por que fazem 

isto? Provavelmente porque eles vêem sentido em se relacionar. 

Descrever o ambiente onde atuam foi nossa primeira atividade, pois sem o 

conhecimento do contexto, não teríamos como adentrar nas ações dos indivíduos interagentes. 

A partir da percepção do ator organizacional que representa empresas de base tecnológica 

com perfil empreendedor e que operam num contexto de mercado dinâmico e competitivo, 

iremos descrever o ambiente, a atmosfera e os processos que estão subjacentes à construção 

de relacionamentos de negócios voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias.  

Primeiramente, perguntamos ao respondente qual a sua percepção sobre as dimensões 

sócio-cultural, político-legal, tecnológica e econômica, bem como sua visão da estrutura de 

mercado e sua dinâmica do ambiente no qual estavam operando, perguntas estas que estão 
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presentes na primeira parte do protocolo (Apêndice A). Nossa intenção era identificar quais 

das dimensões eram consideradas mais relevantes para ele, ator organizacional, e qual a 

relação destas em seu cotidiano de negócios. Os resultados estão apresentados na Tabela 2 e 

descritos a seguir.  

TABELA 2 – Percepção dos atores organizacionais quanto aos termos constituintes do ambiente interacional 

Dimensão  Freq. % 
Estrutura de mercado 43 26,22 
Dinamismo 21 12,80 
Dimensão sociocultural e político-legal 60 36,59 
Dimensão tecnológica 10 6,10 
Dimensão econômica 30 18,29 
Total 164 100,00 

 
Como é possível perceber na Tabela 2, a dimensão sociocultural e político-legal foi a 

que teve maior freqüência, enquanto a dimensão tecnológica foi a de menor número de 

citações na fala do ator organizacional. A estrutura de mercado e a dimensão econômica 

foram mencionadas, mas sem representatividade. 

Em suas narrativas, percebemos que o capital social se faz presente de forma marcante 

no cotidiano de negócios dos atores. Ao analisar o corpus, foi possível identificar que as 

instituições de ensino, de pesquisa e de fomento43, bem como o Poder Executivo receberam o 

maior número de citações. Possivelmente, isto se deve às suas origens, visto que muitas das 

empresas do cluster e a maioria daquelas nos quais os atores estão inseridos terem suas 

origens em Incubadoras ou em Universidades. No caso do Poder Executivo, uma razão pode 

estar no imediatismo, característica típica destes atores organizacionais, pois dentre os 

poderes públicos, este é o principal responsável por ações voltadas ao desenvolvimento local. 

Ademais, suas ações são percebidas com maior rapidez. Ainda assim, o Legislativo e o 

Judiciário são mencionados, porém os entrevistados são enfáticos em apontar o primeiro 

                                                 

43 Nominalmente foram a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o SEBRAE, o Porto Digital e o 
CESAR. As duas primeiras são de conhecimento público, entretanto para conhecer melhor as duas últimas, 
basta visitar o Apêndice 3. 
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como corrupto, o segundo em ser incapaz de julgar em tempo hábil (para a realidade de suas 

empresas) os processos dos quais são árbitros. Ou seja, eles deixam explícita a preocupação 

quanto à incapacidade dos Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) em realizar suas 

atividades, notadamente no que se refere à adequação das Leis, das políticas públicas voltadas 

ao desenvolvimento local e nacional, bem como na diminuição das injustiças, entre elas a 

tributária. Isso caracteriza o sentimento de consciência da importância da construção de um 

ambiente munificente para o desenvolvimento do cluster como um todo (CASTROGIOVANNI, 

1991). 

Ainda assim, vale salientar que entre os Poderes, o menor nível de citação foi o 

Judiciário. Fazemos esta observação pelo fato de este ser o Poder mediador, aquele que 

garante o cumprimento dos contratos formais que são celebrados em suas parcerias de 

negócios. Isto pode ter acontecido pelos elevados níveis de informalidade que existem entre 

os atores na constituição de suas parcerias ou interações de negócios. 

Voltando às relações entre o ator e as instituições públicas, observamos que eles 

reconhecem a importância de haver uma associação entre os vários atores sociais para o 

desenvolvimento de um projeto maior a todos, na medida em que eles percebem 

[...] que tem um movimento ou coisa que está acontecendo bem interessante, 
que é o surgimento de instituições híbridas, que são as organizações sociais. 
Elas surgiram como uma necessidade do governo de se desobrigar, no médio 
e longo prazo, de financiar determinadas ações. Por exemplo, o Porto 
Digital, se o governo quiser não botar dinheiro mais, não bota mais [...] o 
formato da OS (Organização Social) exigiu interação muito maior no 
pensamento das políticas, na definição das políticas, uma interação muito 
maior entre o Estado e sociedade. E a sociedade aí entra com as empresas, as 
universidades e tudo. Por exemplo, O Porto Digital é um resultado disso. O 
Porto Digital hoje, para mim, ele é bem-sucedido [...] porque ele hoje é uma 
junção, boa ou ruim, entre empresa, entre governo do Estado e entre 
universidade. Isso é um negócio muito legal. E eu acho que isso pode ser um 
indicador de por onde as coisas podem andar de forma bem-sucedida mais 
na frente (Aj.a:6444). 

                                                 

44 Formato “Xx.y:NNN” é uma maneira de referenciar a citação do entrevistado, no qual “Xx” indica quem é o 
respondente (X) e qual sua empresa (x); “y” a fase do estudo, em que “a” se refere à primeira fase e “b” à 
segunda; e “NNN” o localizador do trecho na fala do ator organizacional, correspondendo ao parágrafo onde se 
encontra a passagem. 
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Ao mesmo tempo em que reconhecem a importância de parcerizar, fazem fortes 

críticas no que se refere à realização dessas, primordialmente pela falta de reciprocidade, 

competência ou mesmo, interesse das instituições públicas em construir relacionamentos. Por 

exemplo, apesar de reconhecer que em países em desenvolvimento é importante que as 

instituições públicas assumam papel decisivo na formação de cluster de desenvolvimento 

local, como apresentado na passagem acima, a participação das instituições no ambiente de 

negócios, muitas vezes, é considerada positiva simplesmente pela sua omissão, isto é, por não 

terem “atrapalhado”.  

[...] Eu acho que quando o poder público não atrapalha, já está bom. Muitas 
vezes ele só atrapalha. [...] No caso aqui de Recife a gente tem algumas 
vantagens. Tem o programa que se conseguiu fazer com a prefeitura, da 
redução do ISS, [...]. Foi uma vitória conseguir fazer com o que projeto de 
lei virasse uma realidade, porque tinha a lei, mas não tinha sido 
regulamentada [...] No âmbito estadual, o Estado deu um apoio muito 
grande. Foi o Estado que fez isso daqui, o Porto Digital. E tem algumas 
iniciativas também no âmbito do Estado para dinamizar o setor. Agora, o 
que falta é a solução para o problema Federal [...]. Tem várias questões 
tributárias que tem que ser resolvidas e a gente não vê gente com interesse 
em solucionar (Ad.a:149). 
 

Ou ainda quando dizem:  

[...] que o nosso mérito foi a gente estar andando naquela direção, esperando 
oportunidade de cavar o nosso recurso, de fixar o nosso espaço. A UFPE, 
apesar de não ter apontado uma direção, ajudou muito no sentido de não 
atrapalhar. Eu já vi acontecer isso (Et.a:23). 
 

Este sentimento de incapacidade em relação aos órgãos públicos e a atual 

descentralização que está ocorrendo no aparato estatal parecem estar transferindo para eles, 

empresários, competências para a gestão de temas, antes de responsabilidade do Estado 

(CASTELLS, 2003). Para tal, eles têm criado formas de construir alternativas para fazer frente 

aos problemas complexos com os quais se deparam em seus cotidianos de negócios, posto que 

esta complexidade cria um contexto que demanda soluções complexas que tendem a ser 

alcançadas apenas por meio de processos coletivos (MORIN, 2003; QUINN, 1980b). Estas, por 

sua vez, exigem mudanças significativas na lógica da gestão de todos os envolvidos, 
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incluímos, aqui, tanto os atores organizacionais como as instituições (públicas ou privadas, 

com ou sem fins lucrativos), em integrações voltadas para atender aos interesses coletivos 

(HOGG e ABRAMS, 1988).  

Castells (2002) já assinala que o Estado está perdendo espaço e credibilidade em 

fomentar o bem-estar social, o que abre um campo para que novos arranjos aconteçam e 

fomentem formas de capital social, no qual este mesmo Estado é deslocado para um segundo 

plano (apesar de se manter presente). Inferimos, a partir da fala dos atores, que estas 

construções paralelas ao poder público não acontecem ao acaso, sem um motivo aparente, 

mas sim pela necessidade de sobrevivência, ou seja, para ele é condição indispensável para 

que possam existir. Para ele,  

[...] as pessoas hoje estão, pelo menos na área de informática, cientes de que 
é preciso trabalhar em grupo. Isto está muito claro para os empresários e 
para as pessoas que estão em nosso ambiente. Ou as pessoas, ou os 
empresários ou as empresas trabalham em equipe, ou vão morrer (Mf.a:54). 
Quem não estiver interagindo não sobrevive. Podem até estar por aqui, mas 
vão estar em outras empresas, trabalhando para elas, não como empresários. 
Eles vão trabalhar para outras pessoas. Eles não vão estar com os negócios 
deles. Não vão ser os donos do negócio. Ou vão se juntar, trabalhar juntos, 
num grau muito mais intenso do que hoje, inclusive nós mesmos. Se a gente 
não fizer isso, a gente vai acabar (Aj.a:129). 
 

Mas este agrupamento não acontece com todos os atores organizacionais 

indiscriminadamente. A identidade cultural, neste processo, parece ser o elemento que norteia, 

com suas mãos [in]visíveis, a constituição da rede social e em decorrência de negócios. Como 

nos lembram Hogg e Abrams (1988), associações são conseqüências de identidades 

semelhantes, formadas a partir de indivíduos que guardam em si pressupostos identitários 

comuns. Neste sentido, a identidade passa a ser entendida como ponto de coesão entre um ator 

organizacional e seus pares dentro de um determinado ambiente (CASTELLS, 2003; HALL, 

2003). Ao que nos parece, isto se torna mais evidente quando estes pressupostos são mais bem 

delineados, como no caso dos clusters. Nestes arranjos produtivos os atores organizacionais 

tendem a desenvolver um sentimento de pertencimento, de ser membro de uma coletividade, 
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de um grupo social que compartilha emoções e valores significantes entre si (WEICK, 1995) e 

que buscam o crescimento e a construção de seus espaços de forma coletiva, como vemos na 

sua fala: 

[...] Em 97, mais ou menos, começou a preocupação da questão de para onde 
é que a gente iria, as empresas preocupadas, etc. Então, começou haver a 
importância que era das empresas, de certa maneira, trabalharem juntas, para 
conseguirem resultados maiores, conseguirem criar soluções maiores, e 
dessem maior musculatura para poder atingir um mercado que uma empresa 
pequena não poderia atingir. (Mf.a:20). 

 

O trecho acima mostra esse sentimento de coletividade e pertencimento. Nas 

entrelinhas, percebemos a existência de uma identidade social, cujo sentido possivelmente vai 

se cristalizando à medida que a concepção do ator ou a definição de quem ele é (identidade 

individual) passa a ser formada pelas autodescrições em termos das características definidas 

do grupo social a que pertence. Ao que nos parece, ele tem isto muito forte em sua construção 

identitária (HALL, 2003). Neste sentido, encontramos dentro do sistema social a rede social. 

Mesmo sendo tratada transversalmente pelo IMP-Group, pois, para Håkansson (1989), 

por exemplo, a rede social do indivíduo (visto como um ‘recurso’ da organização) é 

importante por permitir que uma organização, ao absorver este recurso (indivíduo), agregue 

um valor adicional com a aquisição. Em outras palavras, os relacionamentos pessoais do 

‘recurso incorporado’ (indivíduo) à organização podem, eventualmente, vir a ser úteis na 

solução de um problema organizacional. O que observamos nos cluster de empresas de base 

tecnológica é que esta eventualidade é uma constante. A rede social é um ativo do ator. É a 

fonte de soluções. Para ele, o acesso a esta rede em seu cotidiano acontece naturalmente a 

ponto de afirmarem que não importa, por exemplo, qual será ou de onde virá uma 

determinada solução a ser ofertada, mas sim, realizar o negócio, resolver o problema 

confrontado, ou seja, 

[...] eu vou entregar para o meu cliente uma solução que não 
necessariamente seja só de produtos meus, também de produtos de terceiros. 
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Eu preciso conhecer o mercado para poder fazer essa integração, saber o que 
é que os outros têm para eu ir buscar quando eu precisar (Ji.a:129). 
 
[...] se eu conseguir entender as necessidades, eu vou buscar uma solução. 
Assim, mesmo que eu não possa produzir em casa, eu encontro alguém que 
faça. O que importa é você ter o negócio e não você ter a solução. A solução 
você arruma. Para mim está cada vez mais claro isso (Aj.a:186). 
 

Ademais, observamos a naturalidade com que ele acessa e é acessado pela rede como 

podemos ver no diálogo abaixo: 

A:_[...]Se eu não conheço o cara, o cara com certeza tem um amigo dele que 
me conhece. 
RV45: _ E você faz uso desse conhecimento? 
A: _ Faço. Muito. 
RV: _ De que forma? 
A: _ Tranqüilo. 
RV: _ Quer seja o conhecimento direto, quer seja o conhecimento indireto? 
A: _ Tranqüilamente. 
RV: _ Você não se constrange? 
A: _ Não. [...] 
RV: _ E você, igualmente, está aberto a essas pessoas que você nunca viu e 
que chegam para você e dizem: “_ Oi, Manoel, olha, é o seguinte. _ Conte a 
sua história.” 
A: _ Exato. Lógico. Por exemplo, eu só estou atendendo vocês, bem claro, 
porque Ricardo Montenegro ligou para mim e pediu. Se não, eu não ia 
atender. [...] E também poderia acontecer o seguinte, alguém ligar e dizer: “_ 
Olha, tem duas pessoas fazendo uma pesquisa e esses dois caras são um 
saco. Não atenda”. E eu não atenderia. Se o cara me desse uma dica dessas 
no almoço, eu não atenderia. 
RV: _Para você, é assim que as coisas devem acontecer? 
A: _ Não sei se devem, mas é assim que as coisas funcionam. (Mf.a:181-
194) 
 

Esta passagem representa o pensamento do ator no que se refere à interação com 

membros de sua rede social, esteja ela dentro ou fora do cluster ao qual pertence. Este é um 

sentimento que percebemos em todos os entrevistados. Observamos também que faz parte da 

cultura dos que operam neste cluster a intenção de construir um contexto no qual exista a 

predisposição para que parcerias aconteçam, ou seja, uma atmosfera relacional. Parece haver 

um entendimento tácito da importância da cooperação mútua, o que tende a deixar o ator 

confortável em acessar este seu ativo, pois sua rede pode ser útil na solução de problemas, 

sejam organizacionais ou pessoais. Saímos das entrevistas com a predisposição a acreditar que 

                                                 

45 RV, é a sigla de Ricardo Vieira (pesquisador); A, é o ator organizacional.  
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o ato de acessar sua rede é um procedimento natural para os atores organizacionais inseridos 

no cluster, algo que faz parte de seu cotidiano de negócios. Como exemplo, mencionamos um 

trecho de uma de nossas conversas com um respondente, quando, num impulso, ele 

apresentou um palmtop46 e falou: 

Eu tenho aqui, neste palmtop todos os meus contatos. Por exemplo, 
Montenegro. Montenegro já não é mais meu cliente. Mas se eu precisar de 
alguma coisa, de repente saber alguma coisa em Caruaru47, porque ele é de 
lá, eu posso ligar para Montenegro e tirar alguma dúvida [...] e faço isto 
naturalmente (Mf.a:228-230) 
 

Em outra entrevista, um co-pesquisador nos mencionou uma situação na qual sua rede 

foi decisiva na solução de um problema que não tinha relação com suas atividades comerciais. 

Ainda assim, a rede social foi acessada reforçando a importância desse ativo em todos os 

momentos da vida destes atores organizacionais, como podemos notar na passagem abaixo: 

[...] Engraçado, na semana passada eu dediquei duas horas para dar uma 
organizada na minha pasta de contatos do Outlook48. [...] tem um valor ali 
naquela minha pasta de contatos que é um negócio difícil de mensurar. Eu 
tenho lá contatos da rede de relacionamento que eu mantenho até hoje: o 
pessoal da faculdade, da Escola Técnica, do MBA da FGV49, da outra pós lá 
da ADESG50. Porra, e é impressionante como as coisas acontecem 
naturalmente. Um dia desses estava um amigo meu com um problema para 
conseguir a licença de bombeiro [...] porra, me lembrei, “Major Rocini, do 
Corpo de Bombeiros, fez ADESG comigo. Me dá um minutinho”. Duas 
horas o cara estava com o problema dele resolvido. Porra, isso é valor. Esse 
relacionamento agregou valor naquele momento (Yc.a:224) 
 

Assim, a cultura de cluster, na qual os membros do grupo tendem a cooperarem ou co-

optarem, sugere que a rede social assume um importante papel para atores organizacionais em 

suas atividades cotidianas, posto que esta rede é considerada essencial por eles, tanto para a 

identificação de oportunidades, como para o desenvolvimento de novas tecnologias voltadas 

para o “preenchimento” dessa oportunidade. Existem, ainda, situações, como vimos na 

                                                 

46 Computador de mão com agenda eletrônica, no caso um da marca Palm ®. 
47 Caruaru, localizada a 130 quilômetros da RMR, é a maior cidade do agreste pernambucano, conhecida pela 

sua vocação turística. 
48 Programa da Microsoft gerenciador de e-mails e agenda. 
49 Fundação Getúlio Vargas. 
50 Curso de pós-graduação oferecido pela Associação de Delegados da Escola Superior de Guerra, que são, na 

verdade, regionais da ESG-RJ, a Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro. 



 

 

249

passagem acima, da utilização desta rede para a solução de assuntos não relacionados a 

negócios. 

Os processos de auto-regulação a partir de parâmetros culturais e, em decorrência 

comportamental, também foram evidenciados na fala dos atores. Quando um deles apresenta 

algum tipo de comportamento discrepante em resposta, este pode passar a receber um 

tratamento similar ao que é dado àqueles reconhecidos como inimigos ou, ainda, estranhos51 

(BAUMAN, 1999). Neste sentido, o ambiente pode ser perverso para quem não faz parte do 

grupo, para o que não está alinhado com seus padrões culturais e sociais. O que agrava a 

situação deste “pária” é a natureza do próprio cluster, a tecnologia da informação. Portanto, 

uma atitude díspare tende a ser rapidamente transmitida para as mais diversas redes que, por 

sua vez, criam mecanismos de defesa de seus valores como forma de sobrevivência (FORD, 

GADDE, HÅKANSSON et al., 2003). 

[...] Hoje, tem empresas aqui em Pernambuco que são muito mal faladas. 
Tem umas 3 empresas aqui que são conhecidas pela falta de ética, pela falta 
de postura. Seja por ser agressiva com uma concorrência desleal, seja por 
não cumprir acordos (Ji.a:81). 
 

O fato da pouca representatividade da dimensão tecnológica na fala do indivíduo 

interagente, apesar de o ator organizacional atuar numa empresa de tecnologia da informação 

em um cluster de base tecnológica, pode ser conseqüência da própria natureza de sua 

formação, de seu negócio ou mesmo do cluster ao qual pertence. Assim sendo, a tecnologia 

nada mais é do que um tema recorrente que faz parte do seu cotidiano. Notamos, em nossas 

                                                 

51 O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (1999), indo além da dualidade trabalhada por Derrida, chama a 
atenção para aquilo que não é da ordem do maniqueísmo, da dualidade, que foge ao jogo da dicotomia. Ele diz 
que se existem amigos e inimigos, existem também estranhos. Amigos e inimigos colocam-se numa oposição 
uns aos outros. São diferentes, mas se localizam uns nos outros, se complementando, formando um todo único. 
O estranho, não. O estranho rebela-se contra essa colisão conflituosa entre amigos e inimigos. A ameaça que o 
estranho carrega, diz Bauman, é mais terrível que a ameaça que se pode temer do inimigo. O inimigo a gente 
conhece. O estranho não é amigo nem inimigo – e pode ser ambos. O estranho é um membro da família dos 
indefiníveis. Toda oposição (bem/mal, amigo/inimigo, amizade/inimizade) possibilita o conhecimento e a 
ação: a indefinição paralisa. Os indefiníveis expõem brutalmente o artifício, a fragilidade, a impostura da 
separação mais vital. Eles colocam o exterior dentro e envenenam o conforto da ordem suspeita do caos. É 
exatamente isso que os estranhos fazem, assinala Bauman (1999). 
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interações que, entre eles, o nível de conhecimento tecnológico, de processos e de gestão é 

similar.  

Corrobora com nossa observação o fato de eles apresentarem um vivido semelhante no 

que se refere aos negócios, possivelmente em virtude de sua origem como empresário. Pela 

própria característica do cluster (que tende a aglutinar identidades semelhantes) inferimos, a 

partir de nossas conversas, que mesmo aqueles oriundos de outros contextos, isto é, que 

tiveram sua iniciação de negócios em outros ambientes, tendem, pela própria força de 

convergência exercida pelo cluster ao qual hoje pertencem, a se adaptarem a esta nova cultura 

ou, pelo menos, retirar dela traços significativos. Assim, ao compartilhar os mesmos espaços e 

tempos, ora em seus momentos informais (restaurantes), formais (participação em feiras, 

eventos, entidades comuns como a ASSESPRO52, SOFTEX53), bem como em suas parcerias, 

os membros do cluster tendem a criar ou adequar suas identidades àquela do ambiente, dando 

forma a uma atmosfera favorável às trocas de informações e conhecimentos. Isto é 

evidenciado na fala de um dos atores quando ele diz que 

[...] No Porto Digital, a gente brinca muito que não se deve perder um 
almoço no Porto Digital, porque a gente está lá para fazer negócios e ao 
mesmo tempo trocar informações com os técnicos das pessoas (Mf.a:20).  

Ou seja,  

[...] No almoço, no Paço Alfândega muitas das coisas estão acontecendo. 
Você encontra todo mundo no mesmo lugar, ao mesmo tempo e as coisas 
acontecem. É assim que funciona. No final de tudo, é o contato humano, é a 
interação, é o bate-papo, são as afinidades [...] (Aj.a:48). 
 

Ou, ainda, quando afirma que 

[...] A gente tem hoje, inclusive, principalmente nos fóruns específicos do 
setor, como é o caso da ASSESPRO, Softex, Porto Digital. Quando você vai 
para uma reunião da ASSESPRO, por exemplo, está lá, tranqüilamente, 70% 
a 80% de representação do PIB que é gerado nesse setor de TI hoje. Eu estou 

                                                 

52 ASSESPRO, Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Software e Internet foi 
fundada em 23 de junho de 1976 para representar, mercadológica e politicamente, as empresas de 
processamento eletrônico de dados e promover, por sua atuação, a evolução técnica e operacional de seus 
associados. 

53 SOFTEX é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atua de diversas formas e 
em diversas frentes, para o crescimento e difusão da indústria brasileira de software. 
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falando de empresas como o César, o Capital Login, Inteligência 
Informática, Procenge, Elógica, Bisa, Provider. Se você fizer uma lista e for 
ver o faturamento dessas empresas, a gente está falando de um percentual 
bastante significativo do PIB do setor. Então eu acho que eles estão 
compartilhando da mesma idéia, porque se não, não estariam fazendo parte 
desse tipo de fórum (Yc.a:73)  
 

Neste sentido, achamos que não é o caso de esta dimensão tecnológica ser considerada 

sem importância, mas que deve ser observada a partir do viés do cluster, ou seja, levando em 

conta o fato de esta fazer parte de um contexto comum a todos os elementos do cluster.  

Quanto ao dinamismo e estrutura de mercado, pode ser verificado, na Tabela 2, que 

foram aspectos que assumiram posições intermediárias na hierarquia de relevância na fala dos 

respondentes. Inferimos que isto se deve à influência que essas dimensões exercem sobre 

todos. Observamos a existência de um sentimento geral de que a estrutura do mercado é quase 

dicotômica em termos de clientes, ou seja, tem um grande comprador que é o Estado e uma 

infinidade de outros, pulverizados nos mais diversos setores da economia. Entretanto eles têm 

ciência da assimetria de poder de compra entre estes dois. Para eles, a empresa que não 

trabalhar para o governo, de forma direta ou indireta, terá de concorrer com uma fatia mínima 

do mercado, este sentimento é claramente manifestado na fala dos atores como mostra o 

trecho a seguir:  

[...] Rapaz, as instituições públicas não é tudo, mas é 100%. Já dizia 
Falcão54. Não acredito que a gente possa prosperar sem a participação efetiva 
do poder público, da instituição pública em bilhões de níveis que eu 
provavelmente não saberia nem citar completamente. O governo é sempre 
um cliente gigantesco, começado logo por aí (Aj.a:74). [...] Outra coisa 
importantíssima é quando o governo pára. E quando você fala em linha 
corporativa no Nordeste, você fala em governo. Ele é um pedaço grande, é o 
maior cliente. Quando o governo pára é um desastre (Mf.a:92). 
 

Um dos fatores que levam a esta dicotomia pode estar associado ao fenômeno de 

reengenharia, ou seja, o redesenho dos processos de negócio com o objetivo de obter 

melhorias em custos, serviços e no tempo ou mesmo no sucateamento das empresas 

                                                 

54 Cantor e compositor cearense que tem um “hit” chamado “Dinheiro não é tudo, mas é 100%”, que faz alusão 
ao fato de o dinheiro não ser importante (no discurso), mas sem ele não se tem nada (de fato). 
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tradicionais locais, enquanto o primeiro teve como prática os processos de redução das 

organizações por meio da concentração de sua gestão e operações em unidades centrais. Nas 

regiões centrais, diminuiu-se consideravelmente o poder de decisão das áreas mais distante 

dos centros de poder (Regiões Sul e Sudeste), como é o caso do cluster de base tecnológica 

onde operam os atores organizacionais de nosso estudo. 

Aqui a gente tem uma dificuldade nos negócios por conta da formação dos 
empresários [...] não deve ser diferente do Nordeste inteiro, mas vamos focar 
Pernambuco. Você não tem hoje mais nenhuma empresa com decisão local. 
À exceção da Chesf. Veja, há vinte anos atrás a gente tinha Banorte, 
Bandepe, Alcoa, Chesf, Phillips, Celpe, Gerdau. Aí você vai dizer... Você 
teria muito certamente mais de 10 grandes negócios que tinham decisão 
local. Mais do que isso, você tinha 36 unidades industriais do foco da 
produção de Pernambuco que eram as unidades sulcro-alcooleiras. Hoje, eu 
acho que tem 2 ou 3 abertas. [...] O que fomenta, hoje, a economia do estado 
de Pernambuco são os novos empresários e os comerciantes remanescentes 
da velha guarda, que têm um nível de instrução em geral muito baixo. E que 
alguns deles educaram muito mal os seus filhos. Eles não educaram para os 
caras serem empresários, educaram para serem filhos de rico. E isso 
atrapalhou fortemente a economia de Pernambuco. Então, Pernambuco é 
pobre e tem uma tendência a ficar mais pobre nos próximos 5 anos, dado a 
uma tendência que é coisa de 20 anos para cá. Isso pode ser revertido com as 
ações políticas em Suape, de algumas indústrias que possam vir e tal. Se bem 
que essas indústrias vêm com um outro modelo de gestão que não tem 
decisão local. Se não tem decisão local, não tem inteligência local. Só tem 
operações, procedimentos (Gb.a-222). 
 

Diante da realidade de seu cotidiano, eles olham atentos para mudanças que possam 

ocorrer na região onde atuam. Acompanham a possibilidade de aporte de novos investimentos 

em infra-estrutura, por exemplo, que possam tornar sua região atraente para outros 

investimentos que, em seu conjunto, venham alavancar a economia local criando condições 

para que novos negócios aconteçam, neste sentido, eles afirmam que  

[...] sem dúvida, investimentos em infra-estrutura é importante para o 
crescimento do nosso negócio [...]. A gente tem consciência hoje, Ricardo, 
que TI é transversal a qualquer segmento de mercado. Quando a gente 
escuta: “Carrefour está ampliando sua base de lojas”. 16 novas lojas vão ser 
implementadas até o final de 2005. Isso é oportunidade de negócio, sem 
dúvida (Yc.a-69). 
 

Observamos em nossas interações que os problemas e soluções para os problemas 

políticos e econômicos são vistos pelos respondentes primordialmente a partir do impacto que 

podem ter em seus negócios, o que consideramos natural. Por esta razão é que inferimos os 
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motivos pelos quais as queixas e comentários negativos estarem muito mais dentro de um 

escopo local, ou seja, dentro do âmbito de suas atuações. Pouco foi dito por eles a respeito das 

atividades dos Poderes no que se refere às relações internacionais, por exemplo. Desta forma, 

em nossas conversas, as políticas de juros e a carga tributária foram os temas preponderantes 

em detrimento do câmbio ou comércio exterior, como podemos ver nos trechos a seguir:  

[...] Olhe, para mim isso [política econômica] tem uma importância vital 
para o meu negócio, porque a gente vive de política, entendeu? Vive de 
política, porque qualquer decisão política que seja tomada na 
macroeconomia, se não me afetar hoje, me afeta daqui a uma semana, daqui 
a um mês, daqui a dois meses. Vai afetar (Gb.A:86). 
 
 [...] O governo é implementador de macro-políticas, de políticas sistêmicas, 
gigantes, grandes do país, que acabam influenciando. Por exemplo, a subida 
do PIB o ano passado foi simplesmente fantástica. Eu tenho certeza de que 
isso valeu mais do que todos os esforços de venda da gente (Aj.a:74).  
 

Em relação às taxas de juros, inferimos, a partir de sua fala, que realizar empréstimos 

de médio ou longo prazo nas instituições bancárias brasileiras é um risco que pode 

inviabilizar o negócio. Eles são categóricos ao afirmar que  

[...] A gente não toma nenhum empréstimo, porque é impossível você tomar 
empréstimo no Brasil (Ad.a:86). 
 

Portanto eles parecem ter resistência a irem buscar recursos financeiros mesmo 

quando necessários à evolução de seu negócio, posto que são conscientes dos custos e riscos 

envolvidos. Neste sentido, eles percebem que este é um fator que impacta diretamente em seu 

negócio, inviabilizando o desenvolvimento do cluster e de todas as demais empresas. Ao 

perguntarmos a um dos atores sobre seu crescimento e como fizeram aporte de capital, ele nos 

respondeu que fez 

[...] tudo com capital próprio. [...] mas isso faz com que a gente tenha certa 
dificuldade de fazer coisa grande e ao mesmo tempo você se mantém, vamos 
dizer assim, numa estratégia menos arriscada. Eu conheço empresas que 
tomam um empréstimo aqui, ali, vai num projeto que vai dar certo, o projeto 
não dá certo e o cara quebra e a empresa, foi embora (As.a:84). 
 

Em suma, o ambiente no qual os atores estão inseridos parece criar condições para o 

aparecimento de redes de relacionamento. Eles aparentemente têm uma clara visão da 
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economia e da política, entretanto tendem a utilizar filtros para olhar apenas para aquilo que 

direta ou indiretamente afetam seus negócios no curto prazo. Acreditamos que cada um deles 

também tem consciência de si e do mundo no qual está inserido, reconhece as fragilidades do 

Estado em suprir as demandas de bem-estar social e do desenvolvimento de políticas que 

favoreçam o desenvolvimento local. Em virtude disto, individualmente e em grupo eles têm 

criado arranjos de poder paralelos para fazerem frente às suas dificuldades, notadamente no 

que tange à participação de entidades associativas. 

Os atores organizacionais aparentam ter um forte sentimento de pertencimento e 

olham, de forma geral, para a sua rede social e de negócios como uma só, sendo esta um ativo 

acessado constantemente e de forma espontânea, uma vez que é fonte necessária e 

indispensável, tanto para identificar oportunidades, como para oferecer soluções que possam 

atender as demandas pessoais e de mercado. Ao que nos parece, é forte sua consciência 

identitária. O capital social é um ativo valorizado por eles. A busca por construir um ambiente 

benigno e munificente nos pareceu ser uma constante em suas atividades cotidianas. A partir 

de nossas interações, eles nos deram indícios de que acreditam na importância de construir 

parcerias com o Estado e outras instituições como meio de fomentar o desenvolvimento local, 

mas, ao mesmo tempo, criticam a falta de interesse e a incapacidade dos Poderes Públicos em 

parcerizar.  

A seguir, olharemos para algumas outras características do ambiente, denominadas de 

recursos pelo IMP-Group em seu Modelo Interacional (HÅKANSSON, 1982). Segundo a 

abordagem norteadora de nossa investigação, é a busca pelo controle de recursos necessários 

à operação de suas organizações que motiva um ator organizacional a construir seus 

relacionamentos de negócios.  
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TABELA 3 – Percepção dos atores organizacionais quanto aos recursos disponíveis no ambiente de mercado 

Dimensão  Freq. % 
RH - Quantidade da MDO 9 6,47 
RH - Qualidade e habilidade da MDO 36 25,90 
RH - Formação de mão-de-obra 44 31,65 
RH - Qualidade instituição formadora 25 17,99 
RFin - Quantidade 14 10,07 
RFin - Qualidade 11 7,91 
Total 139 100,00 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, a formação de mão-de-obra, parece ser o termo 

mais relevante no que se refere à análise dos recursos do ambiente. Apesar de a oferta de 

mão-de-obra ter sido pouco mencionada pelos respondentes, a escassez de profissionais 

qualificados é um tema que os deixa apreensivos, pois foi considerado um grave problema a 

ser solucionado no curto prazo, como podemos observar na passagem abaixo: 

[...] Veja, com certeza a mão-de-obra é um dos fortes problemas que a gente 
tem. Nós já estamos preocupados em estar renovando essa mão-de-obra 
Mf.a:4). 
 

Tendo em vista que o cluster é formado por empresas prestadoras de serviço de 

tecnologia da informação, a qualificação dos que trabalham é importante. Neste ambiente, o 

conhecimento é considerado um diferencial, o indivíduo ocupa um lugar de especial 

importância dentro das empresas. Segundo Abbad e Tamayo (2002), na busca por 

acompanhar a evolução do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, as organizações 

têm optado por contratar pessoas qualificadas. Para esses autores, é muito difícil para uma 

empresa encontrar profissionais capacitados para atender às exigências de mercado, passando 

a ser o treinamento de pessoal uma alternativa para desenvolver habilidades nas pessoas e, 

assim, poderem abastecer o mercado deste tipo de insumo. Os atores organizacionais 

acreditam que a escassez de capital humano é um fenômeno que, apesar de preocupante, é 

fruto de uma situação positiva, como podemos perceber no trecho abaixo: 

[...] Nós, hoje, estamos enfrentando um problema que, se você olhar na 
perspectiva de alguns anos atrás, a gente diria que é um problema bom. 
Antigamente nós não tínhamos negócios, nos não tínhamos empresas aqui 
que prendessem a mão-de-obra que era formada pelas universidades, a mão-
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de-obra técnica. Então, você via gente saindo daqui para ir trabalhar na 
Microsoft, ou nem tanto, saia daqui ia morar em São Paulo porque as 
empresas daqui não tinham negócios que retivessem esses talentos. Isso, 
inclusive, foi que motivou um pessoal ligado a Universidade Federal de 
Pernambuco a abrir o CESAR a fundar o CESAR. O principal motivador 
para fundação do CESAR foi isso. A gente tinha os talentos aqui. Hoje o 
panorama mudou e as Universidades de Pernambuco não estão gerando uma 
quantidade de mão-de-obra para atender a demanda das empresas (Ji.a:8). 
 

Portanto, eles têm uma percepção de que o sucesso do pólo de base tecnológica é o 

fator gerador deste problema, desta demanda por um insumo cada vez mais raro, como bem 

fala o ator quando diz que 

[...] existe também uma competição grande pela mão-de-obra. Então, talvez 
a gente vá ter uma escassez aí num futuro. [...]. Talvez não um colapso, mas 
hoje em dia a gente já enfrenta alguns problemas que a mão-de-obra está se 
valorizando e talvez as empresas não possam acompanhar isso, as menores. 
Então, aí você vai ter um colapso com as menores porque os profissionais 
tendem a migrar todos para as maiores, que têm condições de oferecer 
melhores condições (Ad.a:5-8). 
 

Ele corrobora este pensamento quando lembra 

[...] que a mão-de-obra não era rara, mas está se tornando. O que está 
acontecendo? As empresas âncoras, como por exemplo, o CESAR e outras 
têm crescido assustadoramente nos últimos tempos e estão, digamos assim, 
sugando gente... Eu acho que o próprio sucesso do empreendimento Porto 
Digital e do CESAR começou a gerar uma necessidade de pessoal maior do 
que você tinha anteriormente. E isso está começando a tocar no negócio da 
gente (Aj.a:11) 
 

A importância da qualificação das pessoas associada à sua escassez parece estar 

influenciando os atores a buscarem fontes alternativas desta mão-de-obra, em outras palavras, 

eles já começam a importar profissionais de outros estados ou mesmo regiões.  

 [...] Para o tipo de talento que precisamos, nós já começamos a importar. 
Não está esgotada em 100%, mas a gente acha que o veio está se esgotando 
rapidamente [...] Esse aqui55, a gente foi pegar no Canadá. Pernambucano, 
estava no Canadá e não estava a fim de ficar lá, com o perfil exatamente 
como a gente precisava, 100%. Um outro, eu não sei se você lembra, um 
galego, do cabelo vermelho, bem magrinho, que passou aqui, branco que 
dói, aquele branco de fábrica. Tem um outro aqui, dá para ver a cabeça dele. 
Esse aí é cearense. Tem um outro, que fica logo depois do aquário, que é 
mineiro. Isso é aproximadamente parte da equipe da Tempest, com o perfil 
que a gente precisa e estamos trazendo de fora. (Et.a:33-35). 

                                                 

55 O escritório do respondente tem uma redoma, que permito que ele possa ter uma visão geral de todo o espaço e 
de todas as baias onde se encontram os programadores. Nesta passagem, ele sai apontando para estes 
“meninos” como ele chama. 
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Ao que nos parece, cada dia fica mais evidente para os atores deste cluster a 

importância do capital humano para suas organizações. Eles entendem que são os indivíduos 

os maiores detentores de conhecimento e também os principais responsáveis pela economia 

do conhecimento (EDVINSSON e MALONE, 1998). A partir de nossas conversas, não temos 

dúvidas sobre a relevância que ele, o ator, reputa a mão-de-obra qualificada, pois, quando 

perguntarmos quais seriam os recursos essenciais para o desenvolvimento de novas 

tecnologias, instantaneamente, um deles nos respondeu secamente e sem pensar: “Mão-de-

obra” (Gb.a:110). 

Um ponto relevante é a preocupação dos entrevistados em relação à capacidade 

relacional deste recurso (mão-de-obra). Ao longo de nossas conversas, nos foi dito que esta 

era uma qualidade necessária e que precisava ser desenvolvida de forma sistemática. Notamos 

uma inclinação dos atores em optarem por escolher indivíduos que tenham outros atributos 

que não apenas o técnico, corroborando com o que diz Fitz-Enz (2000) sobre a importância da 

competência relacional. A habilidade, a experiência e o relacionamento dos colaboradores 

com todos os meios que envolvem uma organização, para os entrevistados, são os diferenciais 

que as empresas de sucesso apresentam. 

