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RESUMO 
 

 

A associação de empresas em busca de melhores resultados nos negócios tem sido 

realizada a partir de parcerias, aquisições, fusões e por meio de redes empresariais, 

um novo modelo de trabalho. Dentre os fatores motivadores destacam-se a redução 

dos custos, a divisão das tarefas, a economia de escala, o aumento de produtividade 

e a adaptação aos mercados. Os relacionamentos oriundos da associação das 

empresas em redes são de competição, colaboração, e surge uma nova forma 

denominada de competição colaborativa. Esta dissertação aborda o tema redes 

empresariais com foco nessa última forma de relacionamento. O trabalho buscou 

identificar os principais aspectos deste em pesquisas de campo realizadas em um 

grupo de empresas, o grupo ORGUEL, composto por organizações que atuam no 

setor da construção civil. As empresas trabalham de forma complementar e 

competem por recursos. A situação é diferenciada, pois o grupo possui controle 

centralizado que, em princípio, sugeria apenas um ambiente de cooperação e 

parceria. Deste modo, o problema de pesquisa foi descrito como: Considerando-se 
a rede interna do grupo ORGUEL, como ocorrem os relacionamentos de 
competição colaborativa e quais foram as variáveis determinantes para a 
emergência desses relacionamentos? Utilizou-se como metodologia de pesquisa 

o estudo de caso múltiplo, realizando-se uma análise qualitativa por meio de 

pesquisa documental e de entrevistas com gestores nas empresas. A escolha 

justificou-se pelo fato de que cada empresa foi avaliada como um caso, descritas e 

abordadas as formas de relacionamento com as demais. Nos resultados da pesquisa 

foram encontradas características de teorias estudadas, como a necessidade de 

confiança entre as empresas nos relacionamentos, o ganho de escala e custos com 

o compartilhamento de funções de apoio, fatores sociais e aspectos familiares 

presentes em redes, a influência de fatos históricos, políticos e do mercado. 

Concluiu-se então que o grupo ORGUEL utiliza relacionamentos de competição 

colaborativa em uma rede empresarial, e como continuidade dos estudos sugere-se  

aprofundar a analise dos dados e do grupo considerando aspectos sociais de redes. 

 

Palavras-chave: Redes. Cooperação. Competição. Competição colaborativa. 

Relacionamentos. 



 

ABSTRACT 
 

 

The associations of companies in search of better business results have been 

accomplished through partnerships, acquisitions, mergers and corporate networks 

through a new working model. Among the motivating factors include the reduction of 

costs, division of labor, economies of scale, increased productivity and market 

adaptation. The relationships derived from the combination of the companies are 

competitive networks, collaboration, and a new form known as collaborative 

competition. This dissertation deals with the subject enterprise networks with focus 

on this latter form of relationship. This study aimed to identify key issues in this field 

research conducted in a group of companies, ORGUEL group, composed of 

organizations operating in the construction industry. The companies work in a 

complementary and competing for resources. The situation is different because the 

group has centralized control that, in principle, suggested only an environment of 

cooperation and partnership. Thus, the research problem was described as: Given 

the group's internal network ORGUEL, as occurs in relationships and collaborative 

competition which were determinants for the emergence of these relationships? Was 

used, as the research methodology, the multiple case study, performing a qualitative 

analysis through desk research and interviews with managers in companies. The 

choice was justified by the fact that each company was evaluated as a case 

described and discussed ways of relating to others. In the search results were found 

features of theories studied, as the need for trust between business relationships, 

gain scale and cost sharing with the support functions, social factors and issues 

present in family networks, the influence of historical facts , political and market. It 

was concluded that the group uses ORGUEL competition collaborative relationships 

in a corporate network, and as a continuation of studies suggest further analysis of 

the data and the group, considering social networks. 

 

Keywords: Networks. Cooperation. Competition. Collaborative competition. 

Relationships. 

. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
O Mito é o nada que é tudo. 

O mesmo sol que abre os céus 
É um mito brilhante e mudo – 

O corpo morto de Deus, vivo e desnudo 
 

Fernando Pessoa (2008, p. 8) 
 

A associação de empresas em busca de melhores resultados nos negócios 

tem sido um tema frequentemente abordado na literatura da Administração de 

Empresas e na gestão empresarial. Várias formas de realizar essas parcerias são 

citadas e estudadas, como as aquisições e fusões e as redes empresariais. 

O que surge da observação das transformações nas maiores empresas ao 

longo das últimas décadas não é um novo modo de produção, mas a crise de um 

modelo antigo, excessivamente rígido e associado à grande empresa hierárquica e 

ao controle oligopolista dos mercados. Um novo modelo de trabalho, as redes de 

empresas, apresenta-se como o modo de parceria que ocasiona a desintegração da 

antiga forma de relacionamento, representada pelas burocracias racionais e verticais 

(CASTELLS, 2000). 

Segundo Castells (2000), a associação de empresas é motivada 

principalmente por fatores econômicos ligados ao mercado em que estas atuam. 

Dentre esses fatores destaca-se a redução dos custos adaptativos relacionados à 

monitoração do cenário tecnológico, às mudanças em produtos e à pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos. Importante também é a divisão das tarefas no 

desenvolvimento e na manufatura que torna a entrega mais ágil e permite respostas 

mais rápidas ao mercado. Podem-se citar ainda a economia de escala, o aumento 

de produtividade, a economia de custo de produção e a fácil adaptação à cultura 

regional em que se dá a associação. 

De forma generalizada, identificam-se três formas de relacionamentos 

oriundos da associação de empresas em redes: a competição, a colaboração e a 

competição colaborativa, também denominada de “coopetição”, um neologismo. Esta 

ultima é considerada como uma das vertentes atuais dos estudos sobre 

relacionamentos entre empresas. A competição colaborativa se dá quando as 

organizações envolvidas na rede realizam trocas, colaborando entre si, mas também 
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competem de forma livre, porém conhecida, e às vezes até preestabelecida, ou seja, 

as empresas adotam um modelo de relacionamento misto, livre da rigidez de normas 

e regras formais (PADULA; DAGNINO, 2007).  

Esta dissertação aborda o tema redes empresariais com foco nessa última 

forma citada de relacionamento. O trabalho busca identificar os principais aspectos e 

fatores envolvidos nos relacionamentos oriundos da competição colaborativa, 

realizando a pesquisa de campo em um grupo de empresas, o grupo ORGUEL  

Organizações Guerra Lages, composto por organizações que atuam no setor da 

construção civil. Essas empresas trabalham de forma complementar no fornecimento 

de produtos ao mercado, porém frequentemente competem por recursos, mercado, 

projetos e clientes, caracterizando um relacionamento desse tipo. A situação é 

diferenciada, pois o grupo é controlado por quotistas majoritários com interesses em 

todas as organizações, o que sugere um ambiente apenas de parceria e 

complementaridade no qual a competição não seria desejada. 

O entendimento de que o grupo trabalha em rede e pratica a competição 

colaborativa advêm de interpretação das explicações dadas pelo CEO sobre a 

estrutura e a organização das empresas e pode também ser demonstrado pelos 

desenhos feitos por ele mesmo, de próprio punho, apresentados nas Figuras 1 e 2.  
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Figura 1: A rede ORGUEL 
Fonte: Sergio Guerra Lages – CEO Grupo ORGUEL 
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Figura 2: Estrutura da rede ORGUEL 
Fonte: Sérgio Guerra Lages – CEO Grupo ORGUEL 

Além dos desenhos, o entendimento do CEO sobre a forma de atuação do 

grupo pode também ser confirmado em suas palavras:  

 
[...] trabalhamos de forma a complementar nosso portfólio de produtos ao 
mercado. Organizamos as empresas em torno da holding, e aqui 
centralizamos as funções comuns de apoio. Existe sim um sombreamento 
de produtos, explicado por nossa história, mas aprendemos a conviver com 
a competição e atualmente compartilhamos as funções essenciais. (Sérgio 
Guerra Lages - CEO grupo ORGUEL) 
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E dessa forma partiu-se então para o estudo detalhado do grupo, suas 

empresas, a forma de organização em uma rede interorganizacional, a identificação 

dos relacionamentos de cooperação e de competição, a comprovação da 

competição colaborativa, os fatores e aspectos esboçados pelo CEO em sua visão e 

visualizados inicialmente no compartilhamento das funções de apoio e a atuação 

simultânea das empresas no mercado. 

 

 

1.1 O problema de pesquisa 

 

 

Conforme citado, os motivos que levam as organizações a se engajarem em 

relacionamentos de redes empresariais são vários. Dentre os principais estão a 

necessidade de compartilhar recursos, o acesso a tecnologias não disponíveis, a 

participação em novos mercados, os benefícios de economia de escala nas alianças 

(por exemplo, no marketing e na produção), o complemento de perfil comercial e 

tecnológico, o compartilhamento de riscos em negócios e até mesmo a combinação 

de forças e fraquezas para competir. Para obterem essas vantagens competitivas 

provenientes das associações, as empresas buscam se relacionar de forma eficaz 

visando obter os resultados planejados e esperados. Ou seja, a gestão desses 

relacionamentos advindos torna-se de grande importância e configura-se como um 

tema atual nos estudos da administração de empresas. 

Vários são os autores que pesquisam e trabalham com esses temas. Desde o 

início do século XX, Coase (1937) já buscava identificar os principais aspectos e 

causas dos relacionamentos em redes de empresas; Williamson (1975) perguntava-

se sobre as causas das estruturas hierárquicas das organizações em rede; e Powell 

(1987) sugeriu que as alianças entre as empresas eram formadas porque elas 

precisam compartilhar recursos reciprocamente dependentes. Atualmente, Padula e 

Dagnino (2007) abordam os relacionamentos de parceria já considerando a 

competição colaborativa como uma solução eficaz para as empresas.  

Ring e Van de Ven (1992) apresentam, em seus estudos, diversos autores e 

suas formas de ver os relacionamentos em redes de empresas. Dentre os principais 

podem-se citar: James (1985), que se concentrou nas alianças estratégicas; 

Pelmutter e Heenam (1986), que focaram seus estudos nas parcerias; Porter e Fuller 
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(1986), que se dedicaram a estudar as coalizões; Friedlander e Gurney (1981), que 

estudaram a modalidade de franchising nas parcerias; e Ouchi e Kremen-Bolton, 

(1988), que pesquisaram os consórcios. Os autores citam ainda outros 

pesquisadores de acordo com as diversas áreas de estudos acadêmicos. Na área da 

economia, os principais são Commons (1934, 1950), Coase (1937) e Williamson 

(1975, 1981); na sociologia organizacional destacam-se White (1981), Granovetter 

(1985), Oliver (1990) e Barney (1990); os advogados que estudam o tema são 

Macneil (1974, 1978, 1980), Goldberg (1980) e Klein (1982); e, referindo-se à área 

do planejamento estratégico, aparecem Barney e Ouchi (1986), Jones e Hill (1988) e 

Donaldson (1990). Considerando os aspectos da confiança e de riscos nos 

relacionamentos em redes, Ring e Van de Ven (1992) apresentam outros autores: 

estudam os riscos Arrow (1971), Pfeffer e Salancik (1978), Chakravarthy (1985), 

Baird e Thomas (1985), MacCrimmon e Wehrung (1986), Marcus (1988) e Miller e 

Bromiley (1990); já os fatores que envolvem a confiança são pesquisados por 

Macaulay (1963), Blau (1964), Arrow (1973), Williamson (1985), Zucker (1986) e 

Friedman (1991).  

Oliver (1990) apresenta também uma compilação rica de autores que 

estudam as redes de empresas, analisando os fatores dos relacionamentos, 

identificados como: a necessidade, a assimetria, a reciprocidade, a eficiência, a 

estabilidade e a legitimidade. Os principais autores apresentados por ela são: 

considerando-se o fator “necessidade”, destacam-se os estudos de Levine e White 

(1961), Warren (1967), Benson (1975), Van de Ven (1976), Pfeffer e Salancik (1978), 

Stern (1979), Evan e Klemm (1980), Whetten (1981), Fottler, Schermerhorn, Wong e 

Money (1982) e Provan, Beyer e Kruytbosch (1982); sobre a “assimetria”, os 

principais autores referenciados são Blau (1964), Aiken e Hage (1968), Evan (1966), 

Benson (1975), Kotz (1978), Pfeffer e Salancik (1978), Whetten (1981) e Palmer 

(1983); pesquisando os relacionamentos sob o aspecto da “reciprocidade” aparecem 

Levine e White (1961), Emerson (1962), Menshikov (1969), Dooley (1969), Allen 

(1974), Schmidt e Kocham (1970), Molnar (1978), Koenig, Gogel e Sonquist (1979), 

Harvey (1982), Astley e Fombrun (1983), Scott (1985) e Barnett e Carroll (1987); o 

fator “eficiência” é pesquisado por Commons (1950), Stigler (1964), Phillips (1960, 

1962), Olson (1965, 1982), McConnell, Nantell (1985), Staber (1987), Thorelli (1986) 

e Kogut (1988); a “estabilidade” é estudada por Cook (1977), Ford e Slocum (1978), 

Burt (1980), Pennings (1981), Galaskiewicz e Shatin (1981), Leblebici e Salancik 
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(1982) e Provan (1984); e sobre a “legitimidade” nos relacionamentos destacam-se 

os trabalhos de Hirsch (1975), Meyer e Rowan (1977), Scott e Meyer (1983), Talbert 

e Zucker (1983) e DiMaggio (1988). 

Considerando-se essas duas relações de pesquisadores apresentas por Ring 

e Van de Ven (1992) e Oliver (1990), o tema relacionamentos em redes empresariais 

não é muito explorado referindo-se à competição colaborativa. Por outro lado, 

autores abordados nesta dissertação, como Alter e Hage (1993), Baker (1992), 

Brandenburger e Stuart (1996), Contractor e Lorange (1988), Dagnino e Padula 

(2002), Ebers (1997), Galaskiewicz (1979), Grandori e Soda (1995), Granovetter 

(1985), Hakansson e Snehota (1995), Holmlund e Kock (1995), Ibarra (1992), Nohria 

(1992), Poldony e Page (1998), Porter (2005), Uzzi (1996) e Padula e Dagnino 

(2007), apresentam em seus trabalhos os temas cooperação e competição, de modo 

significativo e, de forma menos expressiva, a competição colaborativa. O tema pode 

ser considerado como uma vertente atual de pesquisa sobre as redes empresariais, 

de importância acadêmica e repercussão no campo da administração de empresas. 

Pode-se afirmar ainda que esse tipo de parceria se torna cada vez mais conhecido 

no meio empresarial e o que se prevê é que será cada vez mais utilizado (NOHRIA, 

1992; POLDONY; PAGE, 1998, PADULA; DAGNINO, 2007).  

Esse cenário de poucas pesquisas acadêmicas sobre o tema relacionamentos 

de competição colaborativa em redes de empresas torna a pesquisa de campo desta 

dissertação, o estudo de caso do grupo ORGUEL, uma abordagem que poderá 

trazer importantes reflexões e contribuições para essas lacunas acadêmicas sobre 

as parcerias e os relacionamentos das empresas em redes.  

O que levou as empresas do grupo ORGUEL a estabelecerem 

relacionamentos do tipo competição colaborativa em uma rede de empresas? Quais 

as principais características e fatores envolvidos nessa associação? Quais as 

implicações e resultados conseguidos no ambiente de negócios? Quais as 

implicações no dia-a-dia das organizações? Esses e outros aspectos são 

considerados fatores motivadores deste trabalho.  

Pode-se dizer que a forma de trabalho do grupo ORGUEL é incomum, pois as 

empresas que o constituem, embora controladas pelos mesmos quotistas, adotaram 

relacionamentos do tipo competição colaborativa, em que, a princípio, se esperava 

apenas a cooperação sem competição. E mais, essa forma de gestão foi adotada 

sem basear-se em fundamentos teóricos ou mesmo utilizando um modelo 
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acadêmico ou de mercado. Essas e outras características advindas dos 

relacionamentos encontrados no grupo podem ser consideradas a razão na qual se 

consistiu o problema de pesquisa investigado e que é formulado então da seguinte 

maneira:  

Considerando-se a rede interna do grupo ORGUEL, como ocorrem os 

relacionamentos de competição colaborativa e quais foram as variáveis 
determinantes para a emergência desses relacionamentos? 

 

 

1.2 Justificativa 

 

 

As organizações são estudadas na Administração como entidades que têm 

sua própria existência, com comportamentos e características influenciadas pelo 

ambiente em que se inserem, o mercado. As alterações e os movimentos desse 

mercado também influenciam o conjunto de decisões estratégicas tomadas pela alta 

administração das empresas, que formulam estratégias empresariais como forma de 

sobreviver. Até pouco tempo, acreditava-se que as organizações relacionavam-se, 

buscando melhor posicionamento estratégico de mercado, de duas formas apenas: 

ou competindo, conforme mostra Porter (2005), ou cooperando por meio da troca de 

conhecimento, dados, informações, técnicas e métodos (CONTRACTOR; 

LORANGE, 1988; HAKANSSON; SNEHOTA, 1995). Um novo modo de 

relacionamento, porém, vem-se tornando alvo de estudos e pesquisas, a competição 

colaborativa. 

No caso em estudo, o grupo ORGUEL, as organizações desenvolveram 

relacionamentos de competição colaborativa sem, contudo, haver um planejamento 

ou estratégia estabelecida a priori. As empresas estão vinculadas a uma mesma 

estrutura societária e os motivos e as características de por que e como esses 

relacionamentos se efetivaram não estão claros. Portanto, o grupo constitui uma 

rede emergente e que exercita os preceitos de cooperação e competição sem se 

apoiar nos fundamentos teóricos tratados neste trabalho. 

O grupo vem apresentando resultados significativos, considerando as 

empresas individualmente ou o grupo como entidade administrativa. Esses 

resultados são expressos em crescimento dos indicadores de lucratividade, 
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rentabilidade e EBTIDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization), conforme demonstrado nos Gráficos 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 1: Lucratividade consolidada do grupo ORGUEL 
Fonte: Documentos do grupo ORGUEL. 

Debastiani e Russo (2008) esclarecem que a lucratividade de uma 

organização indica o percentual de ganho obtido sobre as vendas realizadas; a 

rentabilidade indica o percentual de remuneração do capital investido na empresa; 

e o investimento pode ser definido como todo o capital aplicado nela mesma, seja o 

capital social inicial mais os aumentos (aporte) de capital adicional, mais os lucros 

reinvestidos. Os autores mostram ainda que o lucro é o resultado positivo obtido 

deduzido-se as vendas, os custos e as despesas. Desse modo a lucratividade é 

calculada dividindo-se o valor líquido do lucro pelo volume de vendas (lucro 

líquido/vendas), e a rentabilidade refere-se ao resultado que possibilita a análise do 

retorno sobre o investimento realizado na empresa (lucro líquido/Investimento).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 2: Rentabilidade consolidada do grupo ORGUEL 
Fonte: Documentos do grupo ORGUEL. 



 24

Ainda de acordo com Debastiani e Russo (2008), o EBTIDA, que em 

português significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, é um 

indicador muito utilizado na análise de balanços de contabilidade de empresas. É 

calculado utilizando-se o lucro bruto menos as despesas operacionais, excluindo-se 

destas a depreciação e as amortizações do período e os juros. Dessa forma, é 

possível avaliar o lucro referente apenas ao negócio, descontando-se qualquer 

ganho financeiro (derivativos, aluguéis ou outras rendas que a empresa possa ter 

gerado no período). São também retirados os juros de empréstimos contratados 

para alavancar suas operações. Por eliminar os efeitos dos financiamentos e das 

decisões meramente contabilísticas, sua utilização pode fornecer uma boa análise 

comparativa, pois mede a produtividade e a eficiência do negócio. Esses autores 

apresentam números sobre a lucratividade média de micro e pequenas empresas no 

Brasil, que está entre 5% e 10% sobre as vendas, e a rentabilidade entre 2% e 4% 

ao mês sobre investimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: EBTIDA consolidado do grupo ORGUEL 
Fonte: Documentos do grupo ORGUEL. 

 

Considerando-se os resultados obtidos pelo grupo ORGUEL, demonstrados 

nos Gráficos 1, 2 e 3, pode-se dizer que, entre 2006 e 2009, o grupo está acima da 

média esperada para pequenas e médias empresas no Brasil. A lucratividade obtida 

foi de 3,81%, a rentabilidade de 4,48% e o EBTIDA de 3,26%. Porém, considerando-

se apenas o período entre 2008 e 2009, no qual esses números foram 7,35%, 3,3% 

e 7,34%, respectivamente, pode-se afirmar que o grupo apresenta resultados 

significativos. 
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A situação de competir e colaborar simultaneamente, caracterizando a 

competição colaborativa, e os resultados obtidos motivaram particularmente a 

realização deste trabalho. O estudo do grupo, a forma como foi constituído e os 

relacionamentos advindos, na intenção de identificar os principais fatores, motivos e 

características das associações estabelecidas, foram realizados buscando trazer 

esclarecimentos e contribuições adicionais sobre os fatores críticos que 

influenciaram os relacionamentos interorganizacionais de competição colaborativa. 

Os principais aspectos identificados inicialmente no grupo que motivaram e 

justificam este estudo foram: o modo como as empresas foram criadas, de forma 

não estruturada, sem planejamento prévio e em resposta a necessidades do 

negócio; as estratégias empresariais do grupo que são estabelecidas, à primeira 

vista, simplesmente em resposta às demandas e ao ambiente competitivo no qual se 

inserem as empresas; os relacionamentos entre as empresas, pois competem e 

colaboram em situações diversas.  