 Inferimos que esta visão parece estar relacionada à maneira pela qual os serviços são 

produzidos. Existe, hoje, segundo os atores, a necessidade de que a equipe de produção 

trabalhe como um conjunto harmonioso. Ademais, diferentemente das linhas de produção 

industrial, onde estas etapas necessárias à produção de um bem, por exemplo, tendem a ser e 

normalmente são definidas previamente, na prestação de serviços de tecnologia, existem 

muitas contingências no processo de desenvolvimento de tecnologias não contempladas 

previamente. Este é um fato que, para eles, demanda diálogo entre os desenvolvedores na 

busca de soluções incrementais a partir de diferentes experiências e competências, como 

salienta um ator ao afirmar que 
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[...] tem skills56 das mais diversas naturezas, desde skills técnicos, a um 
programador Java, um programador Deplhi, que entenda de Web e também 
tem que ter a habilidade de trabalhar em conjunto, que hoje é muito 
importante. Hoje se programa diferente de como se programava antigamente. 
Antigamente, você tinha um analista e tinha um programador. Hoje você tem 
uma cadeia muito maior, um círculo completo, que vai desde os requisitos 
do sistema, pronto até aqui. [...] Então, a maneira de desenvolver sistema 
hoje é uma maneira diferente de como era antes. Então, eu acho que você 
deve saber trabalhar em equipe, as pessoas têm que entender mais, de um 
modo geral, tudo. Apesar de suas especializações. Tem que respeitar as 
especializações dos outros (Mf.a:8). 
 

Acreditamos, portanto, que a preocupação com a formação desta mão-de-obra esteja 

intimamente relacionada à sua falta. Possivelmente sua importância está associada a uma 

busca pelo restabelecimento do equilíbrio entre oferta e procura, pois, com a escassez deste 

importante insumo, estão aumentando os custos operacionais das empresas que fazem parte 

do cluster57. Notadamente, isto nos pareceu ser uma preocupação maior para os atores 

inseridos em empresas de menor porte, pois não podem arcar com custos elevados de folha de 

pagamento, o que faz delas vítimas primeiras desta escassez. Pelo exposto, a preocupação na 

formação da mão-de-obra nos parece legítima.  

Além da apreensão com a escassez de mão-de-obra, a qualidade se sua formação 

também não é vista com tranqüilidade pelos atores. Mesmo considerando as instituições locias 

de ensino e de formação de mão-de-obra de bom nível, eles sinalizam que apenas três delas 

são capazes de disponibilizarem uma boa formação para seus alunos. Para os respondentes, a 

maioria das instituições privadas atuantes na região ainda não foi reconhecida como 

formadora de pessoal de qualidade superior, para eles, os formandos destas escolas e 

universidades não têm a qualidade mínima considerada aceitável. Como um deles afirma na 

passagem abaixo: 

                                                 

56 Habilidades, competências (tradução dos autores) 
57 Em alguns casos, o custo da folha de pagamento chega a mais de dois terços dos custos totais de uma EBT. 
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[...] Eu diria que as faculdades particulares, hoje, elas não geram pessoas 
com formação desejada. Fora a Católica58, você praticamente não tem nada. 
Você tem curso de tecnologia em processamento de dados, Ciências da 
Computação. Você chega lá e os caras não sabe porra nenhuma. O que eu 
vejo é que você tem uma lacuna, principalmente em Matemática. A essência 
da Ciência da Computação é conhecimento matemático, e os caras são 
fraquíssimos nisso. E nisso abre um gap e como as faculdades são obrigadas 
a formar o pessoal, vai jogando a garotada sem a menor qualificação 
(Aj.a:13).  
 

Apesar deste fato, ou seja, de termos poucas fontes formadoras de qualidade técnica, 

existe ainda o problema da maneira pela qual esta “meninada” (como um deles fala) é 

formada. Ora pela falta de um currículo compatível, ora pelo próprio modelo de formação. 

Percebemos que, na visão dos entrevistados, as instituições de ensino ainda estão muito 

centradas em fornecer treinamento para alguém que irá trabalhar em uma grande corporação, 

na qual existem departamentos e tarefas muito bem delineadas. Observe a passagem abaixo:  

[...] Recentemente, a gente conversou com uma menina de RH, [...], ela 
disse: “não, eu notei que aqui as pessoas fazem muita coisa, são muito 
bombril”. Eu disse: maravilha! Eu quero que todo mundo na empresa faça 
tudo. Porque isso é interessante, você está vendo de forma errada. Ela tinha 
acabado de sair da faculdade. Eu disse: olhe, mude seu conceito, porque isso 
é o que a empresa precisa hoje, de um cara que... O cara é engenheiro, mas 
se precisar faz uma proposta comercial, se precisar ele vai à rua (As.a:26). 
 

Ademais, para eles, existe a construção do imediatismo e da importância da 

certificação por parte dos que pretendem entrar no mercado de trabalho, ou seja, a valoração 

em demasia do diploma em detrimento do conhecimento. Em suma, eles têm um sentimento 

de que a preocupação da maioria da mão-de-obra é a obtenção do diploma ou de uma 

certificação qualquer, numa exacerbada confiança no papel e não nos conhecimentos que 

podem e devem ser adquiridos. O que observamos em nossas interações é que os atores estão 

bem mais preocupados com a capacidade criativa e solucionadora de problemas do que com 

diplomas e certificados. Para eles, a forma como se está construindo a formação destes 

técnicos e bacharéis na área de tecnologia da informação está equivocada ou, pelo menos, 

desviando-se daquilo que eles buscam. 
                                                 

58 UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco, vinculada aos Jesuítas. 
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[...] há uma crença de que se você pegar um homem e armá-lo, transforma-o 
num soldado59. Isso não é verdade. Pega o galego60, do olho azul, dá o 
melhor capacete, a melhor arma, mira telescópica, laser, GPS, dá um 
treinamento e acha que o cara está pronto? Vai para o Afeganistão: 2002, 
2003, 2004 e “vamos apelar para que ele pegue Bin Laden”. Num lugar 
daquele tamanho, onde todo mundo diz, inclusive os americanos, que tem 
problemas de limitações sérias, para se deslocar. E os soldados deles você já 
viu como é que é: não têm capacete, a arma é uma AK 47, da Segunda 
Guerra, um refugo da União Soviética. E nem tem uma bota. Pés descalços, 
pés no chão, com fome, e o que é isso? Tem alguma coisa errada [...] 
Existem militares de carreira, que é o cara que tem formação. E existem 
outros que não o são. “Peguem esse cara que eu vou ensiná-lo, em uma 
semana, a ordem unida. Em mais uma semana eu o ensino atirar”. Agora, 
com um bando de homem destes armados, não se forma um exército. Então, 
a tecnologia usa muito dessa história de certificação, você já deve ter visto. 
Ou seja, eu estou precisando de franco-atirador. Isso é um talento nato. Só 
que o franco-atirador não é o cara que atira bem. O franco-atirador é um cara 
que tem mais procedimento do que mira. As pessoas não entendem isso, 
acham que é apenas pontaria. Uma boa tocaia pode deixar o cara frente a 
frente com o alvo. E aí você não precisa de pontaria. Um cara de boa mira, 
que só tenha isso, tem que acertar de longe, porque se ele tentar se aproximar 
ele não vai conseguir, os outros vão perceber e ele também não vai tentar 
isto, ele não é tão confiante. [...] A gente recebe 5 currículos por dia, de tudo 
o que é lugar, não apenas daqui. E tem uns interessantes. Mas é o cara que, 
quando vem conversar, chega com arma na mão... A gente olha e parece 
muito fachada. E aí você olha para ele e diz: você é um soldado? “Sou, não 
está vendo?” Você olha assim para ele e tira a arma dele e questiona “quero 
ver se você é soldado agora?”. Pronto, acabou-se o homem. Está 
entendendo? O cara só vai até aonde a arma vai. [...] Então, essa é a média 
do cara de tecnologia: o cara que confia na arma. [...] Então, as empresas de 
tecnologia, normalmente, precisam de gente para trabalhar e você não 
consegue. [...] Porque, empresa de serviço, como nós somos, precisa de 
gente qualificada. Não somos uma empresa de conservação de edifícios [...] 
se eu quero contratar sua empresa para fazer a conservação do seu prédio: 
limpador, zelador. Eu vou à esquina ali e recruto para começar amanhã, e no 
outro dia eu arrasto 30 operadores para trabalhar. Meu caso não. Preciso de 
gente especializada. Não é o cara que só opera com ferramenta de trabalho. 
Então, as empresas pegam o seguinte... Por exemplo, os currículos que a 
gente recebe são todos cheios de certificação e é o que a gente menos olha. É 
o que eles mais valorizam. O que vai estar em meu cartão de visita, para 
você dizer que eu fui treinado na Cisco ou na Microsoft. É a única coisa que 
ele tem. É a única coisa que ele se apega, ele valoriza demais. A gente é que 
valoriza menos. Eu quero o cara que tenha o BIT. A certificação... Se ele tem 
o BIT, eu o mando para São Paulo e ele vai se certificar, qual é o problema? 
(Et.a:35) 
 

                                                 

59 O ator, neste caso, utiliza a metáfora da guerra para comparar com os processos de formação de mão-de-obra. 
60 Menção aos americanos e à guerra “contra o terror”. 
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A passagem abaixo, corrobora nossa inferência a respeito da importância que os atores 

imputam à necessidade de ter colaboradores com conhecimentos e competências voltadas para 

diagnosticar e solucionar problemas: 

[...] Se você não entende o problema você está dando soluções erradas. Meu 
pai já dizia isso na medicina. “Não vá só pelo instrumento”. Meu irmão mais 
velho é médico. O instrumento pode estar quebrado. O paciente está vivo e 
você dizendo que ele morreu porque o instrumento não está mais mostrando 
aqui a pressão. O instrumento é que está quebrado. Não é o paciente que 
morreu. Estamos chegando nesse momento. O cabra não sabe ver nada, 
como meu pai diz, aos 93 anos, para muitos médicos, está certo? O estado 
geral, rapaz. A primeira coisa é o estado geral, a cor da pele, a saúde, a 
maneira de olhar, não é o que está só na tomada61. [...] não se tem mais a 
capacidade de observar (Gp.a:114). 
 

Além disso, devemos levar em conta o fato da ilusão criada, ou seja, eles percebem 

que existe uma realidade construída nas instituições de ensino e de formação que não 

corresponde ao mundo considerado pelos respondentes como real. Para eles, parte deste 

problema é responsabilidade das instituições de ensino que criam promessas de ganhos 

extraordinários no curto prazo. Em relação a isto ele diz que tem, 

[...] conversado com o Silvio Meira62; pois tenho intimidade suficiente para 
dizer as coisas que eu quero e que eu penso para ele: você está formando 
aqui um bando de... menininho abusado, que só sabe olhar para o próprio 
umbigo, achando que é o bila63, que é melhor do que todo mundo. Quando a 
gente pede um orçamento aqui, os caras pedem uns preços astronômicos. 
Vocês ficam falando aqui em milhões de dólares toda hora. Isto não é a 
realidade nem da Universidade, nem do Estado, nem da Cidade, nem da 
Região, quiçá do País. Porra, tem que trabalhar um pouco a humildade 
desses meninos! O menino chega no cliente falando inglês, arrotando, 
achando que sabe mais do que todo mundo. O cliente não quer saber disso, 
não [...] Então, antes de ensinar para os meninos que eles são os foda, que 
são o cão do sétimo livro, tem que ensinar a ele ter humildade. (Gb.a:57) 
 

Ao perguntarmos sobre os recursos financeiros disponíveis em termos de 

financiamentos e empréstimos, os atores foram enfáticos em afirmar que não existem recursos 

disponíveis que sejam acessíveis e viáveis, pois os que existem eram de alto custo e poderiam, 

se tomados, pôr em risco a rentabilidade e sobrevivência da empresa. Inferimos que pelo fato 

                                                 

61 Menção após equipamentos dos quais os profissionais estão dependentes. 
62 Diretor do CESAR e professor da UFPE. 
63 Gíria que significa o sentimento de ser o melhor entre todos (nota dos autores). 
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de eles não fazerem empréstimos e de este não ser um hábito em seu cotidiano de negócios, 

foi um tema pouco citado em nossas conversas. Ao que nos pareceu, existe um estigma em 

relação a fazer empréstimos em instituições financeiras, salvo aquelas emergenciais e de curto 

prazo. Neste sentido, eles afirmam que 

[...] sempre fez tudo com capital próprio. [...] Eu conheço empresas que 
tomam um empréstimo aqui, ali, vai num projeto que vai dar certo, o projeto 
não dá certo e o cara quebra e a empresa foi embora (As.a:84). 
 
 [...] Não tem investimento, não. Primeiro porque a nossa empresa é 
pequena. Nossa disposição e planejamento para investimento são 
proporcionais ao que a gente tem feito. A gente nunca deu um passo maior 
do que as pernas (Et.a:59). 
 
[...] No caso de financiamento de recursos, é aquela história, empresa de TI. 
O único empréstimo que se conseguiu no BNB, num fundo de aval, o 
governo botou lá, tem 5 anos, botou 10 milhões lá, para empresas de TI em 
Pernambuco. O BNB concedeu um empréstimo. Só um, de 600 mil reais. 
Por quê? Porque você tinha que dar alguma coisa física em garantia. [...] E 
este empréstimo, demorou dois anos para ser fechado o negócio (Aj.a:92). 
 

Ademais, pela natureza de suas empresas (serviços e desenvolvimento de softwares), 

eles não possuem garantias reais, posto que não existem ativos reais em suas empresas como 

acontece com as indústrias. Seus ativos são patentes, contratos de prestação de serviços, entre 

outros, que não são classificados pelas instituições financeiras como válidas para servirem de 

garantias a empréstimos. Observe o trecho no qual um deles menciona este fato.  

[...] Se eu quiser pegar uma coisa a mais (empréstimo acima de um limite 
pré-estabelecido64), 100 mil, tem que dar 130 de garantia. Empresa de 
informática não tem, porque compra um computador, daqui a 3 anos o 
computador não vale mais nada. [...] teu principal negócio é o software que 
você desenvolveu, que o cara diz que não vale nada. Então, os seus ativos 
não são ativos para os bancos. Então, é um problema. Não há uma 
valorização, digamos assim, do capital intelectual. Então, esse é um 
problema sério que a gente tem. Era para existir linhas melhores, era para ter 
mais facilidade de giro, lógico que era (Mf.a:98). 
 

Ainda em relação a este tema, outro ator nos contou um fato acontecido num momento 

que precisava de recurso para o desenvolvimento de um projeto em que ele 

                                                 

64 Observação de campo dos pesquisadores  
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[...] pediu x para a FINEP, a FINEP deu um décimo de x. Eles aprovaram o 
projeto no escopo inteiro e deram um décimo de x. Quando a gente foi 
reclamar eles disseram: “usem a imaginação”. Acredite, o cara disse 
exatamente isso: “por que vocês não usam a imaginação?” Vou fazer que 
nem aquele cara dos Simpsons, o policial, o Chefe Wiggun. [...] Bem, um 
dia chega Homer Simpson para o chefe Wiggun dizendo que estava sendo 
abduzido por um alienígena e ele, policial faz: “ok. Eu vou pegar agora esse 
papel imaginário, colocar na minha máquina de escrever imaginaria e vou 
registrar a ocorrência, ok, bobalhão?” É a mesma coisa. Cheguei para eles e 
disse, “aqui está o simulador”. Está entregue, aqui, um simulador imaginário 
(Aj.a:143-145).  
 

Acreditamos que, pelo fato de esta conjuntura vir acontecendo há um bom tempo, 

como eles afirmam, possivelmente existe um senso comum no sentido da necessidade de 

auto-suficiência financeira ou, em caso de necessidade, buscar fontes alternativas de capital, 

notadamente em sua rede pessoal. Além do que as dificuldades de acesso ao capital por parte 

dessas instituições são grandes, principalmente pela falta de garantias físicas (ditas reais) 

exigidas pelos bancos, o que empresas prestadoras de serviços não têm, como vimos na 

passagem acima.  

Em relação a outras formas de recursos como o capital de risco ou de aventura, como, 

algumas vezes, é denominado por eles, igualmente são bastante escassos, principalmente, para 

as empresas de pequeno porte. O Governo, por exemplo, ao mesmo tempo em que cria 

políticas de desenvolvimento e aloca recursos para investir em pequenos negócios, não muda 

as regras de liberação de crédito. Ou seja, no discurso está a importância das empresas de 

micro e pequeno porte na geração de emprego e renda, mas, ao mesmo tempo, as instituições 

financeiras que liberam os recursos exigem garantias incompatíveis com a realidade das 

empresas, como vimos em uma passagem da página anterior.  

Os capitais de risco ou de aventura, igualmente, caminham em sentido contrário com 

as demandas dos atores que olham para seu empreendimento não apenas como um negócio, 

mas como algo maior. Veja o que um deles explicita sobre este tema. 

[...] eu digo sempre, essa empresa para mim é uma missão. É uma coisa meio 
que sagrada (As.a:156) 
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Assim, quando capitalistas e demais investidores apresentam propostas puramente 

financeiras, com contrapartidas que envolvem controle de processos e de gestão, estes passam 

a ser considerados ou percebidos como uma ameaça. Em uma de nossas conversas sobre o 

tema, um ator comentou sobre esta forma de obtenção de recurso financeiro.  

[...] venture captital eu sou radicalmente contra. [...] Veja bem, essa conta é 
de matuto. Não precisa o cara saber muito para sacar essas contas de matuto. 
Eu coloco minha vida [...]. O micro-empresário coloca a vida dele aqui. Aqui 
é a vida do cara que está em jogo. Cada porta, cada pedra do piso, cada 
telhinha do telhado, tudo é um pedaço do cara. Você coloca sua vida aqui. 
Você joga suas fichas aqui. E aí o seguinte, aqui está a tua história. Aí chega 
um sujeito, porque tem dinheiro, aí compra o primeiro controle acionário da 
tua empresa. Tu já não vai mais mandar, vai ser empregado do cara 
(Gb.a:90). 
 

Em nossas conversas, os atores, de vez em quando, deixavam transparecer a 

importância que eles dão ao capital humano. Este, composto por indivíduos instruídos, 

qualificados e capazes de se tornarem a energia que move a economia (CRAWFORD, 1994). 

Eles nos levaram a crer que Crawford (1994) estava certo, quando afirmou que a qualidade e 

eficiência de um serviço prestado são dependentes da capacidade criativa dos indivíduos que 

o realizam. Observamos a preocupação do ator com a diminuição da quantidade e qualidade 

de mão-de-obra, visto que, na sua ausência, os negócios podem parar de crescer ou mesmo 

entrar em dificuldades. Mesmo porque, com os custos deste “insumo” aumentando, eles vêem 

a sobrevivência de suas empresas ameaçada, principalmente as menores. Identificamos que 

poucas são as instituições locais consideradas em nível aceitável de formação profissional.  

Para eles, os recursos financeiros são escassos, e os que estão disponíveis são 

demasiadamente caros, ou seja, apresentam altas taxas de juros. Em relação ao capital de risco 

quer venham de pessoas físicas quer jurídicas, também são questionadas pelas contrapartidas, 

apesar de existirem, para eles, poucas opções deste tipo de recurso financeiro na região. 

Inferimos que seja por estes motivos que os atores acessam suas redes sociais para solucionar 

problemas emergenciais relacionadas aos recursos financeiros. Percebemos que eles quando 
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buscam apoio em instituições financeiras, normalmente o fazem apenas por períodos de curto 

prazo.  

Observamos ainda que há uma mobilização no sentido de mudar algumas regras 

relacionadas às garantias de empréstimos, na intenção de tornar o crédito mais acessível. 

Porém, enquanto estas regras não mudam, percebemos uma tendência a serem mantidos 

baixos índices de endividamento.  

Em seguida, olhamos para a atmosfera. Este componente do modelo interacional do 

relacionamento pode ser visto, conceitualmente tanto como um produto do relacionamento. 

Como um fator que pode contribuir para o desenvolvimento de relacionamentos de negócios 

no longo prazo (FORD, 2002). Neste sentido, é mais apropriado olhar para a atmosfera como 

um produto destas interações, o que Berger e Luckmann (2002) chamam de processo de 

institucionalização. A atmosfera apresenta uma dupla hermenêutica, pois, ao mesmo tempo 

em que modifica o ator, as atividades deste também a modificam (HALLÉN e SANDSTORM, 

1991). Assim, a atmosfera do relacionamento deriva da interação ao mesmo tempo em que 

influencia na sua constituição. Para melhor entendimento, dividimos suas variáveis em dois 

grupos: um mais próximo das etapas, ou fases iniciais do processo de construção de 

relacionamentos de negócios e um outro composto por termos que se tornam mais relevantes 

em estágios posteriores. Nas fases iniciais, as variáveis mencionadas em suas falas foram 

dispostas como mostra a Tabela 4. 
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TABELA 4 – Percepção dos atores organizacionais quanto aos termos constituintes da atmosfera de 
relacionamento (Fase Interacional) 

Dimensão  Freq. % 
Poder e dependência 28 6,22 
Competição e cooperação 67 14,89 
Proximidade e Distância 48 10,67 
Atratividade dos atores entre si 44 9,78 
Compatibilidade de Objetivos 57 12,67 
Identidade do ator 72 16,00 
Risco e garantias 57 12,67 
Ética 77 17,10 
Total 450 100,00 

  

Como podemos ver na Tabela 4, os aspectos éticos foram as variáveis mais citadas na 

fala dos atores organizacionais. Observamos também uma importância moderada dos aspectos 

relacionados à sua identidade e às questões relacionadas à cooperação e competição. O poder 

e a dependência, por sua vez, recebem menos referências. 

As questões éticas apareceram de forma clara e consistente na fala do ator, apesar de 

serem termos esquecidos na literatura prevalente do IMP-Group. Ora, se são os indivíduos 

que se relacionam e não as organizações, como salienta a literatura prevalente do IMP-Group, 

como é possível expurgar dos indivíduos a ética? Esta é uma discussão longa e foge ao escopo 

desta análise. Porém deixamos claro que, ao posicionarmos o ator como central no processo 

relacional, faz-se necessário considerar a ética como norteadora das atividades deste ator. 

Quanto ao IMP-Group, acreditamos que seus pesquisadores trabalham dentro de uma 

perspectiva teórica de que não existe espaço para uma discussão ética em negócios 

(FRIEDMAN, 1982). Entretanto, o que observamos na voz de um dos atores é exatamente o 

contrário, ele não só procura seguir padrões éticos, mas espera o mesmo comportamento 

daqueles com os quais interage, como podemos ver na passagem abaixo:: 

[...] se essa (falando da empresa que representa) empresa procura ser ética e 
procura ser transparente, eu vou, no mínimo, querer que o meu parceiro faça 
parecido. Se ele fizer diferente, vai ficar complicado para eu lidar com ele. 
Ou talvez até aprofundar as relações que existem entre nós e ele (Ad.a:70). 
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Portanto, a passagem acima nos aponta para o fato de que eles consideram os valores 

éticos como sendo fundamentais na construção das parcerias de negócios. Entretanto esta 

evidência não é nenhuma novidade, pois já havia sido notado e assinalado como indispensável 

nas interações entre atores organizacionais (SHETH, GARDNER e GARRETT, 1988). 

Provavelmente, por esta razão, percebemos uma preocupação dele em construir uma imagem 

de alguém que segue padrões éticos, pois, a partir de nossas conversas, inferimos que esta 

percepção é importante para que ele seja considerado um “amigo” (BAUMAN, 1999). 

Inferimos também que a busca por seguir normas éticas de conduta pode estar 

associada à sua própria sobrevivência. Ao serem quebradas as regras, podem surgir tendências 

de perda do controle, o que poderia acarretar uma situação na qual todos se tornariam reféns 

de suas atividades predatórias. Inferimos isto a partir de alguns indícios em nossas conversas, 

como quando ele comenta que  

[...] Nós temos tido algumas discussões, hoje, na associação, em função 
disso. Em função de algumas práticas que nós consideramos não éticas por 
parte de algumas empresas e a gente tem discutido muito isso. E a gente 
percebe que é, a grande maioria das empresas preza por isso e quer 
estabelecer algumas regras de boa convivência. Algumas que têm práticas 
menos alinhadas é que destoam (Ji.a:91). 
 

Ou, ainda, quando comenta sobre a possibilidade de um membro do cluster adotar 

atitudes que venham a lhe beneficiar em detrimento dos demais, ele diz: 

[...] Hoje o panorama mudou e as Universidades de Pernambuco elas não 
estão gerando uma quantidade de mão-de-obra para atender a demanda das 
empresas. O CESAR, por exemplo, ele tem feito recrutamento em outros 
estados. Você nunca viu um anúncio do CESAR recrutando o pessoal em 
Pernambuco, porque o CESAR tem também o compromisso com o 
ecossistema local. O CESAR tem uma série de benefícios, ele tem 
características especiais e se ele começar a concorrer por mão-de-obra com 
as empresas locais, ele vai acabar com as empresas locais (Ji.a:8). 
 

 No intuito de autopreservação, os membros do cluster parecem criar um sistema de 

comunicação, de trocas de informações considerada relevante pelos respondentes. Neste 

sentido, nos pareceu que existe uma intenção de criar e manter uma imagem perante os pares, 

que seja considerada positiva no que se refere ao cumprimento dos ditames éticos do 
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contexto, ou seja, que coadune com os valores explícitos ou implicitamente 

institucionalizados. Pois, do contrario, os processos interacionais em andamento podem ser 

interrompidos ou retardados. Em suma, ao perguntarmos qual o papel da ética no 

desenvolvimento de parcerias de negócios nos foi dito que 

[...] É muito importante. Com uma atitude ética, a gente consegue 
estabelecer a confiança desses parceiros. E é com a confiança dos parceiros 
que a gente consegue crescer. Então, às vezes leva muito tempo para eu fazer 
uma parceria com um cara. Eu o conheci, comecei a conversar com ele, e 
vou mostrando o que a gente está fazendo para ele. E aí ele conhece um 
outro parceiro meu, e às vezes ele fala com esse parceiro meu. E talvez ele 
pergunte: “olha, como é que está o negócio com a D`Accord?” E é 
importante que esse parceiro diga: “não, a D`Accord é boa, faz as coisas 
direitas, cumpre o que promete. Tudo o que a gente tem... Algum problema, 
eles se esforçam para resolver”. E é nisso que a gente bate. (Ad.a:268) 
 

Assim, ao que nos parece, agir de acordo com os preceitos do grupo, de seguir as 

normas institucionalizadas pelos membros de sua rede social é de extrema importância e 

percebido com fundamental na construção de parcerias de negócios. Neste sentido, a ética do 

dever, a ética do discurso e o contratualismo moral, ou seja, as perspectivas da ética 

deontológica tendem a ser prevalentes, pois sua consciência moral os leva a crer que, 

[...] é importante que você passe uma imagem... Nem passe, pratique, com 
uma coisa de correção, de valores éticos fortes, de justiça, inclusive [...] 
Então, eu acho que para ser um empreendedor tem que se viver o negócio. 
Tem que pensar em resultado de longo prazo e ter uma postura ética 
adequada se você não for assim, você vai se perder (As.a:219). 
  

Ao mencionar sobre relações com parceiros, no sentido de obter vantagens à custa do 

outro, eles forma enfáticos em afirmar que  

[...] existe a questão ética, que é muito importante. Então o que acontece? A 
gente tem uma coisa que não está escrita em canto nenhum, mas é uma 
questão ética (Mf.a:223). 
 

E, neste caso, os atores tendem a declinar oportunidades que podem, de certa forma, 

manchar a imagem ética que procuram construir. Agir de acordo com os princípios 

utilitaristas, por exemplo, transforma o ator em um pária e, para eles, o ambiente se torna 

bastante hostil para os que buscam seu benefício em detrimento dos parceiros, como podemos 

perceber no trecho abaixo: 
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[...] Hoje, tem empresas aqui em Pernambuco que são muito mal faladas. 
Tem umas 3 empresas aqui que são conhecidas pela falta de ética, pela falta 
de postura. Seja por ser agressivo65, com uma concorrência desleal, seja por 
não cumprir acordos (Ji.a:81). 
 

Para eles uma parceria tem de 

[...] ser aquela história: bom para os dois. Não pode ser... Uma parceria 
ganha-ganha. Não pode ser jamais explorando o outro. Porque você não 
pode fazer uma parceria para o cara perder. Você vai fazer uma parceria só. 
É uma coisa que não vai prosperar (Ji.a:157). 
 

Seria realmente este ponto uma verdade? Até onde a manutenção destes padrões éticos 

não teria um ‘preço’? Salientamos que não estamos nos referindo apenas à moeda financeira, 

mas outras, como, por exemplo, o poder. Uma observação em relação aos aspectos éticos é o 

fato das normas e padrões de comportamentos serem construídos na interação, como sugere o 

sócio-construcionismo de Berger e Luckmann (2002). Apesar de os princípios teleológicos da 

ética de virtudes poderem facilitar o início dos processos relacionais, acreditamos que, com o 

tempo, e com as interações se tornando mais próximas, os excessos aparecerão e poderá pôr 

em xeque o desenvolvimento do relacionamento.  

Muitas das atividades do ator estão fundamentadas na ética do dever, pois, mesmo em 

situações nas quais ele claramente teve prejuízo (infelicidade para os negócios), ele tem 

atitude que contradiz a própria lógica do negócio, como podemos observar em um trecho de 

nossas entrevistas, quando ele nos diz que  

[...] a gente sempre prezou muito pela questão da ética. É o velho caso aqui, 
da gente ter prejuízo financeiro, porque o cliente disse que um determinado 
HD do servidor dele venceu a garantia durante o período que o técnico 
estava dando suporte ao equipamento dele e ele não sinalizou que o HD66 
estava com problemas e 2 dias depois venceu a garantia, o cliente perdeu a 
garantia. Aquilo não seria uma responsabilidade nossa, se você tem duas 
formas de enxergar. A gente prefere ir lá, ter aquele prejuízo, pagar o HD 
pelo cliente. Obviamente, eu vou ficar puto internamente, porque a gente 
está falhando em negócio, mas a gente prezou aquela relação de confiança 
com aquele cliente, com uma atitude dessas. Então, assim a gente trata as 
nossas relações (Yc.a:43). 

                                                 

65 Ao perguntarmos o que significava ser agressivo, o ator nos falou que eram posturas de negociação no qual se 
busca ganhar mais do que é “justo”, é o tipo de negociação em que uma das partes ganha e a outra perde, numa 
atitude claramente nociva para a outra parte, que, por circunstâncias de assimetria de poder, se sujeita. 

66 Equipamento: parte de um computador onde são armazenados dados e programas.  
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Ou ainda, em situação na qual ele comenta sobre uma passagem em sua relação com 

um parceiro que precisava cumprir uma determinação legal: 

[...] A gente tem uma relação de parceria, mesmo. Eu não sei explicar, mas é 
bem diferente. [...] Essa semana eu estava num cliente e tinha um diretor 
dele, lá, fazendo uma compra. São duzentos e tantos mil reais. Inclusive o 
menor preço da cotação era o meu. Ele ia fazer uma licitação. E aí eu 
cheguei e disse para ele: “rapaz, não faça essa licitação, não. Você vai jogar 
dinheiro fora” [...] ai eu disse para ele: “Mas para instalar contador basta 
comprar em lojas de ferragens, cano, fio e aquela caixa. Aí, se você vai 
comprar numa empresa de trânsito, ela vai comprar no mercado, botar o 
dobro do preço para pagar todos os impostos e revender”. Eu disse: “não 
faça isso. Está aqui a relação [...]. Faça uma cotação [...] e faça uma 
solicitação de compra de material. Aí depois você manda implantar no 
contrato que a gente já tem aqui, que não tem custo também”. O negócio 
saiu de 240 mil, para ele gastar 80, 90 mil. [...] E provavelmente quem ia 
ganhar era a gente (As.a:174) 
 

Sobre a perspectiva da ética discursiva, eles têm posturas de consenso, que buscam, a 

partir do diálogo, uma convergência sobre os diversos interesses, muitas vezes conflituosos, 

mas entendidos como legítimos, como podemos ver na passagem abaixo: 

[...] os projetos que eu já agreguei, sem medo de errar no mínimo mais de 25 
parceiros, do porte do CESAR, Procenge, Provider, Facilit. Agora, eu 
conquistei nessa relação, eu formulei e trouxe para dentro e estou fazendo a 
gestão. Tem os meus interesses? Claro que tem. Eu digo que todos os 
interesses são legítimos. Todos são legítimos, inclusive os deles. Cada um 
tem seus interesses, não é verdade? E vamos considerar que são legítimos. O 
que não é legítimo é aquele quando o cabra está jogando contra. Isso aí não 
é. Você tem o direito de não querer compartilhar um projeto, compartilhar 
um grupo, não é verdade? E traga seus interesses que têm que ser tratados 
(Gp.a:204) 
 

Estes consensos podem ou não ser formalizados. Na maioria das vezes, o é, mesmo 

que sejam por contratos não registrados, ou seja, de caráter particular. Neste sentido, um deles 

diz que 

[...] o contrato tem que ser feito, porque é onde você define onde cada pessoa 
vai fazer que coisa. Se não existe uma coisa de dolo, todo mundo vai 
entender. Fulano de tal é responsável para fazer isso, fulano é responsável 
para fazer isso, num período de tanto a tanto, assim, assim, assim. Mas 
podem acontecer problemas no meio, não é? E fulano de tal é responsável 
por fazer isso, nesse período assim, assim, assim, assado. Essa é uma 
proposta inicial, que pode virar um contrato. Isso apenas serve para a 
primeira etapa de um plano de trabalho. E você define valor, define coisas, 
etc. De lá para cá, você não vai usar isso mais para nada. Se você botar na 
mesa isso é porque as coisas deram erradas. Aí, duas situações podem 
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acontecer: ou foi de dolo, o que é pior, quer dizer, o cara sabia que estava te 
enganando quando fez o negócio, ou foi de mau entendimento. Que pode ter 
acontecido, mesmo, de mau entendimento. Eu jurava que era de uma 
determinada maneira, entendi isso e o cara tinha entendido de outra maneira, 
interpretou de outra maneira. [...] Mas tem que ter, porque ele, inclusive, é o 
início para você fazer seu plano de trabalho inicial. [...] Todo mundo 
entendeu, tirou todas as dúvidas e aí a gente toca (Mf.a:32). 
 

Ao nosso ver, este sentimento está presente em todos os entrevistados. Com esta 

atitude, cada um dos atores organizacionais claramente se engaja em um processo dialógico 

na intenção de chegar a um acordo que venha a ser considerado desejado entre todos os 

envolvidos. Neste processo, existem as negociações nas quais os ajustes são realizados e as 

arestas contornadas, em suma, são realizadas reflexões acerca das ações e atividades a serem 

desempenhadas pelas partes na construção de uma solução coletiva (ROHDEN, 1981). Este 

procedimento leva ao contratualismo moral, no qual os direitos e obrigações entre os 

parceiros passam a ser regidos por este acordo chamado contrato. Mesmo em situações de 

assimetrias, uma ou mais partes tendem a estar motivadas com o projeto coletivo, desde que 

esteja justificado (implícita ou explicitamente) para as partes os motivos e razões da 

assimetria, como mencionado em uma entrevista, quando o respondente comentou sobre um 

determinado parceiro.  

[...] É ele quem tem o cliente, mas nós três estamos indo juntos para o 
negócio. Tudo bem, que ele vai ganhar 10 vezes mais do que eu, mas eu vou 
ganhar um valor que vai dar, sei lá, 50%, 40% do meu faturamento no ano. 
Além do que, eu não teria como chegar nesse cliente grande, jamais 
(Mf.a:28). 
 

Um ponto relevante é a maneira como estes valores éticos foram forjados no ator. 

Várias são as passagens em que ele reporta a construção de seus valores éticos à sua infância e 

família. Neste sentido, ele nos conta que 

[...] a questão de ética veio mais, talvez, pelo familiar. A ética foi uma coisa 
que sempre esteve presente em minha vida. Meu avô paterno era um cara 
muito correto, um cara muito ético e a partir daí, eu sempre achei isso uma 
coisa muito importante (Mf.a:261); Em casa sempre foram os exemplos de 
ética, de correção (Ji.a:223). Então, [...] tem muita coisa da sua 
personalidade que você não sabe de onde vem, que você começa a se 
encontrar. [...] Me lembro de uma situação de um cara que enganou meu pai, 
que tirou dinheiro dele e este fato foi muito forte para mim, porque a gente 
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tinha lá, na verdade, uma situação de um cara que tinha enrolado ele e, de 
alguma maneira, estávamos lá com um produto do cara que chegou por 
engano em nossas mãos e aí poderíamos ter compensações, mas quando meu 
pai chegou em casa viu o engano e pediu que a minha mãe fosse 
imediatamente devolver. E eu acho que tinha 14 anos. Ai eu falei para meu 
pai: “mas o cara te enrolou não sei quanto tempo...” [...] Meu pai disse: “não 
é meu. [...] Eu não vou ter a mesma atitude que o cara teve de ficar com meu 
dinheiro. Esse dinheiro não é meu”. Então, aquilo ali ficou. Veja que se cria 
de certa forma um paradoxo, porque a questão da ética, da honestidade isso é 
enraizado na gente. Tem valor básico que você não admite que seja 
transgredido. Então, essa questão da seriedade, da honestidade, isso aí na 
minha vida pessoal, nos meus irmãos, eu acho que a gente compartilha e 
acho que quando a gente se junta com um sócio, a gente vai brigar por 
pessoas que tenham os mesmos valores (Yc.a:136) 
 

Por outro lado, em nenhum momento foi comentado o fato de se ter adquirido estes 

valores a partir de sua iniciação nos negócios. Ou seja, a socialização primária responsável 

pela construção de seus valores éticos reporta ao indivíduo e não à cultura organizacional, ao 

cluster ou mesmo às instituições de formação. Isto nos leva a crer que não há como separar os 

valores éticos do indivíduo interagente, enquanto representa seu papel de ator organizacional. 

Assim, é possível alegar que os aspectos são considerados por todos os respondentes como 

sendo relevantes e que estes não nos foram apresentados como sendo estáticos, mas, sim, 

como construções norteadas por princípios como de comprometimento, respeito, justiça67 

entre outros. 

Os termos menos mencionados na fala dos atores foram o poder e a dependência, nem 

por isto os consideramos de menor importância. Ora, como é possível estes termos, tão 

presentes nos estudos de relacionamento entre organizações, serem tão pouco mencionados 

neste ambiente? Temos algumas especulações sobre este fato. A primeira é que a literatura do 

IMP-Group contempla organizações que interagem com outras em um mesmo país ou não, 

dentro de uma lógica sistêmica e fundada na teoria de custos de transação, da teoria de redes e 

interdependência de recursos (FORD, 2002). Nesta literatura prevalente, não são contemplados 

clusters, principalmente aqueles formados por pequenas empresas que atuam em uma mesma 

                                                 

67 Termos que discorreremos mais adiante nesta mesma seção. 
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região geográfica e que apresentam características homogêneas, entre estes aspectos estão 

aqueles relacionados ao poder e a dependência. Ademais, diante do pressuposto de que não 

são as organizações que competem entre si, mas sim as redes (BLACKWELL, 2001), 

percebemos que eles olham para seus pares como pertencentes a um mesmo grupo com 

poderes e dependências similares quando comparados entre si. Como eles mesmos afirmam, 

[...] hoje, se você pegar o tamanho dos projetos que existem dentro do cluster 
de informática e se colocar o CESAR68 e vários outros grandes players, ou 
até pequenos, porque na verdade somos todos pequenos aqui em 
Pernambuco (Mf.a:4) 
 

 Em relação a este grande player mencionado (o CESAR), os atores tendem a não 

olhar para ele como um “inimigo”, mas sim como “amigo” (BAUMAN, 1999). O que 

percebemos é o inverso, ou seja, eles têm consciência do papel que esta organização tem para 

o cluster e para o ambiente em que operam, notadamente por ter sido o berço de muitos dos 

empreendimentos do cluster, como podemos ver no trecho abaixo: 

[...] Eu acho que a necessidade de se fazer negócios e de ganhar dinheiro vai 
fazer com que o processo de interação venha a acontecer com mais 
intensidade. Há necessidade de parcerias. O problema é que hoje o único ímã 
que você tem é o CESAR... porque o CESAR tem um porte significativo 
para isso. Digamos... todo mundo que faz alguma coisa inovadora tende a 
procurar o CESAR, porque o CESAR tem mais canais de negócios do que 
todo mundo junto. Então, você tem que orbitar em torno disso. O Porto 
Digital tenta diminuir isso. Na verdade, eu vejo que, às vezes, existem até 
algumas arestas entre o CESAR e o Porto Digital por causa disso, porque o 
Porto Digital é quem deveria, de certa maneira, fazer isso. Mas é que existe 
uma diferença entre o que você planeja e o que é verdade. Porque o CESAR, 
ele é essa âncora porque ele, efetivamente, tem os links de negócios, tem os 
resultados. O Porto Digital ainda não gerou nada para ninguém. Então, é 
uma questão simples e que, digamos, eu espero que seja equacionada. 
 