 

 

1.3 Objetivos 

 

 

A questão central de investigação é a identificação dos aspectos e fatores 

internos e externos às organizações do grupo ORGUEL que favoreceram o 

surgimento e o desenvolvimento dos relacionamentos de competição colaborativa. 

Como os estudos sobre este tema são relativamente recentes e o caso específico do 

grupo ORGUEL representa uma situação diferenciada, estabelecem-se os objetivos 

geral e específicos:  

a) Objetivo geral: analisar como ocorrem os relacionamentos de competição 

colaborativa entre as empresas do grupo ORGUEL e quais foram as variáveis 

determinantes para a emergência desses relacionamentos; 

b) Objetivos específicos: os objetivos específicos podem ser enunciados da 

seguinte maneira:  

 identificar os fatores determinantes para que o grupo ORGUEL se 

organizasse em uma rede de empresas; 
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 analisar como as relações de competição colaborativa se desenvolveram 

simultaneamente no grupo;  

 identificar as principais características dos relacionamentos de competição 

colaborativa adotados no grupo. 

 

 

1.4 Organização 
 

 

Este documento está organizado em seis capítulos. Nesta introdução 

apresenta-se o tema abordado no trabalho, os relacionamentos de competição 

colaborativa em redes de empresas, o problema de pesquisa que é entender os 

relacionamentos de competição colaborativa no grupo ORGUEL, a justificativa e os 

objetivos a serem alcançados com o trabalho. 

No Capítulo 2, fundamenta-se o estudo de caso, abordando-se as teorias 

envolvidas com as redes empresariais e os relacionamentos advindos. Buscou-se 

concentrar os fundamentos nos estudos sobre as redes interorganizacionais e nos 

relacionamentos de competição colaborativa. Os aspectos e as características 

principais das redes de empresas são também apresentados, como a abordagem 

social, as redes intraorganizacionais, alguns modelos e tipologias de organização e a 

estruturação e os relacionamentos internos nas empresas.  

No Capítulo 3, descreve-se o grupo ORGUEL, sua história, desde a formação 

da primeira empresa por seus fundadores, a evolução, com a criação das diversas 

organizações e necessidades, até sua conformação atual com estrutura de rede, 

holding e conselhos administrativos. Buscou-se salientar as principais características 

de gestão e de relacionamentos existentes no grupo, as posições estratégicas de 

comando, administrativa e operacional. Pretendeu-se também, nesta descrição, 

relacionar a evolução do grupo com os principais fatos históricos e políticos do país, 

com o objetivo de identificar a influência do cenário de mercado no crescimento e na 

história do grupo. 

 

No Capítulo 4, apresenta-se a metodologia de pesquisa utilizada, direcionada 

para um estudo de caso múltiplo e raro, no qual cada empresa foi avaliada como um 
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caso e descritas suas formas de relacionamento com as demais, visando abordar e 

analisar os fundamentos dos relacionamentos de competição colaborativa voltados 

para um grupo de empresas pertencentes a uma mesma estrutura de gestão. Nesse 

capítulo são descritos também as estratégias e os métodos utilizados para coleta e 

análise dos dados. 

Em sequência, os resultados da pesquisa foram analisados no Capítulo 5, no 

qual se pretendeu, após a consolidação dos dados coletados, confrontá-los com a 

teoria estudada e que fundamenta a dissertação visando atingir os objetivos 

estabelecidos. A análise foi realizada de acordo com os indicadores de pesquisa 

estabelecidos na metodologia e gerou uma grande base de informações que poderá 

ser utilizada em pesquisas adicionais sobre o mesmo tema e em artigos 

complementares a esta dissertação. 

No último capítulo do trabalho, apresentam-se as conclusões e as 

recomendações de continuidade deste estudo. Logo após incluem-se, como 

apêndices, o roteiro de entrevista utilizado e uma planilha com todos os dados 

coletados, como forma de enriquecimento da dissertação. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 
A vida é como uma sombra que passa por sobre um rio 

Ou como um passo na alfombra de um quarto que jaz vazio; 
O amor é um sono que chega para o pouco ser que se é; 

A glória concede e nega; não tem verdades a fé... 
 

Fernando Pessoa (2008, p. 35) 

 

Neste capítulo apresenta-se a literatura estudada sobre as redes 

empresariais, descritas aqui de acordo com duas visões: redes entre organizações, 

as redes interorganizacionais, e redes internas a uma empresa apenas, as redes 

intraorganizacionais. Inicia-se com a descrição dos principais conceitos de redes, as 

características, as estruturas, como são criadas e os principais modelos de 

associação. Em seguida descrevem-se os aspectos de redes ligados aos indivíduos, 

mostrando o lado social e as implicações resultantes nas estruturas e formas de 

relacionamentos. Finalizando-se o capítulo, abordam-se os relacionamentos 

advindos das associações de empresas em redes, concentrando-se na competição 

colaborativa em redes interorganizacionais. 

Miles e Snow (1992), estudando a história de negócios nos Estados Unidos, 

identificaram três formas de organização do trabalho nas empresas: a funcional, a 

divisional e a matricial em rede. As empresas que trabalham na forma funcional 

focam sua competência em estruturas verticais com controle rígido e dirigidas a 

mercados específicos. A estrutura divisional adota unidades de negócio voltadas a 

mercados distintos e que atuam de forma independente, quase autônoma, 

produzindo e comercializando seus próprios produtos, porém ainda com controle 

centralizado. A forma matricial em rede combina elementos das duas estruturas, 

dirigindo seus recursos para as unidades de negócio de acordo com a necessidade 

emergente. 

Burt (1980) estudou as redes empresariais com uma visão diferente, dirigida 

para os aspectos sociais, na qual considera o relacionamento entre os atores e o 

próprio ambiente em que esses atores convivem. O principal foco das análises são 

as pessoas e a forma de relacionamento, que varia do indivíduo ao grupo no qual se 

situam. 
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A abordagem de Miles e Snow (1992) caracteriza uma linha de estudos sobre 

as redes empresariais que trata principalmente da organização da associação, a 

estrutura e a forma do relacionamento: é a visão interorganizacional. Já Burt (1980), 

que concentra seus estudos nos aspectos sociais envolvidos nos relacionamentos 

advindos, caracteriza uma segunda forma de abordar as redes empresariais: é o 

olhar intraorganizacional. Porém, em ambas as abordagens, os autores consideram 

os relacionamentos entre os atores (pessoas, grupos, áreas funcionais e as 

empresas) como um fator fundamental que estabelece e define as principais 

características organizacionais e sociais das redes empresariais. 

Os relacionamentos são vistos, tradicionalmente, como de cooperação ou de 

competição. A cooperação proporciona vantagens e aprendizado comum e favorece 

o desempenho das organizações (CONTRACTOR; LORANGE, 1988). A competição 

é vista como uma variável que impele as empresas na busca de vantagens de 

mercado e promove a alocação mais produtiva dos recursos disponíveis (PORTER, 

2005). Um terceiro modo de relacionamento entre as empresas que considera essas 

duas formas anteriores de modo simultâneo, tanto a cooperação quanto a 

competição, vem caracterizando uma nova linha de estudos e denomina-se 

competição colaborativa. Esse tipo de relacionamento promove o crescimento e a 

evolução das empresas sem, contudo, tolher os movimentos individuais na busca de 

melhores posições de mercado (PADULA; DAGNINO, 2002).  

Outros autores tratam o tema redes empresariais com visões diferentes. 

Dentre essas abordagens, destacam-se as teorias da dependência de recursos 

(PFEFFER; SALANCIK, 1978), da escolha estratégica (HARRIGAN, 1985), dos 

custos de transação (COASE, 1937; WILLIAMSON, 1975), dos jogos 

(BRANDENBURGER; NALEBUFF, 1989), dos recursos (Resource-Based View) 

(BARNEY, 1986; PETERAF, 1993; PRAHALAD; HAMEL, 1990; PENROSE, 1995) e 

a teoria da aprendizagem organizacional (DOZ, 1996).  

Conforme dito, as alianças e as parcerias entre empresas têm sido estudadas 

e abordadas de diversas maneiras na literatura, como as aquisições, as fusões, as 

alianças e as redes empresariais. Nos próximos itens apresentam-se os 

fundamentos sobre as redes empresariais, tanto entre empresas como internamente 

a elas, e sobre os relacionamentos provenientes, a cooperação, a competição e a 

competição colaborativa. 
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2.1 Redes empresariais 

 

 

Nas últimas décadas o ambiente global de negócios tem apresentado grandes 

mudanças e as organizações, visando à evolução de seus resultados sociais, 

econômicos e financeiros e melhor posicionamento no mercado onde atuam, 

buscam novos padrões de relacionamento com diferentes estratégias de atuação 

incorporando características globais e regionais, públicas e privadas, da burocracia 

tradicional à fluidez interorganizacional1. As empresas procuram trabalhar de forma a 

complementar sua atuação, formando parcerias e alianças estratégicas com outras 

(BAKER, 1992; MILES; SNOW, 1992; EBERS, 1997). 

Os antigos modelos de relacionamento com poucos fornecedores e estrutura 

estável, garantida às vezes por reservas formais de mercado, como experimentado 

no Brasil, nos anos 70 e 80, nos setores de telecomunicações e informática, deram 

lugar a acirradas disputas modificando a atratividade dos negócios, levando 

empreendedores e investidores a escolher modelos de produção em parceria, 

caracterizados principalmente por cooperação e interdependência das empresas. 

O modo de relacionamento mais utilizado é o de redes empresariais, que 

promove um ambiente favorável ao compartilhamento de informações, 

conhecimentos, habilidades e recursos e consiste em forma eficaz para as empresas 

alcançarem vantagens competitivas nos mercados em que atuam (BAKER, 1992; 

MILES; SNOW, 1992; GRANDORI; SODA, 1995; EBERS, 1997).  

O termo rede tem sido utilizado para descrever padrões de organização e 

relacionamentos entre empresas e, também, como referência para o relacionamento 

das pessoas nesse ambiente, no sentido da construção de laços de interação 

profissionais (NOHRIA, 1992). Pode-se dizer que a primeira abordagem, 

relacionamentos entre empresas, traz uma visão ampliada e integrada das redes 

empresariais, constituindo-se na maioria dos estudos encontrados na literatura sobre 

o tema. Sob essa visão macro, os autores têm estabelecido modelos formais de 

estruturas com regras, normas, identificação dos atores e seus papéis, padronizando 

os relacionamentos e, de certa forma, tornando o ambiente de redes mais conhecido 

                                                
1 Entendem-se, como fluidez interorganizacional, a troca de conhecimento, informação e a 
distribuição de recursos entre as empresas de uma rede empresarial visando a melhores resultados 
de mercado e ganhos comuns. 
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sob a égide da troca entre empresas apenas (MILES; SNOW, 1992; NOHRIA, 1992; 

ALTER; HAGE, 1993; GRANDORI E SODA, 1995; EBERS, 1997) 

Considerando-se o ambiente interno da organização e focando os 

relacionamentos entre indivíduos, distinguem-se os trabalhos que abordam as redes 

como conexões entre grupos, sejam esses formais (departamentos, divisões, etc.) 

ou mesmo informais (equipes, comitês, representações, etc.). Essa visão interna 

constitui uma abordagem diferenciada das redes, pois considera os aspectos sociais 

dos relacionamentos e também das estruturas. Os pesquisadores dessa linha de 

estudo afirmam que ambos os tipos de relacionamentos, entre e dentro de 

empresas, coexistem nas redes e estas devem ser sempre analisadas 

considerando-os (BURT, 1980; UZZI, 1996; POLDONY; PAGE, 1998). 

Sobre o processo de formação das redes, identificam-se as ideias de como se 

estabelecer e iniciar uma rede empresarial (GRAY, 1987; LARSON, 1992; SNOW; 

THOMAS, 1993). Esses autores convergem para a existência de um processo 

composto basicamente por três etapas. A fase inicial é caracterizada pela 

identificação e pelo conhecimento mútuo dos parceiros e pelo reconhecimento das 

necessidades, dos objetivos e das condições. A segunda é dirigida para o 

estabelecimento das condições identificadas e a articulação dos valores e metas 

comuns de trabalho. E, por último, a rede se estabelece solidificando as relações e 

as estruturas necessárias para se alcançarem os objetivos da associação. 

Oliver (1990) apresenta seis motivos para que as empresas se associem em 

redes: quando, obrigadas por lei, estabelecem relacionamentos, como, por exemplo, 

a participação em sindicatos trabalhistas; quando existe assimetria nos 

relacionamentos, permitindo a uma empresa exercer influência sobre outra, como 

nas franquias; motivadas pela reciprocidade nos relacionamentos; caso os objetivos 

no fornecimento de produtos e bens sejam similares; objetivando a estabilidade, 

prevenindo e projetando incertezas de mercado; e visando à legitimação de imagem, 

marca e prestígio. 

Nohria (1992) acrescenta aos motivos apresentados por Oliver (1990) três 

razões para a adoção do modelo de organização do trabalho em redes. Na primeira, 

o que ele denomina de “nova competição” conduz à mudança do modelo de 

organização hierarquizado para o modelo horizontal distribuído. Naquele modelo, as 

organizações se relacionam de forma vertical, concatenando funções, serviços e 

produtos individuais em uma cadeia de fornecimento, enquanto, neste, na forma 
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horizontal, prevalece a complementaridade dos produtos, serviços, resultados e 

esforços; na segunda, o desenvolvimento de novas tecnologias de informação e de 

comunicação permitem arranjos institucionais distribuídos e a troca de informação e 

conhecimento de forma rápida e eficiente; e, na terceira, a própria evolução dos 

estudos de redes como uma disciplina acadêmica permite que as organizações 

sejam pesquisadas sob a perspectiva de redes de relacionamentos. O autor 

identifica também cinco premissas básicas que descrevem as principais 

características dos relacionamentos entre as organizações nas redes, comentadas a 

seguir: 

a) Todas as organizações podem ser consideradas como redes sociais e 
como tal devem ser estudadas e analisadas. Uma rede social é um conjunto de 

pessoas ou empresas, denominadas tecnicamente de nós ou atores da rede, 

interligadas por meio de relações dos mais diversos tipos, denominadas de laços, 

sejam esses formais ou não (LAUMANN; GALSKEIWICZ; MARSDEN, 1978). 

b) O ambiente no qual atuam as organizações deve ser visto como uma 
rede de várias organizações. Sob a perspectiva de redes, o mercado deve ser 

considerado como um “campo de relacionamentos” composto por empresas, 

fornecedores, consumidores, produtores e agências reguladoras (governo, 

sindicatos, associações comerciais, etc.), que fornecem serviços e produtos 

similares. A simples identificação dessas empresas não é suficiente para entender o 

ambiente, sendo também importante compreender a estrutura dos relacionamentos 

entre elas (NOHRIA, 1992). 

c) As ações, atitudes e comportamentos dos atores nas organizações 
podem ser explicados pelo posicionamento desses em redes de 
relacionamentos. A atuação dos atores nas organizações é mais bem entendida se 

eles forem observados em seus relacionamentos pessoais, dentro e fora da 

empresa, considerando-se os princípios de coesão, equivalência, proeminência, 

amplitude e corretagem (BURT, 1980).  

d) As redes delimitam as ações dos atores visando à estruturação. As 

redes modificam-se constantemente devido à atuação dos atores e de seu 

posicionamento nos relacionamentos, que também se altera. Os atores não devem 

ser vistos como nós estáticos da rede, com ações delimitadas por essa posição, mas 

sim como agentes dinâmicos que buscam constantemente controlar e bloquear o 

controle de outros atores sobre o ambiente (NOHRIA, 1992). 
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e) A análise comparativa de organizações deve considerar as 

características de rede empresarial. O estudo das organizações deve pesquisar 

variáveis focadas nos relacionamentos em rede, que refletem a estrutura geral das 

empresas (NOHRIA, 1992). 

Complementando, Nohria (1992) cita ainda quatro aspectos importantes que 

devem ser considerados nas redes empresariais: a origem do poder e da influência 

na rede; a organização dos esforços conjuntos; as alianças estratégicas; e o modelo 

da “nova competição”. 

Segundo Ebers (1997), as redes empresariais representam uma forma 

institucional de coordenar, organizar ou governar as relações recorrentes de trocas 

econômicas entre um número limitado de organizações. Se duas ou mais empresas 

se relacionam, então elas formam uma rede organizacional. Os estudos desse autor 

concentram-se nos aspectos de formação das redes nos níveis institucional e 

relacional, abordando os motivos e as contingências que levam as empresas a 

estabelecerem relacionamentos. O autor afirma que existem dois principais motivos 

para as empresas se associarem em redes. O primeiro refere-se à cooperação, que 

permite melhor retorno para os parceiros e maior capacidade de competir contra 

concorrentes comuns e também reduzir a competição como aliados. As 

organizações podem ter acesso a recursos raros e complementares e/ou coordenar 

sua utilização conjunta, aumentando suas vantagens competitivas, a qualidade dos 

produtos e também melhorando e agilizando o acesso aos mercados, conforme 

afirmou Castells (2000), e em consonância com os princípios da competitividade 

apresentados por Porter (2005). O segundo motivo citado por Ebers (1997) é a 

redução dos custos operacionais, alcançada por meio de economia de escala ou de 

escopo, como trabalhar objetivos comuns de pesquisa e desenvolvimento, marketing 

e produção, e ações coordenadas em parceria relativas à governança e ao 

gerenciamento, como o acesso e a transferência de conhecimentos, a utilização de 

ferramentas específicas e a redução de riscos financeiros e de projetos.  

Pode-se dizer que esses motivos citados por Ebers (1997) são similares 

àqueles apresentados por Oliver (1990), principalmente no tocante à reciprocidade 

nos relacionamentos, à soma de produtos e bens similares e aos objetivos de 

estabilidade de mercado, estes também mencionados por Contractor e Lorange 

(1988). 
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Ebers (1997) enriquece os estudos sobre redes organizacionais ao abordar as 

contingências que levam as organizações a estabelecerem relacionamentos de 

parceria. Ele mostra que, institucionalmente, consideram-se aspectos e 

características sociais e econômicas do ambiente no qual a rede se insere e que, no 

âmbito relacional, identificam-se particularidades e interdependências dos laços 

entre os atores da rede (indivíduos, grupos ou empresas). Os fatores 

socioeconômicos considerados são as políticas legais de governo, a cultura regional 

de mercado, as câmaras de comércio, os sindicatos, os bancos, os centros de 

pesquisa e os treinamentos, as universidades e a concentração da especialização e 

o conhecimento técnico. Os fatores relacionais mais significativos são os laços 

familiares e de amizade entre os empresários, a participação em associações 

comunitárias, clubes esportivos, instituições políticas e o amadurecimento das 

relações entre os atores, e quanto maior o tempo e mais intensas estas forem, maior 

a confiança e a disposição em iniciar e manter associações em redes. 

Pode-se dizer que os estudos de Ebers (1997) e de Nohria (1992) são 

complementares e se situam em uma mesma linha de pensamento. Ambos 

abordam, principalmente, os fatores do ambiente e a forma como são estabelecidos 

os relacionamentos entre as empresas, embora considerem sempre o lado social ao 

abordarem as principais causas que levam os indivíduos a se relacionarem.  

Uma abordagem sobre as redes empresariais diferente das visões de Nohria 

(1992) e de Ebers (1997) é feita por Grandori e Soda (1995). Estes autores afirmam 

que uma rede é a associação entre empresas que visa apenas a regular a 

interdependência entre elas, o que é diferente de uma parceria específica para suprir 

as necessidades momentâneas de mercado ou mesmo a união dessas organizações 

em uma terceira com objetivos específicos de um negócio. Esses autores abordam 

as redes empresariais considerando uma tipologia baseada no grau de formalização, 

centralização e mecanismos de cooperação, definindo três tipos fundamentais: as 

redes sociais, as redes burocráticas e as redes proprietárias. Os três tipos podem 

ser subdivididos em redes simétricas e assimétricas. A simetria é conseguida 

quando todos os parceiros da rede têm a mesma capacidade de influir nas decisões 

e resultados, incutindo alto grau de flexibilidade na associação. Por outro lado, a 

assimétrica caracteriza-se pela existência de um ator central controlador e por 

regulação forte utilizando-se de contratos formais. 
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De acordo com Grandori e Soda (1995), as redes sociais caracterizam-se pela 

completa falta de regulação nos relacionamentos. Nenhum contrato formal é 

estabelecido entre os atores e, mesmo nas redes sociais assimétricas, quando 

existem, os contratos são sempre voltados para especificações de produtos e 

serviços e não para a organização dos relacionamentos. Ao contrário, as redes 

burocráticas são sempre reguladas formalmente por contratos abordando as 

condições de fornecimento, a organização da rede e os relacionamentos. Nessas 

redes, a simetria é conseguida em associações voltadas apenas para a regulação 

dos relacionamentos, como, por exemplo, nas entidades de classe de trabalhadores, 

e a assimetria caracteriza-se por acordos em favor de uma empresa única, como 

nos contratos de franquia. As redes proprietárias, por sua vez, também se moldam 

pela existência de contratos formais, estabelecidos, porém, para indicarem o direito 

de propriedade de cada um dos atores nos relacionamentos. As joint ventures são o 

grande exemplo de simetria nas redes proprietárias, estabelecendo a participação 

acionária de cada empresa, enquanto os contratos assimétricos normalmente são 

utilizados para formalizar os direitos de controle dos acionistas investidores em 

relação aos outros atores.  

Alter e Hage (1993) apresentam uma visão diferenciada sobre as redes 

organizacionais. Eles afirmam que uma rede não é uma associação entre empresas 

com objetivo de atuar e/ou coordenar um mercado, ou mesmo uma organização cuja 

estrutura hierárquica é composta por escritórios em locais distintos. Segundo esses 

autores, as redes representam um novo estágio na forma de organização 

empresarial, na qual a falta de um padrão é mandatória. Todas as empresas devem 

ter autonomia, porém problemas, decisões, lucros e prejuízos devem ser repartidos 

e coletivos, e, se existe uma empresa “dominadora”, a parceria não caracteriza uma 

associação em rede.  

Alter e Hage (1993) enfatizam a extensão da parceria dos relacionamentos 

nas redes empresariais apresentando uma tipologia que considera a relação entre 

as dimensões “complexidade” (diferenças e particularidades entre membros) e 

“resultados da associação” (expansão e crescimento do conhecimento). Outro 

aspecto considerado é a influência das dimensões em conflitos e dificuldades de 

coordenação. A tipologia é apoiada por duas questões principais: o que direciona a 

evolução e o crescimento das redes: a inovação, a redução de custos ou a economia 

de escala; e como as dimensões complexidade, diferenciação e número de parceiros 
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se relacionam com os problemas de coordenação de conflitos, falhas e ineficiência. 

Eles criticam as tipologias que privilegiam o estabelecimento de conceitos, variáveis 

e burocracia da associação e concentram-se em definir o grau de complexidade do 

relacionamento, diferenciando-se, portanto, da tipologia apresentada por Grandori e 

Soda (1995). Acreditam que, ao definir-se claramente o conceito de grau de 

complexidade, torna-se mais fácil compreender que a necessidade de competir com 

inovação e redução de custos adaptativos origina também formas complexas de 

associação. O argumento central é que, como o conhecimento está cada vez mais 

complexo e muda mais rapidamente, as formas de organização também precisam 

evoluir de modo mais complexo, o que leva à “desverticalização” das grandes 

organizações com a consequente criação das redes organizacionais.  

Na tipologia de Alter e Hage (1993), a busca por organizações parceiras deve 

ser dirigida para compor um portfólio de novos produtos, visando atuar em nichos de 

mercado distintos, complementando o perfil, o conhecimento tácito e a experiência 

de cada ator. Implícitos nesse argumento estão o grau de complexidade da 

coordenação e a diferenciação entre os parceiros (competitivos x simbióticos, grau 

de simbiose e complementaridade, distância e diferenças culturais). A tipologia 

estabelece também a existência de comitês e a distribuição da decisão em diversos 

níveis da rede, com o objetivo de organizar o trabalho em parceria realizado pelos 

atores. 

Pode-se dizer que as tipologias de Grandori e Soda (1995) e de Alter e Hage 

(1993) são complementares. As redes simétricas, burocráticas ou proprietárias, de 

Grandori e Soda (1995), agregam à tipologia de Alter e Hage (1993), dirigida 

principalmente para as redes sociais, características importantes sobre os aspectos 

de organização das redes. Não se pode negar que as redes formais coexistem com 

as redes sociais e que também devem ser estudadas sob a luz dos relacionamentos. 

Ao considerarem as dimensões da complexidade e os resultados nos 

relacionamentos entre os atores de uma rede, Alter e Hage (1993) trazem à luz 

aspectos importantes que, acredita-se, realmente influenciam na formação dos 

relacionamentos empresariais. As tipologias convergem nos aspectos de que não 

deve existir uma empresa dominadora e que problemas e dificuldades devem ser 

tratados em comum. 

Por outro lado, Poldony e Page (1998) admitem que a organização do 

trabalho em estruturas de redes empresariais não é a única forma eficiente de se 



 37

obterem resultados, embora comprovadamente tragam grandes benefícios. As 

empresas verticalizadas ainda têm lugar no mercado devido a causas como a 

origem histórica dos negócios, a distribuição geográfica das empresas e as 

diferenças de cultura organizacional e local, dentre outras. Existem também motivos 

que não direcionam as empresas para a formação de redes, como grandes 

diferenças ou redundâncias no uso de tecnologias, porte, tamanho e o poder 

advindo. Esses autores salientam que nem sempre as redes empresariais obtêm 

sucesso, apresentando como razões a dificuldade de aprendizagem e de habilidade 

ao operar a associação, o nível de integração das empresas e a diferença de 

culturas e de objetivos organizacionais.  

Complementando o pensamento de Poldony e Page (1998), alguns autores 

afirmam que os principais aspectos dos relacionamentos em redes de empresas são 

a ética, a boa vontade nas relações e, principalmente, a confiança mútua e o 

comprometimento com a disposição amigável para resolver situações de conflito 

(CAROSSO, 1970; HIRSCHMAN, 1970; ECCLES; CRANE, 1987). A falta dessas 

características é fator negativo e pode levar ao insucesso e aos resultados não 

desejados nas associações. Ainda segundo esses autores, deve sempre existir a 

reciprocidade ética nas trocas, e cada membro da rede deve se comprometer com o 

relacionamento, priorizando-os, sem procurar obter vantagens em detrimentos dos 

parceiros. Esses aspectos assumem proporções ainda maiores e são de 

fundamental importância nas redes entre pequenas e médias empresas (PERROW, 

1992). 

No Brasil destacam-se os estudos dos pesquisadores da Universidade de São 

Paulo (USP) que formaram um grupo de pesquisa denominado de REDECOOP  

Núcleo de Pesquisa em Redes de Cooperação e Gestão do Conhecimento. 

Membros desse grupo apresentam um modelo com dois tipos de redes, a rede top-

down e a rede flexível (REDECOOP, 2010), aproximando-se do modelo da “nova 

competição” de relacionamentos verticais e horizontais, apresentado por Nohria 

(1992). No primeiro tipo, similar ao modelo verticalizado, existe uma empresa líder, 

denominada empresa-mãe, e as demais parceiras trabalham para compor os 

produtos dessa empresa, obtendo resultados de maior qualidade. Já as redes 

flexíveis são similares às redes horizontais e definem relacionamentos com objetivos 

comuns nos quais cada empresa assume a responsabilidade por uma parte do 
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processo de produção, de modo a obter vantagens competitivas nos mercados em 

que atuam. 

Ainda considerando autores brasileiros, os estudos de Casarotto e Pires 

(1999) são voltados, principalmente, para as redes de pequenas e médias empresas 

(PME). Eles constatam que esse tipo de empresa não é capaz de desenvolver todos 

os produtos de uma cadeia de fornecimento e que a associação em redes é a 

solução mais adequada. As organizações conseguem manter a flexibilidade e a 

agilidade em seus processos internos e emprestam à rede vantagens competitivas 

para fazer frente às grandes organizações. Casarotto e Pires (1999), assim como 

Amato Neto (2005), relacionam o desempenho das PME no Brasil à associação 

destas em redes empresariais, sobretudo por facilitar a sinergia de esforços na 

direção de objetivos comuns.  

No Brasil, em consonância com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - SEBRAE, a categorização de PME’s é realizada de acordo 

com o numero de empregados, utilizando-se como referencia a base de dados do 

IBGE, e utiliza-se também a lei numero 9.841 de 5 de Outubro de 1999 que criou o 

Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. De acordo com estas duas 

referências, a estrutura de classificação das empresas no país segundo o numero de 

empregados e a média anual de faturamento é como se segue: 

Micro empresas (ME): no setor industrial até 19 empregados e nas 

atividades de comercio e serviços até 09 empregados. Faturamento igual ou inferior 

a R$ 244.000,00. 

Pequena empresa (PE): no setor industrial de 20 a 99 empregados e nas 

atividades de comercio e serviços de 10 a 49 empregados. Faturamento igual ou 

inferior a R$ 1.200.000,00. 

Média empresa (MDE): no setor industrial de 100 a 499 empregados e nas 

atividades de comercio e serviços de 50 a 99 empregados. Faturamento não 

definido. 

Grande empresa (GE): no setor industrial acima de 499 empregados e nas 

atividades de comercio e serviços acima de 99 empregados. Faturamento não 

definido. 
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Com base no exposto, infere-se que as médias e grandes empresas estão no 

patamar de faturamento acima de R$ 1.200.000,00, o que torna muito vago a 

definição e diferenciação destes dois tipos de empresas, exceto considerando-se o 

numero de empregados. Em 2005 o SEBRAE atualizou esta classificação alterando 

os valores de faturamento: as microempresas são empresas com receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 433.755,14; e as Empresas de Pequeno Porte têm receita 

bruta anual superior a R$ 433.755,14 e igual ou inferior a R$ 2.133.222,00. O 

SEBRAE não se manifestou sobre as empresas de médio porte, porem pode-se 

inferir também que este tipo de empresa tem faturamento superior a R$ 

2.133.222,00, porem não se conhece o limite superior, permanecendo as duvidas 

anteriores. 

Por sua vez, o BNDES no mercado financeiro, adota como critério para seus 

projetos o seguinte patamar para diferenciar as empresas: micro empresa até R$ 

700.000,00; pequena empresa, de R$ 700.001,00 até R$ 6.125.000,00; média 

empresa, de R$ 6.125.001,00 até R$ 35.000.000,00; e a grande empresa acima de 

R$ 35.000.000,00 

Conforme mostrado até o momento, pode-se dizer que os estudos sobre as 

redes empresariais têm sido realizados sob dois focos: considerando principalmente 

uma visão macro de troca entre empresas apenas; e abordando a organização e a 

estrutura dos relacionamentos entre os atores envolvidos (pessoas, grupos e 

empresas). No próximo item apresentam-se estudos, conceitos e teorias de autores 

que fundamentam as redes considerando-se os aspectos sociais. Importante 

observar que o tipo de associação entre empresas denominada de rede social por 

Grandori e Soda (1995) é diferente do que se expõe nestes itens, que são conceitos 

voltados para os relacionamentos entre os atores das redes, conforme se verá. 

 

 

2.2 As redes interorganizacionais 

 

 

Ring e Van de Ven (1992) afirmam que o ambiente competitivo, as estratégias 

empresariais e outras pressões de mercado são os principais fatores que levam as 

organizações a procurarem continuamente relacionamentos entre si, principalmente 
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quando envolvem a busca por recursos comuns e inéditos. Esses relacionamentos, 

em sua grande maioria, são caracterizados por trocas discretas em marketing ou 

transações hierárquicas de gestão. Adicionalmente a essas características, esses 

autores definem duas diferentes formas de relacionamento entre as organizações, 

às quais chamam de trocas recorrentes e trocas relacionais. 

Os contratos recorrentes envolvem repetidas trocas de ativos entre as 

organizações, são bem definidas, temporárias e de pouca duração. Os atores são 

autônomos, independentes, possuem a mesma legalidade e buscam relações de 

maior imersão. Essas trocas recorrentes visam à maior eficiência operacional, 

garantias e métodos alternativos de resolução de conflitos. Já as transações do tipo 

relacionais tendem a ser de longo prazo e envolvem grandes investimentos e 

transferência de propriedade de bens de produção entre as partes, que continuam 

autônomas e igualmente legais. Essas características tornam as trocas relacionais 

difíceis de serem controladas pelos atores e, como consequência, envolvem grandes 

riscos de negócio, sejam eles provenientes do mercado ou da gestão comum. As 

disputas são resolvidas por mecanismos internos, criados para preservar o 

relacionamento e garantir a eficiência e equidade de um relacionamento de longo 

prazo. 

A análise de Ring e Van de Ven (1992) baseia-se nos seguintes 

pressupostos: os riscos e a confiança são dois elementos dos relacionamentos que 

podem ser tratados de forma separada; os relacionamentos são sempre baseados 

na confiabilidade e evitam o oportunismo, o que permite também confiança em 

contratos recorrentes e explorar os benefícios dos contratos relacionais de longo 

prazo; e as partes se comprometem a resolver, do melhor modo possível, situações 

de conflito não previstas ou oriundas do contrato assinado. Os autores afirmam que 

uma fonte recorrente de riscos em qualquer transação está na necessidade de tomar 

decisões diante de incertezas que advêm da cooperação, principalmente se 

relacionadas a dificuldades ou novos empreendimentos. São vários os tipos de 

riscos, como, por exemplo, riscos comerciais (nichos de mercado não atrativos), 

tecnológicos (desconhecimento de tecnologia de mercado), científicos (falta de 

conhecimento fundamental), de engenharia (incerteza da solução adotada) ou ainda 

riscos corporativos provenientes de conflitos da gestão de recursos compartilhados. 

Eles afirmam ainda que três grandes aspectos influenciam e acentuam os riscos: o 

tempo, a informação e o controle. O tempo, se escasso, pode levar a decisões 
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equivocadas, como, por exemplo, a pressa em decidir por respostas ao mercado 

pode conduzir à pior escolha. A falta da informação necessária, correta e de boa 

procedência levará a escolhas inadequadas, sejam de tecnologia, engenharia ou 

gestão. E se o controle não estiver ao alcance dos atores, a possibilidade de atuar 

nos mecanismos utilizados nas transações e os resultados provenientes do negócio 

poderão ser indesejados. Resumindo, quanto maior o risco envolvido nas 

transações, mais complexa é a estrutura de governança necessária (RING; VAN DE 

VEN, 1992). 

O fato de estabelecer contratos entre organizações, recorrentes ou relacionais 

leva os gestores à necessidade de desenvolverem relacionamentos cooperativos e 

de se concentrarem nas trocas realizadas, que devem sempre envolver a 

confiabilidade. Friedman, citado por Ring e Van de Ven (1992), diz que confiança é 

acreditar na previsibilidade e na boa vontade do outro, e que sempre deverá existir 

grande imersão das pessoas nos relacionamentos para que ela exista. Arrow e 

Fried, também citados por Ring e Van de Ven (1992), complementam o conceito de 

confiança nos relacionamentos dizendo que é um elemento fundamental nas 

transações, envolve vários aspectos, como, por exemplo, a ética que, se presente, 

leva os envolvidos a desejar novas transações, realizando-as de modo melhor. A 

confiança nos relacionamentos emerge de normas de equidade, que definem o 

modo como uma parte pode julgar as atitudes, as decisões e os compromissos do 

outro, e de que o relacionamento é equitativo. A equidade nas trocas envolve os 

conceitos de reciprocidade, tarifas e distribuição justas de custos, benefícios e 

lucros. E a confiança entre os parceiros somente é estabelecida se houver retorno 

positivo das trocas de negócios realizadas. Quanto maior for o retorno maior será a 

confiança e a credibilidade entre os atores nos relacionamentos. 

Coerentemente com a visão de Ring e Van de Ven (1992) sobre os 

relacionamentos entre empresas, que envolve riscos, confiança e cooperação, 

Nohria (1992) também diz que as redes interorganizacionais permitem às empresas 

associadas preservar sua especialização, mantendo incentivos e buscando alto 

desempenho, reduzindo riscos contratuais e possibilitando acesso a recursos raros e 

valiosos. E complementa as características de trocas recorrentes e relacionais, 

dizendo que o relacionamento entre as organizações pode ser visto como vertical ou 

horizontal. No primeiro caso, as trocas entre os atores são sequenciais e 

encadeadas com o objetivo de desenvolver produtos dependentes. Também 
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denominada de cadeia de fornecimento, esse tipo de rede normalmente tem uma 

empresa líder que se preocupa com a coordenação do fluxo de informações, 

produtos e materiais. Já em redes nas quais predominam os relacionamentos 

horizontais, o objetivo é obter resultados de melhor qualidade com produtos e 

serviços complementares, que não seriam alcançados se as organizações 

trabalhassem individualmente. Nos relacionamentos horizontais, as organizações 

são independentes e o aspecto fundamental é a confiança. Quanto mais forte e 

intenso forem os laços, maior é a chance de se formar uma rede sem o domínio de 

uma só empresa, resultando em vantagens competitivas para todos os atores.  

Nohria (1992) afirma que existem também relacionamentos mistos, 

horizontais e verticais, nos quais os atores se organizam tipicamente em cadeia de 

fornecimento, mas estabelecem relacionamentos entre si visando à melhoria e à 

complementaridade nos produtos intermediários. 

Seguindo a linha de pesquisa de Nohria (1992) sobre as redes horizontais, 

Miles e Snow (1992) identificam alguns aspectos motivadores para que as 

organizações se estruturem em redes interorganizacionais que são a oportunidade 

de uso de recursos provenientes do ambiente globalizado, a maximização do retorno 

aos acionistas e a possibilidade de concentração das operações das empresas em 

sua especialidade. Os benefícios são o acesso a tecnologias não disponíveis 

individualmente, a especialização em produtos e serviços conhecidos, a agilidade no 

atendimento e resposta ao mercado, o planejamento e controle mais eficientes, a 

inovação em produtos e o acesso a mercados geograficamente distantes. 

Complementando esses aspectos, Miles e Snow (1992) apresentam outros 

fatores que devem estar presentes no planejamento das redes interorganizacionais, 

como a força de trabalho, as leis e normas aplicáveis à associação, a forma de 

comunicação e a tecnologia digital utilizadas nas operações. No caso das leis é 

preciso atentar para impostos, taxas, moedas e desregulação de mercado. Quanto à 

força de trabalho é preciso preocupar-se e considerar a experiência e a maturidade 

dos funcionários. A tecnologia da informação é fator fundamental, pois facilita a 

comunicação entre as empresas eliminando as dificuldades geográficas e de 

desenvolvimento de produtos e serviços. 

Considerando-se então os conceitos apresentados, Miles, Snow e Coleman 

Jr. (1992) definiram um modelo de redes interorganizacionais com relacionamento 
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horizontal que apresenta três tipos de organização. O modelo é apresentado nos 

próximos itens. 

 

 

2.2.1 O modelo de Miles, Snow e Coleman Jr. 

 

 

O modelo de redes é baseado em uma arquitetura composta por cinco atores: 

os projetistas e montadores, os produtores, os fornecedores, os responsáveis pelo 

negócio, marketing e distribuição dos produtos e a empresa central controladora da 

rede, conforme pode ser visualizado na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Arquitetura geral de redes interorganizacionais 
Fonte: MILES, SNOW e COLEMAN JR., 1992. Adaptado. 

 

A empresa central é responsável, principalmente, por planejar, liderar e cuidar 

da associação entre todas as empresas da rede. Essas funções são exercidas por 

gerentes e/ou departamentos que devem possuir perfil específico. As funções de 

planejamento são prover a rede com inteligência operacional para a produção e a 

comercialização dos produtos, a montagem e a organização da estrutura interna e o 

fornecimento de recursos estratégicos, como matéria-prima, tecnologia, projeto dos 

produtos e equipamentos. O planejador atua de forma estratégica, possui visão clara 

de toda a rede e do mercado e o resultado de seu trabalho é uma matriz de 

fornecedores disponíveis em cada nó da rede, organizados de acordo com as 
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competências. A liderança acontece devido à lacuna, deixada pelo planejador, de 

dirigir e coordenar as ações conjuntas das empresas associadas. O líder trabalha na 

fronteira das empresas conectando-as em torno de um objetivo comum. A função de 

cuidar refere-se a prover continuamente as necessidades de evolução e 

aperfeiçoamento dos trabalhos da rede, identificando as lacunas deixadas pelo 

planejador e pelo líder, buscando as melhores soluções e opções disponíveis no 

mercado. O “cuidador” deve relacionar-se com todas as empresas associadas para 

buscar informações, identificar as necessidades de evolução e desenvolvimento 

individuais e olhar para o mercado na busca de tecnologia e de soluções adequadas. 

O modelo define também três tipos possíveis de redes: as redes internas, 

organizadas dentro das próprias empresas; as redes estáveis, nas quais os 

relacionamentos entre os atores são de longo prazo; e as redes dinâmicas, formadas 

de acordo com uma demanda específica de projeto ou produto. Os próximos itens 

detalham esses tipos de redes. 

 

 

2.2.1.1 As redes internas 

 

 

As redes internas são formadas pela necessidade de um grupo empresarial, 

em um mercado específico, desenvolver e/ou comercializar produtos que uma única 

empresa não conseguiria individualmente ou de custo muito elevado. Essas redes 

são caracterizadas por grandes organizações que buscam controlar e manufaturar 

todas as etapas de uma cadeia de suprimentos. As etapas são realizadas pelas 

empresas componentes da rede, normalmente denominadas de divisões ou 

unidades de negócio, e são dirigidas pela empresa controladora. A principal lógica 

de atuação desse tipo rede é que o mercado está em constante movimento, 

alterando preços e condições de comercialização, portanto a rede busca se atualizar 

e adaptar-se ao mercado continuamente. 

Miles e Coleman Jr. (1992) estabelecem estes principais fatores de sucesso 

para o funcionamento das redes internas: a empresa controladora deve estabelecer 

métricas claras de desempenho das divisões, permitindo benchmarking na rede e 

com o mercado. Essa condição normalmente favorece a busca por melhores 

resultados e as divisões se transformam em verdadeiras unidades de negócio, 
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comercializando seus produtos na própria rede e também no mercado; cada unidade 

de negócio assume o desenvolvimento e manufatura de um produto da cadeia de 

suprimentos, de acordo com sua expertise. A Figura 4 mostra o modelo de redes 

internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Modelo de redes internas 
Fonte: MILES, SNOW e COLEMAN JR., 1992. Adaptado. 