Um ponto que nos chamou atenção, apesar de pequenos e dependentes de recursos, foi 

a paixão com que olham para o seu negócio. Esse aspecto faz com que eles, de certa maneira, 

confrontem poder do capital, por exemplo, como vemos na passagem a seguir: 

                                                 

68 Para conhecer um pouco do CESAR e do Porto Digital, faça uma visita no Apêndice C. 
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[...] Eu, particularmente, venture captital eu sou radicalmente contra [...] 
Mas eu era contra pelo seguinte [...] E aí veja, como é que eu faço um 
negócio... Veja bem, essa conta é de matuto. Não precisa o cara saber muito 
para sacar essas contas de matuto. Eu coloco minha vida... O micro-
empresário coloca a vida dele aqui. Aqui é a vida do cara que está em jogo. 
Cada porta, cada pedra do piso, cada telhinha do telhado, tudo é um pedaço 
do cara. Você coloca sua vida aqui. Você joga suas fichas aqui. E aí o 
seguinte, aqui está a tua história. Aí chega um sujeito, porque tem dinheiro, 
aí compra o primeiro controle acionário da tua empresa. Tu já não vai mais 
mandar, vai ser empregado do cara. [...] Então, aqui, chega o cara vai me 
fazer de patrão, para tirar todo o meu esforço e vai me tratar como 
empregado na hora de cumprir metas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo 
aspecto é o seguinte: qual é o efetivo que o cara traz? Cumprir as metas. Está 
bem. Eu estou dentro, eu vou cumprir meta. Agora, o que você vai fazer para 
eu cumprir as minhas metas? Dinheiro não só não me interessa. Quem se 
encanta com dinheiro, meu amigo, vai a poucos lugares. Então, dinheiro, 
para mim está falando em um milhão, em cem milhões, para mim está 
falando a mesma coisa. Não me abalo. [...] Amigo, botar dinheiro na minha 
mão e me fazer de empregado, me enganando dizendo que eu sou patrão, 
isso é coisa para puta. Eu não sou puta. Eu estou fora. [...] Questione, porque 
têm fundos e fundos, não é? Essa verdade valia para Daniel Dantas. O grupo 
Votorantin veio aqui falar, mas veio com outra conversa. Quando o cara 
sentou, eu disse: meu amigo deixa eu lhe dizer um negócio: não me interessa 
nenhum negócio, para a gente não perder tempo... Aliás, eu disse por 
telefone. Nenhum negócio me interessa que o cara venha aqui e tenha a 
maioria. Porque se eu não comandar a empresa, se eu não fizer as coisas do 
jeito que eu estou pensando, que tenho feito há tanto tempo, esse negócio 
não vai dar o resultado que vocês querem. Porque se é assim, se vocês 
entendem mais do que eu, não compre a minha. Criem uma, até porque 
vocês têm dinheiro para criar quantas vocês quiserem (Gb.a:90). 
 

Devido à homogeneidade dos parceiros e até mesmo nos casos de alguma assimetria 

de poder percebida entre eles, não foram mencionados casos de utilização explícita de poder. 

Em vez disso, mesmo em situações de clara assimetria, houve evidências de que as partes 

interagem a partir de valores éticos e de justiça. Assim, tendem a realizar interações benéficas 

às partes, e, na medida do possível, não traumáticas. Em outras palavras, não percebemos a 

existência de imposição do mais forte, nem relutância do mais fraco em aceitar o acordo, pois 

esse é formatado a partir de princípios de justiça compartilhada pelas partes. Ademais, nestes 

casos, percebemos que os atores entendem e reconhecem a dinâmica do ambiente. 

Surpreendeu-nos a visão de longo prazo dos respondentes no que se refere à alternância de 

poder, ou seja, estes contemplam a possibilidade de que alguém com pouco poder e grande 

dependência no tempo presente, pode vir a se tornar um importante player no futuro, como 
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podemos ver na passagem abaixo, na qual um ator sênior comenta sobre suas relações com 

graduandos do curso de informática. 

[...] Então, veja, uma das coisas que eu conversei com Hermano69, quando eu 
estive no CIN, foi o seguinte: Hermano, existem algumas experiências que 
não têm dado certo. Eu tenho acompanhado os meninos70. Os meninos vêm 
muito aqui conversar comigo. Gostam muito de conversar comigo, porque 
eu fico igual a eles, discuto dos probleminhas, miudinhos, que eles têm até 
os problemas macro. Eu tenho o maior prazer em dividir esse conhecimento, 
essa experiência, eu tenho o maior prazer. E isso é uma forma de construir 
um network sólido, porque você, sabe, tem um parceiro por apreço, por 
afeto, por solidariedade. Amanhã, meu irmão, esse cara vai estar numa outra 
história e não vai deixar de ser meu amigo. Se ele deixar de ser meu amigo, 
o tributo é dele, não é meu. (Gb.a:183). 
 

Desta forma, os valores éticos e o sentimento de justiça e transparência, de que 

trataremos mais adiante, se fazem presentes e as assimetrias de poder passam a ser tratadas 

com naturalidade. Ou seja, se você tem maior competência, mais recursos, melhor network, 

por exemplo, merece levar um percentual maior do negócio, desde que tenha sido acordado 

pelas partes antecipadamente, como apresentado a seguir:  

[...] A nossa proposta é: eu tenho um parceiro e ele tem que ganhar 
exatamente igual a mim. Agora, a gente coloca o produto, você coloca as 
rotas, se você for um operador e tal, junta tudo, paga a cada um, divide, tira o 
resultado e divide por 2. E aí os caras: “poxa, essa é uma idéia legal”. Para 
gente é bom, porque a gente vende o produto para o projeto no preço de 
mercado. Ele vende o dele e se der um resultado é dividido. Então, a gente 
tem uma forma de abordagem diferente. Não é aquela forma de maximizar o 
lucro (As.a:56). 
 
[...] a gente entende que quando vamos fazer um negócio, se a gente estiver 
ganhando, se nós entramos com partes consideramos o equivalente, que não 
dá para mensurar quem tem mais, quem tem menos, vamos dividir meio a 
meio. Se estiver muito claro que eu tenho muito mais que você, vamos fazer 
um percentual diferente. Ou até, se é uma coisa discrepante, eu vou estipular 
já quanto você vai ter na sua parte e não vai ser rateio de lucro... Então, mais 
ou menos isso. E se for serviço pontual, pode ser sub-contratação, pura e 
simples (Ji.a:139).  
 

Nos casos do poder que poderia ser exercido por capitalistas, o envolvimento dos 

atores com suas organizações parece compensar os níveis de dependência em relação a este 

ator capitalista. Assim, o relacionamento entre os membros do cluster parece ser norteado por 

                                                 

69 Coordenador do CIN, Centro de Informática da UFPE. 
70 Alunos do CIN 
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uma atmosfera igualitária voltada ao bem comum, e que a utilização explícita do poder que 

alguns dos players poderiam ter, é moderada em prol do interesse do cluster como um todo. 

Vale lembrar que os dois maiores players locais são exatamente os idealizadores do cluster, o 

que pode ter alguma influência em suas atitudes. 

Um ator social importante nesta discussão de poder é o Estado. Pela sua relevância 

econômica ele tende a exercer seus impactos, entretanto não foram mencionados pontos 

relevantes sobre este ator social, salvo aqueles relacionados a seu poder de compra que 

mencionamos anteriormente.  

A identidade do ator, que, de certa maneira, está conceitualmente ligada tanto à 

similaridade como à proximidade e distância, foi uma marcação importante na fala dos atores. 

Observamos que existe uma relação dialética entre os atores e o contexto social em que 

habitam e operam. Eles têm valores, atitudes e comportamentos que os tornam similares entre 

si e, portando, tendem a se diferenciarem de outros que operam fora do cluster (HALL, 2003). 

Acreditamos que esta formação tende a ser resultado de uma construção social (BERGER e 

LUCKMANN, 2002), especialmente quando ele nos diz que  

[...] Se eu fosse falar para você há dois, três anos atrás, eu diria que não, que 
não existe o compartilhamento de atitudes e comportamentos. Com certeza, 
não. Hoje eu acho que existe uma consciência maior de todo mundo e por 
conta disso um compartilhamento de visão com relação à maneira de fazer 
negócio (Aj.a:33). 
 

Neste processo, eles constroem bases tipificadoras similares, que ao serem 

institucionalizadas, passam a ser norteadoras de suas atividades de negócios, fazendo com que 

eles se tornem mutuamente atraentes como parceiros. Isto, associado ao conhecimento mútuo, 

fruto da convivência em um mesmo ambiente temporal, faz com que os recursos que 

controlam diretamente sejam conhecidos facilitando a constituição de parcerias para o 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

O fato de as distâncias, quer sejam essas físicas ou não, serem pequenas entre os 

membros do cluster, nos parece ser um grande facilitador de uma construção identitária, como 
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foi possível notar após as nossas conversas. Ainda assim, como lembra Floyd (1999), é 

importante que seja percebida a valência construção das relações para que essas aconteçam, 

ou seja, as partes têm de se sentir atraídas mutuamente. Como podemos observar na fala dos 

atores, esta atração está associada aos recursos - incluímos aqui as competências, 

conhecimentos e habilidades – controlados, diretamente, por um ator organizacional e 

necessários ao desenvolvimento de uma solução coletiva. Porém eles nos deixaram a 

impressão de que ao mesmo tempo em se percebem como “iguais”, como membros de um 

determinado grupo, eles se vêem diferentes em relação àqueles que não fazem parte de seu 

grupo, ou seja, do cluster. Neste sentido, é possível que constituir parcerias com estes outros, 

se torna mais difícil do que com os “seus”. Neste ponto de nossa análise, começamos a 

constatar certa complexidade das relações voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. 

Em relação à cooperação e à competição, já apresentamos alguns trechos de 

entrevistas, passagens que indicam que a operação do ator acontece em um ambiente 

permeado por uma atmosfera primordialmente de cooperação e competição entre os membros 

do cluster. Percebemos, a partir de nossas conversas com os atores organizacionais, que a 

competição acontece muito mais em relação às redes fora do cluster. Encontramos evidências 

de que existem competição entre os membros do cluster visto que algumas empresas prestam 

serviços semelhantes, entretanto se percebe na fala dos respondentes que esta competição não 

é predatória (pelo menos dentro do cluster), pois ao mesmo tempo em que concorrem em um 

determinado tempo, em outro são parceiros. Como podemos ver na passagem abaixo: 

[...] Então, a gente parte do princípio que todo mundo é honesto do outro 
lado, até que provem o contrário. Então, normalmente a gente envolve 
terceiros, porque dá velocidade. E aí eu vou dar casos específicos para vocês. 
A gente tem um produto lá, o Courrier71, que é um produto da área jurídica. 
[...] A Bisa tem um produto jurídico lá. A gente não trata no primeiro 
momento aquele cara [Bisa] como um concorrente. O que é que a gente pode 
agregar valor ao produto daquele cara e vice-versa? Então, a Bisa tem um 
produto dela, que é o JurídicoWeb, que, na verdade, ele faz 

                                                 

71 JuridicoWeb e Courrier são produtos desenvolvidos e comercializados pelas empresas. 
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acompanhamento de processo. O nosso Courrier, na verdade, ele pesquisa 
informações forenses lá nos diários oficiais, itemiza72 aquilo, salva no e-
mail, salva num arquivo do Word, anexa no e-mail e dispara para o 
advogado. Na verdade, ele é completo. A gente descobriu num congresso 
que o complemento do produto dele [Bisa] devia ser esse [Courrier]. “_ 
Gerino73, vamos ver quais são os órgãos lá em Brasília e a gente arruma uns 
clientes do governo? A Receita Federal já é usuária desse produto [união dos 
dois sistemas JuridicoWeb e Courrier]74. _ Nas tuas idas a Brasília, aproveita 
e vê onde é que tem uma oportunidade de negócio”. Fred, que é um dos 
diretores comerciais da gente, hoje é uma coisa prática, ele não consegue ir 
ao um escritório de advocacia sem identificar se o cara tem um sistema de 
acompanhamento de processos. “Tem uma oportunidade de negócio ali”. 
Então, primeiro, se a gente consegue trabalhar com esse tipo de atitude: 
poxa, tem oportunidade aqui? Não tem para mim, mas tem para o cara. A 
gente acha que isso agrega valor no relacionamento da gente, sem dúvida 
nenhuma. Esse cara vai querer indicar um negócio para mim lá na frente e a 
gente acaba crescendo juntos. Recentemente, a gente acabou de fechar um 
contrato com a Petrogal, que é a Petróleo de Portugal. Seria a nossa 
Petrobrás aqui. Estão começando aqui no país, estão começando a ganhar as 
concessões de exploração de algumas áreas e isso veio através de uma 
indicação da Inteligência Informática, que concorre comigo em diversos 
serviços [...]. Mas naquele momento, no modelo de serviço que a Petrogal 
estava precisando, o Joaquim, lá da Inteligência, que faz parte da Cespro, 
que é um grupo forte com quem a gente se relaciona, que é onde eu acho que 
a gente, através desses fóruns, gera relação de confiança e sem relação de 
confiança não acontece nada, assim a gente acredita, e aí o cara pega e me 
indica à Petrogal. E em 2 ou 3 reuniões fechamos um bom negócio com 
esses caras (Yc.a:91). 
 

O compartilhamento de objetivos, como observado na união das duas plataformas de 

sistemas, apresentado na passagem anterior é fundamental para que situações de cooperação 

aconteçam (ANDERSON e NARUS, 1990).  

[...] Cada um assumia uma etapa do processo produtivo. Então, as empresas 
daqui tinham, vamos supor, a credibilidade, já tinham a estrutura de 
topógrafo, de instrumento topográfico, de veículo, de motorista, de 
nivelador, de operário e não sei o que, para estar num canto fazendo 
levantamento topográfico. Então, para que eu ir lá dentro se já tinha alguém 
desenvolvendo o mesmo trabalho? Por outro lado, eles não têm isso que eu 
oferecia, ou seja, serviços de informática. Então, a gente se complementava 
(Gp.a:16) 
 

O conhecimento mútuo entre os membros da rede também nos pareceu exercer 

influências nos níveis de cooperação entre os parceiros.  

                                                 

72 Cria itens a partir do material original. 
73 Gerino Xavier é diretor da Bisa. 
74 Informamos que as duas empresas desenvolveram uma solução em que os dois sistemas estão incorporados em 

uma única plataforma (invisível para o cliente). 
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[...] Exatamente esse network que a gente cria em função de estar todo 
mundo no mesmo espaço físico. Não foi por causa do Porto Digital, porque a 
minha relação com Ismar75 é anterior à própria existência do Porto Digital 
[...] Mas, o que aconteceu foi que a gente viu uma licitação [...] E aí quando 
surgiu para mim: vamos desenvolver esse sistema daqui para uma licitação 
grande, de 4 milhões de reais, mais ou menos. Vamos entrar, vamos 
desenvolver esse negócio. Aí eu disse: não dá para desenvolver. Isso é 
licitação para quem já tem o software pronto e eu sei quem tem esse 
software. Eu sei quem tem esse software para atender isso aqui. [...] Um 
software de gestão de manutenção de equipamentos. Liguei para Ismar e eu 
sabia que o Ismar não tinha como entrar diretamente na licitação, porque, 
por convenção, uma licitação desse porte exigia capital social mínimo e ele 
não tinha condição de entrar, mas eu tinha. Amarramos a parceria (Ji.a:116). 
 

Entretanto, apesar de existir informalidade nas relações entre os parceiros, eles têm 

consciência da importância em elaborar algum tipo de contrato, mesmo que seja apenas o que 

alguns chamam de “carta de intenções”. Neste sentido, os contratos são considerados 

importantes, pois, no processo de sua elaboração, muitas conversas acontecem e, nelas, os 

detalhes tendem a ser definidos, tornando as transações mais claras e transparentes. Em 

relação a isto, um dos atores mencionou que 

[...] Tem um empresário de nome Belarmino76 que diz que o contrato tem 
que ser feito, porque é onde você define onde cada pessoa vai fazer que 
coisa. Se não existe uma coisa de dolo, todo mundo vai entender. Fulano de 
tal é responsável para fazer isso, fulano é responsável para fazer aquilo, num 
período de tanto a tanto, assim, assim, assim. Mas podem acontecer 
problemas no meio, não é? [...] Essa é uma proposta inicial, que pode virar 
um contrato. Isso apenas serve para a primeira etapa de um plano de 
trabalho. E você define valor, define coisas, etc. De lá para cá, você não vai 
usar isso (contrato) mais para nada. Se você botar na mesa isso é porque deu 
merda. Aí, duas situações podem acontecer: ou foi de dolo, o que é pior, 
quer dizer, o cara sabia que estava te enganando quando fez o negócio, ou 
foi de mau entendimento. Que pode ter acontecido, mesmo, de mau 
entendimento. Eu jurava que era de uma determinada maneira, entendi isso e 
o cara tinha entendido de outra maneira, interpretou de outra maneira 
(Mf.a:36). 
 

No que se refere à informalidade, os respondentes nos fizeram crer que é uma variável 

que depende dos níveis de conhecimento e confiança que os parceiros têm entre si. Assim, em 

uma situação em que negócios são realizados com um parceiro não confiável, por exemplo, a 

                                                 

75 Diretor de uma micro-empresa se software. 
76 Este é um dos pioneiros na informática de Pernambuco, entre outras empresas, ele foi diretor e fundador da 

Elógica, a primeira e, em sua época, a maior empresa provedora de acesso à Internet de Pernambuco. 
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preocupação com os contratos é grande, como bem lembra um dos entrevistados, comentando 

sobre uma parceria vivida por ele, como mostra a passagem abaixo: 

[...] (falando de um parceiro seu) ele tem uma experiência na área de 
informática absurda. São 35 anos de experiência na área de informática. E 
ele tem uma experiência na área jurídica absurda. Então, ele sabe fazer um 
contrato com o governo, perfeito, do início ao fim, que passa pelos tribunais 
e assim, ele é perfeito. Ele faz o negócio e não deixa nenhuma brechinha. Ele 
faz a amarração completa. Fora isso, ele é um cara muito inteligente, tem 
uma rede de contatos enorme e tem grana para investir, sobrando. Aí ele 
sabe que eu tenho excelentes programadores, que tenho tecnologias, tais, 
tais, tais, e tenho determinados access que são interessantes para ele, tipo 
essa parte de rede de conhecimento, que a gente está fazendo junto com ele. 
Aí eu tenho outro parceiro, que também tem um outro access, que o cara que 
trabalha bem com essa parte de Internet e toda essa parte de hardware, 
configuração de redes e tal, que a gente se conhece há muito tempo. Tem um 
quarto, que também tem um outro contato político fundamental, que teve 
uma experiência em tal lugar que foi assim. Então, a gente se junta, num 
caso desses. [...] na hora em que é fechado o negócio, ele vai tirar toda a 
parte de investimento que ele fez naquilo, tem as outras partes, ele vai fazer 
a parte jurídica, [...] Então, a gente a acaba se estruturando dessa maneira. 
Mas essa é a maneira de você chegar lá. Recentemente, [...] Um cara chegou 
para mim, um cara de São Paulo, que eu nunca ouvi falar, fez um 
levantamento das empresas do Porto Digital e disse assim: “Olha, eu estou 
com um negócio aqui em São Paulo, que é o cliente tal e tal, dois clientes 
enormes, conhecidíssimos em nível nacional. Eu vinha fazendo um trabalho 
com eles com uma outra solução e saí dessa solução e estou querendo ter 
uma solução própria. Escolhi vocês, por causa disso, disso e disso”. Aí, eu 
disse: “muito bem. Agora eu quero conhecer vocês”. E aí ele mandou as 
coisas todas para mim. Aí eu cheguei para esse outro parceiro meu de 
confiança e disse: “surgiu isso, isso e isso”. O cara está querendo. Vamos 
fazer logo um contrato ele? “Vamos, respondeu meu parceiro”. Ele, como 
falei, tem toda uma acessória jurídica que eu não tenho. [...] Você vê que é 
um cara que é mais complicado porque a gente não conhece. A gente tem 
que fazer uma coisa com mais cautela. Por isso que eu estou com essa 
pessoa, que tem uma experiência jurídica grande (Mf.a:136). 
 

Portanto podemos inferir que eles estão conscientes sobre o ambiente no qual estão 

inseridos e percebem que a cooperação é uma forma para vencer as adversidades. Eles nos 

deram indícios de que é a sua rede que viabiliza muitas das soluções que ofertam, assim, eles 

conhecem suas limitações e se articulam para ir buscar conhecimentos, competências e 

habilidades complementares a sua. Como todo processo coletivo, eles também nos forneceram 

indícios de suas preocupações com o funcionamento e articulação dos processos na intenção 

de evitar desperdícios. 
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[...] Todos os seus recursos, sejam financeiros ou humanos, eles são 
limitados, então você vai ter que pesar. Definido, você vai fazer aquilo, você 
vai precisar desse investimento [...] Eu tenho que agir de acordo. Você tem 
que agir de acordo. O militar entende tudo isso. Eu dependo da vida do 
outro. Então, o militar entende essa história de sincronizar as coisas senão, 
elas não acontecem. Tem até o problema famoso, o problema dos dois 
exércitos. Na minha área, então, acontece demais. Porque você tem um vale, 
certo? 77 Aí você tem dois judeus aqui e dois judeus aqui, e aqui um vale. E 
aqui embaixo tem três palestinos. Você sabe que eles se amam, não é? 
Então, só tem um jeito dos judeus ganharem a guerra: eles sincronizarem o 
ataque. São coisas parecidas. Esses dois são quatro, mas só são quatro se eles 
sincronizarem. Em qualquer outra circunstância eles são dois, portanto esse 
sempre vai ganhar, a não ser que ele entre em sintonia. Sincronizar é a única 
situação que vai estar quatro contra três. Aí você tem que controlar recursos 
humanos, parcerias, porque pode ser que para aquilo acontecer você precise 
se juntar com alguém (Et.a:142). 
 

Após adentrar na forma como pensam os atores organizacionais, passamos a acreditar 

que os atores agem com transparência e valores éticos na intenção de evitar possíveis 

conflitos que tendem a acontecer entre os parceiros. Eles acreditam que estes casos acontecem 

muitas vezes pelo não entendimento dos direitos e obrigações das partes (apesar de não 

descartarem a possibilidade de dolo). Nesta discussão, eles sempre se voltam para a 

importância dos contratos como uma forma de dirimir possíveis dúvidas.  

Iniciado o processo de interação, este pode ou não se converter em um relacionamento 

de negócios. Neste caso, alguns aspectos podem ser preponderantes. Estes são os que 

abordaremos a seguir. 

Ao questionarmos sobre os termos que consideramos relevantes para que um interação 

possa vir a se tornar um relacionamento, questionamos os atores na intenção de descrever suas 

percepções a cerca destes termos complementares da atmosfera relacional. Os resultados estão 

descritos na Tabela 5. Como podemos ver, o termo justiça foi o que teve o maior número de 

ocorrência e empatia, o menor. Foram, ainda, relevantes os números de ocorrências dos 

termos confiança e normas relacionais. Em um grupo intermediário e homogêneo, 

                                                 

77 Ele, neste momento, rabisca um desenho semelhante a letra “U”, em que cada extremidade desta letra é uma 
montanha e entre as duas tem-se o que ele chamou de vale. Neste desenho, ele posiciona os “judeus” nas 
extremidades e os “palestinos” no meio (vale). 
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encontramos a natureza dos relacionamentos, o comprometimento, a reciprocidade e a 

transparência. Em um grupo menor vem a interdependência, a temporalidade e o respeito, 

conforme discorreremos a seguir. 

TABELA 5 - Percepção dos atores organizacionais quanto aos termos constituintes da atmosfera de 
relacionamento (Fase Relacional) 

Dimensão  Freq. % 
Temporalidade das interações 42 6,64 
Normas relacionais 74 11,69 
Aprendizagem 48 7,58 
Empatia 21 3,32 
Respeito 31 4,90 
Transparência 51 8,06 
Justiça 83 13,11 
Reciprocidade 52 8,21 
Comprometimento 55 8,69 
Confiança 76 12,01 
Interdependência 42 6,64 
Natureza do relacionamento 58 9,16 
Total 633 100 

 

Lembramos que a justiça envolve a tomada de decisões que estejam em conformidade 

ou correspondência exata entre os termos de uma relação, de tal sorte que as partes envolvidas 

não se sintam lesadas ao avaliar os resultados das decisões tomadas entre os parceiros 

(HOMANS, 1974). Ter este tipo de procedimento nos pareceu ser inerente ao ator, ou seja, está 

imbricada em suas intenções e atividades. 

Em vários momentos de nossas conversas, os atores mencionaram situações que 

versam sobre a eqüidade, como, por exemplo, o trecho a seguir. 

[...] o que motiva realmente é a relação de eqüidade. Veja, você tem, por 
exemplo, projetos do governo do Estado, e aí vamos falar claramente, Porto 
Digital, que para a cabeça de todo mundo é uma mola propulsora de 
desenvolvimento das empresas de TI em Pernambuco. Então, assim, eu 
apostei na idéia, aposto na idéia. Cheguei perto até onde foi possível. Mas aí 
você vê essas instituições cheias de vícios, os propósitos são mais 
burocráticos do que operacionais. Aí você chega e diz o seguinte: eu vou 
para perto, não porque eu veja possibilidade concreta de obter algum recurso 
que ajude ao próprio desenvolvimento da empresa, o desenvolvimento de 
novas tecnologias. Não é não. É para começar a cobrar eqüidade. Porque o 
meio é público, então tem que ter eqüidade. E aí começa... (Gb.a:136). 
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Podemos observar a forma como este entrevistado termina seu pensamento. Ao 

afirmar “aí começa...” nos parece que ele intencionou que fossem criados mecanismos que 

pudessem vir a fazer parte da cultura do cluster. Neste sentido, todos, inclusive ele, poderiam 

vir a ganhar em suas interações futuras simplesmente por estarem operando em um ambiente 

mais justo para todos. Já em relação a uma situação na qual esteve envolvido, o trecho abaixo, 

extraído de uma de nossas conversas, apresenta uma situação na qual um dos atores deixa 

explícito o que ele acha justo receber proporcionalmente pelo esforço empreendido. 

[...] Mas acontece. E, uma vez feito [...], tem que ser honrado. Agora, fechou 
aquele primeiro contrato, as pessoas não são hipócritas. Vamos fazer o 
segundo. Aí eu já sento com o cara e: “Olha, dessa maneira não me interessa 
mais. Eu trabalhei e você não. Não foi justo”(Mf.a:275) 
 
[...] É ele quem tem o cliente, mas nós 3 estamos indo junto para o negócio. 
Tudo bem, que ele vai ganhar 10 vezes mais do que eu [...] Além do que, eu 
não teria como chegar nesse cliente grande, jamais (Mf.a:28) 
 

Um outro complementa a partir de uma situação vivida: 

[...] Eu disse: a minha contraproposta é 5 mil. “Endoidou?” [...]. “Você está 
falando sério?” Estou falando sério. “Eu te ofereço 14 e tu vens com uma 
história de 5”. Eu digo: 5 e não quero discussão. Se não for 5, eu não aceito. 
Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa: precisa o cara estar num dia de luz 
para tomar uma decisão dessa. Porque, meu irmão, quando você leva 1, você 
tem que gerar 100, saca? [...] O entendimento que promove isso é que a vida 
é um equilíbrio, meu camarada. Em qualquer aspecto da vida que você 
forma é um equilíbrio. É sempre assim (Gb.a:314). 
 

Numa situação em que eles propõem uma parceria, a eqüidade parece se fazer presente 

independente do porte do outro, ou seja, mesmo com aqueles com o qual poderia haver 

alguma ascendência e, portanto a imposição de uma condição desvantajosa para o parceiro, 

suas atitudes nos pareceram seguir este princípio de justiça. 

[...] a gente entende como vamos fazer um negócio, se a gente estiver 
ganhando, se nós entramos com partes consideramos o equivalente, que não 
dá para mensurar quem tem mais, quem tem menos, vamos dividir meio a 
meio. Se estiver muito claro que eu tenho muito mais que você, vamos fazer 
um percentual diferente [...] (Ji.a.:139). 
 

No que se refere à norma da necessidade, nenhuma passagem que apresentasse algum 

indício de procedimentos de negócios, seguindo esses preceitos, nos foi mencionada. No 
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entanto a norma da igualdade nos foi apresentada, mas a partir de uma formatação, na qual 

apenas o lucro líquido é igualmente dividido, ou seja,  

[...] A nossa proposta é: eu tenho um parceiro e ele tem que ganhar 
exatamente igual a mim. Agora, a gente coloca o produto, você coloca as 
rotas, se você for um operador e tal, junta tudo, paga a cada um, divide, tira o 
resultado e divide por 2. [...] Para gente é bom, porque a gente vende o 
produto para o projeto no preço de mercado. Ele vende o dele e se der um 
resultado, é dividido (As.a:56). 
 

Corroborando com os princípios de justiça processual (THIBAULT e WALKER, 1975), 

percebemos, através de nossas conversas, que as partes sempre são dadas à liberdade de 

comunicar suas opiniões quando estão ajustando os termos de suas parcerias. Cada detalhe 

contemplado tende a ser discutido, porém, isto não evita que alguns não contemplados 

venham gerar conflitos entre as partes. Porém, nestas situações, nos pareceu que ele, a partir 

de princípios éticos compartilhados, gera soluções alternativas de acordos e, na medida do 

possível, [re]alinha suas atividades no empreendimento no qual está inserido. 

No que se refere à justiça interacional, os atores parecem ter em grande conta a forma 

de tratamento que recebem. De alguma maneira, estas explicações são uma forma de ele gerar 

sentido para suas intenções e atividades. Após nossas interações, poderíamos dizer que os 

aspectos relacionados a este tipo de justiça são primordiais na constituição de seus 

relacionamentos. Ser tratado de forma indelicada ou grosseira nos pareceu ser de difícil 

assimilação por parte dos atores. O mesmo acontece com a falta de consideração. Em certo 

momento, um deles nos conta sobre uma conversa que teve com um parceiro sobre a maneira 

como esse tratou um outro com quem interagia, conforme transcrita abaixo: 

[...] Ninguém é capaz de me dar um esporro daquele, porque se der... Pode 
até dar, porque eu não vou impedir do cara, mas ele vai ter o troco dele no 
mesmo tom. No mínimo no mesmo tom. Eu até me incomodava pelos 
outros. Eu dizia: comigo, se eu der uma cagada, tu, antes de falar comigo, tu 
contas até 1000, faz 10 marinheiros, que eu sei que não agüentas fazer 1, 
gastas tua energia com qualquer porra, para quando eu chegar aqui tu falares 
pianinho78 comigo, porque se tu fizeres isso comigo, eu te mando tomar no 
cú na hora. Não venha, não, porque, bicho, isso é tudo, a anti-política de 

                                                 

78 Tranqüilo e com delicadeza (nota dos pesquisadores) 
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recursos humanos. Tu estressas o cara de tal forma que o cara fica sem 
capacidade de pensar. Paulo adoece quando tu dás um esporro desse no cara. 
Ele fica doente, tem febre, dor de cabeça, enxaqueca, a porra toda. Rapaz, 
isso é uma loucura. Você agora entende, não é, porque eu não quis ganhar 14 
mil, porque se não eu ia mandar você tomar no cú, no primeiro pitú79 que 
você desse comigo. Você ia virar meu inimigo (Gb.a:314). 
 

Percebemos, ainda, que os atores organizacionais têm uma excessiva preocupação em 

fornecer explicações aos seus pares para suas intenções e atividades, apesar de esta não 

necessariamente acontecer de forma explícita. Este aspecto, em nossa opinião, parece ser mais 

verdadeiro em situações nas quais pelo menos um determinado evento desagradável e não 

programado acontece. Nestas situações, os atores foram enfáticos em afirmar a necessidade de 

ser tomada imediatamente uma atitude no sentido de esclarecer, ou mesmo justificar o 

ocorrido, numa intenção de não macular sua imagem perante o outro. Por ser uma prática 

comum ao cluster, é importante que aqueles atores que atuam em outros ambientes (tende a 

apresentar uma socialização provavelmente distinta do cluster), mas que pretendem realizar 

parcerias com atores que fazem parte desse ambiente, ajam seguindo os ditames 

institucionalizados nesse, porque os atores pedem, ou até mesmo, exigem reciprocidade. 

A confiança e as normas relacionais foram termos que também tiveram marcação 

importante na fala do ator. Notamos que eles preferem realizar suas atividades interacionais a 

partir de um modelo denominado por um deles de “modelo da confiança” como mostramos no 

trecho a seguir:  

Bom, eu vejo primeiro que o que está em jogo é o resultado do processo. E 
esse resultado não acontece de um dia para noite. Ele vai conseguindo num 
caminhar, não é assim? [...] Aí você vai num grau e vai aumentando e vai 
dando mais consciência no problema da confiança. Que é fundamental num 
projeto. O meu modelo é o modelo da confiança. Triste de quem vive o 
modelo da desconfiança. Eu não atuo. Uma vez no condomínio... Eu moro 
num prédio onde mora Gustavo Krause e outros procuradores e tal, então: 
“Geraldo, não sei o que... Rapaz, eu sou procurador, fulano é advogado, 
deixa isso daqui que a gente trata”. Eu disse: “está bom. Deixa que a gente 
vai preparar o contrato”. Esses filhos da puta. Isso são uns bandidos, 

                                                 

79 Na gíria do interior, é um drible de corpo que deixa o driblado atordoado e sem saber o que aconteceu, no 
caso, entendemos ser uma forma de repreensão enérgica na qual são usadas palavras e gestos grosseiros (nota 
dos autores). 
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Geraldo. O pessoal que dá manutenção a elevadores”. Então, deixa eles. 
Estão lá discutindo outra cláusula, não sei o que... Daqui a pouco eu digo: 
“ó, gente, eu posso dar uma sugestão? Gustavo, tu já foste governador, 
ministro, procurador, um homem brilhantíssimo e estás sentado com outros 
colegas procuradores e não sei quê, para mudar um contrato, para botar uma 
cláusula contra bandido. Porque vocês estão definindo que do outro lado 
estão os bandidos, não é? E eu vou dizer um negócio: olhe, o setor legal me 
decepcionou”. “Por que Geraldo?”, ele perguntou. “Porque agora já se 
formaliza contrato com bandido, puta que pariu?! É muito melhor ser 
bandido, rapaz, que tem a relação de confiança. Assinar contrato com 
bandido é foda. Bandido não precisa disso, rapaz”. Puta merda! Então, a 
relação de confiança é fundamental. Porque se você começa a construir o 
modelo da desconfiança, você vai começar a administrar os meios e não vai 
levar a resultado nenhum. E rapidamente, rapidamente, por motivos 
diversos, isso vai degringolar. Claro. Porque a desconfiança vai aumentar, 
não vai diminuir. Com certeza ela vai aumentar. Nas práticas do dia-a-dia, 
ela vai aumentar. Daqui a pouco você diz: não, fala com o meu jurídico. 
Olha para aí! Triste de quem precisar ir para o judiciário. Eu tenho aqui uma 
porrada de advogados. [...] Olha, Manoel80, o problema é esse, esse negócio 
aqui, tu fazes isso? “Deixa comigo!” Fulano, tu fazes isso aqui, da parte 
lógica? “_ Deixa comigo, Geraldo!” Entendeu? É isso aí. Eu não tenho tido 
nenhuma dificuldade. Nenhuma. “Geraldo, pronto. Manda a fatura.” Fulano, 
tu botaste aqui mais tanto? Que conversa, rapaz. Eu não faço isso com 
pedreiro. É a pior coisa do mundo é você ter o conhecimento da capacidade 
do custo do outro. É foda. Não vale. Você gastou muita hora. Como é que tu 
vais construir alguma coisa assim? Não vai. Na minha concepção não vai. E 
você só agrega se confiar. A relação de um homem com uma mulher não é 
assim? Se tu botares um sentinela para ir atrás de tua mulher para... Não é 
assim? Vai terminar o sentinela comendo a tua mulher. Não é verdade? 
(Gp.a:238-240) 
 

Mesmo sendo de extrema importância, a confiança foi um termo pouco citado quando 

comparado com a justiça. Possivelmente, uma das razões é o fato de este termo não estar 

diretamente ligado ao relacionamento, mas afetá-lo de forma indireta (MORGAN e HUNT, 

1994). Neste sentido, para ser considerado confiável, por exemplo, parece ser necessário que 

um ator organizacional siga os padrões de seu grupo (BAUMAN, 1999) e apresente em suas 

atividades atitudes justas como comprometimento e transparência ao longo de um 

determinado período de tempo (FORD, 1980). No que tange à confiança, um ator nos disse: 

[...] Olha, a confiança está primeiro na transparência. Eu acho que, eu vou 
repetir aqui uma faixa de um poeta, que eu já ouvi de algumas mulheres. A 
música quem canta é Caetano Veloso, eu não sei quem é o compositor. É 
assim: “a verdade é o seu dom de iludir”. Tem coisa melhor de você deixar 
uma ilusão na pessoa, do que dizer a verdade. Essa é a grande história. A 

                                                 

80 Manoel Amorim, diretor da Facilit. 
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confiança começa com a verdade. Você falou a verdade... Primeiro, você 
tem que ter segurança. Depois, você não declina da sua postura. E depois o 
seguinte: ganhando ou perdendo, você sai dali na certeza de que um dia essa 
pessoa vai voltar para lhe procurar. Isso são as relações da vida e não adianta 
você enxergar negócio, empresa e não sei o quê, como uma coisa 
diferenciada da vida, não. Não (Gb.a:73) 
 
 

Ao que nos parece, a percepção de Moorman, Deshpande e Zaltman (1993) de que a 

confiança não acontece de imediato, mas sim ao longo do tempo, é compartilhada por alguns 

dos entrevistados, senão por todos. A familiaridade, ou seja, o conhecimento prévio parece ser 

relevante neste processo, como vemos na passagem abaixo: 

Como é um cara que antes eu fiz o negócio com ele e deu certo, eu vou fazer 
o outro praticamente de olhos fechados. E ele também confia em mim, ele 
sabe que as coisas estão andando. E assim, as coisas acontecem. Confiança é 
uma coisa que se adquire (Et.a:122) 
 

O ensaio sobre a constituição de um relacionamento de negócios apresentado por Ford 

(1980) já aponta para a importância da diminuição da desconfiança na evolução de uma 

interação para um relacionamento. Para os atores entrevistados, a confiança também não é 

estática, ou seja, depois de adquirida, passa a ser uma constante, em vez disso, é um termo 

que precisa ser constantemente comprovado e verificado. O que é ser confiável, senão aquele 

que segue e cumpre as normas relacionais? Ou seja, que cuida de suas obrigações com 

pontualidade, esmero, dedicação, por exemplo. Neste ponto, um dos respondentes utilizou, 

com bastante propriedade, uma metáfora da certificação para nos dizer que a confiança deve 

ser renovada a cada momento.  