 

As divisões, empresas do grupo que formam a rede, podem acessar 

diretamente o mercado, o que permite entender e visualizar a realidade do negócio e 

dos concorrentes, buscando alcançar os objetivos citados.  

Os benefícios advindos desse tipo de estrutura são a redução do tempo de 

resposta ao mercado, a eliminação de redundâncias, a diminuição de custos e 

consequentemente os preços mais competitivos, e o acesso a melhores taxas de 

financiamentos e investimentos. Os autores salientam, porém, que existem 

armadilhas nessa forma de organização, traduzidas principalmente por políticas 

corporativas inadequadas das divisões que podem não praticar os melhores preços 

internamente na rede, resultando em falta de competitividade e insucesso.  

 

 

2.2.1.2 As redes estáveis 

 

 

As redes estáveis caracterizam-se pela associação de empresas sem 

dependências formais, normalmente fornecedores e distribuidores de produtos em 
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uma cadeia de suprimentos em um mesmo negócio. Os produtos podem ser 

complementares ou não, e, nesse caso, as empresas são concorrentes e livres para 

acessar o mercado. Porém a premissa básica do modelo é que a demanda é 

suficiente para manter a cadeia unida, e essa característica lhe empresta maior 

flexibilidade. A Figura 5 mostra o modelo de redes estáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo de redes estáveis 
Fonte: MILES, SNOW e COLEMAN JR., 1992. Adaptado. 

 

A empresa controladora é o principal fabricante na cadeia, responsável por 

desenvolver a tecnologia principal utilizada nos produtos e a controlar o fluxo dos 

produtos e materiais. 

A estabilidade da rede depende da “saúde” de todas as empresas e, nesse 

aspecto, a empresa controladora exerce um papel fundamental, facilitando o acesso 

e, às vezes, até fornecendo recursos necessários para que todas as empresas 

possam contribuir adequadamente. 

 

 

2.2.1.3 As redes dinâmicas 

 

 

A rede dinâmica adapta-se melhor a mercados competitivos, descontínuos e 

dinâmicos. A empresa controladora é responsável por projetar e montar um produto 

demandado pelo mercado. Os outros nós da rede desenvolvem partes 

complementares desse produto de forma independente e de acordo com sua 
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especialidade e conhecimento. O modelo pode ser mais bem entendido observando-

se a Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Modelo de redes dinâmicas 
Fonte: MILES, SNOW e COLEMAN JR., 1992. Adaptado. 

 

Normalmente existem vários fornecedores de cada um dos produtos 

complementares, ou seja, vários atores em cada nó da rede, sempre guiados pelas 

fortes pressões do mercado, ciclos curtos e legislação pouco eficaz para proteção de 

direitos autorais. Em consequência, existe sempre o risco de falta de qualidade 

nesses produtos, ocasionado também pela falta de tecnologia e competência nos 

nós da rede. 

 

 

2.2.2 Os relacionamentos nas redes Interorganizacionais 

 

 

Conforme apresentado, a associação entre empresas em redes tem se 

constituído, cada vez mais, numa forma eficaz de organizar o trabalho, porém 

demanda a necessidade de estabelecer, entre os atores, novas formas de 

comunicação e relacionamentos, seja para desenvolver aprendizado coletivamente, 

acessando novas competências e habilidades, seja para aperfeiçoar a gestão dos 

negócios.  

De acordo com Hakansson e Snehota (1995), tradicionalmente, o sucesso 

das redes organizacionais é atribuído a questões relativas a como os parceiros 

utilizam os recursos compartilhados, ao desenvolvimento desses recursos 

internamente nas empresas e à eficiência dos processos de produção de cada uma 
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das partes. As empresas se preocupam, principalmente, com a própria evolução e 

resultados não se importando com o desenvolvimento dos demais parceiros. Esses 

autores afirmam que, considerando-se os relacionamentos decorrentes das 

parcerias, o sucesso das redes organizacionais é decorrente da habilidade dos 

parceiros em desenvolver relacionamentos. Outros aspectos importantes são o 

desenvolvimento, de forma compartilhada, dos recursos envolvidos e o crescimento 

e a evolução conjunta de todos os atores da rede, quanto mais evoluírem, melhores 

serão os resultados obtidos por todos.  

Os relacionamentos são a base da evolução e do sucesso das redes 

organizacionais e devem ser o principal foco de atenção de todos os atores 

envolvidos nas associações. “Os relacionamentos nas redes de negócio são um 

fenômeno empírico que têm grande impacto nas organizações” (HAKANSSON; 

SNEHOTA, 1995, p. 18).  

Hakansson e Snehota (1995) definem relacionamento como interações 

mútuas entre duas partes reciprocamente comprometidas. Nas redes, duas 

empresas se relacionam quando se comprometem em trocas econômicas e se 

tornam interdependentes em seus resultados, sejam estes positivos ou negativos. 

Os relacionamentos se desenvolvem ao longo do tempo, constituindo etapas 

presentes e/ou ações futuras, são sempre diferentes, distintos, possuem 

características próprias e únicas. Os atores envolvidos podem ser pessoas e/ou 

empresas. Os resultados obtidos também são únicos, considerando-se os recursos e 

as atividades utilizados, e nenhuma das partes envolvidas consegue produzi-los 

individualmente sendo também difíceis de serem duplicados. Esses resultados 

devem ser analisados, considerando-se duas dimensões: quem e o que é afetado 

pelo relacionamento. Esses autores afirmam então que as redes de negócios 

precisam ser estudadas com foco no mercado em que estas se inserem como um 

todo e que os relacionamentos entre as organizações envolvidas nas redes são a 

base de tudo, o que é mais complexo do que a forma como são abordadas por 

outros autores (NOHRIA, 1992; ALTER; HAGE 1993; MILES; SNOW, 1992; BAKER, 

1992; GRANDORI; SODA, 1995; EBERS, 1997). O ambiente de negócios é 

composto por muitas organizações, sejam clientes-fornecedores ou não, e que, de 

alguma forma, se comunicam. Os relacionamentos advindos interferem e afetam o 

desempenho individual das empresas, e consequentemente o mercado, seja para 
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crescimento ou involução. Aspectos como market share, lucratividade, volume de 

vendas e crescimento são algumas das variáveis dependentes dos relacionamentos. 

Segundo Hakansson e Snehota (1995), ao estudarem as redes sob a 

perspectiva dos relacionamentos, existe a necessidade de definir um framework de 

trabalho composto por modelos de organização que descrevam fatores como a 

forma, o conteúdo, o modo, as regras, os elementos, os processos envolvidos, 

caracterizando a “conectividade” desses relacionamentos. A conectividade existe 

quando se identifica que alterações ocorridas em um relacionamento afetam outros 

relacionamentos, seja entre duas organizações ou entre várias da rede. Uma vez 

conectadas, as organizações trabalham em um contexto de interdependências que 

afetam seu desempenho, considerando-se circunstâncias técnicas, econômicas e 

sociais dos relacionamentos. Essas interdependências são agrupadas em cinco 

tipos: de tecnologia; de conhecimento; de relações sociais; de rotinas administrativas 

e de sistemas; e de laços legais.  

Hakansson e Snehota (1995) vão além, afirmam que as organizações 

estabelecem as relações de interdependências de forma genérica, ou seja, não 

apenas entre duas organizações mas entre todas, pois a conectividade afeta todos 

os relacionamentos. A estrutura da rede é consequência dos relacionamentos entre 

os atores e não imposta a priori, fato que a legaliza perante todos os parceiros. Essa 

estrutura é dinâmica, altera-se e evolui de acordo com as necessidades da rede ao 

longo do tempo, não possui um centro único nem fronteiras bem definidas. Como 

consequência, qualquer movimento em um determinado relacionamento afeta a 

vários atores simultaneamente, causando certa “turbulência” em toda a rede, 

resultado denominado de “efeito cadeia”. 

É interessante notar que, nesses aspectos de falta de um centro único e de 

fronteiras nos relacionamentos em uma rede organizacional, Hakansson e Snehota 

(1995) estão em consonância com Alter e Hage (1993). Todos esses autores 

concordam que, em uma rede de empresas, não existe uma empresa dominadora, 

mas sim uma estrutura de relacionamentos visando à cooperação, o que é diferente 

de uma estrutura vertical com relacionamentos predefinidos ou mesmo de conexões 

instantâneas de mercado visando a negócios específicos. Por outro lado, pode-se 

afirmar também que essa visão está em desalinho com o modelo de redes 

empresariais de Miles, Snow e Coleman Jr. (1992) descrito, no qual sempre existe 

uma empresa central, dominadora e atores com funções bem definidas. 
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De acordo com Hakansson e Snehota (1995), duas questões fundamentais 

emergem dos estudos das redes de empresas considerando a perspectiva dos 

relacionamentos: como mobilizar as diversas áreas das organizações; e como 

desenvolver posturas cooperativas e coordenar mecanismos de interação que levem 

à solução dos problemas. Outros pontos de atenção são relacionados à interação de 

clientes e fornecedores e demais parceiros e na atribuição de prioridades de ações. 

Assim, esses autores dirigem seus estudos em estabelecer um modelo de redes 

descritivo e normativo que considera a forma, o conteúdo, o modo, as regras, os 

elementos e identifica os relacionamentos, os processos envolvidos, a conectividade 

e as consequências dessa conectividade. O modelo define “mapas”, nos quais os 

relacionamentos e as conexões são vinculados a outras áreas da administração 

empresarial, como os custos, o faturamento, a inovação e a estratégia. O modelo 

identifica também variáveis que interferem na formação dos relacionamentos, afetam 

os objetivos e as metas das organizações, como eficiência e lucratividade, e define 

normas voltadas para a gestão das trocas realizadas entre os atores. 

Identificam-se ainda nos estudos de Hakansson e Snehota (1995) alguns 

temas abordados por outros autores já citados. Quando afirmam que os 

relacionamentos empresariais típicos consideram fatores de cooperação visando 

apenas à competitividade no setor industrial, eles estão em consonância com Porter 

(1995). E, ao citarem os aspectos de estruturação das redes organizacionais, 

aproximam-se de Miles e Snow (1992), Nohria (1992) e Alter e Hage (1993). Sobre 

esse último aspecto, as características das estruturas, Hakansson e Snehota (1995) 

agregam valor aos estudos desses autores ao resumi-las em quatro principais, 

considerando apenas os relacionamentos do tipo cliente-fornecedor: a continuidade, 

a complexidade, a simetria e a informalidade. Eles também apresentam os 

processos oriundos dos relacionamentos sob uma nova perspectiva, resumindo-os 

em quatro: a adaptação, a cooperação e conflito, a interação social e a padronização 

das rotinas. 

As abordagens sobre redes organizacionais vistas até este ponto, embora 

não tenham sido utilizadas para explicar as origens dos relacionamentos, 

apresentam basicamente duas vertentes principais no modo como as empresas se 

relacionam: a cooperação ou a competição. A gestão estratégica de empresas, 

porém, identifica alguns novos e não esperados desafios que se apresentam aos 

gestores, desafios que não são completamente explicados, ou mesmo entendidos, 
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considerando apenas essas duas formas de relacionamentos (PADULA; DAGNINO, 

2002). Identificam-se, então, os estudos dessa nova forma de relacionamento, a 

competição colaborativa, que combina a cooperação com a competição. Nos 

próximos itens, apresentam-se, de forma mais detalhada, as três formas de 

relacionamentos, concentrando-se nos relacionamentos de competição colaborativa. 

 

 

2.2.2.1 Relacionamentos cooperativos 

 

 

Os relacionamentos cooperativos apresentam como vantagens básicas a 

redução das incertezas de mercado, o aumento na habilidade para entregar 

produtos e serviços superiores de maneira mais eficiente, e a possibilidade de um 

melhor posicionamento diante das forças competitivas e na construção dos pilares 

do capital social. Em contrapartida, as empresas correm o risco de perder 

informação proprietária para um parceiro, precisam gerenciar esforços combinados 

com mais empresas, o que é difícil. Elas sujeitam-se também a potenciais 

comportamentos oportunísticos, culturas adversas e precisam implantar novas 

rotinas de trabalho para esse ambiente, o que dificulta a ação independente (MILES; 

SNOW, 1992; BAKER, 1992; GRANDORI; SODA, 1995; EBERS, 1997). 

Na perspectiva da cooperação, as organizações passam a se complementar, 

unindo conhecimentos, experiências e habilidades, realizando atividades em 

conjunto à procura de aumentar a qualidade dos produtos e dividindo problemas, 

soluções, recursos e até mesmo lucros e prejuízos. Essas conexões não impedem o 

aumento da concorrência, ao contrário, as alianças são instrumentos decisivos 

(CASTELLS, 2000). 

A cooperação surge, fundamentalmente, do relacionamento para o qual os 

interesses convergem e derivam mútuos e múltiplos benefícios. As organizações 

envolvidas buscam praticar estratégias de interdependências, visando ao acesso a 

novas tecnologias, entrar em novos mercados e influenciar ou controlar padrões 

tecnológicos (CONTRACTOR; LORANGE, 1988; HAKANSSON; SNEHOTA, 1995).  

De acordo com Dagnino e Padula (2002), são três as principais características 

da cooperação: a interdependência das organizações, que é a principal fonte de 

geração de valor e desempenho; a base da interdependência, que é um jogo de 
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“soma positiva”, no qual os ganhos individuais de cada parceiro contribuem para que 

todos ganhem; e os interesses e as funções convergentes. Os relacionamentos 

devem ser interativos e contínuos, os interesses convergentes e alinhados criando 

progressivamente valores e comprometimentos recíprocos, aumentando a 

capacidade de aprendizado e a geração de valor entre as empresas. 

Segundo Barringer e Harrison (2000), apesar de agregarem novas 

possibilidades de análise aos relacionamentos inter e intraorganizacionais, a 

perspectiva da cooperação mostra limitações no que diz respeito à falta de 

flexibilidade. Esses autores apresentam, de forma sucinta e interessante, uma 

análise comparativa das vantagens e desvantagens potenciais de se adotarem 

relacionamentos cooperativos em redes organizacionais, visualizadas no Quadro 1. 

 

Vantagens potenciais Desvantagens potenciais 

 Ganho de acesso a recursos 
particulares  Perda de informação proprietária 

 Economias de escala  Gerenciamento das complexidades 

 Compartilhamento de risco e custo  Riscos financeiros e organizacionais 

 Ganho de acesso a mercados externos  Risco de se tornar dependente de um 
parceiro 

 Desenvolvimento de produtos e/ou 
serviços  Perda parcial de autonomia de decisão 

 Aprendizado  Perda da flexibilidade organizacional 

 Velocidade ao mercado  Implicações antitrustes 

 Flexibilidade - 

 Lobby Coletivo - 
 Neutralização ou bloqueio de 

competidores - 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens dos relacionamentos cooperativos 
Fonte: BARRINGER e HARRISON, 2000. Adaptado. 

 

De acordo com Barringer e Harrison (2000), vê-se que existem mais 

vantagens e contribuições para os resultados empresariais associar-se adotando a 

cooperação. As desvantagens, se bem administradas, podem ser contornadas e não 

significam grandes impasses para o relacionamento. 
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2.2.2.2 Relacionamentos competitivos 

 

 

A competição surge fortemente com os conceitos da vantagem competitiva 

apresentados por Porter (2005). Ele introduziu as ideias de que as empresas 

buscam se posicionar no mercado por melhores posições, o que é conseguido, 

principalmente, pela disputa de recursos estratégicos e diferenciados e estruturas 

eficientes. A associação em rede sempre busca esses objetivos.  

Porter (2005) está em consonância com Castells (2000), que afirma que os 

aspectos da competição podem ser vistos como os movimentos de uma organização 

para tentar se sobressair pelo domínio dos recursos disponíveis no mercado em que 

atua. Nos relacionamentos horizontais, a superioridade é oriunda da melhor 

utilização desses recursos e competências, que se reflete na oferta de melhores 

produtos e na utilização de estratégias que realmente criam valor para a 

organização. Nos relacionamentos verticais, as organizações buscam melhores 

resultados financeiros nas trocas realizadas utilizando estratégias de apropriação de 

valor. 

Independentemente de o relacionamento entre organizações ser horizontal ou 

vertical, Dagnino e Padula (2002) identificam três principais características da 

competição: a geração de valor econômico que se dá dentro das organizações sob 

influência dos relacionamentos; os relacionamentos baseados em um jogo de “soma 

zero”, em que um ator ganha e o outro perde; e os interesses dos atores que são 

opostos e irrecuperáveis. Eles afirmam que os relacionamentos competitivos 

promovem trocas de valor econômico motivadas, tanto por uma sincera disposição 

em interagir, quanto por um comportamento puramente oportunista.  

De acordo com Porter (2005), a competição é a essência da estratégia 

empresarial e não se manifesta apenas na figura dos concorrentes em um mercado, 

é representada também pelos fornecedores, pelas empresas que desejam entrar no 

setor, denominados de novos entrantes, e pelos produtos substitutos. Esses 

aspectos caracterizam cinco forças básicas que representam as perspectivas de 

lucro e competitividade do setor, que podem variar em níveis, de valor alto a baixo. 

As cinco forças são a ameaça de novos entrantes; o poder de negociação dos 

clientes; o poder de negociação dos fornecedores; a ameaça de novos produtos ou 

produtos substitutos; e as manobras entre os concorrentes atuais. A combinação das 
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forças de um determinado setor é que estabelece a atratividade e lucratividade 

desse mercado e seu conhecimento torna-se fator fundamental para que 

organizações possam competir e ter sucesso em seus objetivos empresariais. A 

análise detalhada do ambiente de negócios em que a empresa se insere mostra ao 

empresário os pontos fortes e fracos internos à sua organização e realçam as 

oportunidades e ameaças provenientes do mercado. Essa análise lhe permite traçar 

melhores e mais adequados caminhos que a organização deve trilhar para atingir o 

sucesso, as estratégias empresariais vencedoras.  

Para Hill (1990), a competição em um determinado setor é inevitável e a 

chave do sucesso das organizações é estabelecer estratégias vencedoras, 

considerando, além das forças competitivas do mercado, outras dimensões gerais 

relativas ao ambiente de forma geral e aos concorrentes. Relativo ao ambiente, as 

empresas devem se preocupar com os elementos demográficos, econômicos, 

políticos, jurídicos, socioculturais e tecnológicos, enquanto, em relação aos 

concorrentes, as organizações devem identificar os objetivos futuros, a estratégia 

atual, as premissas consideradas nas estratégias e a capacitação adicional que 

esses concorrentes possuem.  

Tanto Hill (1990) quanto Porter (2005), entretanto, admitem que possa existir 

a cooperação entre as organizações, mas sempre com o foco da competição, ou 

seja, a cooperação faz parte de uma estratégia entre as organizações utilizada para 

se obter vantagem competitiva e diferenciada em relação a outros concorrentes do 

setor, visando sempre atingir ao lucro e à diferenciação. 

A competição tem sido estudada também considerando-se os 

relacionamentos e as interações dos competidores com seus fornecedores, clientes 

e complementadores (GADDE; MATTSSON, 1987; HOLMLUND; KOCK, 1995).  

 

 

2.2.2.3 A competição colaborativa 

 

 

A dicotômica opção entre cooperação e competição nos relacionamentos 

entre empresas é citada como a principal forma, e às vezes única, de 

relacionamento entre as organizações. A competição colaborativa, entretanto, vem 

tomando lugar de destaque nos estudos das organizações em seus 
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relacionamentos, sendo pesquisada inicialmente por Brandenburger e Stuart (1996) 

e Brandenburger e Nalebuff (1989). Atualmente, as pesquisas têm-se concentrado 

na identificação dos aspectos que levam as organizações a superar as limitações 

impostas individualmente pela cooperação ou pela competição, assumindo que 

ambos os aspectos podem ocorrer de maneira simultânea. Afuah (1998) utiliza o 

conceito para identificar simplesmente o relacionamento entre empresas em uma 

cadeia de valor, composta por fabricantes, clientes, fornecedores e complementares. 

Já Brandenburger e Nalebuff (1989) agregam a essa visão as empresas 

concorrentes, formando assim um conjunto de cinco atores envolvidos.  

Para Brandenburger e Nalebuff (1996), a competição colaborativa é 

influenciada pelo posicionamento da organização na cadeia de valor. Os autores 

basearam seus estudos na teoria dos jogos, a qual estabelece que a presença de 

concorrentes é fundamental para o mercado, pois este somente valoriza os produtos 

ofertados caso existam opções de escolha, ou seja, exista a concorrência. Por outro 

lado, a cooperação também deve existir na cadeia de valor, pois, quando um ator 

fornece para vários outros, os favorecidos se beneficiam com produtos de mesma 

procedência e qualidade, igualando-se no mercado. As organizações cooperam 

quando estabelecem os mercados, porém são concorrentes quando dele participam 

como atores individuais (BRANDENBURGER; NALEBUFF, 1996). Esses autores 

afirmam também que a competição pode existir sem que seja preciso excluir o 

concorrente do mercado, e também é possível cooperar preservando-se os 

interesses próprios da organização. Em consonância com Porter (2005), eles 

afirmam que as empresas devem sempre buscar obter vantagens competitivas, 

porém existem situações nas quais colaborar é a opção mais eficiente, beneficiando 

diversos atores, inclusive “perdendo” para concorrentes; em outras situações de 

mercado é necessário competir para se obter a vantagem, “derrotando” os 

concorrentes. Esses autores afirmam ainda que, em um mercado, os 

relacionamentos de competição colaborativa são realizados horizontalmente, entre 

complementadores e competidores e também diretamente entre consumidores e 

fornecedores, de forma vertical.  