[...] Hoje em dia eu tenho parceiros, de confiança. Uma outra coisa é a 
questão de confiança, que não se compra, não é? É uma coisa que se adquire 
com o passar do tempo e que se perde também. Você pode até achar que 
tinha confiança numa pessoa e de repente aquele deixou, você perdeu a 
confiança e isso também é uma coisa que não tem preço para voltar 
(Mf.a:22). 
 

A partir das entrevistas, inferimos que para os atores do cluster, as normas relacionais 

estão muito próximas das questões relacionadas à moral, justiça e confiança, ou seja, termos 

que fundamentam a construção de um relacionamento de negócios (ARGYLE, HENDERSON e 
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FURNHAM, 1985). Os atores nos fizeram crer que estas regras de conduta são construídas ao 

longo do processo de interação, a partir do vivido deles e do grupo do qual fazem parte.  

Apesar deste discurso, eles se protegem de possíveis indivíduos que eles denominam 

de “mal intencionados”, afirmando que não basta a lei, mas que tem também de haver polícia, 

ou seja 

“Você não só tem que ter a lei, também tem que ter a polícia. A lei sem a 
polícia, quem vai cumprir a lei?” (Et.a:273) 
 

Acreditamos que este sentimento é compartilhado pelos demais membros do cluster, 

pela maneira como eles discorreram sobre o tema, e pela forma como eles exercem este tipo 

de poder. Ou seja, são eles mesmos os primeiros a exercerem o poder de polícia, vimos 

indícios disto quando na seguinte passagem em que se afirma: 

[...] para você ter resultado, o modelo da confiança passa pela formação81? 
Claro que passa. Mas se você faz parte de um grupo, você vai agregando 
pessoas com boas intenções, com boas formações, o que não tem começa 
até... Até porque também a gente é produto do meio. Vai ficando estranho 
você ser o tão, não é? Porque os outros dizem: ih, rapaz, fulano... E o cara 
também vai vendo que está começando a incomodar. E ninguém quer ser 
excluído (Gp.a:263).  
 

Assim, suas ações estão constantemente sendo monitoradas pelas normas que eles 

mesmos criam. Muitas delas não estão explicitadas em nenhum contrato formal, embora 

outras estejam. Mas, independente deste [in]formalismo, como vimos, são elas que norteiam o 

comportamento dos parceiros e promovem recompensas para aqueles que as cumprem, como, 

por exemplo, o reconhecimento dos pares, como vemos no trecho a seguir: 

[...] como qualquer segmento, tem lá as pessoas boas e as pessoas ruins. Tem 
um ditado que diz “em terra de sapo, de cócoras com ele”, não é? Então, a 
gente tenta ficar atento a tentar enxergar quem são as pessoas boas e as 
pessoas ruins, mas a gente acredita que do outro lado existem também 
empresas acreditando que podem ter uma relação de confiança conosco [...] 
A Telemar, por exemplo, é um caso que a gente gosta sempre de citar. Até 
pela idade, por ter entrado nesses clientes grandes muito cedo, às vezes, o 
pessoal trata assim: “_ Os meninos da Capital Login são muito sérios”. É 
tipo um slogan do cliente. Quando o cara vai pedir indicação, o cara que está 

                                                 

81 Salientamos que esta formação a que o ator se refere está relacionada tanto àquela formal (e.g., colégio, 
universidade), como à informal (e.g., família, amigos, parceiros). 
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entrando no cliente, então: “_Liga para Daniel Vieira, que é o gestor de TI 
da Telemar aqui em Pernambuco”. A primeira coisa que aparece, quando a 
gente faz uma pesquisa de satisfação de cliente e tal, “o pessoal da Capital 
Login é muito sério” (Yc.a:43). 
 

A natureza das relações, o comprometimento, a reciprocidade e transparência 

aparecem com relevância moderada na fala dos atores e isto é um ponto a ser analisado. 

Fomos buscar inspiração em alguns autores (BITNER, 1995; HENNIG-THURAU, GWINNER e 

GREMLER, 2002) para fundamentarmos nossa percepção quanto à importância dos 

componentes emocionais na constituição de um relacionamento de negócios. Isto não quer 

dizer que os fatores objetivos não sejam relevantes ou tenham perdido a importância, de 

forma alguma, mas não acreditamos serem elas as únicas norteadoras da preditividade do 

surgimento de uma parceria de longo prazo.  

O comprometimento e a reciprocidade também andam próximos, pois, em ambos os 

termos, as normas relacionais se fazem presentes. Se uma parte oferece algo a outra, esta tem 

o dever moral de retribuir e tem de estar comprometida com as normas relacionais para fazê-

lo. Ademais, o comprometimento é fundamental para que o ator seja considerado “sério” 

pelos pares, e assim seja percebido como confiável e atraente. Ao falar de comprometimento, 

o ator transita pela confiança, como podemos observar quando nos diz que ele pode até fazer 

negócio com um concorrente de um parceiro seu, mas desde que  

[...] isso não signifique necessariamente abrir mão dos meus compromissos 
assumidos. Porque, uma das coisas que constrói confiança é o seu fio de 
bigode82. Então, veja bem, ele foi para o concorrente do outro e eu 
confirmei. O negócio que eu fiz com ele antes deu certo. O que eu acertei de 
boca, ele cumpriu até o fim. Certo? Ele sabe que eu fiz a mesma coisa. Tanto 
é que ele foi para o outro e uma das primeiras coisas que ele fez foi ligar 
para mim: “Evandro, estou em tal lugar, e tenho interesse naquele negócio 
aqui comigo”. Beleza. Você está sabendo que eu tenho que cumprir com o 
outro, não é? Então, lhe interessa também? O de lá não tem exclusividade, 
então eu posso fazer com você (Et.a:124). 
 

                                                 

82 Gíria do interior que significa a manutenção da palavra, do acordo feito, ou seja, palavra dada, não se volta 
atrás em hipótese alguma. 
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Na passagem acima, percebemos ainda a transparência permeando a conversa entre o 

ator e seu parceiro, ou, ainda, quando ele afirma categoricamente que “a confiança está 

primeiro na transparência” (Gb.a:73). Um outro exemplo entre o comprometimento e a 

confiança pode ser percebido no trecho abaixo: 

Tem tudo a ver com confiança e tem tudo a ver com a rede. O 
comprometimento é fundamental. As pessoas têm que estar comprometidas 
com aquele negócio, porque senão ela vai falhar. Vai falhar perante o 
negócio, ou a solução, e aí ele perde credibilidade Mf.a:160) 
 

A empatia aparece com o menor número de citações junto com a temporalidade das 

relações, a interdependência e o respeito. Mesmo porque a empatia é natural entre aqueles que 

fazem parte de um mesmo cluster. Inferimos que isto acontece pelo fato da haver entre os 

membros do cluster origens compartilhadas, o que aumenta ainda mais a empatia. A 

proximidade e compatibilidade de objetivos, entre outros fatores oriundos de participantes de 

um mesmo cluster, também parece ter sua influencia no processo. 

A Interdependência está implícita na sua fala, na medida em que ele diz que tudo é 

network, ou seja, tudo está na rede. O respeito parece estar implícito nas normas sociais. Os 

valores morais do cluster e a temporalidade das relações é um termo imperceptível em sua 

fala, provavelmente pelo fato de estarem desde suas origens dentro de um ambiente relacional 

e, portanto, desconhecerem como é a vida fora do cluster. 

Ao questionarmos sobre a relevância no processo de construção de relacionamentos de 

fatores como o do porte das organizações e da maneira como as empresas eram geridas, o 

porte foi considerado de menor relevância, como vemos na Tabela 6.  

TABELA 6 - Percepção dos atores organizacionais em relação à influência da gestão e porte das organizações na 
construção de relacionamentos 

 Dimensão  Freq. % 
Gestão Organizacional 139 86,88 
Porte das organizações 21 13,13 
Total 160 100,00 
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A partir da visão do IMP-Group (FORD, 2002; FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 

2003; HÅKANSSON, 1982; HÅKANSSON, HARRISON e WALUSZEWSKI, 2004), o porte e a 

maneira como a organização é gerida exercem influências na forma como o ator 

organizacional, enquanto indivíduo interagente, irá se comportar perante seus parceiros atuais 

ou futuros. Para este grupo de pesquisadores, as organizações de maior porte, que controlam 

diretamente mais recursos, são mais poderosas e, portanto, tendem a exercer este poder na 

busca pela consecução de seus objetivos organizacionais. Após nossa entrada no ambiente dos 

atores do cluster de base tecnológica, observamos que este aspecto é confirmado, entretanto, a 

moral e o senso de justiça dos atores entrevistados tendem a moderar esta crença nórdica.  

Um ponto que detectamos ser problemático no que tange ao porte das organizações do 

cluster está relacionado ao acesso a grandes clientes. Estes, normalmente, não contratam 

empresas de menor porte, mesmo quando as propostas e soluções financeiras destas são 

tecnicamente mais interessantes. Este fato é bem descrito na narrativa de um dos 

entrevistados. Ao mencionar a perda de uma concorrência para a IBM, ele relatou: 

[...] Quando a empresa é grande, [a confiança] é na empresa. Quando a 
empresa é pequena, é nas pessoas. Eu já botei proposta, assim, na frente do 
cara, ele olhou e: “dá para você vir apresentar essa proposta amanhã?” Dá. 
No outro dia eu fui, virei a noite preparando transparência, fui lá, fiz um 
escarcéu e o cara: “porra do caralho.”. Uma semana depois ele me liga e diz: 
“cara, a proposta que eu mais gostei foi a sua”. Já começou a conversa 
assim, não é? Eu disse: já sei, preço. Ele disse: “não. Seu preço estava 
menor. Mas eu vou contratar a IBM”. Eu disse: por quê? Ele disse: 
“Evandro, eu nunca ouvi falar de alguém que tenha sido demitido por 
contratar a IBM”. Eu olhei, fiquei puto, não dormi. No outro dia, eu liguei 
para ele e disse: vou pagar seu jantar. Você me ensinou uma lição da porra. 
E à noite, conversando com ele, ele disse: “Evandro, se eu contratar a 
Tempest e der alguma coisa errada, eu estou na rua no outro dia. Nem para 
dizer que eu fiz economia de palito, que eu devia ter contratado a IBM, está 
entendendo? Se eu contratar a IBM e der uma ‘merda’, poxa, eu vou dizer 
que contratei a IBM, pronto. E fica por isso mesmo”. Então, quando a 
empresa é grande, ela tem um tamanho tal que é impossível você não notar. 
(Et.a:83). 
  

Uma possível interpretação para este fato pode estar relacionada ao fato de que uma 

proposta nada mais é do que uma carta de intenções. A confiança no cumprimento da 
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proposta pressupõe uma série de outras coisas, como uma marca, experiência comprovada 

pelo tempo, portfólio de clientes, porte e expertise.  

Apesar da perda do negócio, considerada parte do jogo, como veremos ao dissertar 

sobre o perfil do ator, percebemos que eles aprendem com os erros, não os lamenta, como 

podemos ver no trecho abaixo: 

[...] perdi o negócio. Veja bem, eu estava lá para fechar negócio. Não fechei. 
Tentei aproveitar. É aquela história: se o estupro é eminente, relaxe e goze. 
Foi assim que eu fiz. Perdi o negócio para poder aprender alguma coisa, 
Certo? Aprendi que a gente precisa fazer o nome. Certo? E a gente tem 
trabalhado nisso, na questão da imagem. Contratamos uma empresa para 
fazer isso. A Tempest, hoje, já tem um nome mais ou menos constituído. Em 
Pernambuco, todo mundo conhece a Tempest, Entendeu? A gente é chamado 
para uma coisa ou outra. Estamos tentando construir um nome para tentar 
vencer essa barreira, que não é fácil. É muito difícil (Et.a:88). 
 

Neste sentido, os atores parecem ter uma visão clara de que, nas empresas pequenas, 

quem garante o cumprimento dos contratos, dos compromissos assumidos são as pessoas, é o 

ator que está à frente dela. Certa ocasião, em nossas conversas, nós comentamos que eles, 

atores, haviam ganho um novo sobrenome. Cada um deles passou a ser conhecido não mais 

como “fulano de tal”, mas sim, “fulano de tal da ‘nome da empresa’”. Eles também parecem 

saber que, enquanto estiverem representando empresas pequenas, a associação com seus 

nomes é importante, mas estão atentos para irem mudando isto com o passar do tempo, com a 

evolução e o crescimento de suas empresas. 

[...] Eu diria o seguinte. A imagem é da Serttel. Quem provoca, na realidade 
sou eu, que estou mais presente nesses ambientes, mas a imagem que leva é 
a da Serttel. Não tem como não levar. Essa vinculação é muito forte. 
Laedson, do Detran, diz: “é Ângelo, da Serttel, seu nome não é?” Porque eu 
sempre digo: “Laedson, aqui é Ângelo, da Serttel.” Como é seu sobrenome, 
mesmo? Você diz que é Ângelo, da Serttel. Eu anotei aqui: Ângelo da 
Serttel. Tem uma vinculação muito forte... Eu diria que talvez, hoje, seja 
bom para mim e para a Serttel. Hoje é bom para os dois. Entretanto, esta 
referência, realmente pode não ser boa no futuro. Eu acho que não é bom 
que a empresa, o pilar dela esteja muito forte num dos líderes e tal, porque 
pode em algum momento ela sofrer com isso. Mas isso é muito forte hoje 
(As.a:145). 
 

No que se refere à gestão das organizações, percebemos, a partir de nossas interações, 

que eles trabalham dentro de um modelo de gestão contingencial e num sistema de gestão por 
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projeto. Dessa forma, as estruturas de suas empresas tendem a ser menos verticalizadas, ou 

seja, com poucos níveis hierárquicos. Por serem empresas de TI, o nível educacional da mão-

de-obra normalmente é elevado. Notamos uma predisposição a controles administrativos 

sobre os colaboradores normalmente mais flexíveis, porém tendem a ser mais rígidos sobre as 

etapas dos processos. Pareceu-nos serem intensas as relações interpessoais entre parceiros, 

bem como com colaboradores que apresentam níveis mais elevados de qualificação. Ademais, 

inferimos que eles tendem a seguir um modelo mais orgânico que mecânico, o que é 

condizente com a turbulência do ambiente e mudanças tecnológicas confrontadas em seu 

cotidiano. Desta forma, as estruturas e práticas se tornam mais flexíveis, o que facilita 

possíveis adaptações às contingências ambientais e atmosféricas. O contraponto, como 

veremos a seguir, é a controladoria e finanças que são tratadas e seguidas de forma ortodoxa e 

moderam o ímpeto puramente “aventureiro e desbravador” de parte dos atores entrevistados.  

Segundo eles, o modelo de gestão organizacional que constroem para suas empresas, 

não é necessariamente fruto de uma aprendizagem formal de administração, uma vez que eles 

têm suas origens, primordialmente, nas áreas técnicas como informática e engenharia. É 

discurso comum seu pouco conhecimento sobre administração e, mesmo aquele que apresenta 

um conhecimento formal da administração, nos diz que este não é eficiente no cotidiano de 

seus negócios, como vemos na passagem abaixo. 

[...] No começo a gente tentou fazer tudo que estava nos livros, mas a gente 
viu que não adiantava porra nenhuma. Aí a gente tentou fazer do nosso jeito 
e foi experimentando. Experimentação (Aj.a:270) 
 

Em uma outra de nossas conversas sobre o mesmo tema, outro entrevistado diz que  

 [...] A nossa administração é a da mãe que ganha salário mínimo e que tem 
5 filhos para criar. É isso aí. É um orçamento limitado, certo, divide com 
todo mundo e depois sobra um pouquinho para investimento (Et.a:5). 
 

Mas, diante de suas percepções sobre a falta de conhecimentos específicos na área da 

gestão organizacional, percebermos que várias ações foram e estão sendo tomadas. Eles vêm 

buscando suprir esta carência através da participação em cursos de especialização ou 
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similares, com áreas de concentração em gestão, marketing ou finanças. Este último ponto é, 

para eles, fundamental para a existência, estabilidade e crescimento de suas empresas.  

Eu acho que para um empreendedor de sucesso é muito bom que tenha um 
cara do seu lado que seja um sócio pragmático, que seja um sócio com o pé 
no chão e que seja, de preferência, da área de finanças [...] . Eu acho que 
sempre uma empresa que consegue ter o perfil de um empreendedor que está 
ali, mais voltado para o mercado e um outro sócio [...] que consiga frear as 
idéias do empreendedor de um modo geral. [...] uma empresa só vive porque 
tem um cara no financeiro bom [...] Hoje, eu tenho um controle total dos 
meus recursos [...]. Na verdade, é administrado pelo meu sócio [...] que 
passou 35 anos dentro de um banco, como gerente, então, sabe muito. Neste 
sentido, a minha empresa é absolutamente sólida, não devo imposto a 
ninguém, tenho todos os papéis em dia, estou tranqüilo. Sei que estou 
fazendo tudo certinho, porque eu preciso ter isso na minha empresa. O 
empresário precisa ter sua empresa com uma área administrativa bem 
estruturada e confiável, senão fecha e quebra (Mf.a:68; 142). 
 

E seguem alegando que 

[...] meu sócio é um homem de negócio. Meu sócio financeiro [...]. Eu acho 
que foi uma grande equilibrada que a gente deu na empresa, porque eu tinha 
um sócio que era engenheiro também. E ele saiu. Então, meu sócio 
[financeiro] comprou a parte dele, eu comprei o restante e então é um cara 
que veio para a área financeira para a empresa. E foi bom, assim, trouxe uma 
cultura de resultado, também, que a gente era excessivamente empresário e 
não via nada e não olhava para resultado, era mais em função da obra e tal. 
Mas a gente saiu, a gente deu uma equilibrada boa. (As.a:46). [...] Você tem 
que ter alguém que no mínimo faça isso para você. Você pode não ter essa 
competência de administração [...] Uma coisa é negócio, abrir negócio, 
network, outra coisa é administrar. Administrar pessoas, administrar 
financeiros, administrar impostos. Você tem que saber isso aí ou ter quem 
saiba. (Ji.a:323) 
 

Assim, eles nos fazem crer que a solução para este problema considerado tão 

importante tem sido resolvida, ora pelo aumento de sua expertise nesta seara, pela contratação 

de um executivo de finanças, ou, principalmente, pela inserção de um sócio com o perfil e 

conhecimento sólido de controladoria e finanças. Neste sentido, o que observamos, em nossas 

entrevistas, é que esta função quase sempre é exercida por um sócio e não um executivo 

contratado. No que se refere às estruturas organizacionais, eles tendem a formatá-las com o 

mínimo de distância hierárquica entre o mais elevado cargo e o mais baixo, como podemos 

confirmar no trecho abaixo: 

[...] Quando a gente fundou a Jynx, a gente decidiu, na verdade a gente 
sonhou e tenta fazer isso até hoje, de dizer assim: a Jynx é o melhor lugar do 
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mundo para trabalhar. Então, a nossa primeira coisa é, digamos assim, 
ausência de diferença social dentro da empresa. A gente aqui não tem... É 
claro que existe poder. Então, se existe um poder diferente, existe 
subordinação. Mas não existe, digamos assim, aquela relação formal que 
você encontra em estruturas hierárquicas tradicionais. A gente sempre tentou 
banir isso do nosso trabalho. Uma coisa que a gente nota é que quanto mais a 
gente cresce, mais fica difícil manter esse sonho. Mais difícil fica manter 
isso. Porque você tem que sistematizar e sistematização envolvem o 
estabelecimento de certas distâncias, porque você não tem como não ter 
pessoas comandando projetos diferentes, pessoas ganhando diferentemente, 
pessoas em estágios diferentes dentro da empresa. (Aj.a:188) 
 

Mas quem é este ator? Ao longo de nossa analisem, já apontamos para inúmeros 

aspectos deste indivíduo interagente, que iremos aprofundar um pouco mais nesta seção. 

TABELA 7 – Visão dos atores organizacionais quanto as suas características e a de seus pares 

Dimensão  Freq. % 
Perfil dos atores 315 30,61 
Formação do Dirigente 285 27,70 
Engajamento em relacionamentos 135 13,12 
Experiência relacional 127 12,34 
Trânsito no ambiente de negócios 57 5,54 
Conhecimento do ambiente 56 5,44 
Agência política 49 4,76 
Total 1024 100,00 

 

Comentamos sobre seus padrões morais, a maneira pela qual percebem o ambiente e a 

atmosfera que permeiam suas atividades, bem como a maneira pela qual acontece a operação 

de suas empresas. Ao fazermos uma investigação sobre o cotidiano destes indivíduos, 

percebemos também que cada um deles constantemente vai buscar, tanto na sua maneira de 

ser e de ver o mundo, como na sua formação, justificativas para as suas atitudes e ações, o 

que, para nós, é uma explicação para que estes termos estejam tão presentes em sua fala. O 

engajamento em relacionamentos e sua experiência relacional são bem menos mencionados e 

o trânsito no ambiente de negócios, o conhecimento do ambiente e a agência política, com 

menos citações ainda, como pode ser visto na Tabela 7. 

Mesmo levando em consideração a experiência do indivíduo como uma variável 

importante, e nos referirmos não apenas àquela específica de sua área (técnica), mas também 

a outras mais gerais, de tal sorte que possam fornecer a ele, indivíduo, subsídios para auxiliar 
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na articulação relacional de seu cotidiano e na solução de conflitos que, porventura, se 

sucedam, não podemos esquecer a importância da experiência profissional e das redes 

formadas em sua passagem por outras organizações. Essas experiências são fundamentais 

para a desenvoltura do ator organizacional na construção de relacionamentos e na capacidade 

de diagnosticar e encontrar soluções para problemas relacionados ao desenvolvimento de 

novas tecnologias (HÅKANSSON, 1989). A literatura prevalente deste grupo de pesquisadores 

não contempla aspectos relacionados a sua história de vida (e.g., família, infância, 

adolescência, influências recebidas pela sociedade, pela escola).  

Notamos que, para os entrevistados, a família exerce grande influência. Ela é lembrada 

a todo o momento por todos eles, principalmente no que tange à formação ética e moral, como 

vimos em passagens anteriores. Inferimos, então, que o comportamento do ator nas suas 

relações com seu ambiente, seja este profissional ou pessoal, é permeado por valores que 

transcendem o ambiente em que esse ator opera. Em outras palavras, os papéis que 

desempenham em suas vidas parecem ser regidos por princípios que não coadunam com o 

pensamento de Hobes sobre a natureza humana (HOBBES, 2003). Neste sentido, é explícita a 

importância que é dedicada às pessoas, aos indivíduos com os quais interagem seja dentro ou 

fora de seus ambientes de negócios. Em certo momento, um deles nos disse que  

[...] Hoje eu credito tudo... O que eu conquistei na minha vida eu credito aos 
amigos, entendeu? Primeiro é assim, a postura de como você se coloca para 
as pessoas. Primeiro, isso é uma soma de algumas variáveis: credibilidade, 
seriedade, honestidade, equilíbrio, leveza, não ter ganância. A relação que 
você tem com dinheiro é uma relação amistosa. Então, é assim: se tem 
desafio e eu acho que pode mudar alguma coisa, eu vou. Se é o dinheiro pelo 
dinheiro, eu não vou. Não me encanta. E é sempre com os amigos. Eu nunca 
tive nenhum negócio... Tudo que eu tenho, tem uma mão de um amigo que 
me ajudou de alguma forma (Gb.a:22). 
 

Desta forma, ele nos fornece indícios de que existe um conflito entre continuar 

empreendendo e solidificar sua estrutura. Provavelmente, este é o motivo pelo qual os atores 

valorizam a área financeira, pois, em muitos casos, essa é o seu contraponto. Eles nos 

disseram que quando se sentam com seus pares para conversar, as “cabeças fervem” de tantas 
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idéias que surgem. Este ímpeto de criar parece ser percebido como bom, no entanto também 

nos fornece a impressão de que eles necessitam de algum tipo de controle, para que não se 

desviem do foco principal do seus negócios. Eles nos dizem que, neste processo de 

estruturação de um empreendimento, muitos não resistem e vedem seu negócio, partindo para 

outro processo de criação. Numa passagem, um deles caracteriza dois personagens de um 

empreendimento, o empreendedor e o empresário. Salientamos que encontramos, em nossas 

entrevistas, uma polissemia destes dois temos, mas no trecho abaixo o que nos importa é o 

papel desempenhado e não a terminologia usada. 

[...] O empreendedor não necessariamente é um bom empresário. O 
empresário é um executivo. É um cara que toca o barco. O empreendedor é o 
iniciador. É o cara que coloca a coisa para... É o cara que, digamos assim, 
tenta transformar o sonho dele, ou melhor, transforma o sonho dele em 
realidade. Trabalha para transformar o sonho dele em realidade. O 
empresário, não. O empresário é outra coisa diferente. Inclusive, eu acho 
que, em certos pontos, essa transição entre empresário e empreendedor é 
extremamente dolorosa para o empreendedor, porque, falando 
particularmente, no meu caso, você sai do sonho e cai na realidade. Você sai 
do fazer diferente para tentar encaixar a sua empresa dentro... Porque no 
final você acaba lembrando que, tipo assim, tudo são negócios. O objetivo é 
faturar mais do que você custa (Aj.a:68). 
 

Ao interagirmos com os atores organizacionais, percebemos que eles gostam do que 

fazem e estão comprometidos com seus trabalhos, suas empresas e com o ambiente que os 

cerca. Temos a percepção de que são seres relacionais, portanto tendem a gostar de eventos 

sociais, gostam de conversar, de falar, de interagir. Falam muito de seus negócios, mas 

também de assuntos diversos, têm uma leitura transversal que abarca temas não relacionados 

diretamente aos seus negócios, como história e música, por exemplo. Neste sentido, eles 

diferem do que chamam de “certinhos e quadradinhos” como referências aos representantes 

de empresas que só falam de negócios, como se percebe na passagem abaixo. 

[...] Eu não gosto muito de trabalhar, meu irmão. Eu gosto é de festa [...]. 
Agora, trabalho para caralho. Faz 25 anos que eu não tiro férias. Nunca tirei 
férias. Não sei nem o que é isso na minha vida. [...] Então, assim, eu trabalho 
com contraste. Se eu gosto? Não. Eu trabalho tanto e não gosto de trabalhar, 
mas trabalho que só a porra, tanto quanto me divirto. Eu sou da night, eu 
gosto de farra. Mas não gosto de beber. E aí contraria tudo, não é? O cara 
vive na night, adora farra, mas não gosta de beber. Não gosto de beber. Eu 
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não gosto de trabalhar e trabalho 10, 12 horas por dia. Mas eu trabalho no 
que eu gosto. No dia que eu me arretar83, não gostar, não tem dinheiro no 
mundo que me faça. Eu não quero fazer, eu não faço, pronto. Foda-se. Então, 
eu não sou um modelo de empresário, que possa dizer que: “olha, esse cara é 
um modelo”. É, nada. Eu sou a perversão da história (Gb.a:80). 
 

Portanto, no que se refere a gostar de trabalhar no que faz, trata-se de um lugar comum 

entre os respondentes. È por esta razão que são enfáticos em dizer que não são merecedores 

de crédito pelo que fazem, por não acharem que estão fazendo sacrifícios,  

Porque se eu gosto do que eu faço, aí é fácil, não é doutor? Grande merda eu 
fiz. Foda é você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que você não gosta. Para 
mim é muito fácil. Eu gosto. O meu tesão é isso aqui, cara. Aí e fácil 
(Et.a:162). 
 

Apesar de gostar muito do que faz e de ter apego ao negócio, eles alertam para o fato 

de que 

[...] você nunca é mais importante do que o negócio. Você é importante no 
negócio, mas você não é mais importante do que o seu negócio. Você é parte 
dele. Então, como parte dele você é também importante. Em alguns 
momentos você aparece mais do que o seu negócio. Em outros momentos 
seu negócio aparece mais do que você. Você tem que saber qual é o 
momento, de quem pode ser maior e quem pode ser menor (Et.a:224).  
 
 

Quanto à forma de gerir seu pessoal, inferimos, com base nas informações por eles 

fornecidas, que existe uma tendência a ser realizadas uma gestão participativa. Percebemos 

que seus colaboradores têm abertura e liberdade para criar e errar. Eles parecem saber que 

cada pessoa tem potenciais que afluirão caso tenham liberdade de tentar, de ousar. 

Consideramos isto um ponto importante, pois contrapõe às praticas prevalentes das 

organizações que olham para os erros como causadores de vergonha que pode, inclusive, 

estigmatizar quem os comete. Além disso, em muitos casos, pode representar demissão. Isto 

nos lembra muito as contradições apresentadas por Argyris e Schön (1980).  

Ao que nos pereceu, eles entendem a importância de se criarem condições em suas 

empresas para que cada um de seus colaboradores possa se desenvolver. Isto porque 

                                                 

83 Gíria local que significa não mais ter paciência para realizar alguma coisa; ou vontade de fazer algo. 
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acreditam que isso é benéfico, tanto para a organização, como para os indivíduos que a 

constituem (ARGYRIS, 1993). Neste sentido, a competência interpessoal assume maior 

importância. Na sua fala, os respondentes contam que procuram ser o mais transparente 

possível com seus colaboradores, para que esses possam ter conhecimento dos processos nos 

quais estão inseridos. Desta forma, os erros não são vistos como um motivo de vergonha ou 

um evento de difícil superação, mas sim como parte do jogo. Ganhar ou perder, acertar ou 

errar é natural e não existe problema nisto, ao contrário, para ele falar dos erros (quando não 

intencionados) é muito mais interessante do que dos acertos, pois os primeiros podem ser 

universais, mas os outros são específicos, como nos lembra um dos atores entrevistado. 

[...] Se eu for contar para você o meu acerto e explicá-lo, só vai servir para 
você se você for abrir uma outra Tempest. Se eu for contar os meus erros, 
pode lhe ajudar em um monte de outras coisas que você queira fazer, em 
vários outros anos. (Et.a:255) 
 

Para um outro respondente, não há razão para estigmatizar quem comete um deslize, 

quem erra por ter tentado acertar, por ter buscado um caminho alternativo para a solução de 

um problema, inferimos, a partir de sua fala  

[...] que o fracasso faz parte do jogo. A gente entra no jogo e se for futebol, 
basquete, tem um tempo determinado. A gente entrou ali, pode ganhar e 
pode perder. Como eu já ganhei e perdi na vida algumas vezes... (Yc.a:256). 
[...] Só erra quem faz, e você não teve a intenção de errar. Você teve a 
intenção de acertar. [...] O que eu acho importante nas relações que a gente 
mantém em todos os aspectos da vida é a gente olhar o princípio em 
detrimento do fato. O que é que motivou? Não é o fato. Porque você analisar 
o fato, primeiro, é muito simplório. Segundo: você está sendo, você é 
obrigado a ser imediatista, porque você só enxerga aquilo que você quer ver. 
Quando você olha o princípio, você vai enxergar aquilo que você precisa 
ver. [...] Veja, errar é um mérito. [...] Agora depende. Assim... é mérito 
dependendo da qualidade do erro, tá entendendo? Dependendo da postura 
que você assume por conta dele. Porque uma coisa é você saber que se ligar 
o computador 4, 5 vezes vai quebrar o monitor. Então, esse é um erro que 
tem que ser punido. [...] Então, é assim: tem erros e erros. Tem erro que é 
mérito. E você tem que dar o mérito (Gb.a:55). 
 

Com esta postura, eles evitam o surgimento de rotinas defensivas, que possam vir a 

atrapalhar ou criar obstáculos ao desenvolvimento de suas operações enquanto organização. 

Além do que isto potencializa o surgimento de soluções criativas que possam vir a diferenciar 



 

 

300

sua empresa no ambiente em que atua. Para eles, agir desta forma, também aumenta o 

comprometimento com o sucesso do projeto, uma vez que todos passam a entender seu papel 

no conjunto. Este comprometimento, aliás, é condição para estar na equipe, como podemos 

ver na passagem abaixo: 

[...] Eu prefiro trabalhar com as pessoas sendo comprometidas com o 
resultado e é assim que eu trabalho. [...] “eu quero comprometimento com o 
resultado”. [...] que eu sou uma pessoa muito a favor da liberdade, sabe? Isso 
gera até conflitos com o meu sócio atual, que é uma pessoa mais antiga, com 
um perfilzão mais quadradão e não concorda com muita coisa, que eu libero, 
mesmo, deixo, agora também cobro resultados no final. [...] E aí, por 
exemplo, e hoje é interessante que a gente, está dentro de um projeto de 
CMM, que são 9 empresas que estão fazendo um trabalho para certificação, 
etc., e aí o que acontece? É interessante que num projeto de CMM, as 
pessoas, desde o início sabem que foi contratado para fazer determinada 
coisa, que foi determinado desde o início. [...] Então, as pessoas conhecem, 
entendem, e têm que estar comprometidas com aquilo, porque se falhar um 
pedacinho daquela roda, acabou tudo. A rede cai, mesmo porque é uma rede 
interna, dentro da empresa. Então, o que acontece? Você gera esse 
comprometimento interno. [...] Quem não estiver comprometido, tchau, cara. 
(Mf.a:233-235). 
 

Como foi possível observar, este comprometimento é vital para a permanência de um 

colaborador ou mesmo sócio na empresa, mas também é motivo de respeito e 

reconhecimento. 

[...] uma coisa muito importante quando você está na tecnologia, que é o 
comprometimento com a empresa, é você estar fechado para a empresa. Por 
exemplo, agora, essa semana, a gente, tem um cara que veio numa parceria 
dessas aí e ficou na empresa como estagiário. Ficou empregado. Começou a 
fazer muita coisa, a desenvolver muita coisa. É um cara que tem boa 
personalidade, veste a camisa da empresa e tal. Chegou agora essa semana. 
A gente fez uma reunião com os sócios e: vamos chamar esse cara para 
sócio. Essa semana a gente deu a notícia para ele, se ele tinha interesse. 
Claro que ele tinha interesse e virou sócio da empresa. Ele vai pedir a 
rescisão dele, pegar o dinheirinho dele e comprar 1% da empresa, que a 
gente vai facilitar para ele entrar. Mas, na realidade, ele já era um sócio, na 
forma como ele se relacionava, na forma como ele se doava para a empresa. 
[...] Às vezes até, por exemplo, a gente sabe que tem grupos de funcionários, 
da gestão mais estratégica que é tudo isso. Quando você vai para a área mais 
simples, da peãozada [...] não dava para você estabelecer uma relação 
dessas, de comprometimento, com todo mundo. [...] A gente até mudou um 
pouquinho na base, mas a partir de certo nível a empresa trabalha toda 
baseada no relacionamento. No comprometimento e o no compromisso da 
relação (As.a:166-170). 
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Um tema recorrente em nossas conversas foi a busca por vencer desafios. Percebemos 

que eles se realizam pessoal e profissionalmente com o que fazem. Dificuldades fazem parte 

das regras do jogo, desafios têm de existir. Vemos indivíduos que estão acostumados a ser 

desafiados. Nestes momentos, eles enfrentam o problema, a dificuldade, o desafio. Ora 

ganham, ora perdem. Certa ocasião, um deles nos disse: 

[...] Rapaz, eu acho que a gente baliza a vida pelos desafios, não é? Lá em 
casa somos 5. Tenho uma irmã, tem eu, tem outra irmã, outro irmão, outro 
irmão, e depois um de criação, 6. Então, meu irmão é o bibelô de papai.[...] 
Era o segundo. Éramos 4 nessa ocasião. O quinto não tinha chegado. O 
quarto, o que é caçula, era o bibelô de papai. É até hoje. E eu era um pouco o 
bibelô de vovó, de vovô, de mamãe. Mas eu era um arruaceiro também, 
entendeu? Eu era o cara que pervertia a ordem. Se alguém dissesse alguma 
coisa que eu não gostasse, eu respondia. E assim, durante muito tempo eu 
fiquei imaginando que papai não gostasse de mim porque quando muito 
jovem ainda eu tive o acidente e estava com dificuldade, tudo indicava que 
eu não voltaria a andar e tal, e as tarefas fuderosas papai dava a mim e meu 
irmão só na moleza. Eu ficava puto. Eu achava que... Hoje eu compreendo 
que ele gostava mais de mim do que qualquer outra pessoa, porque foi uma 
forma de educar, de desafio, de dizer: “olha, tu és capaz, tu vais fazer” 
(Gb.a:78, 80). 
 

Entretanto, independente de desafios, as soluções têm de ser satisfatórias. O mercado 

no qual atuam é selvagem e altamente concorrencial. A sobrevivência das suas empresas está, 

muitas vezes, fundamentada em sua postura, na maneira como eles são vistos e percebidos 

pelos seus pares. Estar em uma rede de relacionamentos parece ser fundamental para eles, 

notamos que consideram uma condição necessária às suas existências comerciais e pessoais, 

como vimos em sua fala. Tem-se que “matar um leão por dia e mostrar o coro” (Et.a:44), e ter 

em mente, o fato de que “a platéia não aplaude o perdedor. A platéia só aplaude o vencedor” 

(Gb.a:.160). Para ele, um empreendedor não deve ser um Ubaldo84, ou seja,  

[...] Para mim, um perfil fundamental, [...] de empreendedorismo, é não ter 
medo. Se o sujeito é Ubaldo... O Ubaldo é aquele personagem, certo? Se ele 
não é Ubaldo, tem medo de tudo, paranóico, então, ele já tem um grande 
passo para ser construído nele uma personalidade empreendedora. Depois, o 
seguinte, é preciso ter foco, que é uma coisa que você aprende com o tempo, 
e depois, assim, ser persistente [...] (Gb.a:177). 

 

                                                 

84 Personagem de quadrinhos de jornais. 
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Em outra conversa, um dos atores nos fornece um sinônimo para persistente. Ele 

menciona a obstinação para se referir a sua empresa, quando, na verdade, foi uma menção de 

um amigo [parceiro] a ele. Na sua fala, é possível perceber o nível de imbricamento entre ele 

e sua organização no momento em que ele afirma que 

[...] a Serttel é uma empresa obstinada. Ela corre atrás o tempo todo, 
desesperadamente. Tem um amigo meu que dizia isso, que é diretor lá do 
Detran. Eu chegava lá e ele: “Você é um obstinado, rapaz. Você chega aqui 
na minha porta [...]”. É a questão da obstinação [...]. 
 

A questão de aprendizado está igualmente presente nas falas dos diversos atores 

entrevistados. Este ator organizacional parece ser alguém que busca incansavelmente o 

conhecimento, quer de maneira formal ou não; quer pelas experiências suas ou dos outros. 

“Aprender para mim é mudar para melhor. Todo dia. Mesmo que não seja uma coisa 

perceptível, ou que seja uma coisa que, digamos assim, seja externada através de uma ação. É 

mudar para melhor, o que quer que seja” (Aj.a:266). Em cada situação, eles buscam gerar 

sentido do ocorrido, principalmente nas adversidades, como ele mesmo diz “Veja bem, eu 

estava lá para fechar negócio. Não fechei. Tentei aproveitar. É aquela história: se o estupro é 

eminente, relaxe e goze. Foi assim que eu fiz. Perdi o negócio para poder aprender alguma 

coisa, Certo?” (Et.a:88). Assim, muito de seu aprendizado foi à custa de sacrifícios, “na 

porrada, na lapada” (Yc.a:126). Acreditamos que este perfil é o que o faz lidar com os erros 

de maneira tão amistosa. 

Após analisar estes dados, ficou evidente para nós o engajamento em relacionamentos 

e a experiência relacional dos atores organizacionais. Lembramos que eles tiveram sua 

socialização primária neste ambiente relacional ou tiveram sua vida profissional permeada por 

algum tentáculo do cluster. Fazer parte de uma rede de relacionamentos é considerado por 

eles como condição para que sua organização possa existir. Para os atores, como indivíduos, o 

fato de se relacionar pareceu ser entendido como uma condição de sua natureza, ou seja, eles 
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nos dizem que se relacionam porque são “seres políticos” e porque acham “que as soluções 

coletivas são muito mais consistentes do que as soluções individuais” (Gb.a:129). 

Possivelmente o fato de o trânsito, o conhecimento do ambiente de negócios e a 

agência política não serem temas constantes em suas falas ao longo de nossas entrevistas, isto 

pode estar associado às suas condições de membros de um cluster. Assim, eles podem 

considerar uma condição natural que não demanda maiores comentários.  

Ao comentarmos sobre as suas interações de curto e longo prazo, bem como os termos 

associados a cada uma destas dimensões do modelo Interacional do IMP-Group (HÅKANSSON, 

1982) obtivemos as freqüências apontadas na Tabela 8. 

TABELA 8 – Visão dos atores organizacionais quanto as interações de curto e longo prazo 

Dimensão  Freq. % 
Relevância dos relacionamentos 119 39,93 
Trocar informações 61 20,47 
Trocas sociais 46 15,44 
Trocar produtos e serviços 30 10,07 
Adaptações 22 7,38 
Trocar recursos financeiros 15 5,03 
Institucionalização 5 1,68 
Total 298 100,00% 

 

Como é possível notar na Tabela 8, a relevância dos relacionamentos apresentou a 

maior freqüência de citações nas falas dos atores, seguida pelas trocas de informações com 

quase a metade das menções aos relacionamentos. Em um terceiro bloco, apareceram as 

trocas sociais e as trocas de produtos e serviços. Por fim, as adaptações, as trocas de recursos 

financeiros e os processos de institucionalização foram aspectos menos mencionados pelos 

atores.  

Acreditamos que, pela dinâmica do mercado e a pouca idade das organizações, o 

processo de institucionalização teve esta baixa freqüência de citações em nossas entrevistas. 

Mesmo porque, a institucionalização pressupõe relacionamentos longos e intensos com um 

mesmo parceiro (FORD, 1980; HÅKANSSON e PERSSON, 2004). Observamos que o 
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desenvolvimento de novas tecnologias é entendido como um projeto coletivo que tem um 

início e um fim: processos típicos de gestão por projetos. Numa construção coletiva, os atores 

nos falaram que eles parcerizam, desenvolvem e terminam relações. Entretanto foram claros 

ao mencionarem o fato de que ficam as experiências vividas representadas pelos laços 

emocionais, experiências relacionais, confiança e a percepção de comprometimentos e de 

seriedade que, em suma, criam o sentimento positivo em relação às parcerias realizadas e 

fazem daqueles atores interagentes referências positivas para futuras interações. Eles 

assinalaram que são grandes as possibilidades de que estas aconteçam. Neste sentido, se 

olharmos para o Modelo AESR como um fractal85, todo o processo pode ser visto como uma 

atividade ou episódio. 

A relevância dos relacionamentos pareceu ser importante para os entrevistados por 

eles terem consciência da interdependências que existe entre eles e seus parceiros. O 

sentimento de pertencimento a uma rede é grande, e os pares tendem a ser sempre os 

primeiros a serem lembrados nas situações de demandas. Ademais, são estes parceiros 

próximos os mais conhecidos e, portanto, mais confiáveis. No que se referem às trocas, já 

mencionamos anteriormente, nos pareceu serem as molas-mestras da engrenagem, sem as 

quais nada funciona. 

Discorremos também nas entrevistas sobre as atividades desempenhadas por eles e 

seus pares nas suas redes de relacionamentos. Aqui, conversamos não só sobre a identificação 

de oportunidades, mas também sobre a maneira pela qual estas eram aproveitadas. Neste 

sentido, perpassamos pela utilização de recursos do ambiente. A Tabela 9 mostra a 

distribuição de freqüência destes aspectos.  

                                                 

85 Estrutura geométrica complexa cujas propriedades, em geral, repetem-se em qualquer escala. 
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TABELA 9 – Visão dos atores organizacionais quanto às atividades desempenhadas pelos atores no cluster 

Dimensão  Freq. % 
Identificar oportunidades 70 30,71% 
Desenvolver nova tecnologia 62 27,19% 
Utilizar e controlar Recursos 56 24,56% 
Categorizar recursos 40 17,54% 
Total 228 100,00% 

 

Ao observar a Tabela 9, bem como a ênfase dada nas entrevistas, ficou evidente para 

nós a relevância que os atores imputam à identificação de oportunidades e ao 

desenvolvimento de novas tecnologias como as grandes marcações de suas atividades. O 

ponto que mais chamou nossa atenção foi a maneira pela qual aconteciam as articulações no 

sentido de categorizar e controlar recursos. Para eles, “na hora que você enxerga os recursos, 

aí você pode dar prioridade a um ou a outro” Gb.a:112). O recurso mais citado como 

relevante foi a mão-de-obra. Ainda em relação aos recursos, inferimos, a partir de nossas 

entrevistas, que existe uma motivação para realização de atividades voltadas ao controle de 

recursos, corroborando com a literatura do IMP-Group (FORD, 2002; FORD, GADDE, 

HÅKANSSON et al., 2003). Contudo o controle destes recursos parece não acontecer a partir de 

um modelo de soma zero, posto que suas preocupações não estão associadas à fusão ou 

mesmo incorporação do recurso, mas sim ao compartilhamento destes recursos por meio da 

construção de parcerias, em que cada uma das partes entra com seu recurso. Quando 

perguntamos sobre a importância de controlar recursos, ele respondeu que  

[...] É o lado que é mais importante. É você saber, ter conhecimento claro dos 
recursos que você dispõe, dos recursos que você precisa, dos recursos que 
você tem que buscar e isso... Aí meu sócio aqui tem uma frase que eu acho 
fantástica: “eu não quero saber se o negócio é o melhor do mundo. Eu quero 
saber como é que controla. Se eu sei como controla, eu encaro. Se eu não sei 
como controla, eu estou fora” (Gb.a:120). 

 
Mas como o ator desenvolve novas tecnologias? Acreditamos que para guiar-se em 

suas atividades voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, o ator organizacional 

utiliza sua percepção e sua rede de relacionamentos como forma de superar limitações e 
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dúvidas oriundas do processo. Em outras palavras, seus problemas são superados a partir de 

um intenso fluxo de informações e conhecimentos que ele gera em suas redes de interações. 

Neste sentido, o ator atua como uma “antena” captando dados, informações e conhecimentos, 

gerando sentido destes inputs e transmitindo-os de volta à rede. Possivelmente, quanto maior 

for sua capacidade perceptiva para “captar” o que está no ambiente e tanto melhor forem suas 

articulações [experiência e portfolio de parceiros] para converter estes inputs em uma nova 

tecnologia, mais bem posicionado e melhor estará este ator na rede. 

A partir de nossas interações, notamos que os atores organizacionais têm ciência que 

uma das formas de aumentar a viabilidade de seus processos é trabalhar em grupo. Assim, 

percebem que podem produzir melhores resultados de forma coletiva. Inferimos que, para 

eles, estar em um grupo (rede) aumenta a possibilidade de ocorrer complementação de 

capacidades, de conhecimentos e de esforços individuais. Talvez seja por este aspecto que a 

interação entre parceiros com entendimentos, pontos de vistas e habilidades complementares 

são buscadas e implementadas. Neste sentido, os atores nos fizeram crer que ao argumentarem 

sobre suas idéias, os parceiros podem ter à sua disposição subsídios para identificar 

inconsistências e falhas em seu raciocínio e, juntos, buscarem idéias, informações e 

referências para auxiliar na resolução dos problemas relacionados ao desenvolvimento de uma 

nova tecnologia. Para eles, isto parece ser uma maneira de fomentar capacidades de gerar 

alternativas, de identificar e analisar as vantagens e desvantagens de cada uma, de selecionar 

aquelas mais viáveis para que, enfim, possam tomar melhores decisões. 

Eles deixam evidente, mas nem sempre de maneira explícita, que atuar em uma rede 

de relacionamentos também é motivante, na medida em que sua atuação será observada, 

comentado e avaliado por pessoas da comunidade (rede) da qual eles fazem parte 

[BENBUNAN-FICH e HILTZ, 1999]. Além disso, ao expressar suas idéias em palavras para 

poder se comunicar com os outros membros, eles trabalham ativamente seus conceitos, 
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refletindo sobre os mesmos e refinando-os, trazendo uma melhoria à qualidade do trabalho e 

do aprendizado (SCHÖN, 1983). 

Por meio de suas experiências, o ator aprendeu que para este processo colaborativo 

acontecer, é necessário que os parceiros troquem informações (comunicação), assumam 

compromissos que resultem em níveis de organização (coordenação) e operem em conjunto 

num espaço compartilhado (cooperação).  

As trocas ocorridas durante a comunicação geram compromissos gerenciados pela 

coordenação que, por sua vez, organiza e dispõe as tarefas que tendem a ser executadas nos 

processos cooperados. Ao cooperarem uns com os outros, os parceiros têm necessidade de se 

comunicarem entre si para que possam renegociar e tomar decisões sobre situações não 

previstas inicialmente, o que aponta para o aspecto cíclico da colaboração. Através da 

percepção, os atores tendem a se informarem sobre o que está acontecendo, sobre o que seus 

parceiros estão fazendo e adquirem informações necessárias para suas atividades (ELLIS, 

GIBBS e REIN, 1991). 

Contudo, trabalhar em grupo demanda coordenação de seus membros. Sem esta 

coordenação, boa parte dos esforços de cooperação e de comunicação tende a ser 

desperdiçada. Além disso, outros fatores podem influenciar negativamente na cooperação 

como, por exemplo, problemas de assimetrias (SALOMON e GLOBERSON, 1989). Assim, para 

possibilitar a coordenação do grupo, os parceiros são induzidos a criar mecanismos que 

possam provê-los de informações sobre o que está acontecendo para que seja possível tomar 

decisões adequadas sobre os procedimentos a serem tomados no intuito de favorecer a 

cooperação. Algumas são sistematizadas, outras são criadas a partir de demandas específicas. 

Entretanto estas informações são fornecidas através de elementos de percepção que capturam 

e condensam as informações coletadas sobre a interação dos participantes. 
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A percepção tende a se apresentar como um conceito central nos processos 

empreendidos pelo ator organizacional. Ela permeia tanto a comunicação, como, também, a 

coordenação e a cooperação. A informação de percepção é gerada pelas interações que 

ocorrem no grupo, servindo para mediar toda a colaboração. Através da percepção, os 

parceiros podem tomar ciência do objetivo comum, do papel de cada um dentro do contexto, 

do que fazer, do como proceder, qual o impacto das atividades desempenhadas por ele e por 

seus parceiros, os limites de sua atuação, entre tantas outras atividades de um processo 

interacional. 

Em cada processo de desenvolvimento compartilhado de uma nova tecnologia, parece 

haver um estímulo fornecido pelas informações de percepção que possibilitam a ocorrência do 

entendimento compartilhado em torno de um objetivo de cooperação para resolução de uma 

tarefa, ou de todo o trabalho. Tendo a percepção das atividades dos parceiros e dos impactos 

que ocorrem no conhecimento gerado pela cooperação, os interagentes adquirem subsídios 

que os auxiliam na sincronização do trabalho, coordenando-se em torno de seus contextos 

individuais e ajustando-os de acordo com as contingências.  

Destes mecanismos, emergem elementos de percepção para que os parceiros possam 

interpretar eventos, prever possíveis necessidades e transmitir informações de maneira 

organizada. Isto parece ser necessário em virtude do grande fluxo de informações que são 

trocadas entre os parceiros, principalmente se a relação for com desconhecidos. Isto é feito na 

intenção de se coordenarem para realização de tarefas interdependentes ou não 

completamente descritas. 

A comunicação envolve a identificação de oportunidades, ou seja, compreender um 

problema e apontar soluções; dividir o problema; conhecer o negócio do possível parceiro e 

fazer uma aproximação pessoal; analisar as competências e identificar as 

complementaridades, bem como, a definição de compromissos mútuos.  
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Neste ponto, a literatura aponta que o início do desenvolvimento de uma nova 

tecnologia começa pela busca por oportunidades. Em nosso estudo, associamos essa busca à 

compreensão de um problema. Nesta fase, podemos afirmar que o ator organizacional 

também vai buscar nos seus clientes, nos concorrentes, nos funcionários, nos parceiros e nele 

próprio, idéias que possam vir a ser contempladas como oportunidades de negócios, como ele 

mesmo diz: 

Quando eu vou desenvolver uma nova tecnologia, ou eu parto de uma idéia 
que a gente acha que “os caras” (clientes) vão querer, que ninguém fez 
ainda, ou parto de alguma idéia veio de algum usuário (Ad.a:64). 
 

Ou seja, 

Conversando [...] Com os contatos da gente. Às vezes estando no próprio 
cliente e estando dizendo que determinada pessoa está precisando de 
determinada coisa. E aí o que é você faz? Você vai oferecer um serviço para 
determinada pessoa, você faz o negócio e aí você vê, se esse cara tem essa 
demanda, então você pode ter aí uma determinada demanda no mercado 
(Aj.a:174-176).  
  

 Como foi possível observar em nossas interações, a identificação de oportunidades é 

decorrência da comunicação intensa entre o ator organizacional e sua rede de 

relacionamentos. Além disto, está intimamente relacionada à sua capacidade perceptiva, ou 

seja, de estar apto a captar nuanças de seu ambiente. Neste sentido, seus processos de 

identificação e seleção de oportunidades diferem da visão prevalente, pois esta se fundamenta, 

basicamente, em processos de pesquisa estruturada e sistematizada. Em vez disso, o ator 

utiliza intensivamente sua rede para este fim, ele nos diz que “em geral eu diria que 99% de 

oportunidades de negócios da gente acontecem em torno de relacionamento” (Aj.a:180). Em 

uma dada ocasião, quando perguntamos como ele identificava uma oportunidade ele nos disse 

que algumas vezes era 

 [...] Simples, (...) foi um negócio tão besta, assim, veja: tem uma amiga 
minha que é cineasta, e ela volta e meia pedia para eu captar recursos para 
ela. [...] aí ela captou [...] e depois vivia chorando, que não tinha dinheiro. Aí 
eu comecei a conhecer outras pessoas do setor que diziam: “eu orcei 100 e 
gastei 110”. É porque a área é ruim (concluiu ele). (Gb.a:6).  
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Neste momento, ele nos disse que percebeu a oportunidade. Em suma, “a grande 

maioria dos processos de tecnologia novos surgem de uma demanda de um cliente ou de uma 

demanda interna da empresa. Assim foi a vida empresarial da gente até hoje” (Yc.a:33), mas 

que 

[...] você tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Não se fechar 
no seu próprio negócio. Na hora que o nosso negócio é sempre um negócio 
aberto para recepcionar outro, você abre muitas oportunidades. [...] Eu, ao 
invés de estar aqui com a Partec, está Manoel Amorim preocupado, está 
Herman, está o outro: “Geraldo, tem um negócio aqui...”. Até porque a gente 
se compromete, é a mensagem que eu vou levar para eles, que eu já tinha 
feito isso há muitos anos atrás. Então, na hora que você bota um bocado de 
consultor desses, parceiros, extremamente competentes técnicos, mas que no 
somatório é muito maior, não é verdade? (Gp.a:74-76). 
 

Neste sentido, o vínculo entre parceiros inseridos em uma rede de interações e a 

pesquisa voltada para a identificação de oportunidades, parece acontecer por meio da 

comunicação entre eles. Esta tende a ocorrer casualmente ou de forma não estruturada, 

podendo incidir em diversas etapas do desenvolvimento de um novo processo, produto ou 

serviço (DOSI, 1988; KLINE e ROSENBERG, 1986). As atividades desempenhadas pelos atores 

envolvidos no desenvolvimento de uma nova tecnologia nem sempre vão da pesquisa básica 

para o desenvolvimento tecnológico, como no modelo linear, mas podem assumir uma 

estrutura mais complexa muito mais parecida com um vórtice. Neste, o processo de inovação 

acontece de forma interativa, incremental e multidirecional (DOSI, 1988; FREEMAN, 1974; 

NELSON e WINTER, 1982; ROSENBERG, 1979).  

A rede, portanto, parece substituir as pesquisas, servindo como fonte de geração de 

oportunidades, na qual existe a possibilidade de idéias, contatos, demandas serem convertidas 

em produtos, serviços ou processos ofertados ao mercado, na medida em que  

[...] cria visibilidade. [...] você passa a receber informação [...] Então, esse 
tipo de informação começa a ser trocado, que é importante para todo mundo 
como empresário do setor. [...] Você passa a ser respeitado, você passa a ser 
enxergado como uma empresa importante para o setor e não mais aquela ilha 
distante, que ninguém está nem preocupado contigo. [...] numa reunião de 
sexta-feira, e diz: vamos ficar ali no Arsenal do Chope, ou vamos ali no 
Boteco ou no Paço Alfândega, vamos tomar um chope e conversar potoca. 
Vamos sair de uma reunião do Sebrae, como já foi o caso Práxis, tinha lá, sei 
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lá, 15 a 20 empresários e você junta “Gerino, Tuca, da Mídia Vox, vamos ali 
tomar um chope! [...], vamos tomar uma hora de chope. A gente merece. 
Vamos conversar besteira”. E ali você começa conversando besteira, o chope 
está gelado, está quente e acaba, muitas vezes, saindo negócio dali. “Porra, 
eu nem sabia que tu fazias isso, cara”. “Ah, tu tens uma atuação na Tim? Eu 
não tenho atuação na Tim. Me ajuda a entrar lá, cara. Vai te atrapalhar?”. 
“Não, de jeito nenhum. Eu ligo segunda-feira para fulano de tal, que é o 
gerente de TI, para avisar que te receba” (Yc.b:99). 
 

Inferimos que, em algumas situações, um ator pode acessar outro que apresente maior 

condição de viabilizar a solução de uma determinada demanda específica. Podem, ainda, 

utilizar sua rede de interações para avaliar a viabilidade de uma idéia. Em ambos os casos, o 

processo acontece por meio de intensiva comunicação entre os pares. Isto fica evidente 

quando, em certo momento, um dos atores nos diz que um de seus parceiros  

[...] tem uma vivência mundial enorme. Se eu pegar um produto e mostrar 
para ele, de repente ele diz: “_ Manoel, esse produto eu acho que é quente!” 
Porque [...] ele está ligadíssimo com o que está acontecendo no mundo, nas 
tendências mundiais (Mf.a:88). 
 

Desta forma, os atores compartilham com seus parceiros os riscos e custos inerentes ao 

processo, além de absorver informações fundamentais para solução de seus problemas 

organizacionais. Ademais, nestas interações, o problema tende a ser mais bem entendido e 

suas soluções mais adequadas, simplesmente pela articulação de idéias. Outra evidência da 

rede na identificação de oportunidades de negócios está explicita nos números, no volume de 

negócios realizados pelos atores. 

[...] eu tenho hoje parceiros estratégicos que estamos todos envolvidos em 
um projeto grande, onde uma empresa de Pernambuco que trabalha com um 
setor num software razoavelmente grande, fechou com dois clientes, um 
deles uma grande multinacional e o outro o maior distribuidor de remédios 
do Brasil. Um projeto enorme. E o cara sozinho não vai conseguir fazer, não 
vai dar conta das alterações e das coisas. Então, ele contratou a Facilit. [...] É 
uma solução grande onde você tem esse cara, a Facilit e uma outra empresa. 
Essa terceira empresa é ligada à qualidade, que tem umas ferramentas que 
vão garantir qualidade, tempo, entrega, etc. A Facilit vai garantir os 
programadores e toda a experiência que a gente tem de desenvolvimento 
com Delphi [...]. É ele quem tem o cliente, mas nós 3 estamos indo junto 
para o negócio. Tudo bem, que ele vai ganhar 10 vezes mais do que eu, mas 
eu vou ganhar um valor que vai dar, sei lá, 50%, 40% do meu faturamento 
no ano. Além do que, eu não teria como chegar nesse cliente grande, jamais 
(Mf.a:28). 
 

Ou quando nos fala  
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que 30 a 40% dos clientes que nós temos hoje foram indicados por clientes 
anteriores. [...] ou seja, é a sua própria rede que gera negócio (Et.a:279) 
 

Em nossas entrevistas, os atores mencionaram a importância de reconhecer um 

problema, mas também a necessidade de compreendê-lo, pois, de outra forma, não é possível 

solucioná-lo. Gadamer e Fruchon (1998) nos lembram dos riscos de se acessar erros e 

opiniões prévias quando se procura compreender um problema. Toda a bagagem intelectual, 

valores e opiniões prévias podem afastar o ator do fenômeno da compreensão. Neste sentido, 

passa a ser importante que o ator examine o problema a partir da fala daquele que está 

demandando por uma solução e não pelos seus próprios pensamentos.  

Assim, uma forma de seguir a orientação desses autores é não esquecer todas as 

opiniões prévias de terceiros e as suas próprias opiniões sobre um determinado assunto, mas, 

igualmente, manter-se aberto à opinião do outro. Portanto, para compreender um problema, o 

ator deve estar disposto a ouvir. Para Gadamer (1998), aquele que quer compreender não pode 

se entregar à casualidade de suas próprias opiniões prévias e ignorar a opinião de seus 

parceiros. De certa forma, percebemos que os atores percebem a importância do ouvir, na 

medida em que mencionam a necessidade deste entendimento. 

[...] eu preciso compreender o problema e entender onde está a inovação, 
qual é... Porque às vezes a solução não tem nada a ver com o que o cara 
(cliente) tinha pensado. Ou o que normalmente você pensaria. Às vezes a 
solução não é nem de informática. Por exemplo, pode não ser uma solução 
de informática. Então, o que acontece? Aí eu tenho que entender o que é 
que... Vamos supor que é uma solução inovadora, que é o caso, vamos 
pensar nesse caso dos cartões de crédito. Aí eu vou primeiro entender se esse 
problema existe mesmo, se tem uma maneira de solucionar, quanto é que sai 
ganhando em cima disso, por que ninguém fez isso ainda. Eu tenho algumas 
coisas que já passam por mim para eu entender. (Mf.b:196). 
 

Após nossas interações, inferimos que o fato de os atores organizacionais 

demonstrarem receptividade à opinião do parceiro, não pressupõe neutralidade ou auto-

anulamento, posto que esses atores carregam suas experiências e conhecimentos. 

Possivelmente, eles acreditam na importância de encontrar possibilidades de diálogos entre as 

experiências prévias dos parceiros, para que a melhores soluções e compreensões dos 
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problemas possam acontecer. Trata-se de uma ascensão a uma universalidade superior, que 

rebaixa tanto a particularidade própria, como a do outro (GADAMER, 1998). O problema recai 

no aprisionamento ao senso comum baseado no racionalismo, que tende a ser cego para aquilo 

que ele coloca diante do olhar essencial (HEIDEGGER, 1995). Não podemos deixar de 

mencionar a importância da rede de relacionamentos neste momento. Até que o problema 

esteja compreendido ele nos diz que não consegue 

“[...] ficar muito tempo me martirizando por conta de um problema sozinho. 
Eu, normalmente, compartilho o problema.. [...] Tenho aprendido, primeiro, 
que o volume de informação que a gente recebe hoje é um negócio absurdo. 
[...] Acabou aquela história de Fulano é um engenheiro calculista, 
especializado em cálculo estrutural. Só ele sabe fazer. Yves não é dono de 
verdade nenhuma, até porque tem muita informação que eu não consigo 
digerir, a grande maioria delas, na verdade. [...] você ter o acesso a essas 
pessoas, não hesitar em acessá-las e vice-versa, estar sempre disponível, 
porque isso é importante, tem que ser uma via de mão dupla. Eu tenho 
aprendido, Ricardo, que a gente só tem vantagem a tirar desse tipo de 
comportamento. Comportamento de manter esses relacionamentos ativos e 
construir novos relacionamentos sempre, porque sempre vai ter alguém para 
agregar valor ou te agregar uma informação nova e, conseqüentemente, 
agregar para o negócio da gente [...] (Yc.b:216, 221). 
 

Como mencionado na passagem acima, eles têm consciência da dificuldade provocada 

pelas dinâmicas do ambiente no que tange ao entendimento de problemas e desenvolvimento 

de suas soluções. Neste processo, lacunas entre o que se conhece e o que não se sabe que 

deveria conhecer para alcançar os objetivos propostos acontecem. Os erros, nesta fase, podem 

ser relevantes na medida em que podem inviabilizar sua organização e, em decorrência, a rede 

da qual faz parte, quer seja por abandonar o desenvolvimento de uma nova tecnologia que 

poderia se tornar sucesso, quer pelo inverso, apostar na solução de um problema não 

importante. Este risco, entretanto, parece ser um fator motivador para os atores 

organizacionais.  

Uma vez que percebemos que os atores entendem os problemas como sendo 

complexos, para dar maior foco e entendimento a este problema, bem como para apontar as 

melhores soluções, esses atores têm como prática dividi-lo em partes menores. Como eles nos 
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dizem: “Você tem que diminuir os problemas. Para diminuir os problemas, você os 

subdivide” (Mf.b:145). Desta forma, eles procuram tornar os problemas exeqüíveis, pois 

reconhecem que “não tem como resolver tudo de uma vez. Então, você tem que avaliar qual é 

o gargalo” (Gb.b:162). Ao identificar quais são estes, eles têm como inferir sobre qual a 

melhor maneira, segundo suas percepções e experiências, de começar a resolver o problema 

que, em nosso caso, é o desenvolvimento de uma nova tecnologia. Em outras palavras,  

“uma vez que eu elejo o que é essencial, eu foco nele. Foco para resolver, 
mesmo. Boto todas as energias para não desperdiçar energia com outras 
coisas” (Gb.b:169). Ao resolver o ponto crítico de um problema, “[...] eu 
destravo a velocidade... Primeiro você ver o todo e se concentrar no que é 
mais importante. Foca no mais importante. O resto vira perfumaria. Faço 
isso na vida, meu camarada, na vida” (Gb.b:162). 
 

Mesmo porque,  

Um problema pode ser resolvido de várias maneiras. Então, às vezes você 
até sabe das maneiras, analisa os riscos de cada uma delas de resolver, às 
vezes vai para um que não dá certo, tem que voltar para a segunda opção. 
Mas se você quebrou o problema, vai ser muito menor o [re]trabalho. [...] 
isso não tem solução. Eu não digo isso jamais. [...] Procure de outra maneira, 
veja, analise, converse, discuta. Veja por outro ângulo. (Mf.b:163; 210-212) 
 

Ao dividir o problema e entendê-lo em maiores detalhes, os atores passam a ter 

condições de apontar soluções. Como um dos respondentes nos diz: 

Depois que você subdivide, você tem que ver qual é a solução daquela 
subdivisão. Às vezes uma subdivisão tem várias soluções possíveis. Então, 
você fica naquela, qual é o custo de eu tentar ir pelo caminho A, caminho B 
ou caminho C? [...] Uma solução de um problema, às vezes, é trivial e as 
pessoas não enxergam. [...] Eu tento olhar de outra forma. [...]  
[...]eu tenho que analisar por todos os ângulos. Às vezes dá trabalho. [...] e aí 
depois que eu consigo compreender o problema, agora vamos ver qual a 
maneira de solucionar. [...] Tento olhar por outra visão. Tento mudar a visão, 
porque você não pode olhar um problema de um ângulo só. Mude o lado, 
pense como o cliente, pense como o problema, tente pensar como várias 
pessoas para você entender tudo. Na hora que você consegue compreender: 
ah, a solução é isso. [...] É, porque você tem que ir atrás de como é a melhor 
solução, quem são as melhores pessoas para resolver. Aí você faz aquela... 
Tem uma área de pesquisa, você tem que pesquisar. §176 (Mf.b:173, 176, 
200-204, 226) 
 

A rede de relacionamentos também se torna uma referência nesta etapa do processo. É 

um momento em que tende a ser intensa a comunicação para compartilhar informações entre 

um determinado ator e sua rede de relacionamento. Eles nos dizem que este compartilhamento 
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tem como finalidade melhorar a articulação de seus pensamentos, idéias, achados e 

conclusões. Isto parece acontecer como atividade redutora dos riscos que aumentam, 

provocados, entre outras razões, pelas dúvidas relacionadas ao fato de estarem ou não 

tomando as decisões certas. Aqui, entram em cena a experiência e o portfólio de parceiros, 

que, em seu conjunto, minimizam estas lacunas. Notamos que eles procuram ter a melhor 

visão possível dos processos, das etapas a serem seguidas, das funcionalidades necessárias ao 

desenvolvimento da nova tecnologia. Neste sentido, eles buscam um entendimento plural da 

aplicação, da solução dessa aplicação. 

[...] o grande segredo de tecnologia, [...] A grande história é você descobrir 
ovo de Colombo, é você saber o que é que parece óbvio e ninguém está 
enxergando. Porque eu acho que a genialidade passa por enxergar o óbvio, 
porque o óbvio, por sua natureza, ninguém quer enxergar, porque é óbvio. 
Mas quando você olha para o óbvio e vê a falha, você entende e arruma uma 
forma de arrumar a falha do óbvio, aí você vira estrela. E eu acho que 
primeiro é essa identificação, assim, do que é e do como fazer (Gb.a:117). 
 

Num processo baseado na plausibilidade, a certeza do cumprimento de todas as fases 

não necessita ser buscada para que seja possível avançar no processo qualquer de geração de 

uma nova tecnologia (WEICK e SUTCLIFFE, 2001; WEICK, SUTCLIFFE e OBSTFELD, 2005), 

entretanto, é salutar obter a maior quantidade de informação possível para diminuir a 

quantidade de lacunas ou mesmo minimizar a dimensão daquelas que porventura existam, 

pois, assim, a geração de sentido acontecerá de forma mais rápida. Notamos que, ao avançar 

no processo, ou seja, quanto mais o problema é compreendido e suas possíveis soluções 

apontadas, os atores se sentem mais confiantes. A todo o momento, eles avaliam seus 

procedimentos em um contínuo processo recursivo, indo constantemente buscar referências na 

sua rede e, na medida em que os considera positivos, percebemos que aflora neles um 

sentimento de vitória, de realização e, principalmente, de autoconfiança. Ao mesmo tempo em 

que aumenta a imersão no problema, os atores podem perceber que irão necessitar de 

parceiros com outras expertises para auxiliar na solução do problema como um todo. Neste 

ponto, quanto maior for a rede de relacionamentos à qual cada um está conectado, mais ágil 
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será o processo. Os elos fortes, bem como os fracos (GRANOVETTER, 1973) passam a ser 

fundamentais. Mas quem são estes elos? 

Os atores nos fazem crer que um dos aspectos mais importantes em todo o processo de 

desenvolvimento de uma nova tecnologia é o conhecimento pessoal de cada parceiro e as 

práticas cooperativas de suas organizações. O entendimento mútuo é, então, adquirido como 

resultado de tal prática cooperativa que acontece no decorrer da conversação. No contexto 

cultural, as bases tipificadoras assumem vital importância, uma vez que influenciam a forma 

das expressões de linguagem produzidas pelos parceiros (BERGER e LUCKMANN, 2002).  

Este também é um procedimento natural na constituição de relacionamentos de 

negócios, o modelo AESR já indica a importância das avaliações episódicas. Conhecer um 

parceiro e suas práticas, também é um momento por demais delicado, porque “Ninguém 

confia no outro 100% na primeira vez que olha. E as atitudes dessa pessoa é que vão 

ampliando” (Mf.b:77) estes níveis de confiança. 

Quando se comunicam com seus pares, eles deram indicações de que não estão cientes 

de todas as expressões e significados, porque suas atenções parecem estar voltadas para o 

propósito e para os efeitos das mensagens. Isto é mais evidente nas situações em que estas são 

direcionadas ou vêm de um desconhecido. Quando há algum tipo de confusão de significados, 

ou seja, de entendimentos ou outros problemas quaisquer, o conhecimento sobre as estruturas 

de linguagem utilizadas é imediatamente trazido como foco central, numa tentativa de reparar 

o desentendimento. 

Uma vez que trabalham com artefatos de TI, muitas vezes as afinidades estão 

relacionadas não apenas aos aspectos individuais, mas também técnicos. Para eles, nos 

pareceu que a importância desta homogeneidade auxilia na construção de confiança e de 

validar argumentações, como nos mostra no exemplo abaixo: 
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[...] Afinidade técnica é importante porque quando eu disser, olhe, vai levar 
tanto tempo, eu vou cobrar isso. Se não houver afinidade técnica, ele pode 
pensar que: “será que precisa desse tempo, mesmo?” Quando você não 
domina, tudo o que o cara fala é suspeito. Afinidade técnica é importante 
porque ela é quem gera confiança. “Fulano, enquanto tempo você 
desenvolve isso para mim?” Aí o cara diz: “com minha equipe, uns dois 
meses e meio”. Aí, você olha e diz: é. Você tem noção técnica suficiente 
para saber que aquilo não é absurdo. Como ele não deu nenhum número 
absurdo, você começa a confiar no que ele diz. Então, isso é 
importantíssimo. Afinidade técnica, que fomenta confiança e a busca do 
objetivo comum. (Et.b:68) 
 

Mais adiante, um dos entrevistados complementa que a não-existência desta afinidade 

e os ruídos são enormes, sendo, muitas vezes, intransponíveis e a comunicação não acontece 

A gente vende a nossa inovação. [...] Agora, quando alguém que chega para 
você e diz: “olhe, a empresa tal disse que tem também (a ‘mesma’ solução 
ou produto) e está com a metade do preço”. Aí, você diz: sim, mas não é essa 
a tecnologia e eu vou te mostrar porque. Ele não entende. Como ele não 
entende daquilo, entre bits e bytes e reais, ele só entende de reais. Essa é a 
linguagem que ele fala. Então, o velho problema está aí. Quando ele tem 
uma afinidade técnica, ele vai entender (Et.b:116).  
 

Percebemos, na passagem acima, que o nível de [des]confiança também é um 

sentimento mútuo entre os atores entrevistados. Aqui, se mostrar, ter visibilidade, construir 

uma imagem de honestidade, seriedade, competência, de um indivíduo que assume e cumpre 

seus compromissos parecem ser consideradas ações redutoras destes riscos e, 

conseqüentemente, aumentam a atratividade destes atores enquadrados neste perfil nas mais 

diversas redes de relacionamentos. Uma de suas estratégias para se tornarem conhecidos é 

participar de feiras, eventos e entidades de classe. Nestas, eles buscam realizar o maior 

número de interações possíveis, mesmo porque eles, igualmente, obtêm muitas informações 

que, se bem utilizadas, podem alavancar o desenvolvimento de tecnologias de sucesso 

comercial. 

Para melhor conhecer um parceiro e assim construir condições relacionais de prazos 

mais longos, eles têm uma predisposição a utilizar um meio de comunicação altamente 

primitivo conhecido como: conversação. É nela que ele busca indícios de competências, 
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habilidades, conhecimentos, caráter, compromissos entre outras informações que, em seu 

conjunto, possam levar as interações a níveis aceitáveis de confiança.  

Este é um momento percebido por eles como delicado, uma vez que os processos 

comunicativos não estão estabelecidos e a possibilidade de surgirem conflitos, decorrentes de 

entendimentos equivocados são elevados (FORD, 1980).  

O que é mais desafiante é esse processo inicial de abrir o coração do cara e 
conseguir abrir o teu também. Essa construção da relação de confiança. Isso 
é um desafio grande, porque depois que isso está posto à mesa, o resto fica 
muito mais fácil. Principalmente, quando é um contato, Ricardo, por 
exemplo, que você acabou de ter. [...] Aquela pessoa que você nunca viu, 
num segundo, terceiro encontro você começar a tentar entender um pouco o 
negócio dele, isso acontece normalmente mais com cliente, não é? Esse é o 
momento, sem dúvida, mais difícil. Normalmente, você fica mais receoso 
[...]. Você fica com medo de não estar sendo evasivo. Você fica preocupado 
o tempo todo em estar sendo coerente nas colocações. Às vezes, um termo, 
uma vírgula pode dar um entendimento errado para o cara. E você está ali, 
obviamente, e aí é só um depoimento meu, é só uma questão de você 
acreditar no que eu estou dizendo. A gente está com a melhor das boas 
intenções. A gente está, na verdade, querendo entrar na empresa do cara, 
óbvio, querendo ampliar o nosso negócio, mas realmente com a intenção de 
ajudar. [...] Então, isso é uma das coisas que me preocupa muito, na hora em 
que eu estou abordando, seja um cliente, seja um parceiro. Será que esse cara 
está entendendo que eu estou aqui querendo, na verdade, foder ele ao invés 
de ajudar? Será que ele não está entendendo a minha real intenção de boa 
vontade da gente construir alguma coisa junto, se for o caso de um parceiro 
ou se for o caso de um cliente que eu quero, obviamente, entrar lá, mas ele 
vai estar contratando uma empresa séria, que está preocupada de verdade 
com o negócio dele? Isso é muito complicado porque você não consegue 
passar isso com facilidade, nem de uma hora para outra. (Yc.b:174-176) 
 

Inferimos que, para eles, não há como construir um perfil de possíveis parceiros sem 

que alguns questionamentos sejam feitos. Estes tendem a ser percebidos como momentos 

críticos, nos quais a experiência e a percepção dos interagentes auxiliam no encaminhamento 

do processo, norteando suas atitudes e comportamentos. Seus erros e acertos do passado são 

acessados, na medida em que fazem parte de seus estoques de conhecimento e os auxiliam a 

buscarem informações primárias do ainda desconhecido parceiro.  

Entretanto, tão logo tenham estas informações, os respondentes nos disseram que eles 

acessam sua rede de relacionamentos na intenção de triangular os dados fornecidos, 

notadamente aqueles que apresentaram inconsistências. Esta é uma das dificuldades, ou seja, 
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“filtrar o que é verdade, o que é mentira. Isso é que é o pior, porque é muito desconfortável 

você duvidar das pessoas. É muito desconfortável, mas, às vezes, é preciso” (Gb.b:84). Em 

outras palavras, é um momento de “separar o joio do trigo [...] é perceber o que é real e o que 

é irreal” (Gb.b:124).  

Um dos entrevistados é enfático ao afirmar que seus melhores parceiros são aqueles 

que compartilham das mesmas bases tipificadoras, que  

“É falar a mesma língua. [...] Isso é importantíssimo. Então, a gente procura 
ver o currículo das pessoas. Quando eu digo currículo, não é o currículo 
formal. É a história dele. Precisa conhecer as pessoas, ver alguma coisa que 
elas já fizeram, porque dizer que faz, todo mundo diz que faz. Você precisa 
ver. (Et.b:70) 
 

Temos a percepção, após nossas interações com os atores organizacionais, de que estes 

primeiros contatos são repletos de lacunas e situações que demandam sensemaking. É um 

momento rico em intuição, na qual a percepção é ativada em níveis elevados. Mesmo porque 

é a confiança que está se buscando. Com ela, os atores afirmam que vem a velocidade, 

redução de custos de transação, viabilizações, negócios. Alguns atenuantes são utilizados e 

mencionados com freqüência, entre eles o fato de o possível parceiro ter uma estrutura de 

empresa, como eles mesmos alertam que há muitos oportunistas na área de negócios. 