Bengtsson e Kock (2000) seguem a mesma linha de Brandenburger e 

Nalebuff (1996) quanto à origem dos relacionamentos colaborativos. Eles afirmam 

que podem ser explicados pelo posicionamento das organizações na estrutura da 

rede e também pelas interações entre as empresas, como, por exemplo, recursos 
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escassos podem ser vistos como vantagens tanto para cooperar, quando os atores 

os compartilham obtendo vantagens comuns no mercado, quanto para competir, 

pois quem os possui detém melhor posicionamento, poder de negociação e, 

consequentemente, vantagem nas trocas. Esses autores afirmam então que existem 

três situações nesses relacionamentos: predominância da colaboração; o equilíbrio 

entre as trocas de cooperação e a competição; e predominância da competição. 

Dessas três situações, pode-se inferir que o equilíbrio nas trocas se refere à 

competição colaborativa. Segundo esses autores, a competição colaborativa impõe 

relacionamentos complexos, pois, além de envolver a competição e a colaboração 

simultaneamente, podem apresentar resultados não previsíveis, provenientes dessa 

interação, interesses conflitantes difíceis de serem gerenciados. 

Complementando os estudos de Bengtsson e Kock (2000) e Brandenburger e 

Nalebuff (1996), outros autores afirmam que os relacionamentos de competição 

colaborativa, independentemente da estrutura da rede, consideram que as 

organizações envolvidas têm objetivos e razões que variam no tempo, o que as 

levam a alterar o comportamento inicial. Pode-se dizer que tal fato se explica porque 

algumas aprendem, agregam valor e enxergam mais rapidamente e melhor as 

oportunidades que suas parceiras, motivos que as conduzem a encerrar a 

cooperação e a buscar vantagens competitivas individualmente (HILL 1990; 

CONTRACTOR; LORANGE, 1988). Um aspecto interessante e que se soma a essa 

abordagem está em considerar razões externas aos relacionamentos, que levam as 

organizações ao desbalanceamento, como a troca de lideranças-chave, prioridades 

estratégicas, atuação em mercados diferentes e novas alianças com outros 

parceiros. Se na relação há um desnível de poder, a organização que mais evolui se 

sobrepõe a outra e consegue maior vantagem estratégica (ALTER; HAGE, 1993; 

GRANDORI; SODA, 1995). 

Ainda conceituando-se a competição colaborativa, pode-se dizer que ela 

surge da constatação de que, nos relacionamentos entre as organizações, os 

processos de geração de valor e compartilhamento de recursos são apenas 

parcialmente convergentes, e sempre há a presença dos aspectos de cooperação e 

competição de forma simultânea. O princípio da competição colaborativa pode ser 

visto então como a revisão das estratégias das empresas que se organizam e 

colaboram em uma estrutura de rede, que têm objetivos principais diferentes, mas 

convergem em vários aspectos e participam de um “jogo positivo, mas variável”. 
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Portanto colaboram e competem simultaneamente em um mesmo mercado e 

realizam trocas sociais (KRAM; ISABELLA, 1985; IBARRA, 1992; DAGNINO; 

PADULA, 2002). Esses autores afirmam que os relacionamentos de competição 

colaborativa trazem maior vantagem competitiva para as organizações envolvidas, 

pois, no jogo de interesses parcialmente convergentes, se obtém o melhor da 

competição e da colaboração. Como os parceiros têm interesses comuns, há 

equilíbrio nos resultados e qualquer movimento de uma empresa afeta as demais, 

em qualquer sentido.  

Além do conceito e dos possíveis benefícios da competição colaborativa, a 

literatura recente aponta para a relevância de se pesquisarem dois aspectos: as 

razões que levam as empresas a desenvolverem relacionamentos de competição 

colaborativa e os fatores críticos para seu gerenciamento. Autores que pesquisam as 

causas mostram que o principal objetivo das organizações é obter maior vantagem 

competitiva, de onde se originam diversas razões específicas, como, por exemplo, o 

compartilhamento de tecnologias, melhoria no controle de custos, aperfeiçoamento 

de serviços baseados em informação e o compartilhamento de conhecimentos 

(HAMEL, 1991; BRESSER, 1998; HARRIGAN, 1985; LÓPES-GOMEZ; MOLINA-

MEYER, 2007; SHEU; PAN, 2009). Sobre os fatores críticos do gerenciamento 

destacam-se a qualidade dos processos necessários a esse tipo de relação, a 

administração cuidadosa dos diferentes níveis de poder dos envolvidos, a liderança 

e o desenvolvimento da confiança entre os parceiros (ERIKSSON, 2008; COSTA et 

al., 2009; CHIN; CHAN; LAM, 2008). 

De forma geral, os autores que pesquisam a competição colaborativa 

concordam que, se organizações com interesses comuns adotam esse tipo de 

relacionamento, surgem os conflitos interorganizacionais. A administração 

estratégica dos relacionamentos advindos é vital e paradoxal, porque 

tradicionalmente a competição e a colaboração são antagônicas. Os conflitos são 

resultado principalmente da busca das organizações envolvidas em manter e 

desenvolver posições de poder favoráveis a seus interesses. Se os conflitos não 

forem tratados de forma adequada, há riscos de acomodação, limite na inovação e 

degradação da capacidade de cooperação e integração (LEÃO, 2004; BOURDIEU; 

WACQUANT, 1992; BRADENBURGER; NALEBUFF, 1996). 

Para Dagnino e Padula (2002), as principais causas do surgimento dos 

relacionamentos de competição colaborativa são a diminuição da capacidade de 
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detectar oportunidades na cooperação e oportunismos indevidos de parceiros 

originados em fracos processos de controle nos relacionamentos.  

Pode-se acrescentar a essas causas o fato de que a confiança, considerada 

como a principal premissa nos relacionamentos, principalmente os de colaboração, 

nem sempre está presente nas oportunidades de mercado detectadas pelos 

parceiros em uma associação, o que as leva a competir e não apenas a colaborar. 

(HENNART, 1988; HILL, 1990; GRANDORI, 1997).  

Dagnino e Padula (2002) definem então a competição colaborativa como uma 

questão de falta de coerência de interesses e metas entre as organizações 

associadas em redes. É uma nova forma de dependência estratégica no 

relacionamento interorganizacional associada a uma tipologia baseada em 

diferenças de interesses comuns. Eles afirmam que a competição colaborativa é um 

“jogo estratégico de interações” que definem o relacionamento, utilizando as 

interdependências detectadas entre os atores. A competição colaborativa diminui a 

distância entre as empresas e ajuda a desenvolver um sistema de geração de valor. 

As organizações dividem e gerenciam interesses parcialmente convergentes, como 

estruturas de metas, visando à geração de valor comum e individual. A estratégia 

ideal é multifuncional, com várias dimensões, formas e níveis de interação, o que 

permite entender a estrutura, os processos e os padrões dos relacionamentos. 

Esses autores sumarizam em três grandes características a competição 

colaborativa, como se segue: a interdependência é a fonte da geração e 

repartimento de valor; a interdependência é um jogo de “soma positiva variável” com 

benefícios mútuos, mas não obrigatórios; e a interdependência é baseada em 

interesses e funções parcialmente convergentes. 

A análise de Dagnino e Padula (2002) concentra-se nas estruturas de 

interesses comuns, sejam divergentes ou convergentes, uma vez que representam 

as interdependências entre as organizações, construindo uma ponte entre a 

cooperação e a competição. Como os relacionamentos são dinâmicos, se as 

organizações têm pouco interesse em comum, elas competem, mas compartilham 

recursos se vislumbram a possibilidade de crescimento conjunto, ou seja, as 

organizações podem assumir diversas posições ao longo do tempo, o que está em 

completo alinhamento com outros autores já citados (HILL 1990; CONTRACTOR; 

LORANGE, 1988; ALTER; HAGE, 1993; GRANDORI; SODA, 1995). Os interesses 

parcialmente convergentes e a coerência de metas são a base para o sistema de 
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geração de valor do jogo de “soma positiva variável”. Os autores identificam dois 

fatores importantes neste jogo: os atores influenciam os resultados em três níveis de 

competição colaborativa: macro, médio e micro; e os níveis geram dois tipos de 

valor, econômico e conhecimento técnico. O valor econômico é representado pela 

diminuição de custos e aumento de vendas, enquanto o aumento de conhecimento 

técnico representa a geração de conhecimento.  

Baseados nesses conceitos, Dagnino e Padula (2002) propõem então uma 

tipologia para a competição colaborativa que define a forma, o tipo e o nível da 

estratégia de relacionamento entre as organizações. Os Quadros 2, 3 e 4 mostram 

os detalhes dessas definições. A forma são as trocas entre as organizações, em que 

se consideram a confiança e a oportunidade como indicadores básicos em uma 

escala contínua (QUADRO 2). O princípio básico é que a confiança nos 

relacionamentos é dinâmica, muda a cada situação e pode existir em diferentes 

níveis simultaneamente, variando ao longo do tempo. 

 

Tipo de 
relacionamento Oportunismo Pouca confiança Pouco forte Muito forte 

Nível de 
confiança 

Sem 
confiança Fraca confiança Existe 

confiança 
Existe 

confiança 

Quadro 2: Escala de confiança nos relacionamentos de competição colaborativa 
Fonte: DAGNINO e PADULA, 2002. 

 

Os tipos de relacionamento podem ser dois: entre duas empresas apenas, 

denominado de “competição colaborativa dicotômica”, ou entre várias organizações, 

a “competição colaborativa em rede”. A competição colaborativa dicotômica pode 

acontecer em apenas um nível da rede, competição colaborativa dicotômica simples, 

ou em vários níveis, competição colaborativa dicotômica complexa. A competição 

colaborativa em rede sempre é complexa e acontece apenas no primeiro nível da 

rede, como nos relacionamentos entre comprador e fornecedor, e é a chamada 

“competição colaborativa simples em rede”. Os tipos de relacionamentos de 

competição colaborativa propostos podem ser mais bem visualizados no Quadro 3. 
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Número de empresas Nível da cadeia de 
valor Duas Mais de duas 

Único Competição colaborativa 
dicotômica simples  

Competição colaborativa 
simples em rede 

Vários Competição colaborativa 
dicotômica complexa - 

Quadro 3: Tipos de competição colaborativa 
Fonte: DAGNINO e PADULA, 2002. 
 

Por último, a tipologia define níveis para a estratégia de competição 

colaborativa relacionados à geração de valor e conhecimento. A geração de valor 

econômico entre as organizações é representada pela diminuição de custos e 

aumento de vendas, enquanto o aumento de conhecimento técnico representa a 

geração de conhecimento (QUADRO 4). 

 
Níveis da 

estratégia de 
competição 
colaborativa 

Atores Valores de Conhecimento Valores Econômicos 

Macro  

 Clusters de 
empresas 

 Empresas entre 
mercados 

 Fluxo de comunicação e 
informação 

 Geração e transferência 
de novo conhecimento 
entre empresas 

 Redução de busca 
agressiva e não 
otimizada de lucros (rent-
seeking) 

 Acordos de 
compartilhamento de 
lucros e fundos  

Médio  

 Empresas em 
um mercado 
(Relações 
horizontais)  

 Compradores e 
vendedores 
(Relações 
verticais) 

 Geração e transferência 
de novo conhecimento 
dentro das empresas 

 Fluxo de comunicação e 
informação 

 Cooperação em projeto e 
desenvolvimento 

 Investimentos em P&D 
 Força de trabalho 
 Investimentos em 

treinamentos 
 Acordos rápidos em 

padrões 
 Time-to-market reduzido 
 Produção de P&D 

compartilhada 

Micro  

 Funções e 
divisões dentro 
de uma empresa 

 Trabalhadores 
dentro de uma 
empresa 

 Fluxo de comunicação e 
informação 

 Geração e transferência 
de novo conhecimento 
dentro das empresas 

 Maior incentivo e 
comprometimento para o 
trabalho difícil e geração 
de conhecimento 

 Transição de P&D para 
produção mais rápida e 
efetiva; 

 Maior produtividade 
devido a 
comprometimento 

Quadro 4: Matriz de representação dos níveis de competição colaborativa por geração de valor 
Fonte: DAGNINO e PADULA, 2002. 
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A importância dos estudos de Dagnino e Padula (2002) reside no fato de que, 

ao definirem uma tipologia para a competição colaborativa, os autores tornaram 

possível analisar os relacionamentos entre duas empresas ou em um grupo. A 

análise resultante, em teoria, permite identificar os principais fatores que podem 

levar a rede, e consequentemente as empresas envolvidas, a melhores resultados e 

evolução no mercado em que atuam ou pretendem atuar. 
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3 O GRUPO ORGUEL 

 

 
Não sou nada. 

Nunca serei nada. 
Não posso querer ser nada. 

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo... 
 

Fernando Pessoa (2008. p. 63) 

 

Neste capítulo é apresentado o histórico do grupo ORGUEL, desde a criação 

das primeiras empresas até sua configuração atual, com dez empresas e a holding 

formada pelo núcleo administrativo, os conselhos de administração e as assessorias 

de apoio. Os dados e as informações apresentadas são produto da pesquisa 

longitudinal realizada em documentos e em entrevistas com os gestores. 

A descrição detalhada que se segue justifica-se por conter informações 

relevantes, tais como os principais motivos que levaram o grupo a ter a estrutura 

empresarial atual; as principais razões que levaram as empresas a atuar no modelo 

de competição colaborativa; o entendimento do contexto de mercado no qual as 

empresas se desenvolveram; os principais fatores e causas, internos e externos, que 

influenciaram o surgimento e o crescimento das empresas. 

 

 

3.1 A história do grupo 
 

 

O grupo teve início em 1963, com uma única empresa, denominada 

ORGUEL. Fundada pelos empresários Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis 

Guerra Lages, ela desenvolveu suas atividades no negócio de máquinas e 

equipamentos, ferramentas elétricas, peças e assistência técnica para o mercado da 

construção civil. O crescimento dessa empresa resultou na formação do grupo em 

1990, e, em 2002, a ORGUEL Administração e Participações se transformou na 

holding do grupo.  

No final da década de 60 e início dos anos 70, os sócios fundadores tinham 

apenas duas empresas: uma fábrica  a MECAN  e uma empresa de 

representação de equipamentos para a construção civil  a ORGUEL. O mercado 
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mostrava-se em forte crescimento e muito promissor. Os grandes clientes eram as 

construtoras que adquiriam os equipamentos na modalidade de compra. Essa fase 

coincidiu com o período de forte crescimento da economia nacional, conhecido como 

“milagre brasileiro”. 

Aproveitando a oportunidade e a demanda do mercado, as empresas 

passaram a oferecer também os serviços de assistência técnica aos equipamentos 

comercializados, opção bem aceita pelas construtoras devido à alta utilização 

desses equipamentos e à necessidade constante de manutenção. A situação de 

equipamentos parados em manutenção gerou para as construtoras a necessidade 

de ter equipamentos semelhantes substitutos para dar continuidade às obras. A 

ORGUEL identificou essa oportunidade de negócio, traduzida na oferta de serviços 

de locação de equipamentos. Desse modo surgiu uma nova empresa, a LOCGUEL, 

com os serviços de locação, pioneiros no país. 

A ideia de locar equipamentos estendeu-se também para ferramentas e 

equipamentos elétricos utilizados no mercado da construção, resultando na criação 

de uma quarta empresa, a LOCBRAS. Essa organização tem sua principal origem 

no desejo de um colaborador da empresa LOCGUEL de criar seu próprio 

empreendimento para alugar esse tipo de equipamento. Esse gestor era o gerente 

do departamento de locação de ferramentas elétricas e, quando manifestou sua 

decisão aos sócios fundadores, estes interferiram no processo montando com ele a 

empresa. Os sócios e o próprio gestor relatam:  

 
“[...] esta foi a forma de retê-lo no grupo, evitar um provável concorrente e 
também de explorar um novo nicho do mercado, a locação de ferramentas 
elétricas, que parecia também muito promissor”. 

 

Na década de 1980, o mercado da construção civil sofreu uma grave crise, 

com greves incentivadas pelos sindicatos. No âmbito macroeconômico, problemas 

políticos e financeiros do governo resultaram na desvalorização da moeda e no 

aumento da taxa de inflação, o que determinou o fim do milagre brasileiro. 

Esses fatos resultaram na queda das vendas de imóveis no país, com 

consequente declínio das vendas de equipamentos comercializados pelas empresas 

do grupo. Porém as construtoras precisavam entregar suas obras iniciadas e 

também continuar com o negócio de construção de imóveis. Passaram então a 

utilizar bem mais a modalidade de locação do que a de compra nos negócios de 
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maquinas e equipamentos. O CEO atual do grupo comentou:  

 
“[...] esta opção adotada pelas construtoras é fácil de entender, pois os 
custos de manutenção e armazenamento eram automaticamente 
transferidos para as empresas do grupo, que se mantinham proprietárias 
das máquinas.” 
 

A consequência direta dessa situação política, econômica e financeira foi a 

queda no faturamento das empresas do grupo que comercializavam equipamentos 

na modalidade de venda. Visando principalmente à sobrevivência no mercado, 

essas empresas seguiram o modelo de negócio da empresa parceira, a LOCGUEL, 

e adotaram também a modalidade de locação dos equipamentos e máquinas, dando 

início à primeira situação de concorrência interna entre as empresas do atual grupo. 

O negócio de locação cresceu com as construtoras partindo do princípio de 

que era melhor locar do que comprar. Havia espaço para que as empresas 

atuassem de forma paralela e simultânea sem prejuízo econômico. Alguns gestores 

afirmam:  

 
“[...] o mercado era demandante, havia espaço para todos, portanto a 
concorrência existia, mas era pequena”.  

 

O mercado evoluiu definindo suas próprias características e necessidades. As 

empresas do grupo investiram na compra de máquinas e equipamentos e, nesse 

novo contexto, puderam retomar seu crescimento. Mas, deste ponto em diante, 

sempre houve a concorrência interna. Os sócios fundadores e a maioria dos 

gestores mais antigos afirmam: 

  
“[...] o negócio de locação de equipamentos originou-se por demanda de 
mercado, de nossos clientes, porém foi uma oportunidade identificada por 
nós. Investimos e fomos os pioneiros no Brasil”. 

 

O mercado cresceu de forma rápida, mas desorganizada. Outras empresas 

surgiram e a concorrência começou a se tornar cada vez mais intensa e desleal. O 

negócio necessitava de regulação. E, nesse momento, a atuação política dos sócios 

fundadores foi fundamental para o crescimento do grupo. Eles incentivaram a 

criação de associações em outras cidades e de desenvolver um sindicato das 

empresas de locação e vendas de equipamentos da construção civil. E são os 

sócios fundadores que relatam:  
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[...] este fato, o desenvolvimento do setor com a criação de associações e 
do sindicato, nos tornou conhecidos e reconhecidos como empresários 
líderes do mercado, tanto pelos concorrentes como por fornecedores e 
clientes e até mesmo no meio político. 

 

Nesse ponto, é importante ressaltar o estilo de gestão dos sócios fundadores 

do grupo. Eles adotaram um modelo em que as empresas não eram administradas 

diretamente por eles mas sim por profissionais eleitos para o cargo por diversos 

motivos, como, por exemplo, no caso da LOCBRAS, para reter um talento. Ou ainda 

para dar oportunidade de início de carreira a familiar, desde que houvesse a real 

oportunidade no mercado. Essas e outras causas serão mais bem exploradas na 

análise da pesquisa realizada. O fato é que as empresas tinham suas 

administrações independentes, com características, normas e regras de gestão, 

advindas dos gestores, criando cada uma sua cultura individual, única no grupo. 

Cabe também dizer que a influência dos sócios sobre os gestores sempre foi muito 

forte, transmitindo-lhes conceitos e valores que os dirigia em seus modelos 

administrativos. Ou seja, mesmo independentes, as empresas tinham boa sintonia e 

os gestores consideravam os sócios fundadores como elemento de integração e 

decisão final nos conflitos. 

Na década de 90, um segundo momento de crise global no Brasil, o Plano 

Collor, também interferiu na evolução, desenvolvimento e resultados das empresas. 

As organizações tiveram confiscada parte substancial de ativos financeiros, fossem 

clientes, fornecedores, fabricantes e as próprias empresas do grupo. O mercado 

novamente se desaqueceu e tanto as vendas como a locação de equipamentos 

recuaram de forma expressiva. Dessa vez o grupo se viu diante de situações em que 

a concorrência interna causou desconforto e conflitos entre os gestores. Nas 

palavras de alguns:  

 
“[...] a concorrência era predatória", "[...] os gestores não conversavam", [...] 
era cada um por si próprio", "[...] havia muito conflito entre nós”. 
 

 

Por outro lado, a situação de grande concorrência exigia das empresas 

criatividade e soluções próprias para desenvolvimento e obtenção de resultados. E 

foi nesse novo contexto que um grande passo empreendedor foi dado pelo atual 

CEO do grupo, que na época apenas diretor de uma das empresas. Em meados da 

década de 90, ele resolveu explorar a possibilidade de importar máquinas, 
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equipamentos e novas opções de acessórios e ferramentas em vez de adquiri-los no 

Brasil, visando à economia nos custos. Em viagem realizada aos EUA, ele identificou 

uma oportunidade e assinou contrato com a empresa BOSCH, negócio que se 

mostrou muito rentável. Outros negócios internacionais seguiram-se a partir deste, 

principalmente com os países asiáticos. A China foi o país com o qual mais se 

negociou, mas cabe também citar a Coreia e Taiwan, tanto a importação quanto a 

exportação. 