[...] muito mais sucesso nos negócios com parceiros que geram empregos. 
[...] E eu acho que quando o cara gera emprego, ele tem muito mais 
responsabilidade social, mais responsabilidade política. É um desafio para 
pagar a folha, para pagar os impostos, para pagar o aluguel, para pagar as 
contas, telefone, energia. Então, esse tipo de gente é muito mais difícil ser 
um mau caráter, de ser uma pessoa que só queira levar vantagem (Gb.b:70). 
[...]Os melhores parceiros da Tempest são empresas que os donos das 
empresas são as pessoas oriundas de tecnologia. Ou seja, a Tempest se deu 
muito bem com uma empresa que tinha uma história parecida, tanto as 
empresas quanto as pessoas. Então, os nossos melhores parceiros até hoje e 
que a relação de confiança é fortíssima, que a gente resolve tudo por 
telefone, depois manda para assinar, sabe, e o que está feito, está feito, ou a 
gente ganha dinheiro juntos ou a gente se fode juntos... (Et.b:26). 
 

No que se refere ao conhecimento das práticas corporativas os atores as entendem 

como um reflexo do gestor da organização, pois, como assinala um deles: “Uma empresa é 

uma invenção. Uma pessoa não é uma invenção.” (Et.b:128). Assim, eles buscam  



 

 

320

[...] mapear a relação de empresas como relação de pessoas, porque isso eu 
conheço. [...] Então, para mapear relacionamento, parceria, isso eu não 
conheço, esse nível de abstração eu não entendo. Aí mapeio de coisa que eu 
entendo: pessoas. Eu mapeio coisas mais tangíveis para mim (Et.b:129). 
 

Salientamos que este nível de [des]confiança em relação aos parceiros não impede que 

eles venham a fazer parceria, entretanto a confiança tende a migrar do parceiro para as 

Instituições Públicas. Nestes casos, contratos formais são realizados, mesmo assim, os custos 

do processo e as incertezas que percebemos existirem nos atores em relação à capacidade das 

Instituições públicas (notadamente o Poder Judiciário) em fazerem os parceiros cumprirem o 

acordado em tempo hábil, limitam, em muito, estas práticas. O que eles nos deixaram foi a 

impressão de que preferem trabalhar dentro do modelo de confiança mútua.  

O ter o perfil correto das pessoas. E às vezes você sabe que não tem. E aí, 
meu amigo, é o seguinte: a tua análise de custo x benefício, o dinheiro que 
você tem na mão, ou não tem. Então, vamos ao perfil errado e o pesadelo vai 
demorar mais. (Mf.b:252). 
 

Ao passar por um processo de conhecimento de um parceiro, as experiências oriundas 

dos erros e acertos associados a este processo passam a fazer parte do vivido de cada uma das 

partes envolvidas. Inferimos que a cada nova experiência, o conjunto de parceiros a serem 

considerados aumenta à medida que, com mais experiência, um ator adquire a capacidade de 

manipular maior volume de informações em uma determinada situação. Eles são categóricos 

em afirmar que um parceiro não pode ser igual a você, posto que este outro precisa agregar 

conhecimentos, experiências, capacidades, competências, ou seja, expertises que tendem a 

aumentar os recursos da rede. Mais uma vez, a rede parece ampliar, consideravelmente, este 

conhecimento, pois ele passa a ter acesso não só a sua rede de relacionamentos, mas também 

às redes de relacionamentos daqueles com os quais interage.  

[...] Se eu quebro um problema principal e depois tenho determinada coisa, 
aí minha rede de relacionamento também serve para solucionar. [...] Eu 
conheço muita gente. Desde a época da faculdade eu faço muitos amigos. Eu 
gosto muito dessa parte de relacionamento. Aí, do cara que hoje está como 
diretor de empresa ao cara que é o arquiteto não sei da onde. Pego o telefone 
do cara, ligo e digo: olha, estou com um problema assim, assado. Ele não 
enxerga todo. Ele está enxergando um pedacinho. Como é que eu saio disso? 
Aí o cara diz: “rapaz, olhe, eu conheço um cara...” E aí eu vou atrás. Ou 
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então: “dá uma olhadinha na Internet em tal canto. Vê isso não sei aonde” 
(Mf.b:186). 
 

Neste ponto, os compromissos passam a ser delineados e, aqueles assumidos 

possivelmente irão nortear os processos nas interações que, por seu turno, modificam o estado 

da relação e têm efeito sobre as atividades das partes. Assim, ao se comunicarem, os parceiros 

tendem a se concentrar no nível de argumentação, apresentando suas idéias, negociando 

compromissos e justificando suas atividades, por exemplo. Podemos inferir que, para os 

atores do cluster: comunicar é compartilhar. Temos um sentimento, após nossas interações 

com membros do cluster, de que o funcionamento de uma rede de interações parece depender, 

fundamentalmente, da informação e da eficiência da comunicação entre seus membros 

(MELODY, 1994). 

A conversação e, conseqüentemente, a troca de informações entre parceiros unidos 

com o objetivo de desenvolver novas tecnologias têm como uma de suas funções gerarem 

compromissos (WINOGRAD e FLORES, 1987). Para garantir o cumprimento destes, bem como 

a realização do trabalho colaborativo através da soma dos trabalhos individuais, parece ser 

necessária a coordenação das atividades ficou evidente em suas falas que assim eles o fazem. 

Esta coordenação os organiza para evitar que esforços de comunicação e de cooperação sejam 

perdidos e para que as tarefas sejam realizadas na ordem correta, no tempo correto e 

cumprindo as restrições e objetivos. Em suma, em um processo que envolve uma articulação 

das tarefas e o gerenciamento do andamento delas. O que chamamos de pré-articulação é o 

que os atores chamam de planejamento de atividades necessárias para preparar a colaboração, 

atividades normalmente concluídas antes de o trabalho colaborativo se iniciar. Neste aspecto, 

encontramos evidências de que os atores realizam o mapeamento destes objetivos em tarefas e 

alocam estas entre os parceiros mais aptos e disponíveis para realizá-las (GRANOVETTER, 

1973; WEICK e SUTCLIFFE, 2001).  
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Nos foi dito que ao alocar as tarefas, é importante que o gestor do projeto tenha uma 

preocupação com o equilíbrio, tanto no volume do que se irá realizar, como na remuneração 

pelo esforço. Como vimos, princípios de eqüidade são fortes entre os membros do cluster e 

por este motivo devem permear as atitudes dos atores em suas interações de negócios. 

Inferimos que, para eles, esta remuneração pelos esforços não está associada apenas aos 

aspectos monetários, mas também podem se fazer presentes outras moedas, outros valores, 

como podemos ver nas passagens abaixo: 

Olhe, vamos observar a natureza. A natureza é equilíbrio. É dia, é noite, é 
verde, é seco, é claro, é escuro, é perda, é ganho. [...] A vida é um equilíbrio. 
Você pode estar num momento de felicidade total. Daqui a pouco tem 
alguma coisa, assim, que te puxa, um baque, para tu enxergares alguns 
valores que deixastes de enxergar. Então, a vida é um equilíbrio, em 
qualquer relação que se estabeleça. Não adianta dividir agora. Pode ser 
conjugal, comercial, afetiva, no plano de amigos, de conhecidos, de vizinho, 
no trânsito, seja onde for. [...] Então, você deve enxergar as trocas na hora de 
uma parceria, e você deve fundamentalmente descobrir onde é o equilíbrio 
das coisas. [...] E o equilíbrio disso não está em ganhar mais ou ganhar 
menos, não. O ganhar mais e menos do valor monetário, o que os 
economistas nos fazem entender a toda hora, eu não acho que isso seja 
razoável, não, porque têm outras questões que estão em torno de um negócio 
que às vezes valem mais do que dinheiro. (Gb.b:114). 
 

Após nossas conversas, temos a percepção de que as tarefas de colaboração 

desempenhadas pelo ator são originadas dos compromissos assumidos na comunicação. Os 

parceiros se coordenam de forma a garantir a execução das tarefas, respeitando suas 

interdependências. Quando decisões e êxitos dependem da integração de diferentes membros 

de uma rede, nos pareceu ser importante para os entrevistados que cada um conheça o 

progresso do trabalho dos demais parceiros, como, por exemplo: o que falta para o término, 

quais são os resultados preliminares, etc. Mais uma vez, as métricas e os sistemas de controle 

são utilizados na intenção de disponibilizar elementos de percepção para prover informações 

sobre o que fazer e sobre o que os parceiros estão fazendo. Sem tal contexto, o ator não pode 

medir a qualidade de seu próprio trabalho com respeito aos objetivos e progressos do grupo, 

como já alertava Dourish & Belloti (1992).  
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Nos deparamos com situações comentadas pelos atores em nossas conversas que 

existem outras situações de coordenação que demandam, segundo eles, informações de 

percepção. Isto acontece quando um parceiro precisa saber o que fazer para prosseguir seu 

trabalho, dentro de uma construção coletiva. Com estas informações, a coordenação das ações 

nas atividades cooperativas torna-se possível, de forma que as ações sejam realizadas na 

ordem previamente estabelecida, no tempo acordado, e cumprindo restrições (previstas ou 

não). Eles nos dizem que, nesta fase, o problema recai em saber se o que está sendo feito está 

fazendo certo ou errado. Ao perguntarmos como sabem que algo está errado, um dos atores 

nos responde: 

É o resultado. O resultado do negócio, o resultado econômico, o resultado 
financeiro, técnico, a qualidade, o prazo de entrega, o cronograma. Então, 
você tem métricas. [...] Você só consegue gerenciar o que você consegue 
medir. Não tem jeito. Já cansei do pessoal estar trabalhando e final do mês: 
Fulano, quantas linhas de código fulano produziu esse mês? Foi bem menos 
que o mês passado. Vamos olhar a complexidade! Era mais complexo. Então 
isso explica. Se você não tiver métrica, acabou. Fica tudo no eu acho, eu 
acho. Você quebra e não sabe (Et.b:79-122). 
 

Encontramos evidências de que esta forma de pensar permeia o pensamento dos 

demais entrevistados. Para nós, estes procedimentos também servem para fornecer 

informações de percepções relacionadas aos fluxos e processos relacionados ao 

desenvolvimento da tecnologia, ou seja, para alertar as partes se está ocorrendo conflitos de 

interesse, incapacidade na realização de tarefas nos parâmetros acordados, entre outras. 

Encontramos indícios de que mecanismos de controle também são utilizados, pelos atores, 

para apontar falhas na coordenação. Falhas estas, muitas vezes, oriundas de discordâncias 

entre as expectativas de um parceiro e as atividades de outro que possivelmente são 

decorrentes de erros de comunicação, de percepção ou de diferenças da interpretação de uma 

determinada situação ou de interesse. Nestes casos, os atores deram sinais de que têm uma 

predisposição para iniciarem conversações na intenção de solucionar os conflitos e restaurar o 
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equilíbrio dos canais de comunicação e de cooperação (O'REILLY, CHATMAN e ANDERSON, 

1987).  

Se as respostas às perguntas “O que está acontecendo?” e “O que devo fazer em 

seguida?” forem satisfatoriamente apresentadas, os parceiros terão o que Easterbrook (1995) 

chamou de entendimento compartilhado. Para criarem este entendimento compartilhado, os 

atores precisam, por vezes, utilizar o contrato formal. Para eles, é uma forma de esclarecer o 

que cada um vai fazer e, principalmente, para dirimir dúvidas que porventura existam sobre 

estes compromissos. Dois ou mais parceiros possuem entendimento compartilhado de uma 

situação se eles têm expectativas equivalentes sobre ela. Acreditamos que o entendimento 

compartilhado é o que fornece dados para que um ator e seus parceiros envolvidos no 

processo construam seu próprio contexto de trabalho. Este contexto, aliado às informações 

relativas às intenções sobre um objeto de cooperação, tende a fornecer a percepção necessária 

para que a mesma ocorra.  

Cooperação é entendida por eles como o trabalho conjunto dos parceiros em torno de 

uma meta ou objetivo comuns. Isto significa que eles usarão seus conhecimentos para apoiar o 

desenvolvimento do projeto compartilhado, aproveitando as novas informações obtidas para 

aperfeiçoar o seu próprio conhecimento. Assim, a interação entre os parceiros, ou entre um 

ator e os recursos que lhe estão disponíveis, em geral tem como meta alcançar o objetivo do 

projeto compartilhado. Como resultado destas interações, parece haver uma série de novos 

acontecimentos que podem implicar um conjunto de informações. Estas, por sua vez, criam 

uma condição que possibilita haver a geração de uma estrutura cognitiva (sentido), na qual os 

parceiros buscarão conhecimentos para planejar e coordenar interações posteriores.  

Para tal, nos pareceu ser fundamental que o ativador da rede ou o gestor do projeto 

tenha experiência e percepção acurada, bem como, conheça bem as expertises de seu grupo de 

trabalho (rede).  
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[...] A experiência de conhecer bem a equipe que você trabalha. Se você 
conhece bem a equipe que você trabalha é mais fácil, se você tem 
experiência com ela, fica mais fácil de você alocar rapidamente as pessoas e 
passar para o próximo ponto. Se tiver, também, recurso disponível é uma 
coisa que facilita bastante, porque você vai atrás do cara onde ele estiver 
(Mf.b:260). 
 

Neste sentido, possivelmente a finalidade dos elementos de percepção na cooperação 

pode estar vinculada ao fornecimento de um contexto que possibilite, aos interagentes 

envolvidos no desenvolvimento de uma nova tecnologia, agir na direção do objetivo comum 

complementando as atividades e expertises de seus companheiros. Portanto, eles acreditam 

que a cooperação requer fundamentalmente coordenação das atividades e compartilhamento 

de informações e conhecimento. A nosso ver, os elementos de percepção também possibilitam 

aos parceiros anteciparem ações e necessidades e conhecerem as intenções dos companheiros 

do grupo de forma a tornar viável a prestação de assistência ao trabalho deles quando for 

possível e necessário. Na fala dos atores inseridos no cluster de empresas de base tecnológica, 

encontramos evidências de que as métricas e os sistemas de controle também auxiliam no 

acompanhamento destes processos de colaboração. Temos um sentimento, a partir de nossas 

entrevistas, de que os resultados das fases, das etapas necessárias à solução do problema, bem 

como os parâmetros de qualidade, tempo de execução, comprometimento e tantos outros são 

vistos como referências e passam a servir de subsídio para avaliação dos processos. Mas, em 

sendo um evento cooperado, o desenvolvimento de uma nova tecnologia segue uma lógica na 

qual algumas fases do modelo apresentado na literatura prevalente (KOTLER e KELLER, 2006) 

estão presentes apesar de aparecerem na estrutura processual de forma não-linear, mas sim em 

um formato circular. 

Como foi possível observar, conhecer os parceiros parece estar associado ao conforto 

que níveis baixos de [des]confiança trazem para os atores em suas interações cotidianas 

voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. Este conforto também tende a estar 
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relacionado à possibilidade de redução de conflitos, muitas vezes provocados por ruídos na 

comunicação.  

Emergiu de nossas conversas que uma de suas maiores preocupações no conhecer um 

parceiro recai na dificuldade de identificar no outro o que é verdade, daquilo que não o é, bem 

como o de passar uma imagem de que seja atraente aos seus pares, ou seja, o que realmente é 

a verdade? O que pauta estes parâmetros de verdadeiro? O fato de afirmar que é capaz de 

realizar uma determinada atividade, sem ser, mas mesmo sabendo que poderá entregar o 

acordado, pois tem acesso a fontes que podem realizá-la, é verdade ou mentira? Quais os 

padrões, ou melhor, a flexibilidade ética para alegar até que ponto isto é verdade ou não? 

Inferimos, a partir de nossas conversas, que esta flexibilidade existe. Uma vez que existe a 

capacidade de cumprir o acordado, parece haver uma conivência, mas não é conclusiva nossa 

percepção. 

Ainda em relação à questão da verdade e da mentira, achamos estar muito mais 

relacionada à minimização de conflitos que levem a possíveis prejuízos. Afirmamos isto 

baseado nos princípios de comprometimento dos atores. Ou seja, eles alegam categoricamente 

que preferem ter prejuízos a deixarem de cumprir um acordo. Entretanto, como seres 

relacionais, as soluções ofertadas envolvem muitos outros atores, ou seja, muitas vezes, eles 

recorrem a terceiros para auxiliá-los no oferta do produto ou serviço. Estes terceiros, por 

exemplo, ao não cumprirem os compromissos assumidos, podem inviabilizar todo o processo, 

posto que o procedimento esteja organizado em uma cadeia de etapas e acontecimentos. 

Nestes casos, o gestor do projeto tende a assumir o problema. Eles são enfáticos em 

afirmarem que, nestes casos, preferem arcar com possíveis prejuízos e que, em hipótese 

alguma, permitirão que o contratante seja prejudicado por causa de problemas relacionados a 

estes terceiros. Entretanto, por não serem ligados a organizações de grande porte, eles têm um 

limite para assumirem riscos, pois dificilmente teriam condições de arcar com uma grande 
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perda financeira, por exemplo. Associa-se a isto a desconfiança nas Instituições, como o 

Judiciário, a fazer cumprir um determinado contrato ou mesmo auxiliar na restituição de uma 

provável perda. Acreditamos que, pela maneira como falam, o modelo da confiança é para 

eles uma forma de garantia, de redução de custos, de agilidade e velocidade nos processo de 

inovação.  

Eles também demonstram ser indivíduos “carentes de afeto”. Em outras palavras, eles 

fornecem indícios que, ao tratar todos como amigos, parecem procurar evidenciar a idéia de 

que existe algo a mais que um simples negócio. Mas seria isto possível, com tantos conflitos e 

jogos de interesses oriundos de uma ambiente de negócios?  

Eles nos deixam a impressão de que buscam, na medida do possível, melhorar a 

qualidade dos relacionamentos por meio do respeito e valorização dos seus pares de tal modo 

que seja possível criar um ambiente no qual as partes tenham segurança para operar, para 

realizar suas atividades. Percebemos que eles olham para a ética como uma manifestação do 

ser humano através de sua ação (pessoal ou coletiva) e do seu modo de viver o dia-a-dia. 

Acreditamos que, para eles, a ética pode ser considerada uma garantia que se constrói numa 

comunidade pelo respeito que todos mantêm entre si e pela garantia de que leis, contratos e 

compromissos serão resguardados. Quando os relacionamentos têm qualidade e nível, eles, 

por si mesmos, valem como uma norma que rege de modo natural a vida dos parceiros 

envolvidos em algum tipo de processo. Em nossa forma de ver este fenômeno, inferimos que 

o princípio é válido embora pare diante da fragilidade de caráter de humanos que tendem a 

agirem em seus cotidianos de negócios por razões menos nobres. 

Ao intencionar coisas semelhantes reconhecendo limitações e importância dos 

parceiros, os atores criam uma predisposição à geração de respeito pelo outro. Percebemos 

que eles buscam manter um ambiente, onde o relacionamento tende a ser baseado no 

profissionalismo, confiança, cooperação, integração e respeito às diferenças individuais, 
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mesmo porque estas últimas são o que os torna atraentes entre si. Evidenciamos a existência 

de atitudes de compartilhamento de conhecimentos e experiências, notadamente voltadas para 

o aprimoramento de expertises, de métodos e processos com o intuito de estar cada vez mais 

bem posicionado em sua rede de relacionamentos e, em decorrência, melhora o 

posicionamento de sua rede de relacionamentos em relação a outras. Por fim, consideramos 

ser interessante a busca dos atores pela construção de uma imagem por meio do estímulo e da 

prática de condutas éticas, quer individual ou coletiva. 
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6 Algumas considerações 

 

O sentido existe e está relacionado com o motivo do agir humano e se constitui na 

consciência do indivíduo, que se individualizou num corpo que evoluiu por meio de processos 

sociais (BERGER e LUCKMANN, 2004). A consciência, entretanto, é sempre a consciência de 

algo, existe somente quando dirigida para um objeto, para um objetivo. Este objeto 

intencional é constituído pelas diversas realizações de síntese da consciência a partir de 

memórias, percepções ou imaginações (WEICK, SUTCLIFFE e OBSTFELD, 2005). Lembramos 

que este é o motivo que nos levou a utilizarmos o desenvolvimento de uma nova tecnologia 

como objetivo para a constituição de um relacionamento de negócios. Em outras palavras, 

foram as demandas geradas pelo desenvolvimento de uma nova tecnologia que utilizamos 

como fator motivador para a construção de relacionamentos. 

Como vimos na seção que versou sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, a 

literatura prevalente, bem como os “especialistas” inseridos nela, tendem a utilizar modelos e 

soluções que consideramos compatíveis com organizações de grande porte, porém, para as 

menores, geram processos dispendiosos e, muitas vezes, ineficientes. São indicados 

procedimentos compostos por uma seqüência de atividades como, por exemplo, geração de 

idéias, seleção de idéias, desenvolvimento e testes de conceito, desenvolvimento da estratégia 

de marketing, análise do negócio, desenvolvimento do produto, teste de mercado e a 

comercialização propriamente dita, para descrever como devem acontecer os processos de 
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desenvolvimento de novas tecnologias. Além do que, eles versam muito mais sobre as ações e 

muito pouco sobre as reações das partes envolvidas. 

Salientamos, ainda, que este modelo, sustentado pelas teorias clássica e neoclássica 

(modelo linear), pode ser considerado carente de ajustes e adequações por se apoiar, 

excessivamente, na pesquisa científica como fonte de informação para o desenvolvimento de 

novas tecnologias, além de implicar uma abordagem seqüencial - descoberta científica, 

invenção, industrialização e mercado (FURTADO e FREITAS, 2004). Ademais, é um processo 

que tende a ser tecnocrático, com uma visão da inovação tecnológica associada à construção 

de artefatos e de desenvolvimento de conhecimentos específicos relacionados com produtos e 

processos. Por ser um modelo linear, ele despreza as atividades externas à P&D (como 

apresentada pelo mainstream), ao considerar a inovação tecnológica relacionada somente à 

invenção, produção e comercialização e não a um processo social. Ademais, em quase todos 

os casos, tanto a literatura, como os especialistas alegam que mesmo seguindo os passos 

“cientificamente estruturados”, não existe garantia de que o produto, o serviço ou o processo 

inovador (nova tecnologia) terão sucesso. 

Ao adentrarmos no ambiente das micro, pequenas e médias empresas, notamos que 

havia uma demanda por criar uma ruptura com os ditames da corrente prevalente, pois os 

atores organizacionais sentiam dificuldades para seguir a linearidade proposta, notadamente 

pelas dificuldades de desenhar os ambientes em que operam, posto serem estes instáveis e 

mutantes. Além disto, este fenômeno pode estar relacionado à falta de conhecimento 

sistemático dos modelos prescritos pela administração de marketing ou, como estamos mais 

propensos a pensar, pela inviabilidade oriunda da falta de recursos necessários para tal 

processo e pela incapacidade do modelo em gerar soluções que sirvam para o 

desenvolvimento de novas tecnologias no contexto que eles operam.  
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A partir de nossas interações, os atores apresentaram uma capacidade de ver os seus 

ambientes e os processos envolvidos nas atividades de desenvolvimento de novas tecnologias 

no cotidiano de negócios das organizações como sendo complexos. Acreditamos ser esta a 

razão pela qual eles tendem a utilizar modelos mais interativos e flexíveis para a solução deste 

problema organizacional, quando comparado ao modelo linear prevalente (KLINE e 

ROSENBERG, 1986).  

Em outras palavras, enquanto a literatura prevalente e os especialistas inseridos neste 

mainstream indicam que, para desenvolver uma nova tecnologia, o processo é visto como 

uma seqüência de fases ou etapas que acontecem de maneira linear, que se origina nas 

atividades de pesquisa e leva à produção e comercialização; em um modelo interativo, o 

processo é circular e o centro da inovação passa a ser a percepção86 do ator organizacional. A 

partir de esta forma circular de operacionalizar o desenvolvimento de novas tecnologias, os 

atores organizacionais demonstram a relevância que imputam a combinação de interações 

tanto no interior das organizações, como entre aquelas que formam a rede de relacionamentos 

no qual estão inseridos, quando na busca por uma solução coletiva para seus problemas 

organizacionais. Assim, acreditamos que o modelo linear, para este grupo de atores, pode ser 

considerado como uma opção e não mais a opção.  

O desenvolvimento de novas tecnologias a partir de um único ator já foi questionado 

pelo IMP-Group (HÅKANSSON, 1989) e, ao que nos parece, está cada vez mais distante da 

prática das organizações de micro, pequeno e médio portes inseridas no cluster de base 

tecnológica da PMR. O mesmo acontece no que se refere à adoção do modelo linear 

prevalente. Assim, cada um dos atores organizacionais parece ter ido buscar, no seu vivido e 

na sua experiência do cotidiano de negócios, referências norteadoras para suas atividades 
                                                 

86 Perceber, para este artigo, é adquirir conhecimento, por meio dos sentidos, do que está acontecendo e do que 
as outras pessoas estão fazendo, mesmo sem se comunicar diretamente com elas (BRINCK e MCDANIEL, 1997). 
Para possibilitar uma colaboração fluida e eficiente, a percepção torna-se um fator fundamental na 
comunicação, coordenação e cooperação de um grupo de trabalho. 
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relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias. A nosso ver, estas podem ser 

entendidas como elementos de ligação entre certas atividades de transformação e transação de 

recursos em um processo orquestrado pelo ator organizacional. Desta forma, o seu 

desenvolvimento é um fenômeno essencialmente de redes, na medida em que afeta as 

atividades, os recursos e os relacionamentos do ator organizacional (HÅKANSSON, 1989). 

Percebemos que diferentes atividades são sistematicamente relacionadas entre si e que, 

em seu conjunto, formam um padrão que norteia as atividades dos atores organizacionais em 

seus cotidianos de negócios. Eles deixaram transparecer em nossas conversas, que este padrão 

está fundamentado em princípios (e.g., éticos e afetivos) que estão, de alguma maneira, 

institucionalizados entre os membros do cluster e, portanto, constituem parâmetros de 

socialização. Ou seja, num ambiente cujos novos entrantes tendem a vir de processos de spin-

offs87, a socialização destes novos atores tende a estar acontecendo a partir destas bases 

tipificadas. Esta institucionalização é percebida por eles como pré-requisito de eficiência ou 

até mesmo de condição existencial e, portanto, cultivada e protegida. 

Em nossas interações, notamos também que o ator apesar de realizar algumas das fases 

contempladas no ciclo clássico de desenvolvimento, ele as combina com os altos níveis de 

interatividade da prototipação88 (SCHRAGE, 1996), consideradas pelo modelo tradicional 

interessantes, mas quase sempre inviáveis por serem dispendiosas.  

                                                 

87 O termo “spin-off” é empregado para designar uma empresa nova fundada por pessoa que saiu de um instituto 
de pesquisa, universidade (instituição), incubadora ou ainda outra empresa (ROBERTS, 1991). 

88 Prototipação é o processo de construção de um modelo. No processo de desenvolvimento de novas 
tecnologias, os protótipos são utilizados para auxiliar os projetistas e desenvolvedores. Estes protótipos são 
modelos funcionais construídos a partir de especificações preliminares para simular a aparência e a 
funcionalidade, ainda que de forma primitiva e incompleta, de uma nova tecnologia em desenvolvimento. 
Através de sua utilização, os clientes, bem como aqueles que irão desenvolvê-la, poderão interagir, avaliar, 
alterar e aprovar as características mais marcantes da tecnologia proposta (CERPA e VERNER, 1996). Neste 
sentido, o protótipo é considerado uma valiosa ferramenta, pois ajudam na avaliação de alternativas de design a 
qualquer estágio do processo de desenvolvimento. O emprego da prototipação possibilita a conversão das 
especificações básicas, ainda que algumas vezes intangíveis, em um modelo operacional tangível, ainda que 
limitado, da tecnologia desejada. O feedback recebido dos parceiros, obtido a partir da utilização de um modelo 
do sistema com o qual eles podem interagir, facilita a obtenção de respostas e avaliação, feedback este que será 
utilizado para, eventualmente, modificar e ajustar tarefas e compromissos anteriormente acordados bem como 
criar novos. 
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O modelo incremental se faz presente no desenvolvimento de suas soluções, uma vez 

que propõe a geração e desenvolvimento da nova tecnologia em pequenas partes operacionais, 

chamadas “incrementos” (PRESSMAN, 2003). Estas são usadas para contínuas avaliações dos 

requisitos e detecções de falhas ou deficiências. No final do ciclo, um novo incremento é 

gerado, normalmente incorporando o incremento anterior. Neste sentido, tecnologias 

desenvolvidas por um ator organizacional para uma situação se tornam recursos 

[conhecimento] que podem ser aplicados na solução de outros problemas, ou servirem de 

subsídio para a evolução de uma tecnologia criada. Entretanto, contrariando a visão 

prevalente, um dos maiores resultados não é necessariamente o sucesso comercial do produto 

(output), mas o próprio processo em si. 

Inferimos, após nossas análises que existe no ator organizacional a percepção de que 

estar inserido em redes de interações é pré-requisito para a geração de novos negócios tanto 

por agregar uma base concentrada de clientes, quanto por reduzir os riscos e facilitar a 

descoberta de oportunidades de negócio. Este processo de construção relacional pressupõe 

uma série de ações que, por sua vez, demandam esforços que serão empreendidos caso os 

atores vejam sentido em realizar. Percebemos que, quanto mais forte é percepção da 

importância em se engajar numa parceria voltada para a solução de um problema 

organizacional (desenvolvimento de uma nova tecnologia), mais forte tende a ser a motivação 

para empreender esforços direcionados à constituição destas parcerias. Para os atores, estes 

esforços, muitas vezes, estarão associados aos processos de resolução de conflitos e 

conturbações, inerentes às parcerias interorganizacionais. 

Observamos que os atores organizacionais têm uma predisposição para construir 

conhecimentos através de interações que ocorrem entre a cultura e o pensamento e, dessa 

forma, tendem a resgatar a visão de contexto da complexidade retratada por Morin (2003). 

Assim, uma vez que eles são indivíduos que vêem sua existência dentro de determinados 
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contextos, eles tendem a se compreenderem a partir de suas conexões e relações com uma 

determinada realidade contextual da qual fazem parte como “membros” (WEICK, 1995). Desta 

forma, as diferenças existem, são percebidas e também buscadas, pois, para nós foi uma 

maneira que eles encontraram para encontrar complementaridades (QUINN, 1985, 2000).  

Consideramos que os atores organizacionais inseridos no cluster de empresas de base 

tecnológica da RMR estão caminhando para se tornarem seres multidimensionais que não 

mais estejam limitados pela percepção dos cinco sentidos. As intuições, as emoções e os 

sentimentos tendem a integrar o processo de construção de conhecimentos. O mundo, para 

eles, ou seja, seu ambiente de negócios, mesmo fragmentado, parece ser percebido como 

sendo composto por uma coleção de “coisas” separadas, em constante movimento, no qual 

nada é definitivo, e tudo é apenas plausível. O conhecimento gerado por eles também tende a 

não ser estático, mas processual e dinâmico, ou seja, um devir (HARVEY, 2003). 

A forma pela qual percebem o mundo, parece ser articulada de tal maneira que possa 

permitir o diálogo entre várias realidades, posto que seja neste ambiente complexo que eles 

vivenciam o multidimensionalismo do conhecimento e interrogam as construções reflexivas 

de conhecimento (MORIN, 2001). Nesta sociedade de informações os atores organizacionais 

parece que estão aprendendo a se comunicar e negociar significados para que sentidos sejam 

gerados e apreendidos em seus cotidianos de negócios. Temos a percepção de que para eles, 

esta é condição de sobrevivência. Atrelado a isto, está a capacidade que estão desenvolvendo 

de resolver problemas, de sintetizar contextos e situações, de tomar de decisões, bem como a 

habilidade de gerar conhecimento novo (sempre). 

Assim, inferimos que os relacionamentos de negócios são entendidos por eles como 

sendo fundamentais na dinamização de cadeias integradas de recursos, não apenas por serem 

formadas por atividades que agregam valor, mas também, pelo fato de que ao agregarem 

esforços de cooperação, apresentam vantagens, tais como: a diluição do risco, o 
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compartilhamento de recursos para se evitar a duplicação onerosa de esforço independente, a 

maior geração de flexibilidade e um melhor acesso a know-how e à informação. (CLEGG e 

HARDY, 1999).  

O reconhecimento de oportunidade concebido por Hills, Lumpkin e Singh (1997) 

como sendo a percepção da possibilidade de potencial para o desenvolvimento de um novo 

empreendimento ou da melhoria significativa de um negócio já existente, ou seja, novas 

tecnologias, coaduna com a dos atores organizacionais. Em nossas conversas, eles nos fazem 

crer que as redes de interação dos quais fazem parte representam oportunidades para 

alavancar negócios (i.e., identificar oportunidades). Portanto, no processo de análise de 

oportunidades em um contexto de redes, os atores tendem a considerar como elementos 

estruturais a capacidade de aprendizagem, a cultura da gestão das relações inter e intra-

organizacionais e as condições favoráveis ao compartilhamento dos recursos, bem como seus 

resultados. Em suma, percebemos que há um sentimento dos atores organizacionais de que as 

oportunidades podem ser crescentes para eles, no caso de suas organizações serem 

beneficiadas pelo relacionamento com outras, posto que estas podem não só parcerizar, mas 

também subcontratar seus serviços.  

O acesso às redes interorganizacionais é potencializado por indivíduos, que Morger 

(2000) denomina ativador de rede89. É este ator que inicia o processo de desenvolvimento de 

uma nova tecnologia, é ele quem estabelece os primeiros contatos e relações estratégicas com 

os demais parceiros (e.g., clientes, fornecedores, governo, concorrentes, entidades de apoio e 

demais instituições), buscando captar informações sobre fatos que possam constituir ou 

converter as oportunidades de negócio em algo passível de permuta. Estas relações aprimoram 

o desempenho inovativo da rede do qual faz parte na medida em que as atividades de 

aprendizagem e inovação são aperfeiçoadas por tais informações.  

                                                 

89 O termo definido no original denomina-se network activators. (Nota dos autores). 
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O processo de inovação, segundo o qual oportunidades são convertidas em novas 

tecnologias, gera novos clientes e novos mercados, explorando as mudanças providas pelo 

ambiente a partir da atuação dos ativadores de rede (MORGER, 2000). A importância de um 

contexto de relações interativas para a geração e difusão de inovações está associada à 

sinergia tecnológica de aprendizagem que ocorre no processo de atividades de transações 

entre parceiros (learning-by-interaction).  

Acreditamos que processos como estes tendem a ganhar força num cenário de redes, 

na medida em que essas relações não ficam restritas apenas a aspectos impessoais e de 

transações de valores de trocas, devido à exigência de relações próximas e duradouras entre 

essas organizações e seus atores para o compartilhamento de conhecimentos tácitos 

(HIRATUKA e GARCIA, 1998; MORGER, 2000). Assim, em ambientes permeados pela incerteza, 

como é o que os atores operam, eles acreditam que são incapazes de absorverem todo o 

conhecimento e informações necessárias, bem como adquirirem competências e habilidades 

específicas para solucionarem todos os problemas em seu cotidiano de negócios. Mesmo 

perdendo em autonomia, eles sabem que, em rede, ganham em capacidade de solução de 

problemas, ou seja, ganham em flexibilidade no âmbito das relações de complementaridade 

com os demais agentes aos quais se integram (FORD, GADDE, HÅKANSSON et al., 2003; 

MAZZALI e COSTA, 1997). 

Como vimos, a literatura do IMP-Group evidencia a existência de conexões entre os 

investimentos de capital, as racionalizações do dia-a-dia e o desenvolvimento de novas 

tecnologias. Estes temas também foram recorrentes na fala dos atores. Percebemos neles, 

grande preocupação nos investimentos em infra-estrutura que viessem a facilitar ou viabilizar 

suas atividades comerciais. Seus processos cognitivos relacionados à geração e apreensão de 

sentido parecem acontecer na medida em que novas demandas vão aparecendo em seu 

cotidiano. Estas, em seu conjunto, geram mudanças aparentemente mínimas, mas que ao 
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longo do tempo, tendem a aumentar a eficiência das atividades de transformação e transação, 

bem como a conectividade entre os elementos da rede. O desenvolvimento de novas 

tecnologias, por seu turno, é visto como motivador para as duas primeiras, na medida em que 

significa mudanças das atividades de transação e, em algum nível, também mudanças nas 

atividades de transformação (HÅKANSSON, 1989). 

Håkansson (1989), baseado nos trabalhos de Sahal (1980) e de Steindl (1980), afirma 

que estes três tipos de atividades, desempenhadas pelos atores de uma rede de interações, 

constituem o processo de evolução tecnológica da rede. Este processo, como foi possível 

observar em nossas entrevistas, não acontece de forma linear e planejada, como o próprio 

IMP-Group já reconhece. O que percebemos em nossa inserção no cluster é um caos 

ordenado, uma consciência da forma como se deve agir e proceder nas situações conhecidas 

(experienciadas e tipificadas) e também nas desconhecidas (lacunas). 

Ao se deparar com o desconhecido, os atores têm uma inclinação a recorrerem aos 

princípios éticos e de justiça como suporte as suas decisões. Em decorrência, encontramos 

evidências de que suas atitudes e ações também são norteadas por estes pilares. O 

conhecimento do ambiente que os cerca e as contingências com os quais se deparam norteiam 

a maneira como estes atores organizacionais sistematizam suas ações diante do desconhecido, 

sempre a partir de sua experiência prévia (i.e., uso).  

Eles salientam que o acúmulo de experiência acontece naturalmente a partir de seu 

cotidiano ou por meio de processos formais como treinamentos e cursos, por exemplo. Esta 

experiência é muito mencionada em suas falas e apontada como decisiva nos processos de 

tomada de decisão, fato que corrobora a dinâmica de geração de sentido, posto que este 

acontece a partir de fragmentos de conhecimento de um ator que, por um processo cognitivo 

de construção incremental, vai preenchendo lacunas até o ponto em que seja possível tomar 

uma decisão com o menor risco possível dentro do contexto da decisão. Como um jogo de 
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formação de palavras, esse indivíduo interagente acessa uma a uma as letras (peças) e vai 

formando a palavra (preenchendo as lacunas), que não é indicada até o momento que é 

possível inferir sobre tal palavra. Igual a um jogo, arriscar uma palavra quando ainda existem 

muitas lacunas é uma aposta, na qual não se tem certeza de acerto, mas é plausível a escolha e 

o fato de conceber uma possibilidade de acerto. 

Assim, quanto mais experiência (estoque de conhecimento) tem um determinado o 

ator, maior tende a ser a gama de combinações possíveis para o preenchimento de lacunas, 

não esquecendo que estas estão sempre associadas às incertezas de suas conseqüências 

futuras. É o vivido que fornece ao ator a direção ou mesmo o propósito de “arriscar”, bem 

como indicações de que é o melhor a se fazer em uma determinada situação. Em outras 

palavras, qual, como, quando e para quem e com quem desenvolver uma nova tecnologia (i.e., 

lacunas).  

Salientamos que esta consciência parece estar limitada à capacidade perceptiva dos 

atores no que se refere à interpretação de dados coletados por instrumentos formais ou pelos 

seus sentidos, bem como de sua capacidade de antever ou estimar as tendências de mercado. 

Eles deixam transparecer em suas falas que a maioria de suas atitudes em relação ao 

desenvolvimento de uma nova tecnologia não é neutra, ou seja, livre de vieses. Percebemos 

que existem sempre interesses envolvidos. Apesar disto, eles procuram minimizar a existência 

destes interesses alegando que existem limites morais para suas atividades, o que traz uma 

conotação política ao processo. 

As experiências de sucesso, quer sejam suas quer de terceiros, passam a ser 

consideradas como parâmetros de referência e as emoções percebidas nestes momentos 

arquivadas para serem posteriormente utilizadas na formatação e constituição de pistas que 

possam preencher possíveis lacunas oriundas de processos de inovação em seus cotidianos de 

negócios. Assim, ao aplicarem estas experiências no desenvolvimento de novas tecnologias, 
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algumas poderão auxiliar em muito e assim ser consideradas importantes enquanto outras não 

terão nenhuma utilidade, sendo consideradas de pouco valor. 

Ao que nos pareceu, as relações de interdependência entre os parceiros tendem a 

crescer em ambientes como um cluster. Cada parceria, ou relacionamento em potencial, é 

vista pelos atores como uma possibilidade real de criação de uma nova tecnologia. Nesse 

sentido, cada ator é percebido pelo outro como um parceiro em potencial, na medida em que 

ele é o meio para que seja possível adquirir ou controlar recursos. No que se refere à 

operacionalização do processo de desenvolver novas tecnologias, os atores do cluster realizam 

atividades que não coadunam com os modelos lineares prevalentes, como mencionamos 

anteriormente. O que percebemos em nossas conversas com eles é que em suas empresas 

normalmente não existe um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Temos ciência de 

que não há como desenvolver novas tecnologias sem pesquisa, entretanto notamos que os 

atores inseridos nestas empresas pelas mais diferentes razões não as realizam de maneira 

estruturada, como aprendemos nos cursos de administração ou de metodologias. Em vez 

disso, eles desenvolvem metodologias próprias, muitas vezes, caóticas e não sistemáticas. A 

pesquisa para eles é um procedimento que está fundamentalmente baseado na percepção e nos 

instrumentos empíricos criados por eles. Quase sempre isto acontece por meio da importação 

de conhecimentos de outros e sua adaptação à realidade na qual estão inseridos.  

Como os atores estão inseridos em organizações sem grandes recursos para construir 

seu conhecimento individualmente e, ao mesmo tempo, são organizações de conhecimento 

intensivo, o artifício criado para suprir a demanda por dados e informações que irão servir de 

subsídio ao desenvolvimento de novas tecnologias, tão necessárias à sobrevivência da 

organização e, conseqüentemente do ator, parece ser a sua rede de interações. Ao interagir e 

expor suas idéias, o ator articula e reformula o problema por meio dos fluxos de informações 

e insights que permeiam os diálogos nas suas interações. Desta forma, parece ser no processo 
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dialógico, que o conhecimento é construído de maneira incremental. Esse é um processo no 

qual fragmentos são captados pela percepção e articulados, a partir da plausibilidade, com 

estruturas existentes no estoque de conhecimento, visando estruturá-los de tal forma que gere 

sentido para as partes. Ao mesmo tempo em que este sentido é gerado, ele também é 

legitimado na medida em que é questionado. Ao questionar, novas lacunas aparecem e um 

novo ciclo tem início. Este processo recursivo e retrospectivo tende a perdurar até um 

momento em que exista um conjunto de informações e conhecimento suficiente para a 

construção de um protótipo. A partir deste ponto, ciclos semelhantes acontecem, contudo de 

maneira mais focada. 

O processo de aprendizagem oriunda de pesquisa e desenvolvimento acontece de 

forma diferente do que indica a visão prevalente. Ao olharmos para a maneira pela qual o ator 

realiza suas atividades, percebemos a existência de dois sistemas. Em um primeiro, estão os 

parceiros (indivíduos) envolvidos num processo de dialogia entre si. Este sistema intermedia e 

estimula um outro composto por processos de comunicação, coordenação e cooperação que, 

por sua vez, modera e estimula o primeiro. Entretanto todo este processo está envolvido pela 

percepção dos interagentes, na medida em que esta é essencial para a o sensemaking.  

Para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, os atores se comunicam para 

compreender o problema e apontar soluções, atividades desempenhadas por aquele que deverá 

ser o ativador da rede; para dividir o problema. Sem dúvida, os processos que o levam a 

conhecer o negócio do possível parceiro bem como realizar uma aproximação pessoal 

também são centrados na comunicação. É também por meio de processos dialógicos que 

acontecem as análises de competências e identificação de complementaridades. Acoplar 

competências já está mais próximo dos processos de coordenação e do ato de formalizar e agir 

em cooperação. 
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A aprendizagem tende a ir aumentando à medida que as interações evoluem, o próprio 

processo é o que mais agrega valor à rede, pois é nele que a aprendizagem acontece. Esta, por 

sua vez, parece ser considerada mais importante para eles do que o resultado comercial de 

tecnologias desenvolvidas, pois fornece aos atores conhecimentos de outras fontes de 

conhecimentos, competências, habilidades em sua rede de interações, contrariando o 

pressuposto de que o sucesso de um projeto está nos seus resultados e não nos processos.  

Uma vez conhecido, o parceiro pode vir a ser uma excelente opção em uma situação 

futura, ocasião em que algumas etapas do processo de desenvolvimento de novas tecnologias 

podem ser superadas, pois já existe conhecimento entre as partes em termos de 

comprometimento, expertises, entre outras redutoras de desconfianças. Em seu conjunto, este 

conhecimento mútuo tende a agilizar o processo, aumentando a velocidade da realização do 

projeto de desenvolvimento da nova tecnologia. Este incremento de velocidade, muitas vezes, 

é o suficiente para viabilizar uma oportunidade, trazendo para a parceria, vantagens em 

relação àquelas que, pelos níveis mais elevados de desconfiança, são naturalmente mais 

lentas.  

Ao conversarmos com os atores organizacionais, notamos que a aprendizagem oriunda 

de seus processos de sensemaking é quase que instantânea, ou seja, acontece nas interações e 

é mediada pela percepção. Vale salientar que esta mesma velocidade também torna este 

conhecimento aprendido obsoleto em intervalos de tempo cada vez menores. Inferimos a 

partir de nossas interações que a valorização do processo se deve ao fato de a aprendizagem 

relacional ser menos volátil que a tecnológica. Portanto os parceiros estão fortemente ativados 

e sensíveis aos fluxos de informação e conhecimento, pois, estão num processo de 

sensemaking, em um contexto, no qual, qualquer input, por mais simples que seja, pode ser 

decisivo para a viabilização da oportunidade de negócio. 
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Pelas características de seus processos, acreditamos que o momento de maior nível de 

aprendizagem destes atores não está na fase de pesquisa, mas sim no desenvolvimento da 

nova tecnologia. Como podemos observar nos modelos tradicionais e lineares relacionados ao 

desenvolvimento de novas tecnologias, o processo de pesquisa e de desenvolvimento (P&D) 

está separado, em um momento são feitas as pesquisas e em um outro o desenvolvimento. No 

caso do ambiente no qual interagimos, notamos que tudo parece acontecer quase que ao 

mesmo tempo. Os atores pesquisam enquanto desenvolvem e enquanto aprendem, portanto o 

sentido de se relacionar também nos parece estar associado ao aprendizado. 

Acreditamos que os spin-offs, ou desenvolvimento horizontal, parece ter surgido como 

conseqüência destas limitações e demandas que mencionamos. Como não há meio de as 

pequenas e médias empresas terem departamentos de P&D, tal como descrito pela literatura e 

práticas prevalentes, um ator organizacional precisa criar condições para realizar esta sua 

tarefa. Assim, a partir de sua rede, os “departamentos” de que necessita para a solução de seu 

problema relacional. Neste sentido, sua “organização em rede” assume arranjos mutantes que 

se adaptam aos diferentes tipos de demandas. Como coordenador do projeto de 

desenvolvimento, por exemplo, este indivíduo relacional orquestra o que percebe como sendo 

o melhor conjunto de parceiros. Assim, o conhecimento de sua rede, das expertises de seus 

parceiros e do nível de [des]confiança que permeia a atmosfera relacional, bem como a sua 

atratividade, passa a ser importante e fundamental para que este ator consiga os engajamentos 

necessários num tempo hábil. O tempo assume papel importante, em contextos nos quais o 

ciclo de vida das tecnologias, bem como o ciclo em que um conhecimento se torna obsoleto, é 

cada vez mais curto.  

No sistema cooperado como este que observamos, os membros de uma rede se 

comportam como se fizessem parte de uma mesma “organização virtual”. Neste sentido, cada 

ator, ao perceber uma oportunidade que não lhe interessa ou não faz parte de sua expertise ou 
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foco, mas o é de um parceiro seu, ele o indica ou o informa sobre a oportunidade. Ao fazer 

isto de maneira natural, ele cria um ambiente benéfico e profícuo, onde todos ganham. A 

reciprocidade passa a ser a moeda. Ajudar hoje pode significar uma indicação amanhã, o que 

nos lembra o princípio da dádiva nos termos de Mauss (1974)90. 

Inferimos que o spin-off é utilizado para otimizar o processo, funcionando como um 

catalisador desta aprendizagem, fornecendo aos atores informações basilares para a 

construção de novas tecnologias que, nas grandes corporações, são desenvolvidas de maneira 

vertical nos seus departamentos. Além do que, este arranjo tende a facilitar aspectos 

relacionados à rentabilidade, diluição dos riscos e substancial incremento na velocidade dos 

processos de inovação e de aprendizagem.  

Os controles, ou sistemas de métricas utilizados por eles para acompanharem o 

processo, ao que nos parecem, têm suas origens no próprio projeto cooperado. Em seu 

conjunto, estes fornecem informações de percepção que tendem a gerar ajustes de curso (por 

meio da comunicação) dos processos no sistema comunicação-coordenação-cooperação na 

intenção de restaurar equilíbrios. Assim, estes elementos de gestão, na forma como é 

praticada pelo ator em seus processos, intensificam ou ampliam estímulos que serão 

percebidos pelos atores e que poderão gerar atividades voltadas para a percepção, considerada 

por nós como o elemento de ligação deste sistema.  

No modelo de spin-offs como construído pelos atores e identificado por nós em nossas 

interações, não conseguimos perceber a existência de um horizonte relacional para cada um 

dos atores, pois observamos, a partir de sua capacidade de deslocamento, que existe a 
                                                 

90 A dádiva produz vários tipos de alianças, entre elas as econômicas, jurídicas e diplomáticas (incluindo-se aqui 
as relações pessoais de hospitalidade). Mauss (1974) define a dádiva de modo amplo. Para ele, inclue não só 
presentes como também visitas, festas, comunhões, esmolas, heranças, um semnúmero de “prestações”, entre 
essas, até mesmo os tributos, podiam ser vistos como uma forma de dádiva. Esta é uma de suas proposições 
que aguardam futuros desenvolvimentos. Voltando à tese principal do Ensaio: nele se postula um entendimento 
da constituição da vida social por um constante dar-e-receber. Mostra ainda como, universalmente, dar e 
retribuir são obrigações, mas organizadas de modo particular em cada caso. Daí a importância de entendermos 
como as trocas são concebidas e praticadas nos diferentes tempos e lugares, e que elas podem tomar formas 
variadas, entre elas se encontra a retribuição pessoal (MAUSS, 1974). 
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possibilidade de eles transitarem num sem número de redes. Uma vez que os atores buscam 

criar fluxos de comunicação nos quais informações e conhecimentos são transferidos entre os 

parceiros em uma rede de interações, acreditamos que seja esta uma das razões para que um 

modelo de desenvolvimento cooperado e horizontal funcione. Entretanto devemos lembrar 

que este intercâmbio tende a ser é nutrido por níveis de [des]confiança considerados 

aceitáveis pelos interactantes.  

Portanto inferimos que deva haver uma intensificação na busca pelo entendimento da 

confiança, pois este é um termo que, em nossa opinião, parece ser decisivo e absoluto para os 

estudos deste novo tipo de arranjo organizacional a partir desta nova dinâmica pós-industrial, 

que olha para o desenvolvimento a partir de uma abordagem horizontal. 

Aliado à [des]confiança, encontramos também, na fala dos atores, o princípio da 

integridade que os leva a empreender relacionamentos com aqueles que demonstram, de 

alguma forma, ser capazes de realizar o acordado, bem como ter o sistema de valores morais e 

interacionais compatíveis e, portanto, considerados ou avaliados como possuidores de baixos 

níveis de [des]confiança. Estes são considerados “parceiros de confiança” com os quais eles 

afirmam fazer “negócio tranqüilamente”. Para nós, esta tranqüilidade pode estar relacionada à 

memória que ele tem das qualificações do parceiro e da não necessidade de buscar garantias 

redutoras de risco. O que acelera consideravelmente o processo de desenvolvimento de novas 

tecnologias, bem como reduz seus custos, sejam eles financeiros ou não. A velocidade, mais 

uma vez, aparece pelo fato de o processo não ter sido retardado pela busca de mecanismos 

externos que pudessem prover às partes níveis aceitáveis de [des]confiança. Isto não implica 

que não haverá controle, mas estes serões bem menos rígidos no que se refere ao processo 

como um todo e se concentrarão bem mais nos aspectos técnicos.  

Portanto, os achados deste estudo sugerem que quanto mais fortes forem os laços 

relacionais entre os parceiros, maior será o foco dado ao processo, mais elevado será o nível 
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de interação e o fluxo de informações entre os eles. Em outras palavras, nestes casos, os atores 

não realizam grandes esforços no que se refere à busca por informações, ao conhecimento do 

parceiro, de suas práticas corporativas e à regulação (contratos e formalizações), focalizando 

toda a sua energia no processo de inovação, de desenvolvimento de novas tecnologias.  

É relevante lembrar que os modelos do IMP-Group, por exemplo, fundamenta esta 

confiança nos contratos (CROTTS e TURNER, 1999; FORD, 2002; SINGH e SIRDESHMKH, 2000). 

Ora, devemos lembrar que grande parte dos estudos que fundamentaram suas teorias foram 

realizados na Inglaterra, Noruega, Suécia, França, EUA, entre outros países os quais 

apresentam instituições fortes o suficiente para fazerem com que as partes cumpram seus 

contratos, ou seja é uma confiança no aparato Institucional. Será que esta mesma realidade se 

faz presente em nosso país? Para os atores organizacionais a resposta parece ser não, pois eles 

percebem grande fragilidade nos sistemas de regulação existentes no Brasil, como 

mencionamos anteriormente. 

Cabe, portanto, salientar a posição das redes organizacionais como espaço vulnerável 

às ações oportunísticas, que denotam um caráter predatório para os objetivos estratégicos das 

alianças nas redes de interações, principalmente quando existem grandes assimetrias de poder 

entre os parceiros, com tendências a criar empecilhos ao desenvolvimento destes ambientes de 

interação (redes e clusters). Assim, os atores na medida em que têm consciência da 

importância de evitar estes tipos de situações negativas, e dessa forma agem, ou seja, esses 

atores organizacionais parecem interessados em criar uma atmosfera profícua de 

desenvolvimento, tanto para eles como para suas organizações, principalmente no que 

concerne à sinergia, inovação tecnológica e geração de oportunidades de negócios. Esse 

expediente de barganha de empresas mais fortes com relação às mais frágeis é considerado, 

por nós e por eles, como uma prática que muito se distancia da ética na geração de 

oportunidades de negócios, pois o termo que poderia ser aplicado a esta atitude poderia ser o 
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oportunismo, segundo a qual um ou mais dos membros da rede a utilizam como forma 

unilateral de maximização de vantagens (DEED’S e HILL, 1999; RAUD, 1999). 

Talvez seja por esta razão que eles, atores, percebem grande risco e, assim, têm receio 

de realizarem parcerias com estes grandes players não só pelo desconhecimento de suas 

metodologias de trabalho, como pela impessoalidade das interações, pois, nestas grandes 

corporações, não existe, na maioria dos casos, um indivíduo, mas sim um cargo. Neste 

sentido, este cargo, ao ser ocupado por outro indivíduo qualquer, existe grande probabilidade 

de haver uma mudança na maneira pela qual as relações passaram a acontecer. Como existe 

uma tendência de estas grandes corporações não terem interesse em formalizar as intenções de 

parcerias, elas muito utilizam seu tamanho (poder) para obter vantagens unilaterais, como 

evidenciaram nossos entrevistados em mais de uma situação. Ademais, em nossas interações, 

foram muitas as vezes que os atores mencionaram situações nas quais tiveram prejuízos e, 

curiosamente, havia sempre uma grande empresa envolvida.  

Um estudo registrado por Srour (2000), junto a 642 executivos brasileiros, ilustra o 

paradoxo existente no país entre um discurso formalista e uma prática organizacional carente 

de posturas de integridade moral nas relações de interdependência. Essa informação assinala 

uma preocupação relativa à aplicabilidade de modelos de cooperação e reciprocidade, num 

cotidiano em que o imperativo do oportunismo é a posição inelutável das transações entre 

grupos e indivíduos e onde os favoritismos, subornos, dribles e embustes são recursos 

indispensáveis a uma sobrevivência competitiva. Embora nocivos ao fortalecimento da 

confiança e cooperação interorganizacional, tais expedientes são comuns nas articulações de 

redes de negócios. Esse fato instaura um clima de instabilidade nas transações com os demais 

atores da rede, principalmente porque alguns deles não tencionam estabelecer contratos 

formais com parceiros menores, justamente para assegurar os ganhos decorrentes da prática 

do oportunismo. Como contraponto a este oportunismo, percebemos sua busca por criar uma 
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imagem de seriedade, comprometimento, honestidade, entre tantos outros atributos de uma 

pessoa íntegra, ética e justa, em suma, alguém confiável.  

A prática das redes de cooperação e a existência de relacionamentos de negócios 

parece ser um fenômeno real para os atores organizacionais entrevistados, que olham para as 

interações e os relacionamentos como propostas alternativas de desenvolvimento. Apesar 

disto, Paiva Jr e Mello (1999) identificaram algumas dificuldades relacionadas à 

sobrevivência dos atores inseridos em organizações de micro, pequeno e médio portes num 

contexto de um mercado globalizado. Em nossas interações com o ator organizacional, foi 

possível corroborar com estes autores, quando eles afirmam que tais dificuldades se 

apresentam mais acentuadas em função de fatores críticos associados à ineficiência das 

organizações de apoio, à carência de informações sobre a evolução do mercado para seus 

produtos e ao desequilíbrio na distribuição de conhecimentos. Falta, para eles, mão-de-obra 

qualificada e um sistema eficiente de transferência tecnológica oriunda das instituições de 

pesquisa. Além disso, existem ainda problemas relacionados aos aspectos fiscais e 

financeiros, pois a complexidade e a mutabilidade das leis dificultam as suas atividades 

empresariais. 

Entretanto, é possível que o atraso tecnológico, a escassez de recursos e as 

dificuldades de acesso ao crédito sejam vistos como elementos que tendem a incentivar a 

adesão ao paradigma relacional, ou seja, um arranjo em redes de interações, num cenário de 

clusters inovativos (FARIAS FILHO, CASTANHA e PORTO, 1999). Ao observarmos esses 

movimentos com soluções diferentes e escalas de produção distintas, percebemos que as 

relações interorganizacionais tendem a realçar elementos comuns de formas de produção 

flexível, uso intensivo das práticas produtivas dos parceiros e esforço direcionado para os 

processos de inovação tecnológica, principalmente criando uma atmosfera favorável para a 

existência de trabalho em grupo, polivalência, aumento das qualificações profissionais e 
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participação das equipes de colaboradores. Neste sentido, as alianças de cooperação 

estabelecidas no modelo de relações interorganizacionais representam o mecanismo 

emergente que aglutina essas forças e nos apresentam evidências relacionadas ao senso de 

especialização e agilidade para acompanhar as rápidas alterações da demanda ao incorporar 

inovações tecnológicas em seus processos de trabalho. 

Percebemos ainda que essas experiências relacionais realçam elementos comuns de 

formas de produção flexível, uso intensivo mão-de-obra e esforço direcionado para os 

processos de inovação da tecnologia compartilhada. As alianças de cooperação estabelecidas 

no modelo de relações interorganizacionais adotado pelo ator passam a representar um 

mecanismo emergente que aglutina este conjunto de forças. As fronteiras que antes 

delimitavam a organização burocrática tradicional estão sendo demolidas, ao passo que as 

entidades se integram e se descaracterizam, passando a formar redes, cadeias, conglomerados 

e alianças estratégicas (CLEGG e HARDY, 1999). 

Após nossas interações com os atores organizacionais inseridos no cluster de empresas 

de base tecnológica do Recife, inferimos que se relacionar é, para eles, uma questão 

existencial, ou seja, não existe vida fora dos relacionamentos. O esforço empreendido para 

construir relacionamentos ou parcerias de negócios é realizado porque eles não enxergam 

outra forma de se desenvolver. Em outras palavras, quanto mais os princípios de colaboração 

são princípios de transferência de tecnologias (e.g., informações, conhecimentos, expertises), 

e percebidos como importantes, maior será a quantidade de processos de atuação solidária em 

que o ator organizacional estará envolvido. Esta solidariedade, por sua vez, tende a irradiar do 

indivíduo interagente para as díades e conjunto destas dos quais é parte integrante, por meio 

de um processo de comunicação intensiva. Em decorrência, este fenômeno irá gerar uma ação 

voltada para o aumento da capacidade de inovar, de criar, de desenvolver novas oportunidades 

de negócios. Assim, os atores, na medida em que se tornam mais solidários, eles também se 
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tornam mais inovadores. Ao que nos aprece, o mesmo princípio pode ser utilizado nas redes 

de interações.  

Mesmo tendo ciência de que as redes de interações são imprescindíveis para estes 

novos arranjos e sobrevivência dos atores organizacionais inseridos neste cluster, inferimos 

que existe uma intenção de fortalecimento das inter-relações por intermédio da eliminação de 

seus aspectos fragilizadores como, por exemplo, o excesso de formalidade ou mesmo de 

informalidade, percebemos também que muito ainda tem de ser feito no que se refere à 

evolução dos processos interacionais deste ambiente. Porém, acreditamos que de forma 

compartilhada, eles, atores, certamente terão maiores chances de sucesso nesta jornada. 
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7 Indicação de futuras pesquisas 

 

Ao final deste trabalho, temos muito mais perguntas que respostas. Nossa imersão no 

cluster de empresas de base tecnológica explorou um tema ainda não analisado, ou seja, 

compreender qual o sentido de se relacionar. Entretanto olhamos para este fenômeno a partir 

de uma das partes, acreditamos que acompanhar a construção deste fenômeno acessando as 

duas vozes, em seu momento de interação, poderia complementar este estudo. Abaixo, 

indicamos outros caminhos que podem vir a complementar nosso estudo. 

Pela dinâmica deste ambiente, e pela facilidade de comunicação, exatamente por 

estarem inseridos em empresas de tecnologia da informação, a construção de redes, tende a 

ser mais natural, quando comparados com setores menos desenvolvidos tecnologicamente e 

menos dinâmicos. Nesse sentido, seria interessante verificar o comportamento dos atores 

nestes outros espaços e tempos.  

Ao longo de nossas entrevistas, aspectos relacionados à ética, à justiça, por exemplo, 

foram mencionados, no entanto, poderíamos ter adentrado mais nesse tema, ou seja, até onde 

é possível ser flexível, e até que ponto os aspectos éticos faz parte da retórica na fala dos 

atores? O mesmo podemos falar do poder. Ora, como um tema tão importante foi pouco 

mencionado. Fizemos algumas inferências, mas, o que realmente acontece? 

 



 

 

351

Intencionamos nosso trabalho na compreensão da construção de relacionamentos 

voltados para o desenvolvimento de novas tecnologias, seria diferente se a objetivação dos 

atores fosse outra? Mencionamos, também, os novos arranjos produtivos locais, bem como 

seu desenho horizontal, este é um tema interessante a ser analisado com mais profundidade. 

Caro leitor, esses são alguns caminhos que teríamos interesse que fossem ampliados, 

no entanto, outras possibilidades de complementação ou avanço deste trabalho, ainda não 

contempladas, ou mesmo nem pensada por nós, podem surgir. É aí que reside, em nossa 

opinião, a beleza da geração de conhecimento. Assim, divirtam-se. 
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APÊNDICE C - Uma breve história do cluster de base 
tecnológica 

1 Introdução 

A história dos pernambucanos fez com que este seja um povo que apresenta algumas 

características peculiares quando comparado com os brasileiros em geral. É notável entre os 

moradores desse Estado, um sentimento de Orgulho Pátrio, que é fruto da satisfação 

proveniente das rebeliões vitoriosas presentes na história de Pernambuco e uma União que 

decorre, talvez, da necessidade de agrupamento, frente às dificuldades enfrentadas no 

passado, como por exemplo, as batalhas pela liberdade econômica e política. A Receptividade 

do pernambucano é outro referencial considerável, por ser um berço de formação 

multicultural, há entre as pessoas uma menor resistência às diferenças ao que vem de fora. 

Essa conscientização do povo pernambucano tem sido abordada de forma mais intensa 

nos últimos anos. Cada vez mais o governo busca resgatar a bravura desse povo, na intenção 

de despertar o destemor e fazer uma alusão a épocas muito mais difíceis, diante das novas 

crises que se enfrenta. Frases com “Pernambuco falando para o mundo”, “Eu sou brasileiro e 

não desisto nunca...”, são exemplos da ação que se desenvolve no Estado. Um outro ponto 

que está sendo muito trabalhado ultimamente é a relação entre os “diferentes povos”, 

buscando a minimização das diferenças entre os mesmos. O tema do carnaval do ano de 2005 

da cidade de Recife, por exemplo, é “Carnaval Multicultural”, que prega a cordialidade entre 

as diferentes raças.  
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Esses traços que compõem a gente pernambucana influem diretamente na captação e 

no desenvolvimento das organizações, pois apesar de ser considerada estrutura física, 

acreditamos que por ser comandada por pessoas, uma organização se adéqua ao ambiente no 

qual essas pessoas estão inseridas, absorvendo determinadas propriedades daqueles que a 

compõem. Dessa forma, desenvolve-se a Cultura Organizacional. 

Pernambuco possui um desenvolvimento organizacional baseado nas principais 

características de seu povo. O personalismo, com uma sociedade baseada em relações 

pessoais, com proximidade e afeto nas relações e a busca pelo domínio moral e econômico é 

facilmente observável. Adaptabilidade e flexibilidade de regras das pessoas no seu cotidiano, 

bem como a noção de hierarquias, que tendem a centralizar o poder dentro de grupos sociais e 

a distanciar as relações entre diferentes grupos, causando passividade e aceitação dos grupos 

inferiores, também são rapidamente percebidas por estrangeiros. Lembramos ainda o 

sensualismo, revelando o gosto pelo sensual e pelo exótico nas relações sociais e o lado 

aventureiro de seu povo, que caracteriza as pessoas como mais sonhadoras. Por essas serem 

características pernambucanas, acreditamos que de alguma maneira influenciam as relações 

entre atores organizacionais.  

2 Os clusters e a dimensão tecnológica 

Um cluster pode ser definido como um conjunto de organizações que compartilham 

uma mesma região geográfica e interagem gerando e capturando sinergias, na intenção de 

atingir um potencial competitivo superior ao de uma simples aglomeração econômica. 

Apresenta características de competição e cooperação, à medida que competem pelo mesmo 

mercado, cooperam para aumentar a produtividade geral da comunidade em que estão 

inseridas. São organizações que têm ligações fortes entre si, tanto horizontais quanto verticais.  
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Normalmente, um cluster é composto por organizações de produção especializada. 

Algumas são fornecedoras de bens, serviços, podendo ser públicas ou privadas. Através de 

suas atividades, os membros deste tipo de arranjo produtivo objetivam sustentar o futuro 

crescimento da produtividade e estimular a formação de novas entidades, expandindo e 

reforçando o próprio cluster. A localização das organizações em um mesmo espaço físico, 

também facilita a distribuição dos mais diversos recursos entre elas. Pelo fato de estarem 

concentradas, a interação através de canais informais, como por exemplo, o social, se torna 

mais comum, aumentando o fluxo de comunicação o que auxilia o processo de fortalecimento 

das redes de interação.  

Uma das principais vantagens de um cluster é a possibilidade que as empresas têm de 

compartilhar custos e riscos, além do que, ao agirem em bloco, podem obter uma melhoria na 

infra-estrutura relativa às suas atividades e um maior apoio ao desenvolvimento de seus 

projetos frente aos órgãos governamentais ou mesmo empresas de maior porte, por exemplo. 

Sendo assim, a sustentabilidade e solidez de um cluster dependem, entre outras coisas, dos 

níveis de integração, coesão e cooperação desenvolvidas entre seus componentes.  

2.1 Cluster no Brasil 

No início do processo de abertura da economia brasileira, em 1990, o Brasil passou a 

vivenciar o fenômeno da globalização da produção. O mercado nacional teve que conviver 

com a entrada de produtos estrangeiros no país e a falta de competitividade que os produtos 

nacionais apresentavam frente aos importados. Assim, as empresas precisaram desenvolver 

novas formas de organização que lhes permitissem reagir a esse desafio. Um dos produtos 

deste processo foi a criação destes novos arranjos produtivos, ou seja, os clusters. 
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A formação de clusters de micro, pequenas, médias e até mesmo grandes empresas 

surge como oportunidade para o fomento do desenvolvimento de várias regiões que compõem 

o País. É um tipo de formação que resgata o poder de competitividade das organizações, pois 

adota um esquema de organização que lhes permite auferir economias de escala e 

responsividade ao mercado no tempo e qualidade demandados. 

No Brasil, a maioria dos clusters são formados por organizações de pequeno e médio 

porte. Apesar disto, são estas que têm um grande potencial para acelerar o crescimento 

econômico, ampliar a participação nas exportações e promover um padrão de 

desenvolvimento mais descentralizado e eqüitativo. Porém, na maioria dos casos, são 

empresas com baixo poder de inovação. Neste cenário, o desenvolvimento de clusters tende a 

melhorar a posição competitiva destas organizações através da “eficiência coletiva”. Em 

outras palavras, traz vantagens associadas à economia coletiva de escala, aos benefícios da 

disseminação de informações e à divisão do trabalho entre os membros da rede. 

Um grande desafio para a inovação parece ser a implantação de políticas que tenham 

como objetivo reforçar a competitividade dos clusters. As políticas de capacitação são 

fundamentais, suprimento de capital de para investimentos, apoio para pesquisa, enfim, a 

intervenção pública nos parece necessária, quer seja de forma direta ou indireta. Essas 

medidas podem ser desenvolvidas em três frentes de ação. Na primeira tratar-se-ia de 

assegurar o suprimento adequado de infra-estrutura e serviços críticos para as atividades 

locais ou regionais. Em seguida, deve-se estimular a formação e consolidação das redes de 

cooperação entre empresas, visando o melhoramento da eficiência de suas interações e 

facilitar o aprendizado mútuo. Por fim, em uma abordagem menos operacional e mais 

estratégica, seria voltada a questões relacionadas às tendências industriais de longo prazo e 

estratégias para administrar o desenvolvimento local e regional. A criação desse contexto nos 
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parece que tende a um aumento das perspectivas de sobrevivência do cluster num ambiente de 

rápidas mudanças tecnológicas e organizacionais. 

2.2 Cluster Tecnológico de Pernambuco 

Nas últimas décadas, Pernambuco vem se destacando na formação de clusters. No 

Estado está se desenvolvendo um cluster de tecnologia da informação que vem ganhando 

reconhecimento tanto nacional, quanto internacional. A gênese da indústria de tecnologia de 

informação de Pernambuco ocorreu nas décadas de 70 e 80, quando o país passava por uma 

política industrial fundamentada no incentivo ao desenvolvimento de empresas brasileiras de 

hardware e software.  

Com a abertura comercial brasileira, o governo pernambucano verificou que se 

importava muita tecnologia, surgindo, então, a necessidade de implantar um pólo de 

desenvolvimento tecnológico que unisse empresas, governos e instituições educacionais. O 

Estado adquire potencial de base tecnológica, por possuir características favoráveis, dentre as 

quais estão:  

 Dinamismo do setor de serviços; 

 Núcleos de formação, profissionalização e qualificação de mão-de-obra em 

setores de alta tecnologia; 

 Tradição de planejamento; 

 Capacidade técnica instalada; 

 Densidade de universidades e centros de pesquisa em excelência; 

 Concentração de ONGs que são apoio potencial à sociedade para a inserção no 

processo de descentralização e democratização; 

 Infra-estrutura capaz de atrair novos investimentos;  
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 Ambiente propício à instalação de empresas e execução de atividades 

relacionadas com o cluster tecnológico; 

Em decorrência desses fatos, surge o Porto Digital, no final da década de 90, um 

projeto que visa transformar a área da cidade do Recife, no centro do cluster da tecnologia de 

informação de Pernambuco. È importante salientar que a Universidade Federal de 

Pernambuco e o Instituto Tecnológico de Pernambuco contribuíram para a formação e 

participam intensa e ativamente na consolidação deste cluster. 

O mercado de tecnologia da informação e comunicação de Pernambuco é considerado 

o maior do Nordeste e um dos mais importantes do país, possuindo, aproximadamente, 600 

empresas em atuação no Estado. Exporta tecnologias para a Europa e Estados Unidos e é 

reconhecido nacionalmente por ser um celeiro de formação profissional na área de tecnologia 

da região. Desde 1998, este é um setor que vem crescendo a 18% a.a. A grande interação 

entre setores públicos e privados produziu um ambiente de Tecnologia da Informação e 

Comunicação no Estado. Vale mencionar outros pólos tecnológicos existentes em 

Pernambuco, tais como o Pólo Gesseiro do Araripe, o Pólo Médico e a Agroindústria irrigada.  

2.3 Incubação de Empresas 

A incubação de empresas é um processo que tem por finalidade oferecer aos 

empreendedores com grande potencial, apoio em infra-estrutura e suporte empresarial tais 

como: consultoria e apoio nas áreas de capacitação, estratégia de negócio, marketing, 

finanças, tecnologia, apoio jurídico, contábil, RH, entre outros, objetivando que novas idéias 

possam ser desenvolvidas e apresentadas ao mercado com poder de competitividade. Através 

desse processo, os riscos de mortalidade diminuem, pois as incubadas recebem apoio 

estratégico nos primeiros anos de sua existência.  
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Uma incubadora oferece vantagens tanto aos seus participantes diretos (e.g. entidade 

promotora, instituições parceiras, empreendedores), quanto aos indiretos (e.g., governo, 

comunidade na qual está inserida). As vantagens proporcionadas passam pelo apoio e 

orientação no período de pré-incubação, pelo esforço no sentido de unir o conhecimento 

teórico e prático, na busca por estabelecer alianças estratégicas entre os incubados e outras 

organizações, na redução dos custos e riscos. Auxilia ainda no acesso da empresa iniciante ao 

mercado, Além de desenvolver nos novos empresários uma cultura organizacional voltada à 

competitividade. 

2.4 Incubação de Empresas no Brasil 

No Brasil, essa experiência surgiu nos anos 80 e ganhou maior importância na segunda 

metade dos anos 90. A primeira incubadora criada no país foi a Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica da Universidade de São Carlos. Instalada em 1985, na cidade de São Carlos 

no Estado de São Paulo, foi também a primeira da América Latina. Em 1987 foi criada a 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Tecnológicos Avançados 

(ANPROTEC), que articulou o movimento de incubadoras de empresas no Brasil. O Centro 

Incubador de Empresas Tecnológicas (CIETEC) fundado em 1998, localizado em São Paulo, 

é a incubadora com maior número de empresas residentes. Possui vínculo formal com a 

Universidade de São Paulo e tem acesso ao Parque Tecnológico, o que inclui a USP, o 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

(IPT) de São Paulo.  

Atualmente, existe no Brasil mais de duas mil empresas incubadas. Estamos próximos 

de trezentas incubadoras em operação e algo em torno de quarenta e duas em implantação. As 

instituições que mais apóiam as incubadoras no custeio e nos investimentos são Sebrae, 
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Prefeituras Municipais, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Instituto Evaldo Lodi 

(IEL), Federações das Indústrias de vários estados, Senai, Universidades, CNPq, Associações 

Comerciais, Bancos de desenvolvimento, Governos de Estados e Institutos de pesquisa. 

Dentre os vários clusters existentes no Brasil, mencionaremos algumas entidades que atuam 

em nosso Estado e que consideramos importantes para a existência do cluster de empresas de 

base tecnológica que adentramos em nosso estudo.  

2.5 Instituto Tecnológico de Pernambuco – ITEP 

A Fundação Instituto Tecnológico do Estado de Pernambuco - ITEP foi criada como 

entidade pública, vinculada à Secretaria de Ciência Tecnologia e Meio Ambiente em 1942 e 

tinha como missão a geração, difusão e comercialização de conhecimento científico e 

tecnologias relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado de Pernambuco.  

A partir de 1999, o ITEP, passou a adotar o Planejamento Estratégico como uma 

ferramenta de gestão, em outubro de 2003 transformou-se em uma Associação sem fins 

lucrativos, qualificada pelo Governo do Estado de Pernambuco como Organização Social. A 

razão social do ITEP passou então a ser Associação Instituto de Tecnologia de Pernambuco. 

Localizada na Universidade Federal de Pernambuco, atua em cinco áreas estratégicas:  

 Tecnologia Ambiental; 

 Tecnologia de Alimentos;  

 Tecnologia de Materiais e Construção Civil;  

 Difusão Tecnológica; 

 Capacitação Tecnológica.  

Dentre as ações desenvolvidas pelo ITEP, destaca-se a Incubadora de Empresas de 

Base Tecnológica do Estado de Pernambuco, a INCUBATEP que visa, entre outras coisas, 
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promover o empreendedorismo e a gestão tecnológica empresarial. O Instituto também é 

responsável pela criação do Parque Tecnológico de Eletroeletrônica do Estado de Pernambuco 

(PARQTEL) e dos centros tecnológicos localizados no interior do Estado. Por ser uma das 

primeiras iniciativas para o desenvolvimento tecnológico de Pernambuco, o Instituto tem 

extrema importância para geração de novas idéias e estímulo à implantação de outros pólos de 

desenvolvimento tecnológico no Estado, como por exemplo, o Porto Digital. 

O ITEP também é responsável pela reciclagem da capacitação tecnológica em 

Pernambuco. Estes programas de capacitação do ITEP são realizados em dois níveis: 

Mestrado e cursos de curta duração na área tecnológica que visam atender a demanda da 

indústria local e regional, notadamente nas áreas de metrologia, informática, alimentos, 

construção civil, entre outras.  

Entre os projetos do Instituto podemos citar a Formação de Gestores e Técnicos de 

Nível Superior das Instituições Públicas do Estado de Pernambuco que conta com a parceria 

da FUNDAJ, SECTMA, CAPES que visa capacitar gestores públicos de instituições 

localizadas em regiões de desenvolvimento de Pernambuco, para que estes possam ser 

indutores do processo de desenvolvimento. Mencionamos ainda o Plano de Capacitação de 

Empreendedores Incubados. Em parceria com o FINEP, tem como objetivo estruturar e 

executar um plano de capacitação empresarial específico para empreendedores instalados e 

egressos das incubadoras de base tecnológica e o Programa de Capacitação de 

Empreendedores. Também em parceria com o FINEP, este plano tem por finalidade capacitar 

pessoas para o sistema de incubação. 
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2.6 Porto Digital 

É possível afirmar que Pernambuco se insinua no cenário nacional por seu capital 

humano, empreendedorismo e inovação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Apresenta uma economia que migra dos engenhos de açúcar e álcool para a prestação de 

serviços de alta tecnologia, com visível crescimento deste setor no PIB do Estado. Ao que nos 

parece, essa transição econômica torna o Estado um modelo de referência para as economias 

emergentes.  