Dessa nova modalidade de negócios surgiu mais uma empresa no grupo, a 

BRAMEX, voltada para o ramo de comércio internacional. Sua origem deu-se 

também como forma de retenção de talento, desta vez o filho de um dos sócios 

fundadores, hoje o CEO do grupo. E é ele mesmo quem diz:  

 
[...] eu já estava interessado no ramo do comércio internacional, e os 
contratos com a BOSCH e a China foram a semente e a motivação que me 
faltavam. Considerando uma proposta de um amigo para criar uma empresa 
em sociedade neste ramo, conversei com os sócios fundadores no intuito de 
sair do grupo, mas estes resolveram abrir a BRAMEX comigo, e assim 
continuei (Sergio Guerra Lages - CEO do grupo ORGUEL). 

 

A partir de 2000, o grupo evoluiu mais ainda, com a criação de novas 

empresas com vistas a complementar o negócio de vendas e a locação de 

equipamentos da construção civil. Um fato a ressaltar, e comum em todas as 

iniciativas, foi a visão empreendedora dos sócios fundadores e dos gestores em 

aproveitar oportunidades do mercado. Essas empresas não são concorrentes diretas 

das empresas descritas anteriormente, mas complementam o portfólio de produtos e 

serviços que o grupo como um todo pode ofertar ao mercado. E são os gestores 

dessas empresas que afirmam:  

 
“[...] nossas empresas são apenas parceiras do restante do grupo, não 
concorremos como as outras o fazem. Nossos produtos complementam o 
escopo de fornecimento nas obras em que somos fornecedores”.  

 

Nesse contexto nasceram as empresas ORGUEL FINANÇAS, MULTCLEAN e 

CONSTRUIR.  

Mais recentemente criaram-se duas novas empresas que apresentam algum 

sombreamento com a atuação no mercado das primeiras: a MECANFLEX e a 

ORGUEL PLATAFORMAS. Ambas trabalham com produtos que têm a mesma 

funcionalidade de seus pares, porém são desenvolvidos com tecnologias mais 
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modernas, o que as tornam concorrentes em nível diferente, tanto na solução e 

produtividade propostas, como em valores envolvidos no negócio. 

 

 

3.2 A estrutura empresarial 

 

 

Conforme dito, o grupo é formado por dez empresas e uma holding, que, na 

realidade, são duas, dedicadas às famílias dos sócios fundadores. Essas holdings 

dirigem o grupo, utilizando-se de conselhos administrativos e de assessorias que 

desenvolvem as necessidades comuns de gestão. As principais responsabilidades 

das holdings são a liderança e a coordenação executiva dos negócios das 

empresas, além da formulação e da implantação das políticas empresariais. Os 

conselhos de Acionistas e de Administração são conduzidos pelos sócios 

fundadores e o grupo é administrado por um CEO, eleito por unanimidade dos 

gestores e reconhecido como líder por sua capacidade administrativa, 

empreendedora, formação acadêmica e empresarial. É também o elemento que dá 

continuidade aos negócios das famílias, pois é filho de um dos sócios fundadores. 

As assessorias de apoio às empresas realizam as funções administrativas 

compartilhadas pelo grupo. São elas: recursos humanos, contadoria e controladoria, 

marketing, tecnologia da informação, jurídico, comunicação empresarial e 

desenvolvimento organizacional e processos.  

A estrutura de governança empresarial fica então assim: as empresas 

compartilhando serviços comuns, realizados na sede gerencial do grupo, local onde 

funcionam as holdings. Estas constituem o elo central entre as empresas, 

reconhecidas por todas como responsáveis por definirem e manterem esse modelo 

de administração corporativa. As empresas contribuem com o compartilhamento de 

recursos, boas práticas identificadas e utilizadas, discutindo também novas ideias de 

evolução e desenvolvimento comuns.  

As empresas adotam o modelo de quotas de propriedade e responsabilidade 

entre os sócios fundadores e seus diretores, como forma de incentivo e participação 

nos resultados. Os sócios fundadores detêm a maioria das quotas em todas as 

organizações, e, entre si, pode-se dizer que cada um detém 50% do total, com 

alguma variação em determinadas empresas, porém mantém-se um equilíbrio geral 
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se consideradas todas as quotas. 

Um importante aspecto a considerar na formação e estruturação das 

empresas como grupo foi a contratação de uma escola de negócios para 

capacitação dos gestores em gestão empresarial, a Fundação Dom Cabral (FDC). 

Os sócios fundadores e a maioria dos gestores entrevistados afirmam:  

 
[...] a FDC foi fundamental no desenvolvimento das empresas e na 
formação do grupo. O aporte de conhecimento advindo dos cursos e 
programas realizados possibilitou uma visão moderna de negócios e de 
gestão, o trabalho em conjunto das organizações, o crescimento individual e 
a adoção de um modelo de governança que permitiu a otimização dos 
recursos e a estruturação do grupo empresarial. 

 

A Figuras 7 e 8 mostram a estrutura e a organização de gestão do grupo. 

 

 

 
Figura 7: Estrutura empresarial do Grupo ORGUEL 
Fonte: Material do grupo ORGUEL. 
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Figura 8: Organização administrativa do Grupo ORGUEL 
Fonte: Material do grupo ORGUEL. 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 
Louco, sim, louco, porque quis grandeza 

Qual a Sorte a não dá. 
Não coube em mim minha certeza; 

Por isso onde o areal está 
Ficou meu ser que houve, não o que há... 

 
Fernando Pessoa (2008, p. 9) 

 

Este trabalho foi desenvolvido por meio de metodologia qualitativa de 

pesquisa, com o objetivo de estudar as principais características dos 

relacionamentos de competição colaborativa existentes no grupo ORGUEL.  

A investigação foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 

executivos, análises de documentos e observações presenciais. A pesquisa 

documental e as entrevistas seguiram uma abordagem longitudinal, que procurou 

identificar na história do grupo dados e informações que permitissem descrever as 

características dos relacionamentos interorganizacionais e também que explicassem 

a evolução do grupo e das empresas individualmente. Especificamente, pretendeu-

se identificar nas relações causais, em determinado período de tempo, os aspectos 

que motivaram a criação das empresas e os fatores de relacionamento que as 

levaram a adotar o modelo de relacionamento do tipo competição colaborativa.  

De posse dos resultados obtidos, procedeu-se a sua interpretação e análise, 

comparando-os com a literatura estudada. Adotou-se a metodologia de análise de 

conteúdo descrita por Bardin (2007), utilizando-se temas de pesquisa em vez da 

definição de hipóteses e buscando-se identificar os principais aspectos de interesse 

dos objetivos de pesquisa por meio de indicadores. A constatação da presença 

desses indicadores no corpus de pesquisa permitiu uma análise rica em conteúdo. 

Buscou-se nesta análise, ao relacionar os dados com a literatura estudada, a 

comprovação, ou não, da teoria apresentada pelos autores e até mesmo alguma 

informação que pudesse vir a agregar valor ao conteúdo estudado. 
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4.1 Estratégia e método de pesquisa 

 

 

A estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi a qualitativa, utilizando-se 

o método de estudo de casos múltiplos.  

Segundo Demo (1996), a pesquisa qualitativa é utilizada quando há uma 

relação dinâmica entre o mundo real e a subjetividade do sujeito, um vínculo 

indissociável que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo e não requer o 

uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para 

coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. A pesquisa qualitativa é 

essencialmente descritiva, os pesquisadores tendem a analisar seus dados 

indutivamente e o processo e seu significado são os focos principais de abordagem. 

Godoy (1995b) afirma que o uso da pesquisa qualitativa é importante nas 

seguintes situações: quando a preocupação é uma compreensão ampla do 

fenômeno, que é observado de maneira holística; quando o quadro teórico não é 

claro no início da pesquisa, podendo ser desenvolvido ao longo dos estudos; quando 

o ambiente natural é a fonte direta dos dados; quando o pesquisador é o instrumento 

de observação, seleção, análise e interpretação dos dados coletados; e quando a 

pesquisa é descritiva e voltada para processos. A autora afirma ainda que a 

pesquisa qualitativa pode utilizar várias técnicas e métodos, tais como a pesquisa 

documental, as entrevistas, o estudo de caso e a etnografia.  

Identifica-se nos objetivos deste trabalho grande similaridade com o que é 

descrito por Godoy (1995a) e Demo (1996). O problema de pesquisa proposto é de 

significativa complexidade, envolvendo várias empresas em um ambiente 

desconhecido, e o pesquisador foi o instrumento de coleta de dados em ambiente 

natural, as empresas do grupo ORGUEL. Portanto, decidiu-se pela escolha da 

metodologia de pesquisa qualitativa como a opção mais adequada para se estudar o 

grupo. 

Segundo Godoy (1995b), o método de estudo de caso caracteriza-se pela 

análise de uma situação em particular, um grupo social, empresa ou um ambiente 

específico. Pode conter dados numéricos e com tratamento estatístico simples sem, 

contudo, constituir uma análise quantitativa, e pode ser realizado de forma 

longitudinal, utilizando-se de casos simples ou múltiplos casos. Greenwood (1973) 
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afirma que o objetivo do método de estudo de caso é compreender o fenômeno 

social como uma totalidade. O produto final é uma descrição compreensiva e 

integrada do caso estudado. Desse modo, busca-se a compreensão do fenômeno 

em todas as suas dimensões, e todos os aspectos devem ser investigados. Quando 

existem várias unidades a serem estudadas e pesquisadas em um mesmo contexto, 

caracteriza-se o estudo de casos múltiplos. Cada unidade de pesquisa é estudada 

de forma individual e o conjunto de resultados obtidos leva à compreensão do 

fenômeno como um todo.  

Easton (2000) complementa a visão desses autores descrevendo o método 

de estudo de caso como o único suficientemente sensível para se captarem as 

nuanças, ambiguidades e conflitos de poder existentes entre diversos atores 

inseridos em redes de relacionamentos. De acordo com Ragin (1987), considerando-

se o aspecto complexidade, o método de estudo de caso reconhece que um 

determinado fenômeno pode ser resultado de múltiplas causas.  

A escolha do método de casos múltiplos para este trabalho deve-se ao fato de 

que o estudo em questão pretendeu identificar e analisar os principais motivos, 

aspectos e fatores que levaram o grupo ORGUEL a adotar o modelo de 

relacionamento de competição colaborativa. Ora, nesse sentido, as relações entre as 

dez empresas do grupo e entre as empresas e a holding gerencial são o principal 

objetivo da análise, caracterizando os diversos casos a serem estudados e 

analisados. Acredita-se que a escolha desse método é adequada, considerando-se 

os autores citados e comparando-se com o contexto no qual se encontra o grupo 

bem como sua estrutura e formação. 

Portanto, assumiu-se que o fenômeno investigado  competição colaborativa 

 não poderia ser analisado com uma única visão de grupo, mas sim ser estudada 

cada empresa, considerando-se o ambiente comum entre elas, e mais, que o estudo 

da história do grupo mostraria situações, contextos de negócio, fatos e 

acontecimentos que dirigiram o grupo a se organizar no modelo em estudo.  

 

 

4.1.1 Unidade empírica do método 

 

 

Definiu-se como unidade empírica cada uma das empresas do grupo 
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ORGUEL e também a holding administrativa, caracterizando um estudo de casos 

múltiplos.  

A escolha justifica-se pelo modelo de gestão adotado e pelas características 

das organizações. Todas trabalham e são administradas de forma independente, 

porem frequentemente se complementam e também se encontram em situações de 

competição sem, contudo, estabelecer um planejamento com limites e ou restrições. 

São 10 empresas que atuam no mercado da construção civil, abrangendo a maior 

parte da cadeia de fornecimento do setor de máquinas e equipamentos, que vão 

desde a fabricação de vários tipos de equipamentos até o fornecimento de serviços 

nas modalidades de venda, locação e assistência técnica. As empresas são 

estruturadas em um grupo empresarial, gerenciadas e dirigidas de forma 

independente. Portanto são onze unidades empíricas que definem e limitam o 

corpus de pesquisa e caracterizam os múltiplos casos de estudo. 

 

 

4.2 Estratégia de coleta de dados 

 

 

Para a coleta dos dados de pesquisa, utilizam-se as técnicas de entrevistas, 

realizadas com gestores das empresas e da holding, a pesquisa documental, 

explorando documentos, relatórios, dados e informações gerenciais sobre os 

resultados obtidos pelas empresas, além da observação presencial do pesquisador 

no ambiente das organizações investigadas. 

De acordo com Yin (1984), as evidências para um estudo de caso são 

oriundas de seis fontes: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação 

direta, observação participante e procedimentos metodológicos diferentes. 

A pesquisa documental pode ser definida como os estudos que são 

realizados em documentos de qualquer espécie. Entende-se por documento jornais, 

revistas, cartas, estatísticas, memorandos, relatórios e até elementos iconográficos. 

A pesquisa documental permite estudar situações que o tempo ou as distâncias não 

permitem acessar e há a garantia de que o sujeito da investigação não terá 

alterações comportamentais (GODOY, 1995b).  

Bailey (1978) afirma que a pesquisa documental é muito útil em situações de 

investigação em que é necessário o estudo de pessoas e organizações ao longo do 
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tempo, pois permite o acesso a dados e a informações consideradas fonte natural, 

não reativas, geradas no contexto histórico, econômico e social vivido e que não se 

alteram desde que estabelecidas.  

A técnica de entrevista é frequentemente utilizada no método de estudo de 

caso consistindo em uma das mais importantes fontes de informação. Podem ser 

realizadas de diversas formas, curtas e rápidas, conduzidas no ambiente em estudo, 

geralmente informais e não estruturadas porém dirigidas. Ao longo do processo de 

entrevista, o entrevistador tem duas tarefas: seguir sua própria linha de investigação, 

como reflexo do protocolo de seu estudo de caso e fazer com que as questões reais 

abordadas sejam tratadas de forma não tendenciosa, mas atendendo às 

necessidades de sua linha de investigação (GODOY, 1995b). 

Ambas as técnicas de pesquisa, documental e entrevista, foram aplicadas de 

forma longitudinal, ou seja, procurando abordar as questões de pesquisa ao longo 

da existência do grupo, desde sua criação até o momento atual. Buscou-se 

identificar, na história do grupo ORGUEL, dados e informações que explicassem a 

adoção do modelo de relacionamento de competição colaborativa adotado. 

Ao destacar o estudo longitudinal como aquele que observa o 

desenvolvimento do fenômeno ao longo do tempo, Greenwood (1973) lembra que o 

importante é a análise do processo de mudança. Yin (1984) complementa dizendo 

que o estudo de caso longitudinal analisa o ambiente em que a unidade de pesquisa 

se insere, seu comportamento e características específicas do objeto em estudo ao 

longo do tempo.  

Na coleta de dados procurou-se também incluir a presença do pesquisador no 

dia-a-dia das organizações com os objetivos de compreender o que acontece e o 

que influencia as decisões estratégicas; investigar o processo de decisão no grupo, 

buscando interligar os eventos de um mesmo fenômeno; produzir dados e 

informações não estruturadas com ausência de hipóteses; e buscar a análise de 

fontes de dados diversificadas.  

Segundo Godoy (1995b), o pesquisador deve utilizar também a observação 

como técnica essencial a seu trabalho de elucidação e clarificação do caso, 

dedicando especial atenção a aparências, eventos e comportamentos dos 

entrevistados e do ambiente da organização. Ele pode se colocar como observador 

não participante, quando atua apenas como espectador atento, ou como observador 

participativo quando se coloca na posição dos elementos envolvidos na situação.  
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Qualquer que seja o tipo de informação e técnica de coleta de dados, o 

pesquisador deve observar três princípios básicos: utilizar várias fontes de 

evidências, pois permite ampla diversidade de questões históricas, comportamentais 

e de atitudes, desenvolvendo linhas convergentes de investigação; criar um banco 

de dados para organizar e documentar os dados coletados; manter o encadeamento 

de evidências de modo a permitir que o observador externo possa perceber que 

qualquer evidência proveniente de questões iniciais da pesquisa leve a conclusões 

finais do estudo de caso (YIN, 1984). 

 

 

4.2.1 Definição do corpus de pesquisa 

 

 

O material de pesquisa coletado consiste de arquivos digitais de áudio, 

oriundos das entrevistas estruturadas e dirigidas, e de anotações, em papel, do 

pesquisador, oriundas de suas observações quando presente no ambiente das 

empresas e da holding.  

As entrevistas foram realizadas com os sócios fundadores, diretores e 

gerentes, conforme detalhado a seguir: 

 Sócios fundadores: 2 colaboradores; 

 CEO: 1 colaborador; 

 Diretores: 8 colaboradores; 

 Gerentes: 3 colaboradores; 

 Assessores: 6 colaboradores. 

Portanto foram realizadas um total 20 entrevistas e dentre os colaboradores 

entrevistados, existem 5 familiares ocupando cargos de gestão estratégica. 

De acordo com Bardin (2007), esse corpus de pesquisa é representativo, pois 

abrange 90% das empresas do grupo (apenas uma empresa não possui material, 

embora o gestor tenha sido entrevistado e existem anotações sobre o ambiente); é 

uma amostra homogênea, pois são profissionais que exercem atividades 

semelhantes de gestão, sendo responsáveis pelas empresas ou pelas principais 

funcionalidades administrativas do grupo; e demonstra-se pertinente, pois são 

arquivos digitais de áudio em formato WAV que podem ser transcritos na íntegra. 
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4.3 Estratégia de análise de dados 
 

 

Conforme exposto, neste trabalho de pesquisa foram utilizadas as técnicas de 

pesquisa documental, entrevistas e observações presenciais não participativas. A 

avaliação dos dados coletados foi feita por triangulação visando identificar e integrar 

informações de forma cruzada. Para a realização da análise não foram definidas 

hipóteses a priori, mas sim identificados a posteriori temas de pesquisa e 

indicadores de comprovação de presença desses temas de acordo com os objetivos 

específicos estabelecidos, conforme detalhado na subseção 4.3.1. 

Bardin (2007) define hipótese como uma afirmação provisória que se pretende 

verificar. A autora afirma também que, em trabalhos de pesquisa científica, a 

hipótese não é obrigatória, porém a pesquisa deve ser um procedimento fechado e 

exploratório sobre um quadro de análise não definido a priori, e que parte de 

evidências identificadas no material, o corpus de pesquisa. A partir de um quadro 

teórico ou empírico, formulam-se objetivos a serem investigados utilizando-se 

técnicas taxionômicas.  

 

 
4.3.1 Operacionalização dos objetivos específicos 

 

 

Para identificação dos objetivos específicos de pesquisa, foram utilizadas 

unidades de registro do tipo tema. De acordo com Bardin (2007), as unidades de 

registro correspondem à unidade básica do conteúdo que se quer explorar no corpus 

de pesquisa visando à categorização e contagem frequencial. A unidade de registro 

pode ser de diferentes naturezas e dimensões, como tema, palavra, objeto, 

personagem, acontecimento e documento.  

Benelson, citado por Bardin (2007), define o tema como uma afirmação 

acerca do conteúdo que se quer explorar, uma frase ou pequeno resumo deste.  

Bardin (2007) define a análise temática como a identificação dos temas e sua 

frequência de aparição no corpus de pesquisa. O tema corresponde a um recorte de 

sentido apenas, não há manifestações idênticas, e depende do nível de análise que 

se aplica. Sua utilização é recomendada para análise de opiniões, atitudes, valores, 
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crenças, tendências, etc. A análise temática é recomendada para corpus de 

pesquisa composto por entrevistas estruturadas, individuais ou em grupo. 

Para o primeiro objetivo específico de identificar os principais aspectos e 

fatores que levaram o grupo ORGUEL a se organizar em uma rede de empresas, 

foram estabelecidos os seguintes temas: 

 Aspectos familiares: apoio a membros da família para a criação de 

empresa como continuidade da formação profissional; criação de empresa para 

evolução do negócio aproveitando oportunidade de mercado; nova empresa para 

reter talento familiar que desejava empreender; apoio a membro da família já 

proprietário de empresa, para expansão do negócio ou desenvolvimento de novo 

produto. 

 Variáveis de mercado: mercado demandante leva à criação de nova 

empresa para comercialização de novo produto; mercado em baixa leva ao 

desenvolvimento de nova empresa como forma de diversificar o negócio; mercado 

novo, aberto a várias empresas; baixa concorrência; complementaridade dos 

produtos; 

 Aspectos financeiros: crises de mercado; necessidade de cooperação 

para sobrevivência; 

 Recursos humanos: necessidade de retenção de talentos; novo negócio 

a ser explorado é dado a um colaborador referência; 

 Necessidades de evolução do grupo: demanda de mercado por novo 

produto, ou produto mais evoluído tecnologicamente; necessidade de organização 

da gestão para tratar de demandas comuns (finanças, comércio internacional); 

 Aspectos políticos: crises nacionais; criação e apoio a sindicatos e 

organizações similares; organização política do mercado com apoio a concorrentes e 

fornecedores.  