Um fato determinante para esta migração foi a criação em julho de 2000 do Porto 

Digital. Um projeto de desenvolvimento econômico que reúne investimentos públicos, 

iniciativa privada e universidades, compondo um sistema local de empresas de base 

tecnológica composto por empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 

serviços especializados e órgãos de fomento. 

O Porto Digital é um Sistema Local de Inovação (SLI) com foco em desenvolvimento 

de software, situado no bairro do Recife, em Pernambuco. Além de fortalecer o Arranjo 

Produtivo Local (APL) de TIC, o Porto Digital estimula o efeito cluster, à medida que 

incentiva empreendimentos inovadores. A infra-estrutura e as condições necessárias para a 

implantação e operação do projeto tiveram investimentos diretos do governo do Estado. O 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) também é um investidor deste cluster, na 

medida em que tem uma missão responsável por acompanhar de perto a aplicação de recursos 

de financiamento no valor de US$ 10 milhões, concedido ao governo de Pernambuco para 

projetos de modernização tecnológica, e cuja maior parte se destina ao Porto Digital.   

Em poucos anos de atividade o Porto Digital conseguiu reunir 68 empresas atraídas 

pelo caráter inovador do projeto, que favorece a integração entre empresas, a promoção 

institucional e o acesso a novos mercados. Entre os segmentos de TIC, destacam-se as 

produções de games para celulares, softwares de gestão, softwares voltados ao setor de 
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segurança, sistemas para gerenciamento de tráfego e transporte, sistemas financeiros, sistemas 

para análises de crédito, usabilidade de software e soluções integradas para desenvolvimento 

de portais, extranets e intranets. As empresas de TIC representam 75% do Porto Digital. As 

restantes são de serviços especializados e órgãos de fomento. Juntas, as organizações que 

constituem o Porto Digital geram 1600 empregos diretos, 90% dos quais para profissionais 

graduados. Salientamos o suporte para infra-estrutura, como o apoio dos administradores do 

parque para análise de plano de negócios e acesso a novos mercados, por exemplo.  

Um dos aspectos do Porto Digital é a origem acadêmica do projeto inicial. O parque é 

composto majoritariamente de empresas surgidas de teses apresentadas nas universidades, 

como, por exemplo, as do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), 

nascido originalmente no Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), e que, juntamente com o Centro Apolo de Integração e Suporte a 

Empreendimentos de TIC (CAIS), é considerado uma das principais incubadoras do parque 

tecnológico do Estado. 

2.7 Centro de Estudos e Sistemas Avançados de Recife - CESAR 

Funcionando com uma ponte entre a academia e a indústria para tentar criar mais 

empresas e desenvolver capital humano na área de tecnologia da informação, o CESAR é uma 

incubadora de empresas e se tornou um dos maiores negócios de produção de software do 

Brasil. Tem hoje um contingente de algumas centenas de profissionais, a metade dos quais na 

área de engenharia de software, uma fábrica de sistemas com especialização em CMM 

(Capability Maturity Model), certificação ISO-9001, várias empresas incubadas em menos de 

uma década de atividades e uma produção de software para grandes empresas, como 

Motorola, Siemens, Datasul, entre outras. 
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O CESAR surgiu da universidade, mas é hoje um supridor das necessidades de 

inovação para clientes, públicos e privados, que precisam de soluções sofisticadas de TI. 

Apesar de operar nos moldes de uma empresa privada, na hora de distribuir dividendos para 

acionistas, por exemplo, a instituição reinveste a fatia relacionada aos lucros no custeio do 

Centro de Informática da UFPE. Os professores do Centro de Informática atuam como 

consultores de projetos ou ainda como sócios de unidades de negócios das empresas 

incubadas.  

Toda operação do CESAR está voltada ao mercado corporativo e de empresas 

governamentais, com o objetivo é trabalhar com grandes multinacionais e empresas públicas 

para vender soluções de sistemas de informação. Além disso, a organização funciona como 

pólo de atração dos investimentos proporcionados pela Lei de Informática. A Motorola, que 

tem assento no conselho diretor do Centro de Estudos, juntamente com dois fundos de 

investimentos (a FIR Capital Partners e a Votorantim Venture), é um dos principais parceiros 

de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D), além de um dos maiores clientes de 

soluções para a área de telecomunicações. 

2.8 Centro Apolo de Integração e Suporte a Empreendimentos 
de TIC - C.A.I.S. 

Associado à rede INCUBANET, o C.A.I.S. oferece um espaço para treinamento em 

empreendedorismo, estruturação de empresas e incubação. Inaugurada em 2002, a elaboração 

do plano de negócios do C.A.I.S. foi realizada com recursos do SEBRAE, através do edital de 

apoio a incubadoras. Muitas empresas de sucesso, que se encontram no mercado tiveram suas 

origens neste Centro. O espaço tem um centro de eventos, salão para eventos, salas de 

reuniões.  
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2.9 Núcleo de Gestão do Porto Digital (NGPD) 

O Porto Digital tem sua gestão sob a responsabilidade do Núcleo de Gestão do Porto 

Digital (NGPD). Organização social criada em dezembro de 2000 que, via contrato de gestão 

com o governo do Estado, gere os recursos públicos investidos e realiza suas prestações de 

contas anualmente. Algumas ações realizadas pelo governo, através do NGPD, foram a 

criação de uma infra-estrutura de fibra ótica e a implantação do Condomínio Digital.  

O Condomínio Digital é o conjunto de empresas instaladas no Bairro do Recife, 

isoladamente ou em condomínios empresariais, que utilizam serviços condominiais 

compartilhados, como a rede local, o Portal, a plataforma de comunicação e o sistema de 

gestão do conhecimento do Porto Digital. A necessidade estratégica de haver uma rede de 

cabos óticos está no próprio escopo de objetivos do Porto Digital, ou seja, a integração e 

intercâmbio de dados, o que fornece as empresas do Porto Digital competitividade em relação 

à TIC.  

Dentre alguns projetos do Porto Digital, podemos mencionar aqueles de natureza 

social, como o Projeto IN’FORMAR. Essa iniciativa é uma proposta de atuação do Porto 

Digital na formação de jovens em situação de vulnerabilidade, investindo no estabelecimento 

de uma cultura de tecnologia e informação a favor da inserção social. Carrega os conceitos de 

inovação e de difusão típicos dos meios científicos e tecnológicos, e busca fazer a ponte 

desses conceitos com as tecnologias sociais. O que ficou evidente para nós, foi a intenção de 

que o projeto promova a disseminação da cultura local nacionalmente e no exterior, aumente 

o conhecimento local de gerenciamento de processos e acelere o desenvolvimento de micro 

empreendimentos. A criação de novos postos de trabalho e a capacitação dos jovens das 

comunidades para o mercado de trabalho na área de Tecnologias de Informação e 

Comunicação também são resultados importantes. É um projeto que conta com recursos 



 

 

407

oriundos do Programa InfoDev do Banco Mundial e recebe o apoio do Governo do Estado e 

da Prefeitura do Recife.  

O Porto Digital possui uma biblioteca no Bairro do Recife, com mais de 8.500 mil 

livros, fruto de doações, que atende principalmente os moradores da Comunidade do Pilar91. 

Além dos serviços de consulta e empréstimo de livros, na biblioteca oficinas são realizadas 

semanalmente para as crianças e adolescentes da Comunidade, atendendo em média 80 

crianças e jovens por mês. O principal impacto social é a promoção do hábito da leitura e a 

socialização das crianças e jovens através de seu envolvimento em atividades artísticas e 

lúdicas, sempre usando o livro como ferramenta de trabalho.  

Na biblioteca, há um INFOCENTRO com 15 computadores para acesso público e 

gratuito à Internet, onde os usuários são orientados a navegar em sites relativos à leitura, 

livros, escritores, etc. Foi firmado um convênio entre o Instituto Porto Digital e o 

Departamento de Ciência da Informação da UFPE, através do qual, alunos do curso de 

Biblioteconomia realizam seus estágios curriculares na biblioteca, o projeto chama-se 

Cidadania Digital.  

O Programa para o Futuro é um programa de treinamento e empregabilidade, que visa 

inserir jovens desfavorecidos no setor das tecnologias da informação e comunicação da 

economia brasileira, contando com diversos parceiros dos setores privado e público e ONGs. 

O Porto Digital, entre outras atividades, foi responsável pelo e-mentoring, atividade que 

consiste na comunicação e interação via Web entre mentores (profissionais da área de TIC de 

Recife e outras partes do Brasil) e os jovens participantes do programa.  

 

 

                                                 

91 Comunidade carente próxima a sede do Porto Digital.  
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3 Dimensão econômica 

O setor de informática tem ampliado sua importância econômica no Estado. Seu peso 

estratégico é muito claro: é uma atividade dinâmica que agrega valor acima da média, 

remunera bem e tem um alto grau de abrangência e penetração na economia. Além disso, cria 

sinergias favoráveis ao aumento da produtividade, ao surgimento de novas oportunidades 

econômicas e, conseqüentemente, ao desenvolvimento do conjunto da economia do Estado. 

3.1 Incentivos Municipais 

Redução do ISS em até 60%. De acordo com a Lei Municipal nº 16.731/2001, 

regulamentada pelo decreto 20.508/2004, as empresas de tecnologia da informação e serviços 

associados instaladas no Porto Digital podem usufruir do benefício concedido pela Prefeita do 

Recife. De acordo com o decreto, essas empresas podem obter uma redução de até 60% no 

tributo, que passa de 5% para 2%. Para isso, as empresas precisam atender aos requisitos 

exigidos pela prefeitura, como estar em dia com os tributos municipais.  

Lei de incentivo a ocupação de solo. A Lei Municipal nº. 16.290/97 estabelece 

condições especiais de uso e ocupação do solo, criando mecanismos de planejamento e gestão 

amparados no plano de revitalização da Zona Especial do Patrimônio Histórico-Cultural 09, 

ou seja, o Bairro do Recife. 

3.2 Incentivos Estaduais 

Redução de Imposto sobre Circulação de Bens e Mercadorias (ICMS). O Governo de 

Pernambuco elaborou um projeto de lei para redução do Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias e Serviços (ICMS) para o setor de software pernambucano. Em alguns casos, a 

alíquota poderá cair de 17% para 1%. 

Fundo de Aval. O Fundo de Aval das Empresas de Software de Pernambuco 

(FAESPE) foi instituído pela Lei nº. 11.634, de 28 de janeiro de 1999, e alterado pela Lei nº. 

11.732, de 30 de dezembro de 1999, com a finalidade de prover recursos para honrar o aval 

prestado em nome dele em operações de crédito realizadas por bancos públicos estaduais e 

federais. 

Fundo do Capital de Risco para Investimento em Empresas Emergentes. A Lei 

Estadual nº. 11.672 (e alterações), de 08 de novembro de 2000, permite ao Governo de 

Pernambuco investir em fundos de capital de risco que estejam baseados no Estado, 

regulamentados pela instrução CVM 209. Esses fundos têm por objetivo investir através de 

participação societária minoritária em empresas emergentes de base tecnológica com alto 

potencial de crescimento. 

O Fundo de Capital Humano (FCH) foi criado pela Lei Estadual nº. 11.871/2000, com 

o objetivo de investir seus recursos em projetos de formação de capital humano para gestão, 

desenvolvimento e operação de produtos e processos inovadores na área de tecnologia da 

Informação, comunicação e educação, com potencial de retorno econômico. 

3.3 Incentivos Nacionais 

Lei de Informática. A Lei nº. 8.248/91, também conhecida como a 'Lei de Informática', 

criou importantes mecanismos de incentivo a pesquisa e desenvolvimento na área de 

Tecnologia da Informação e ao crescimento das empresas produtoras de bens de informática 

estabelecidas no Brasil. A nova Lei de Informática - nº. 10.176/2001 -, especificamente, traz 

em seu contexto benefícios significativos para a Região Nordeste do País. Tal dispositivo 
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legal é completamente inovador no que diz respeito à distribuição regional de investimentos, 

possibilitando, assim, uma melhor divisão de recursos para a pesquisa tecnológica nessa 

região. 

3.4 Investimentos em infra-estrutura local 

Para o desenvolvimento econômico do Estado, o Governo e órgãos de fomento 

trabalham juntos visando à criação de melhores oportunidades de crescimento para os 

diversos setores da economia estadual, além de novas alternativas relacionadas a mercados 

ainda não explorados, iniciativas de desenvolvimento local, autosustentabilidade das empresas 

e meios para estimular a produção.  

Um dos investimentos mais importantes foi realizado no Aeroporto Internacional do 

Recife, com a ampliação e modernização do terminal de passageiros. Os investimentos foram 

divididos entre o Governo de Pernambuco, a Infraero e a Empresa Brasileira de Turismo. 

A logística apresentada pelo Porto Digital associada aos centros de ensino e pesquisa e 

aos fundos de aval e de investimentos, representou um fator estratégico para atrair novas 

empresas de Tecnologia da Informação para o Estado. Acredita-se que irá proporcionar 

atração de mais capital e recursos dos mais diversos tipos que, em seu conjunto, contribuirão 

para a consolidação da competitividade global do cluster e a geração de maiores 

externalidades para o restante da economia regional. 
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3.5 Aeroporto 

No início de julho de 2004, foi inaugurado o novo terminal de passageiros do 

Aeroporto Internacional do Recife Guararapes/Gilberto Freyre, considerado o maior e mais 

moderno do Norte/Nordeste do país. 

Com 52 mil metros quadrados de área construída, 32 mil metros a mais do que o 

antigo terminal, o espaço passa a ter estrutura para receber 5 milhões de passageiros por ano, 

superando a capacidade anterior que era de 1,5 milhões de pessoas. Devido aos investimentos 

realizados, conta-se com um suporte de demanda previsto para até o ano de 2017. A 

ampliação do Aeroporto Internacional do Recife foi feito com a intenção de atrair novos vôos 

para Pernambuco. Espera-se que a nova estrutura do aeroporto seja decisiva para que o Estado 

receba novas linhas áreas, especialmente da Europa e dos Estados Unidos.  

Hoje, no Aeroporto Internacional do Recife, as aeronaves de grande porte estão 

podendo operar com 100% de sua carga, quando antes da ampliação (2000) da pista de 3.000 

para 3.305 metros, só era possível decolar com 80% da capacidade total. O pátio de 

aeronaves, por exemplo, que antes podia receber 16 aviões por vez, é capaz de comportar até 

26 aeronaves. Além das alterações na estrutura técnica do aeroporto, foram feitas diversas 

modificações que visam oferecer mais conforto ao usuário, como a ampliação do 

estacionamento e um novo terminal de passageiros. 

A grandiosidade do principal aeroporto do Estado pode ser vista em diversos aspectos. 

Com o novo terminal, o atendimento simultâneo de passageiros, que antes suportava 250 

pessoas, atualmente é seis vezes superior, admitindo até 1,5 mil usuários. Já o número de 

guichês de check-in foi ampliado de 24 para 64 e o número de espaços comerciais foi 

expandido, passando de 64 para 131. 

O novo terminal de passageiros possui três pavimentos, interligados por onze 

elevadores e nove escadas rolantes. No térreo, onde os passageiros desembarcam, encontram-
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se os serviços de táxi, aluguel de carros, bancos, correios e agências de turismo. No primeiro 

piso, onde se encontram os portões de embarque, ficam as livrarias, perfumarias, 

bombonieres, lojas de artesanato e confecções para estimular que as pessoas comprem uma 

lembrança antes de viajar.  

Já no segundo andar fica a praça de alimentação. Com a reforma, o Aeroporto 

Internacional do Recife entra na lista dos chamados aero-shoppings, um novo modelo mundial 

de aeroporto que agrega serviços aeroviários e centros comerciais em um só lugar. Porém, a 

comodidade do novo terminal não está presente apenas na diversidade de serviços comerciais. 

No aeroporto, o percurso dos passageiros até a aeronave é feito a partir de onze pontes de 

embarque e desembarque refrigeradas. Com isso, o deslocamento até o avião não precisa ser 

mais feito de ônibus ou a pé. 

Além da reforma e ampliação do Aeroporto Internacional do Recife, o Governo de 

Pernambuco está concluindo as obras do sistema viário que dará acesso ao novo terminal de 

passageiros. A iniciativa envolve a construção de dois viadutos sobre a Avenida Mascarenhas 

de Moraes, ligando o edifício-garagem ao binário da Avenida Barão de Souza Leão, que já 

está parcialmente construído. 

3.6 Logística 

Com os novos arranjos produtivos não mais concentrados em um único espaço 

geográfico e pelos mercados igualmente dispersos, muito tem sido feito em investimentos e 

despesas com logística. Este aspecto faz de Pernambuco um privilegiado. Sua capital, Recife, 

está dentro de um perímetro de 800 quilômetros de outras seis capitais nordestinas (Salvador, 

Aracajú, Maceió, João Pessoa, Natal e Fortaleza), quatro aeroportos internacionais (Recife, 

Natal, Fortaleza e Salvador), cinco aeroportos regionais (João Pessoa, Campina Grande, 
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Maceió, Aracaju e Petrolina), quatro portos internacionais, um porto fluvial (Petrolina), mais 

de 30 milhões de pessoas e quase a totalidade do PIB da região Nordeste.  

Qualquer empreendimento ligado ao Porto de Suape distante 40 quilômetros de 

Recife, pode enviar e receber cargas para dois terços da população nordestina em menos de 

um dia de viagem por terra, por exemplo. Apoiado por uma infra-estrutura de transportes e 

por um programa de incentivos fiscais competitivo, o diferencial geográfico começa a trazer 

frutos para a economia do Estado.  

3.7 Infra-estrutura de TI 

O Porto Digital está situado no sítio histórico do Bairro do Recife, acrescentando ao 

projeto a componente de revitalização urbana. O bairro possui infra-estrutura adequada para a 

instalação de empresas de TIC por dispor de excelente estrutura de serviços e de 

telecomunicações. Através de uma equipe de consultores especializados que estudam os 

hábitos de consumo no uso da telefonia fixa e móvel dos funcionários e colaboradores das 

empresas, desenvolvendo soluções de mudanças culturais em conjunto com a implantação de 

novas tecnologias para rede de dados, voz e imagem. Nos casos em que a rede implantada 

apresenta problemas de quedas de performance, é proposto um projeto de rede de 

comunicação de dados que abrange aumento de velocidade e utilização de tecnologias mais 

adequadas como a solução de transmissão de dados em redes sem fios. A próxima etapa é a 

implantação da VoIP (voz sobre IP), em fase de desenvolvimento.  
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4 Dimensão político-legal 

Por iniciativa do Governo do Estado, foi criada uma agenda para identificar as áreas 

de potencialidades do Estado voltadas ao desenvolvimento de projetos voltados para atrair 

investimentos externos, bem como auxiliar na definição de diretrizes norteadoras de ações 

orientadas à melhoria da infra-estrutura local. Nesta, o governo estadual e municipal, uniram 

forças com empresários e universidades para construir o que hoje é conhecido como Porto 

Digital. Foi uma atitude objetivada à estruturação e consolidação do mercado de Tecnologia 

da Informação e Comunicação no Estado. Sua expressão faz-se basicamente através de fundos 

e incentivos financeiros, legislação sobre o setor de informática (exemplo a Lei nº. 8248/91 de 

incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento da área de TI) e ao crescimento das empresas 

produtoras de bens de informática estabelecidas no Brasil. Podemos mencionar ainda as ações 

voltadas para a expansão da economia local com treinamento profissional, busca de novos 

negócios e a identificação de novas tecnologias. 

4.1 Políticas Fiscais e Influência do Ambiente Governamental ou 
Político-Legal 

Acreditamos ser relevante mencionar algumas ações governamentais que tiveram 

impacto direto na constituição e consolidação do Porto Digital. Foi decisivo o fato de o 

Estado ter fornecido os subsídios para a criação de uma área especial para instalação de 

empresas de tecnologia da informação no Bairro do Recife, oferecendo diferenciais para que 

empresas se deslocassem para essa área da cidade denominada de Porto Digital como, por 

exemplo, logística competitiva, centros de ensino e pesquisa, acesso a financiamentos e 

incentivos fiscais. 
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Foi também o Estado e a prefeitura que colaboram cedendo os prédios que abrigam o 

projeto. Neste sentido, houve uma preparação estrutural para que fosse possível receber as 

empresas, incluindo a instalação de uma moderna infra-estrutura de telecomunicações, do 

Centro de Negócios de Tecnologia da Informação, do Centro de Negócios de Tecnologia da 

Informação (ITBC), da Softex e de uma incubadora de empresas, além da transferência do 

CIn, do CESAR e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado.  

Mencionamos também a criação de uma organização sem fins lucrativos pelo Governo 

do Estado, denominada Núcleo de Gestão do Porto Digital, para a constituição de um 

ambiente de negócios de classe mundial nas áreas de Tecnologia da Informação e da 

Comunicação do Bairro do Recife. (LEI N° 11.743 de 20 de janeiro de 2000 – Leis de 

Criação das Organizações Sociais – Sistematiza apresentação de serviços públicos não 

exclusivos, dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais e Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público e o fomento às atividades sociais, e dá outras providências. 

DECRETO N° 23.046, de 19 de fevereiro de 2001 – Decreto de Qualificação e 

Funcionamento das OS’s – Regulamenta a Lei de n° 11.743, de 20 de janeiro de 2000, que 

institui o Sistema Integrado de Prestação de Serviços Públicos Não-Exclusivos; dispõe sobre a 

qualificação e funcionamento das organizações sociais e das organizações da sociedade civil 

de interesse público e dá outras providências. DECRETO N° 23.212, de 20 de abril de 2001 – 

Decreto de qualificação do Porto Digital como Organização Social – Qualifica a Associação 

Núcleo de Gestão do Porto Digital como Organização Social – OS’s). 

Mencionamos a criação em 2001 do Comitê Municipal de Apoio ao Porto Digital. (Lei 

16.731, de 27 de dezembro de 2001 – Conforme o art. 3° dessa Lei Municipal. “É atribuição 

do Comitê Municipal de Apoio ao Porto Digital a definição, implementação e 

acompanhamento dos processos que tenham os seguintes objetivos: I. habilitação de 

empresas; II. Avaliação e acompanhamento da aplicação dos investimentos realizados pelas 
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empresas beneficiadas; III. Renovação ou cancelamento do benefício; IV. Definir repasse do 

incentivo às empresas”). 

Em 2002, o BNDES aprovou o conceito do projeto Porto Digital como um pólo 

produtor de software de excelência, disponibilizando um volume de recursos financeiros 

semelhantes ao realizado pelo governo de Pernambuco (R$ 33 milhões oriundos da 

privatização da Companhia de Eletricidade do Estado). No Fundo de Capital Humano, 

administrado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco 

(FACEPE), veio um financiamento voltado à formação de recursos humanos. Em dezembro 

de 2001 foram selecionados os primeiros projetos de capacitação de pessoal apresentados pelo 

CESAR, Comitê de Democratização da Informática (CDI), Procenge, CSI, Informa e DB Lab. 

O Fundo de Capital de Risco de Pernambuco (FCR) – vinculado à Agência de 

Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD/Diper) e à Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente – recebeu um aporte do Estado para ser destinado à aplicação 

em fundos de investimento de capital de risco que tenham por objetivo realizar investimentos 

em empresas emergentes. Em especial nas áreas de tecnologia da informação e 

telecomunicações no Estado. Em 2002, foi criado o Fundo de Capital de Risco do Nordeste, 

administrado pela Rio Bravo Investimentos, com patrimônio inicial de R$ 20 milhões, e cujo 

principal objetivo era participar das experiências inovadoras das empresas de tecnologia da 

região com grande potencial de crescimento. O Sebrae Nacional, em conjunto com o Sebrae-

PE, o Sebrae-PB, o Sebrae-CE e o Sebrae-BA, são sócios do fundo. Os governos dos Estados 

participantes também são quotistas deste fundo. Os aportes restantes serão realizados por 

investidores privados. O Fundo de Capital de Risco do Nordeste deverá ter a duração de seis 

anos, prorrogável por até quatro anos, e as empresas beneficiadas devem se adequar aos 

princípios de governança definidos pelo Novo Mercado da Bovespa. 
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O Fundo de Aval tem como objetivo oferecer garantias de até 70% das operações de 

crédito de empresas privadas de tecnologia da informação com gestão profissional. O Centro 

de Informática da UFPE (CIn) poderá contar com uma unidade no prédio que era ocupado 

pela Capitania dos Portos. Além dos projetos apresentados, as empresas do pólo digital 

contam com a redução do ISS e do ICMS para a comercialização de softwares e a isenção de 

taxa de uso do solo por 10 anos para a passagem de dutos e cabos de fibra óptica para as 

empresas nessa infra-estrutura.  

Outras iniciativas do Governo do Estado voltadas para a informatização das atividades 

vêm representando um estímulo adicional para o cluster, na medida em que se define um 

grande comprador de softwares e serviços de informática no setor público. Novas 

oportunidades são criadas ao se realizar a ampliação da informatização em várias secretarias, 

por meio de programas que contemplam projetos como a criação de laboratórios de 

informática em escolas e o atendimento on-line, como os que são apresentados a seguir: 

 A Secretaria da Fazenda implantou o sistema de atendimento on-line, 

viabilizando o acesso a documentos de arrecadação, atualização cadastral, 

entrega de declarações e pagamento on-line dos tributos; 

 A Secretaria de Educação vem instalando laboratórios de informática na rede 

escolar e realizando a conexão das escolas à internet; 

 A Secretaria de Saúde possui serviço on-line para reservas de 350 leitos em 

maternidades; 

 A Secretaria de Defesa Social possui veículos equipados com notebooks 

conectados a um banco de dados por meio de ondas de rádio, permitindo a 

realização de consultas com abrangência nacional, do Infoseg; 

 A Secretaria de Administração implantou um sistema que permite a realização 

de leilões on-line para as compras do Governo do Estado; 
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 A Rede Pernambuco Digital prevê a instalação de pontos clientes em 402 

escolas, postos da Secretaria da Fazenda, Tribunais de Justiça, Detrans e Portos 

Digitais; e  

 A Empresa de Fomento da Informática de Pernambuco (Fisepe) foi transferida 

para o Bairro do Recife. 

 

Neste momento, os esforços da entidade estão focados em negociar, junto ao Governo 

Federal, contrapartidas e incentivos para a indústria nacional de software, de forma a 

possibilitar que o Brasil se firme como exportador. 
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APÊNDICE D – Fatos que marcaram a história do 
mercado de informática no Estado 

Década de 60: 

1963 - Quatro mulheres operam o primeiro computador eletrônico de Pernambuco, um 
IBM 1401, na Seção de Mecanização da Prefeitura do Recife. 
Em 1967, o empresário Alcino Tavares cria a Equipe, Planejamento e Assessoria, primeira 
empresa de Pernambuco especializada na prestação de serviços de processamento 
eletrônico de dados.  
Em 1969 é fundado o Centro de Prestação de Serviços Técnicos de Pernambuco 
(CETEPE), que mais tarde se transformou em Fisepe. No mesmo ano, surgiu a Empresa 
Municipal de Processamento Eletrônico (Emprel). 
O Banorte é o primeiro grupo privado do Nordeste a investir em tecnologia da 
informação, em alta escala.  

Década de 70: 

1970 - Recife é a quinta cidade do Brasil a implantar uma regional da Sucesu. A primeira 
ata de reunião da nova entidade registrava a presença de 12 empresas, sendo sete 
prestadoras de serviços de informática e cinco usuárias. 
Os assuntos mais debatidos nas reuniões da Sucesu eram as faixas salariais das diversas 
especialidades de mão-de-obra em informática, mercado de trabalho, homologação de 
equipamentos, restrições impostas pela legislação ao trabalho noturno das mulheres nos 
CPDs e a oficialização do ensino de processamento de dados. 
1972 - O Departamento de Informática (DI) passa a integrar formalmente a estrutura da 
UFPE. Só havia cinco professores: Manoel Agamenon Lopes, Rivaldo Alves Correia, 
Múcio Gomes da Silva Queiroz, Marluce Pessoa Veiga e Franklin Martorano.  
1972 - Um grupo de técnicos funda a Procenge, a mais antiga empresa de informática em 
atividade no estado. 
1976 - Belarmino Alcoforado funda a Pitaco, primeira grande produtora de software do 
Estado. 
1977 - É fundada a Elógica, uma das primeiras revendas de informática do Recife, na rua 
da Hora. No mesmo ano, é montado - numa iniciativa conjunta do empresário Belarmino 
Alcoforado e do físico Rildo Pragana - o protótipo do microcomputador e terminal de 
vídeo Corisco, o primeiro produzido no Estado, na época chamado de Penteadeira, mas 
que depois virou Corisco e tinha como marca um chapéu de couro.  

Década de 80: 

1980 - Começam os planos de criação de um Pólo de Informática no estado.  
O empresário Adson Carvalho desenvolve o primeiro sistema operacional do imposto de 
renda pessoa física do Recife. Foi o mesmo Adson que concebeu, programou, implantou e 
operou o primeiro sistema contábil e financeiro dos supermercados Bompreço, que usava 
um computador com 2 MB de memória em disco para fazer uma contabilidade de 30 mil 
lançamentos. 
1982 - A Digirede, empresa com matriz em São Paulo, começa suas atividades no Recife. 
Passa três anos investindo na montagem de computadores de 8 bits e terminais de vídeo 
para a área bancária. No Recife, os equipamentos eram montados, submetidos aos testes 
de qualidade e comercializados. A Digirede chegou a ter, no Recife, 200 empregados. 
Desses, quase 50 tinham alto nível técnico e faixa elevada de remuneração para 
desenvolver software. A empresa chegou a vender, por mês, cem computadores e mil 
terminais.  
1983 - Pragana e Alcoforado decidem fabricar o Corisco em escala industrial. Com o 
objetivo claro de produzi-lo apenas no estado, Alcoforado rejeita propostas de parcerias 
com grandes empresas e estimula o grupo de pessoas que participava da fabricação do 
feioso e eficiente Corisco a formar pequenas empresas autônomas.  
1986 - Fracassa o projeto do Corisco fracassa e a Elógica entra em crise. Acabam o Vale 
da Areia (referência ao Vale do Silício) e o sonho do Pólo de Informática. 
1989 - Ocorre a terceira tentativa de implantação de uma indústria de Informática em 
Pernambuco. Era o setor de desenvolvimento de tecnologia da TWR Informática, que 
acabou sendo transferido para São Paulo alguns anos depois. A empresa produzia a linha 
MT (que evoluiu do MT-100 até o MT-400), acessível ao micro, pequeno e médio 
empresário varejista de qualquer especialidade.  

 



 

 

420

Década de 90: 

A Sucesu-PE consegue realizar em Recife o 25º Congresso Nacional e 12ª Feira 
Internacional de Informática. Era a primeira vez que o evento acontecia fora do eixo Rio-
São Paulo.  
1993 - Emprel abre as portas da Internet para grande parcela da população através da Rede 
Cidadão. Já usava, então, tecnologias como correio eletrônico, processamento on-line e 
bases de dados relacionais. A mesma Emprel cede espaço para o Softex 2000, Programa 
Brasileiro de Software para Exportação, até que ele conseguisse andar por suas próprias 
pernas.  
O Departamento de Informática (DI) da Universidade Federal de Pernambuco é 
reconhecido como centro de excelência e começa a figurar entre os melhores do país. 
A produção de software ganha fôlego, apoiada por iniciativas como o Softex e as 
incubadoras de empresas.  
Pernambuco é um dos primeiros estados brasileiros a entrar na Internet, contando, para 
isso, com a ajuda da UFPE e do Governo do Estado. 
1996 - É viabilizado o projeto para implantação da Rede Metropolitana de Alta 
Velocidade, com base em fibra ótica. 
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APÊNDICE E – Categorias de codificação 

NVivo revision 2.0.161 Licensee: Ricardo Vieira 
 
Project: Tese de Doutorado User: Ricardo Vieira Date: 12/11/2005 - 22:54:56  
NODE LISTING 
 
 Nodes in Set: All Tree Nodes 
 Created: 12/11/2005 - 18:39:26 
 Modified: 12/11/2005 - 18:39:26 
 Number of Nodes: 120 
 1 (1) /Ambiente 
 2 (1 1) /Ambiente/Estrutura de mercado 
 3 (1 2) /Ambiente/Dinamismo 
 4 (1 3) /Ambiente/Dimensão sócio-cultural-política 
 5 (1 4) /Ambiente/Dimensão tecnológica 
 6 (1 5) /Ambiente/Dimensão economica 
 7 (1 6) /Ambiente/Recursos 
 8 (1 6 1) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos 
 9 (1 6 1 101) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos/RH - Quantidade da MDO 
 10 (1 6 1 102) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos/RH - Qualidade e habilidade da 
MDO 
 11 (1 6 1 102 103) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos/RH - Qualidade e habilidade 
da MDO/RH - Qualidade da MDO 
 12 (1 6 1 102 104) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos/RH - Qualidade e habilidade 
da MDO/RH - Habilidade relacional da MDO 
 13 (1 6 1 102 301) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos/RH - Qualidade e habilidade 
da MDO/RH - Importância de MDO qualificada 
 14 (1 6 1 201) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos/RH - Formaçao de mão-de-obra 
 15 (1 6 1 202) /Ambiente/Recursos/Recursos humanos/RH - Qualidade intituição 
formadora 
 16 (1 6 2) /Ambiente/Recursos/Recursos financeiros 
 17 (1 6 2 401) /Ambiente/Recursos/Recursos financeiros/RFin - Quantidade 
 18 (1 6 2 402) /Ambiente/Recursos/Recursos financeiros/RFin - Qualidade 
 19 (1 6 3) /Ambiente/Recursos/Recursos operacionais 
 20 (1 6 4) /Ambiente/Recursos/Recursos naturais 
 21 (1 6 4 501) /Ambiente/Recursos/Recursos naturais/RNat - Quantidade 
 22 (1 6 4 502) /Ambiente/Recursos/Recursos naturais/RNat - Qualidade 
 23 (2) /Atmosfera 
 24 (2 101) /Atmosfera/Poder e dependência 
 25 (2 102) /Atmosfera/Competição 
 26 (2 103) /Atmosfera/Cooperação 
 27 (2 104) /Atmosfera/Proximidade e Distância 
 28 (2 105) /Atmosfera/Atratividade dos atores entre si 
 29 (2 106) /Atmosfera/Compatibilidade de Objetivos 
 30 (2 107) /Atmosfera/Identidade dos atores 
 31 (2 108) /Atmosfera/Risco e garantias 
 32 (2 109) /Atmosfera/Ética 
 33 (2 201) /Atmosfera/Temporalidade das interações 
 34 (2 202) /Atmosfera/Normas relacionais 
 35 (2 203) /Atmosfera/Aprendizagem relacional 
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 36 (2 204) /Atmosfera/Empatia 
 37 (2 205) /Atmosfera/Respeito 
 38 (2 206) /Atmosfera/Transparência 
 39 (2 207) /Atmosfera/Justiça 
 40 (2 208) /Atmosfera/Reciprocidade 
 41 (2 209) /Atmosfera/Comprometimento 
 42 (2 210) /Atmosfera/Confiança 
 43 (2 211) /Atmosfera/Interdependência 
 44 (2 212) /Atmosfera/Natureza do relacionamento 
 45 (3) /Partes Interagentes 
 46 (3 1) /Partes Interagentes/Organização 
 47 (3 1 1) /Partes Interagentes/Organização/Posição na cadeia de produção 
 48 (3 1 2) /Partes Interagentes/Organização/Porte das organizações 
 49 (3 1 3) /Partes Interagentes/Organização/Gestâo Organizacional 
 50 (3 1 3 1) /Partes Interagentes/Organização/Gestâo Organizacional/Controladoria e 
finanças 
 51 (3 2) /Partes Interagentes/Atores 
 52 (3 2 1) /Partes Interagentes/Atores/Conhecimento do ambiente 
 53 (3 2 2) /Partes Interagentes/Atores/Engajamento em relacionamentos 
 54 (3 2 3) /Partes Interagentes/Atores/Trânsito no ambiente de negócios 
 55 (3 2 4) /Partes Interagentes/Atores/Experiência relacional 
 56 (3 2 5) /Partes Interagentes/Atores/Perfil dos atores 
 57 (3 2 5 1) /Partes Interagentes/Atores/Perfil dos atores/Reconhecimento dos pares 
 58 (3 2 6) /Partes Interagentes/Atores/Agência política 
 59 (3 2 7) /Partes Interagentes/Atores/Formação do Dirigente-Competência 
 60 (3 10) /Partes Interagentes/O processo interacional 
 61 (3 10 1) /Partes Interagentes/O processo interacional/Atividades 
 62 (3 10 1 1) /Partes Interagentes/O processo interacional/Atividades/Categorizar 
recursos 
 63 (3 10 1 2) /Partes Interagentes/O processo interacional/Atividades/Utilizar de recursos 
 64 (3 10 1 3) /Partes Interagentes/O processo interacional/Atividades/Controlar recursos 
 65 (3 10 1 4) /Partes Interagentes/O processo interacional/Atividades/Desenvolvimento 
de Novas Tecnologias 
 66 (3 10 1 5) /Partes Interagentes/O processo interacional/Atividades/Identificar 
oportunidades 
 67 (3 10 1 6) /Partes Interagentes/O processo interacional/Atividades/Controle e 
utilização de recursos 
 68 (3 10 2) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de curto prazo 
 69 (3 10 2 1) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de curto prazo/Trocar 
produtos e serviços 
 70 (3 10 2 2) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de curto prazo/Trocar 
informações 
 71 (3 10 2 3) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de curto prazo/Trocar 
recursos financairos 
 72 (3 10 2 4) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de curto prazo/Trocas 
sociais 
 73 (3 10 3) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de longo prazo - 
relacionamen 
 74 (3 10 3 1) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de longo prazo - 
relacionamen/Institucionalização 
 75 (3 10 3 2) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de longo prazo - 
relacionamen/Adaptações 
 76 (3 10 3 10) /Partes Interagentes/O processo interacional/Trocas de longo prazo - 
relacionamen/Importância dos relacionamentos 
 77 (10) /Sentido das ações 
 78 (11) /Sentido das ações interacionais 
 79 (12) /Importancia de compartilhar valores 
 80 (20) /Sensemaling-ingrediente 
 81 (20 1) /Sensemaling-ingrediente/Identidade 
 82 (20 1 1) /Sensemaling-ingrediente/Identidade/Significado do relacionamento 
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 83 (20 1 1 2) /Sensemaling-ingrediente/Identidade/Significado do 
relacionamento/Origens da visão relacional 
 84 (20 1 1 3) /Sensemaling-ingrediente/Identidade/Significado do relacionamento/Os 
relacionamentos e o cotidiano 
 85 (20 1 2) /Sensemaling-ingrediente/Identidade/Tipificações 
 86 (20 2) /Sensemaling-ingrediente/Restrospectiva 
 87 (20 2 4) /Sensemaling-ingrediente/Restrospectiva/Experiência relacional 
 88 (20 2 4 1) /Sensemaling-ingrediente/Restrospectiva/Experiência relacional/Parceria 
desejada 
 89 (20 2 4 2) /Sensemaling-ingrediente/Restrospectiva/Experiência relacional/Parceria 
imposta 
 90 (20 2 4 3) /Sensemaling-ingrediente/Restrospectiva/Experiência relacional/Parceria de 
sucesso 
 91 (20 2 4 4) /Sensemaling-ingrediente/Restrospectiva/Experiência relacional/Parceria de 
insucesso 
 92 (20 3) /Sensemaling-ingrediente/Enactment 
 93 (20 3 1) /Sensemaling-ingrediente/Enactment/Atitude relacional 
 94 (20 3 1 1) /Sensemaling-ingrediente/Enactment/Atitude relacional/Visão relacional 
 95 (20 4) /Sensemaling-ingrediente/Social 
 96 (20 5) /Sensemaling-ingrediente/Ongoing 
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