Para o objetivo de identificar os principais motivos que levaram as empresas 

do grupo a adotar relacionamentos de competição colaborativa, definiram-se os 

seguintes temas:  

 Cultura organizacional: relacionamento familiar entre gestores; cultura 

oriunda dos sócios fundadores do grupo; respeito à cultura transmitida pelos sócios 

fundadores; gestores com características pessoais, crenças e comportamentos 
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administrativos similares; influência da alta administração; transmissão e herança da 

cultura entre empresas;  

 Resultados do negócio: a evolução financeira; o crescimento 

organizacional; grupo tomado como referência e criador do modelo de negócio 

(locação de equipamentos); 

 Estrutura organizacional: busca por evolução da gestão; 

desenvolvimento e adoção de modelo adequado de governança corporativa; 

compartilhamento de recursos; aporte de conhecimento de escola de negócios 

(FDC). 

E para o objetivo de identificar as principais características do modelo de 

relacionamento de competição colaborativa adotado no grupo, foram estabelecidos 

os temas a seguir: 

 Colaboração: capital financeiro; assessorias: jurídica, TI, contadoria e 

contabilidade, organização e métodos, comunicação e marketing, financeiro e 

recursos humanos; 

 Competição: existe competição no relacionamento entre empresas; 

existem conflitos oriundos da competição, mas são tratados convenientemente, 

principalmente quando conduzidos pelos sócios fundadores; o tipo de negócio 

permite espaço para vários concorrentes; baixa concorrência no mercado; 

 Competição colaborativa: os gestores não conhecem a teoria que 

fundamenta esse tipo de relacionamento; os gestores praticam o modelo por intuição 

ou porque lhes foi transmitido pelos sócios fundadores; existem opiniões divergentes 

sobre o modelo: alguns gestores vêm como fator de sucesso, outros discordam 

completamente; a concordância se dá entre os gestores mais experientes, maduros, 

com maior tempo de casa; os gestores mais jovens acham que o modelo dificulta os 

negócios. 

 

 

4.3.2 Codificação dos temas 

 

 

Para cada tema estabelecido, definiram-se indicadores que, se presentes ou 

citados, comprovam que o entrevistado possui algum conhecimento sobre o tema, 
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concorda ou discorda com as afirmações ditas. A seguir, nos Quadros 6 a 8, 

definem-se os diversos indicadores, organizados por objetivos e temas, que foram 

codificados para análise dos dados coletados. 

 

 

4.3.2.1 Temas do Objetivo 1 

 

 

Os indicadores deste objetivo procuram traduzir os motivos pelos quais as 

empresas do grupo foram criadas e desenvolvidas. 
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Aspectos Familiares 

Indicador Codificação 

Apoio a membro da família para a criação de empresa como continuidade da 
formação profissional FF1 

Apoio a membro da família para criação de empresa para evolução do negócio 
aproveitando oportunidade de mercado FF2 

Nova empresa para reter talento familiar que desejava empreender FF3 

Apoio a membro da família já proprietário de empresa para expansão do negócio 
ou desenvolvimento de novo produto. FF4 

Variáveis de Mercado 

Indicador Codificação 

Mercado demandante leva à criação de nova empresa para comercialização de 
novo produto 

M1 

Mercado em baixa leva ao desenvolvimento de nova empresa como forma de 
diversificar o negócio 

M2 

Mercado novo, aberto a várias empresas; baixa concorrência M6 

Complementaridade de produtos; M7 

Aspectos Financeiros 

Indicador Codificação 

Crises de mercado  F1 

Necessidade de cooperação para sobrevivência F2 

Recursos Humanos 

Indicador Codificação 

Necessidade de retenção de talentos RH1 

Novo negócio a ser explorado é dado a colaborador referência RH2 

Necessidades de Evolução do Grupo 

Indicador Codificação 

Demanda de mercado por novo produto, ou produto similar, porém mais evoluído 
tecnologicamente, justifica a abertura de nova empresa EG1 

Necessidade de organização da gestão para tratar de demandas comuns 
(finanças, comércio internacional) EG2 

Aspectos Políticos 

Indicador Codificação 

Crises nacionais P1 

Criação e apoio a sindicatos e organizações similares P2 

Organização política do mercado com apoio a concorrente e fornecedores P3 

Quadro 5: Temas do Objetivo 1 
Fonte: Autor desta pesquisa. 
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4.3.2.2 Temas do Objetivo 2 

 

 

Os indicadores estabelecidos buscam mostrar as principais características 

dos relacionamentos entre os principais gestores do grupo, desde os sócios 

fundadores até gerentes funcionais. 

 

Cultura Organizacional 

Indicador Codificação 

Relacionamento familiar entre gestores FF5 

Cultura oriunda dos sócios fundadores do grupo FF6 

Respeito à cultura transmitida pelos sócios fundadores FF7 

Gestores com características pessoais, crenças e comportamentos 
administrativos similares FF8 

Influência da alta administração CO1 

Transmissão e herança da cultura entre empresas CO2 

Resultados do Negócio 

Indicador Codificação 

A evolução financeira RN1 

O crescimento organizacional RN2 

Grupo tomado como referência e criador do modelo de negócio (locação de 
equipamentos) RN3 

Estrutura Organizacional 

Indicador Codificação 

Busca por evolução da gestão EO2 

Desenvolvimento e adoção de modelo adequado de governança corporativa EO3 

Compartilhamento de recursos EO4 

Aporte de conhecimento de escola de negócios (FDC) EO5 

Quadro 6: Temas do Objetivo 2 
Fonte: Autor desta pesquisa 
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4.3.2.3 Temas do Objetivo 3 

 

 

Definiram-se indicadores que investigaram, junto aos gestores, sua visão de 

quais são os recursos compartilhados na estrutura comum do grupo e qual a opinião 

desses gestores quanto à aceitação e validade do modelo de competição 

colaborativa. 

 

Colaboração 
Indicador Codificação 

Capital financeiro RC1 

Assessorias: jurídica, TI, contadoria e contabilidade, organização e métodos, 
comunicação e marketing, financeiro e recursos humanos RC2 

Competição 
Indicador Codificação 

Existe a competição no relacionamento entre empresas. C1 

Existem conflitos oriundos da competição, mas são tratados convenientemente, 
principalmente quando conduzidos pelos sócios fundadores. C2 

Tipo de negócio permite espaço para vários concorrentes. M4 

Baixa concorrência no mercado. M6 

Competição Colaborativa 
Indicador Codificação 

Os gestores não conhecem a teoria que fundamenta este tipo relacionamento. REL1 

Praticam o modelo por intuição ou porque lhes foi transmitido pelos sócios 
fundadores. REL2 

Existem opiniões divergentes sobre o modelo: alguns gestores veem como fator 
de sucesso, outros discordam completamente. REL3 

A concordância se dá entre os gestores mais experientes, maduros e com maior 
tempo de casa. REL4 

Os gestores mais jovens acham que o modelo dificulta os negócios. REL5 

Quadro 7: Temas do Objetivo 3 
Fonte: Autor desta pesquisa 
 

As unidades de registro definidas neste trabalho correspondem a inferências 

obtidas nas entrevistas realizadas com os gestores de cinco níveis funcionais 

distintos do grupo ORGUEL, já mencionados, que representam as unidades de 

contexto da pesquisa.  
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De acordo com Bardin (2007), as unidades de contexto servem de 

compreensão para codificar as unidades de registro. Os níveis funcionais definidos 

para realizar a pesquisa deste trabalho são caracterizados por regras e um ambiente 

similar. O que se esperava era encontrar também uma uniformidade nas respostas 

de indivíduos do mesmo nível sobre os temas definidos como unidades de contexto. 

Ainda de acordo com Bardin (2007), para realizar a busca pelas unidades de 

registro no corpus de pesquisa, devem-se definir as regras de enumeração, que 

caracterizam o modo como essas unidades serão contabilizadas. Existem vários 

tipos de regras de enumeração, e, dentre as principais, podem-se citar presença ou 

ausência, frequência, intensidade, direção e ordem. Neste trabalho optou-se por 

utilizar os tipos de enumeração de presença e frequência da unidade de registro, ou 

seja, registra-se a presença do tema no texto e quantas vezes ele aparece. 

 

 

4.3.3 Coleta dos dados 

 

 

Conforme dito, os dados foram coletados a partir das entrevistas dirigidas, da 

análise documental e das observações. Os profissionais entrevistados foram 

selecionados em conjunto com o CEO do Grupo. Os critérios utilizados na seleção 

foram: posicionamento na estrutura organizacional: selecionados todos os diretores 

e os gerentes de primeira linha que exercem funções de gestão significativas em 

apoio ao diretor; tempo de experiência na empresa: escolheram-se os profissionais 

com maior tempo de trabalho nas organizações; funções de apoio estratégico: 

indicados os profissionais responsáveis pelas funções de assessoria às empresas 

do grupo.  

O Quadro 8 mostra a lista dos entrevistados com o a respectiva função e 

codificação utilizada na pesquisa: 
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ID Código atribuído 
ao entrevistado Função Gerencial 

1 AG Diretor 
2 CA Diretor 
3 DA Gerente 
4 FG Acionista 
5 FL Acionista 
6 FS Diretor 
7 LL Diretor 
8 LF Gerente 
9 MA Diretor 
10 MR Gerente 
11 MI Gerente 
12 MO Diretor 
13 PA Gerente 
14 PH Gerente 
15 RC Diretor 
16 RO Diretor 
17 SG CEO 
18 SH Gerente 
19 SI Gerente 
20 WA Gerente 

Quadro 8: Lista de entrevistados, código e respectiva função gerencial 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.3.3.1 Sobre as entrevistas 

 

 

As entrevistas foram realizadas nas empresas nas quais os profissionais 

realizam suas funções, em data e hora agendadas com antecedência, durante os 

meses de novembro e dezembro de 2009, especificamente entre os dias 26/11/2009 

e 22/12/2009. 

O entrevistador utilizou um roteiro previamente definido que buscou identificar 

os objetivos do trabalho descritos na subseção 1.2.1. As entrevistas foram gravadas 

por meio de equipamento do tipo MP3, gerando arquivos em formato WAV, para 

posterior transcrição. Além desse instrumento, o entrevistador valeu-se de 

anotações de próprio punho como apoio e suplementação de informações às 

transcrições. 
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O tempo das entrevistas foi anotado pelo equipamento MP3 utilizado, 

conforme listado a seguir no Quadro 9. 

 

ID Código do 
entrevistado Cargo Tempo de entrevista 

1 AG Diretor 01:29:11 
2 CA Diretor 00:39:20 
3 DA Gerente 00:21:49 
4 FG Acionista 01:30:35 
5 FL Acionista 01:02:33 
6 FS Diretor 00:29:18 
7 LL Diretor 00:49:28 
8 LF Gerente 00:15:48 
9 MA Diretor 00:42:33 

10 MR Gerente 00:39:43 
11 MI Gerente 00:21:28 
12 MO Diretor 00:20:51 
13 PA Gerente 00:39:35 
14 PH Gerente 00:27:54 
15 RC Diretor 00:38:44 
16 RO Diretor 00:39:07 
17 SG CEO 01:04:25 
18 SH Gerente 00:28:50 
19 SI Gerente 00:19:53 
20 WA Gerente 00:15:36 

Tempo total de entrevistas 13:16:41 

Quadro 9: Tempo gasto nas entrevistas realizadas 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.3.3.2 Sobre a pesquisa documental 

 

 

O pesquisador teve acesso a documentos com informações relativas ao 

desempenho econômico das empresas, resultados financeiros de faturamento e a 

pesquisa de satisfação junto a clientes e fornecedores encomendada a organização 

competente. 

Esses dados e informações são considerados confidenciais e não puderam 

ser divulgados neste trabalho, porém serviram como referência para análises sobre 
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o desempenho do grupo de acordo com os períodos descritos no período histórico 

analisado. 

Outras informações acessadas foram resultados de reuniões decisórias sobre 

projetos, cursos e programas realizados com a escola de negócio, dados numéricos 

sobre as empresas, como, por exemplo, número de profissionais contatados. 

 

 

4.3.3.3 Sobre as observações presenciais 

 

 

O pesquisador realizou varias anotações sobre o modus operandi das 

organizações e da holding do grupo, tais como comportamento profissional, modo e 

ambiente de trabalho, relacionamento interno, dentre outros. Essas anotações fazem 

parte do acervo da pesquisa e estão armazenadas com o próprio pesquisador. 

 

 

4.3.4 Técnicas de análise de dados 

 

 

As entrevistas foram transcritas pelo próprio pesquisador. Na sequência, 

procurou-se identificar, nos textos transcritos, os indicadores dos temas definidos 

para cada objetivo de pesquisa. Seguindo a proposta de Bardin (2007), registrou-se 

a frequência de aparição dos indicadores e dos temas no corpus de pesquisa, sem a 

preocupação de manifestações idênticas, apenas expressões e recortes que 

traduzem o que se quer pesquisar. 

Os dados foram tabulados em relação aos indicadores e entrevistados. O 

resultado é uma planilha que apresenta, de forma global, a presença/ausência dos 

indicadores nas entrevistas, organizados por profissional entrevistado (Apêndice B). 

A seguir, os dados foram selecionados em três tipos de planilhas: posição 

funcional dos entrevistados: sócios fundadores, diretores, gerentes e assessores; 

dados dos gerentes e assessores agrupados em uma só planilha, por considerar-se 

que exercem funções estratégicas semelhantes; e familiares: categoria considerada 

significativa para a pesquisa, pois algumas empresas pertencem a familiares ou 

estes exercem funções gerenciais importantes. 
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O próximo passo foi definir critérios que traduzissem a frequência de presença 

dos indicadores em informações que possibilitassem uma análise qualitativa dos 

resultados. Estabeleceram-se então faixas de valores, arbitradas pelo autor da 

pesquisa, que procuram traduzir se o tema é relevante ou não, desde o critério de 

muito pouco relevante até muito relevante. Essas faixas e valores são descritas no 

Quadro 10. 

 

Descrição Valores 

Muito pouco relevante – item citado apenas pela minoria dos entrevistados < 25 % 

Pouco relevante – item citado por alguns entrevistados e cuja importância 
é significativa, deve ser considerado Entre 25% e 50% 

Bem relevante – item citado por vários entrevistados e de importância 
significativa nas análises Entre 50% e 75 % 

Muito relevante – item citado por muitos entrevistados e deve ser muito 
considerado nas análises Entre 75% e 99 % 

Consenso – todos os entrevistados citaram este item, de importância 
fundamental nas análises 100% 

Quadro 10: Critérios utilizados na análise dos resultados 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

De acordo com os critérios definidos, procedeu-se à análise dos dados de 

modo a gerar as informações qualitativas buscadas com a pesquisa. A seguir 

apresentam-se esses resultados das análises, organizados por temas e indicadores. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

Minha loucura, outros que me a tomem 
Com o que nela ia. 

Sem a loucura que é o homem 
Mais que a besta sadia, 

Cadáver adiado que procria?... 
 

Fernando Pessoa (2008, p. 9) 

 

Os estudos de campo realizados no grupo ORGUEL identificaram diversas 

características que estão em consonância com os autores e a teoria apresentada, 

tanto na estrutura de gestão adotada, quanto nos relacionamentos entre as 

organizações e internamente às empresas.  

Em primeiro lugar pode-se afirmar, com certeza, que o grupo constitui uma 

rede empresarial, composta por dez empresas que atuam de forma autônoma, 

porém interligadas por uma estrutura bem definida, compartilham fatores 

econômicos e de mercado e possuem fortes laços sociais. De acordo com as 

definições do SEBRAE, IBGE e BNDS, as empresas do grupo situam-se no 

ambiente de pequenas e médias empresas no Brasil e as organizações estabelecem 

relacionamentos de cooperação e competição, o que caracteriza a competição 

colaborativa, formando um ambiente de rede complexo. Existe uma empresa 

dominadora, a holding, pertencente aos sócios fundadores que têm participação em 

todas as demais empresas. Os relacionamentos são pouco formalizados, os 

contratos estabelecem apenas a forma de participação acionária, mas não regulam 

as trocas. As organizações são gerenciadas por familiares ou por profissionais de 

laços afetivos fortes com os sócios fundadores. Todos esses aspectos são 

importantes características das redes empresariais, conforme afirmado por diversos 

autores (BAKER, 1992; MILES; SNOW, 1992; NOHRIA, 1992; ALTER; HAGE, 1993; 

GRANDORI; SODA, 1995; EBERS, 1997) 

Além dessas características, encontram-se nas raízes e forma de atuação do 

grupo ORGUEL outras que o classificam realmente como uma rede. Dos motivos 

apresentados por Oliver (1990) destacam-se a assimetria e a reciprocidade nos 

relacionamentos, os objetivos e produtos similares, o desejo de diminuir a incerteza 

com a associação e a legitimação da imagem.  
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Considerando-se os aspectos sociais de redes, pode-se dizer que, devido à 

forte ligação entre os gestores, sejam familiares ou não, as empresas da rede 

ORGUEL estabelecem relacionamentos de “forte intensidade”, utilizando as 

afirmações de Burt (1980). Devido a essa característica, as trocas realizadas trazem 

muito aprendizado, benefícios econômicos e também legitimam o status do grupo no 

cenário da construção civil, herdado da empresa mais antiga, conforme acreditam 

Poldony e Page (1998). As empresas trabalham imersas em um ambiente de 

confiança muito alta, devido, principalmente, a serem dirigidas por membros de uma 

mesma família ou profissionais muito próximos. Existe também a transferência de 

informações e conhecimentos e realizam diversas trocas estabelecendo acordos, 

características estas citadas por Uzzi (1996). 

Nesta dissertação, os resultados são apresentados considerando-se apenas o 

ambiente de redes interorganizacionais. Porém, apenas como registro e de acordo 

com a afirmação de Miles e Snow (1992) de que toda empresa é uma rede social, o 

grupo ORGUEL como um todo poderia ser também analisado como uma rede 

intraorganizacional. Sob esse enfoque, citam-se as mesmas características 

identificadas de confiança, amizade e transferência de conhecimento. Acrescenta-se 

também o conceito de Integração descrito por Baker (1992), que diz que a 

coordenação influencia diretamente nos resultados, quanto mais bem coordenada a 

rede, maior a integração e melhores são os resultados. A rede ORGUEL possui uma 

estrutura de gestão com forte influência dos sócios fundadores, é coordenada por 

um CEO, reconhecido por todos os gestores entrevistados como profissional 

competente e de grande conhecimento, e utiliza estruturas funcionais e de apoio 

comuns, o que parece se refletir em bons resultados obtidos. 

Comparando-se a estrutura da rede ORGUEL com a tipologia proposta por 

Grandori e Soda (1995), deduz-se que a rede pode ser classificada como 

assimétrica e proprietária. De acordo com o autor, essas redes são formalizadas por 

contratos, porém utilizados apenas para indicar os direitos de controle dos quotistas, 

e possuem um ator central de forte presença, exatamente como acontece no caso 

estudado.  

Por outro lado, observando-se a estrutura do grupo pelas definições e 

tipologia de Alter e Hage (1993), chegou-se a pensar que as empresas não 

constituem uma rede de fato. A principal afirmação desse autor é que não deve 

existir uma empresa dominadora, como há na rede ORGUEL, a holding. Porém as 
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demais considerações são atendidas, como a autonomia das empresas, o 

compartilhamento de problemas, decisões, lucros e prejuízos. Outros aspectos 

importantes da tipologia analisados foram a complexidade da associação e dos 

conflitos, que dificultam a coordenação e definem o grau de complexidade. No caso 

ORGUEL identificou-se que esses aspectos são altos e levam à necessidade de 

competir com inovação e redução de custos adaptativos, o que consequentemente 

leva à “desverticalização” e desenvolvimento da rede. Na tipologia de Alter e Hage 

(1993), as parcerias buscam compor um portfólio de produtos para atuar em nichos 

de mercado. Na rede ORGUEL, os produtos são complementares voltados para o 

segmento da construção civil. E mais, a tipologia prevê a existência de comitês 

compostos pelos atores para organizar o trabalho, exatamente como acontece na 

rotina administrativa estratégica da rede ORGUEL. 

Confrontando-se a estrutura da rede ORGUEL com o modelo de Miles, Snow 

e Coleman Jr. (1992), o tipo de rede que mais se aproxima é o das redes internas, 

formadas pelas necessidades de um grupo empresarial, e que atuam em um 

mercado específico. Outros aspectos comuns observados foram o estabelecimento 

de métricas de desempenho pela empresa controladora e o fato de que cada 

unidade de negócio assume o desenvolvimento e a manufatura de um produto, 

características estas semelhantes e presentes na rede estudada. 

Analisando-se a rede ORGUEL sob o olhar dos autores brasileiros, as redes 

do tipo topdown, definidas pela REDECOOP (2010) da USP, são as que mais se 

aproximam. Essas redes admitem uma empresa dominadora, como no caso em 

estudo, mas têm uma função diferente, pois é a responsável pelo produto principal, 

enquanto as demais empresas da rede desenvolvem produtos que compõem o 

portfólio final dos produtos da associação, diferentemente da rede ORGUEL. 

Nos próximos itens, apresenta-se a análise dos resultados de acordo com os 

temas e indicadores definidos na metodologia, com o objetivo de identificar nas 

entrevistas transcritas os objetivos que se buscavam atingir nesta dissertação. 
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5.1 Análise dos temas do Objetivo 1 
 

 

Conforme descrito na subseção 3.1, a história do grupo ORGUEL mostra 

vários motivos que levaram à abertura e ao desenvolvimento das empresas e da 

composição da rede, que é o que se procurou nos temas deste objetivo específico.  

Desde a fundação da empresa que deu início ao grupo ORGUEL – 

Organizações Guerra Lages, identificaram-se claramente no discurso dos sócios 

fundadores o desejo de empreender. Essa característica é marcante na 

personalidade de ambos os sócios e percebida também nos familiares que 

trabalham no grupo em continuidade aos negócios. Outras motivações citadas estão 

diretamente relacionadas a aspectos familiares, direcionadas pelo mercado da 

construção civil, ligadas a determinado momento histórico, causas econômicas ou 

políticas, ou ainda relacionadas a fatores de evolução das empresas e do grupo e de 

recursos humanos.  

Considerando-se o processo de formação das redes, citado por autores 

estudados (GRAY, 1987; LARSON, 1992; SNOW; THOMAS, 1993), vê-se que o 

grupo também seguiu essas etapas. Inicialmente considerou o conhecimento 

adquirido ou existente sobre os parceiros, amigos e familiares; em seguida 

reconheceu as necessidades, seja do mercado ou do grupo; e finalmente 

estabeleceu os objetivos, metas e condições da associação, sempre se levando em 

conta os valores comuns de trabalho para a formação e o desenvolvimento das 

empresas. 

A seguir apresentam-se os resultados das análises realizadas sobre cada 

tema específico do objetivo. 

 

 

5.1.1 Aspectos familiares 

 

 

Neste tema, “aspectos familiares”, procurou-se pesquisar aspectos ligados 

diretamente ao apoio a membros da família, considerando-se a necessidade de 

evolução gerencial do grupo e/ou aproveitando-se oportunidades de mercado como 
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forma de apoiar uma empresa dirigida por familiar em suas necessidades de 

crescimento. Os resultados obtidos na pesquisa são mostrados na Tabela 1. 

 
TABELA 1 

Resultados do tema "aspectos familiares" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Apoio a membro da família com a criação de nova 
empresa como continuidade da formação 
profissional 

100% 25% 0% 60% 

Necessidade de evolução do negócio das empresas 
(utilização de familiar aproveitando a oportunidade) 100% 38% 11% 80% 

Como forma de reter talento familiar que desejava 
empreender 100% 25% 0% 80% 

Apoio (financeiro, expansão do negócio, 
desenvolvimento de novo produto) a membro da 
família já proprietário de empresa 

100% 38% 0% 80% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

A análise dos dados desse tema mostrou, de forma bastante relevante, que a 

origem familiar do grupo é completamente reconhecida pelos sócios fundadores e 

familiares, seja pela necessidade direta de apoio a membros da família, seja como 

forma de evoluir com a empresa ou reter talento. Já os diretores e gerentes citaram 

poucas vezes esses aspectos, o que permite deduzir que não são muito relevantes 

para esses profissionais. 

Alguns trechos transcritos das entrevistas comprovam esse posicionamento 

dos sócios fundadores: 

 
“[...] a forma que tivemos de manter o Marco Aurélio no grupo foi lhe 
oferecer sociedade na nova empresa. Era um profissional muito experiente, 
empreendedor, ousado e que, com certeza, iria incomodar muito como 
concorrente” (Fábio e Francisco Guerra Lages, Conselho de Acionistas). 

 

Outro que reconhece esse momento é o CEO afirmando que 

 
“[...] foi muito mais atrativo abrir minha empresa com meu pai e meu tio e 
continuar no grupo do que arriscar-me com um sócio amigo” (Sérgio Guerra 
Lages  CEO do Grupo ORGUEL). 

 

De acordo com Uzzi (1996), os principais fatores que influenciam os 

relacionamentos em redes empresariais são a confiança, a transferência de 
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informações e os acordos para solução de problemas. Identificou-se no caso da rede 

ORGUEL que a confiança foi um fator muito presente e considerado na formação 

das empresas. Todos os diretores das empresas, ou são familiares ou são amigos 

de muitos anos dos sócios fundadores, ou seja, profissionais de total confiança 

destes últimos. Analisou-se também que, devido a essas características, os outros 

fatores citados por Uzzi (1996) foram considerados pelos sócios fundadores no 

momento da criação das empresas, pois são consequência imediata da confiança as 

trocas entre as organizações facilitadas pelos relacionamentos pessoais, assim 

como a resolução de conflitos, mesmo levando-se em conta que os diretores e 

gerentes não reconheçam como relevante esse tema. 

Quanto aos motivos para a formação da rede ORGUEL, identificou-se nesse 

tema, dentre aqueles citados por Oliver (1990), apenas a reciprocidade nos 

relacionamentos, que é o que se espera existir em um ambiente de familiares e 

amigos e onde prevalece a confiança, citada por Uzzi (1996). 

Outros aspectos familiares encontrados e que levaram à formação da rede 

ORGUEL estão bem próximos daqueles citados por Ebers (1997) em seus estudos. 

Esse autor afirma que, no processo, consideram-se particularidades e 

interdependências entre os atores, como laços familiares e de amizade, participação 

em associações e instituições políticas, e o amadurecimento das relações. Quanto 

maior o tempo e a intensidade dessas relações, maior será a confiança e a 

disposição em iniciar e manter associações em redes. Vê-se novamente o fator 

confiança como elemento presente e fundamental no desenvolvimento das redes 

empresariais. 

 

 

5.1.2 Variáveis de mercado 

 

 

Aqui se buscou identificar os principais motivos oriundos do mercado que 

levaram o grupo a criar e desenvolver empresas. Os resultados podem ser vistos na 

Tabela 2. 
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TABELA 2 

Resultados do tema "variáveis mercado" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Mercado demandante leva à criação de nova 
empresa para comercialização de novo produto.  100% 75% 22% 60% 

Mercado em baixa leva ao desenvolvimento de nova 
empresa como forma de diversificar o negócio. 100% 38% 0% 80% 

Mercado novo, aberto a várias empresas 100% 50% 0% 40% 

Complementaridade de produtos 0% 38% 22% 60% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

A origem de empresas devido à demanda do mercado é vista pelos sócios 

fundadores como uma resposta natural de grande necessidade à sobrevivência do 

grupo. Os diretores e familiares concordam muito com essas causas, porém são 

pouco conhecidas dos gerentes. 

Algumas características marcantes do mercado foram determinantes para a 

formação e o desenvolvimento das empresas. Em um primeiro momento, a demanda 

por produtos e serviços para a construção civil foi muito grande, período do "milagre 

brasileiro". As construtoras, grandes clientes, demandavam muito, porém, apenas na 

modalidade de venda/compra. Já citado anteriormente, os gestores reconhecem 

esses aspectos e afirmam:  

 
“[...] o mercado sempre foi muito demandante, este foi uma das causas do 
nosso sucesso naquele momento”. 

 

Na crise que se seguiu a esse período de forte demanda, o mercado de 

venda/compra se retraiu e mudou para a modalidade de locação. A principal 

empresa da rede sentiu os efeitos, as vendas caíram muito, porém a demanda por 

alugar equipamentos e máquinas cresceu, característica nova identificada e muito 

bem explorada pelos sócios fundadores. Esse cenário ficou aberto a várias 

empresas, havia pouca concorrência, o que permitiu que se criassem os serviços de 

locação em duas empresas da rede ORGUEL, e ambas comercializassem os 

mesmos produtos, iniciando a concorrência interna. Já os efeitos e as 

consequências de mercado oriundas do Plano Collor causaram resultado em direção 
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oposta. Nessa época já existiam várias empresas oferecendo a locação de 

equipamentos, o que levou à necessidade de tratar a concorrência acirrada com a 

busca criativa de soluções e complementaridade de produtos na rede como forma de 

sobrevivência e crescimento.  

O CEO diz que 

 
“[...] o negócio foi quase à bancarrota, o dinheiro sumiu e as construtoras 
não tinham como pagar seus compromissos com as empresas. Para reduzir 
nossos custos tivemos de ser criativos e buscar saídas para os problemas” 
(Sérgio Guerra Lages – CEO grupo ORGUEL). 

 

Em ambos os cenários descritos, a necessidade de competir para sobreviver, 

citada por Nohria (1992), pôde ser identificada como razão para o desenvolvimento 

da rede ORGUEL. Ainda considerando-se os estudos desse autor, encontraram-se 

as premissas de dinamismo, referente às mudanças de comportamento dos atores, 

o poder como forma de influência e decisões, as alianças e os esforços conjuntos.  

Dentre os motivos citados por Ebers (1997) para que empresas se associem 

em redes, identificou-se que a cooperação, principal razão estratégica para a 

formação e o desenvolvimento das redes, esteve presente na criação de algumas 

empresas da rede, como, por exemplo, a empresa BRAMEX, implantada para 

realizar as operações de importação e exportação. Outras motivações, citadas por 

esse autor, provenientes do mercado e identificadas na formação da rede foram: a 

comercialização dos mesmos produtos como forma de competir com concorrentes 

comuns e de reduzir a competição como aliados; a redução dos custos operacionais, 

alcançada por meio de economia de escala, em ações coordenadas de governança 

e gerenciamento; e a redução de riscos financeiros e de projetos. 

Observando-se o modelo Redes Internas, definido por Miles, Snow e Coleman 

Jr. (1992), encontrou-se alguma semelhança entre as estruturas do modelo e da 

rede, pois a rede ORGUEL se desenvolveu, inicialmente, no mercado da construção 

civil para comercializar produtos e serviços que uma única empresa não conseguiria 

individualmente por seu custo muito elevado: a fabricação, a comercialização e a 

locação de equipamentos e máquinas. Outros aspectos citados por esses autores 

em seu modelo e identificados foram o mercado estar sempre em constante 

movimento, com as empresas se transformando em unidades de negócio e 

assumindo o desenvolvimento de seus produtos e serviços.  
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5.1.3 Aspectos financeiros 

 

 

Novamente o cenário de mercado, agora se considerando os aspectos 

financeiros decorrentes dos acontecimentos, foi motivo para o desenvolvimento de 

algumas empresas do grupo, é o que mostram as respostas deste tema. A 

motivação para se formar uma empresa, a ORGUEL Finanças, aproveitando o 

capital e as reservas financeiras disponíveis do grupo e o momento da superinflação, 

é considerada relevante pelos sócios fundadores e familiares, porém é pouco 

considerada pelos diretores e muito pouco relevante para os gerentes. Os resultados 

são mostrados na Tabela 3. 

 
TABELA 3 

Resultados do tema "aspectos financeiros" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Crises de mercado 100% 38% 0% 80% 

Necessidade de cooperação para sobrevivência 100% 38% 22% 80% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

A necessidade de cooperação entre as empresas para superar as crises 

financeiras, mas não necessariamente na abertura de nova empresa, aparece no 

desenvolvimento da rede ORGUEL. A empresa mais antiga do grupo, quando 

enfrentou dificuldades de caixa financeiro com a queda nas vendas proveniente das 

crises, viu-se obrigada a recorrer às parceiras MECAN e LOCGUEL, implantando os 

serviços de locação de equipamentos que ambas já praticavam. Atualmente o 

acesso a capital no mercado financeiro é muito maior devido ao status do grupo.  

Outro ponto relativo às finanças que deve ser considerado é o fato de que 

todas as empresas foram criadas no regime de quotas, sendo os sócios fundadores 

os maiores quotistas em todas elas, juntamente com os diretores, e dividindo 

igualmente suas partes. No momento da formação das empresas eram eles os 

grandes investidores com o aporte monetário. 

Alguns autores estudados (BAKER, 1992; MILES; SNOW, 1992; EBERS, 

1997) falam da cooperação financeira como um fator importante que pode e deve 

ser compartilhado entre as empresas da rede, não apenas no momento de formação 
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mas principalmente durante a atuação no mercado. Essa característica não foi 

identificada no grupo.  

A maioria dos gestores reconhece e afirma que o capital disponível no grupo é 

tratado pelas empresas de forma muito reservada e formal. O que existe são ações 

de busca conjunta de crédito no mercado financeiro pela assessoria financeira, e a 

utilização do nome do grupo trouxe credibilidade nos bancos e consequente 

aumento da disponibilidade financeira para todas as empresas. É a própria diretora 

da ORGUEL Finanças quem comenta:  

 
“ [...] nossa ideia é atender, é fomentar o atendimento a todos os 
fornecedores das empresas do grupo, mas trabalhamos com títulos de todo 
o mercado” (Mônica Coutinho – Diretora ORGUEL Finanças).  

 

E o assessor financeiro para o grupo complementa:  

 
“[...] a holding tem papel estratégico de apoio financeiro ao grupo e 
consegue junto aos bancos melhores condições de financiamento (valores, 
taxas e recursos de forma geral) para os investimentos de todas as 
empresas (Maurício – Assessoria financeira Grupo ORGUEL) 

 

 

5.1.4 Recursos humanos 

 

 

A abertura de empresas devido à necessidade de retenção de profissionais é 

fato reconhecido por todos os sócios fundadores, pela maioria dos familiares, pouco 

conhecido pelos diretores e completamente desconhecido pelos gerentes. Já a 

gestão de novo negócio entregue a colaborador, como forma de reconhecimento, é 

reconhecida também, de forma relevante, pelos sócios fundadores e familiares, mas 

pouco citada pelos diretores e muito pouco pelos gerentes. Esses são os resultados 

compilados neste tema e mostrados na Tabela 4. 
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TABELA 4 
Resultados do tema "recursos humanos" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 
Necessidade de retenção de talentos, profissionais 
com alto conhecimento do negócio e que desejavam 
empreender 

100% 25% 0% 60% 

Novo negócio a ser explorado é dado a um 
colaborador referência como recompensa 100% 38% 11% 60% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No grupo, duas empresas foram criadas como forma de reter talentos, a 

LOCBRAS e a BRAMEX. A criação da primeira ocorreu quando um gerente, 

reconhecidamente competente, manifestou vontade de empreender e criar sua 

própria empresa; e a da segunda, quando um familiar, filho de um sócio fundador, 

desejou desenvolver seu próprio negócio.  

Outras empresas foram desenvolvidas aproveitando-se as oportunidades de 

mercado, e a administração foi entregue a profissional de grande confiança dos 

sócios como meritocracia, ou a familiar como forma de desenvolvimento profissional. 

Nessa situação identificaram-se as empresas MECANFLEX, Multiclean, ORGUEL 

Finanças e ORGUEL Plataformas. 

Nesse tema, novamente identificaram-se os aspectos citados por Oliver 

(1990), Uzzi (1996) e Ebers (1997) com respeito a familiares, confiança e 

reciprocidade nos relacionamentos. Porém, dentre os fatores relativos aos recursos 

humanos, citados por Burt (1980), intensidade e posicionamento dos atores nos 

relacionamentos chamam a atenção. Segundo o autor, quanto mais intensos forem 

esses relacionamentos, melhores serão os resultados obtidos nas parcerias, quadro 

que se confirma na rede ORGUEL. O fato de as empresas serem dirigidas por 

familiares ou pessoas próximas permite deduzir que os relacionamentos são 

intensos, dentre todos, em grupos menores e considerando duplas apenas, 

conforme expôs Burt (1980) em seu modelo para análise das redes. Este e outros 

aspectos sobre relacionamentos envolvendo os atores serão mais bem abordados 

nos temas do Objetivo 2. 
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5.1.5 Necessidade de evolução do grupo 

 

 

Na análise dos indicadores do tema "necessidade de evolução do grupo", 

verificou-se ser consenso entre os sócios fundadores que a demanda do mercado 

por novos produtos sempre foi motivo e causa para a abertura de novas empresas, 

fato bem conhecido pelos diretores, pouco conhecido pelos gerentes e desconhecido 

pelos gerentes, conforme mostram os resultados da Tabela 5. 

 
TABELA 5 

Resultados do tema "necessidade de evolução do grupo" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Demanda de mercado por novo produto, ou produto 
similar porém mais evoluído tecnologicamente 100% 38% 0% 60% 

Necessidade de organização da gestão justifica a 
organização das empresas em grupo para tratar de 
demandas comuns (finanças, comércio 
internacional) 

100% 50% 11% 80% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Como já citado, os sócios fundadores têm uma característica muito marcante 

de empreender. Ao analisar-se a história do grupo, identificou-se claramente que as 

oportunidades de negócio sempre foram muito bem exploradas por eles. Alguns 

temas já citados referendam essa análise, como as crises políticas e financeiras de 

mercado, a necessidade de evolução tecnológica e o próprio crescimento do 

mercado da construção civil ("milagre brasileiro"), motivos que levaram o grupo a 

criar novas empresas e a se desenvolver de forma significativa. 

O crescimento levou o grupo a se organizar na forma de rede empresarial e, 

em diversos momentos, a demanda por serviços comuns é reconhecida por todos os 

gestores nas entrevistas como motivo para evolução do processo de gestão e 

organização das empresas em um grupo empresarial. Entre os sócios fundadores 

isso é consenso e muito citado entre diretores e familiares. Importante notar aqui que 

os indicadores desse tema foram pouco citados entre gerentes. 
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5.1.6 Aspectos políticos 

 

 

Laumann, citado por Nohria (1992, p. 4), afirma que “o ambiente no qual 

atuam as organizações deve ser visto como uma rede de várias organizações, o 

mercado deve ser considerado como um “campo de relacionamentos” (governo, 

sindicatos, associações comerciais, etc.).” Pode-se dizer que os resultados desse 

tema, apresentados na Tabela 6, comprovam as afirmações desse autor e que 

realmente são de grande importância na formação e no estabelecimento da rede 

ORGUEL.  

Conforme descrito, as primeiras empresas do grupo foram diretamente 

impactadas pelas crises acontecidas no Brasil em diversos momentos, e a atuação 

política dos sócios fundadores foi fundamental na evolução e no desenvolvimento de 

algumas empresas e até mesmo na criação da rede ORGUEL.  

 
TABELA 6 

Resultados do tema "fatores políticos" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Crises financeiras nacionais 100% 38% 0% 80% 

Criação e apoio a sindicatos e organizações 
similares 100% 13% 0% 20% 

Organização política do mercado com apoio a 
concorrente e fornecedores 100% 25% 11% 20% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os resultados do tema “fatores políticos” são consenso entre os sócios 

fundadores, muito conhecidos entre familiares e diretores e pouco conhecidos dos 

gerentes. Identificou-se que a atuação política dos sócios fundadores e de dirigentes 

mais antigos no apoio aos sindicatos e ao mercado foi fator fundamental para 

evolução das empresas, porém esse fato é pouco conhecido pelos gestores. 

Tanto os sócios como alguns gestores mais antigos tiveram forte atuação na 

formação e no desenvolvimento do sindicato das empresas de locação de 

equipamentos para a construção civil. Eles fundaram o sindicato de Belo Horizonte 

e, no início, um dos sócios fundadores foi o presidente da instituição, e ainda atuam 

politicamente até hoje. Ajudaram também na criação dos sindicatos em algumas 

cidades do interior de Minas Gerais, em instituições de classes e funcionários e até 
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mesmo na evolução de algumas empresas concorrentes, fornecendo equipamentos 

e apoio no entendimento do cenário comercial.  

Estes e outros fatos são reconhecidos no mercado nacional da construção 

civil fornecendo reconhecimento e status ao grupo. Pode-se citar a opinião de um 

dos gestores mais antigos no grupo: “[...] ao apoiarmos nossos concorrentes e 

atuarmos politicamente na criação do sindicato e associações, tivemos um grande 

reconhecimento do mercado como empresários líderes e isto facilitou muito o 

desenvolvimento do grupo” (Marco Aurélio  Diretor LOCQUEL). 

Sobre o tema “aspectos políticos”, Ebers (1997) afirma que os fatores 

socioeconômicos impactam e são de vital importância para o desenvolvimento das 

redes empresariais, citando como principais: as políticas de governo, a cultura do 

mercado, as câmaras de comércio, os sindicatos e as escolas. Esses fatores estão 

presentes na história e evolução da rede ORGUEL. 

 

 

5.2 Análise dos temas do Objetivo 2 

 

 

Com este objetivo de pesquisa, buscou-se identificar as principais 

características dos relacionamentos entre os gestores do grupo, desde os sócios 

fundadores até gerentes funcionais, e compará-los aos autores que tratam do tema e 

fundamentam este trabalho, buscando-se identificar os fatores que influenciaram e 

contribuíram para que as empresas da rede ORGUEL adotassem o modelo de 

relacionamento da competição colaborativa.  

 

 

5.2.1 Cultura organizacional 

 

 

A pesquisa mostrou que a cultura organizacional praticada na rede ORGUEL 

tem origem nos sócios fundadores, que imprimiram fortes características pessoais e 

de família na gestão das empresas, e que são respeitadas e seguidas pelos 

gestores, sejam estes membros da família ou pessoas muito próximas. Estes últimos 

também possuem personalidades semelhantes às dos sócios fundadores e entre si, 
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o que faz com que todo o grupo tenha comportamento semelhante. Os indicadores 

desse tema são reconhecidos de forma consensual entre os sócios fundadores, 

considerados de muita relevância entre familiares e diretores, porém apenas 

conhecidos entre gestores, conforme demonstrado na Tabela 7. 

 
TABELA 7 

Resultados do tema "cultura organizacional" 
Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Relacionamento familiar entre os administradores 100,00% 25,00% 22,22% 40,00% 

Cultura oriunda dos sócios fundadores do grupo 100,00% 87,50% 66,67% 80,00% 

Respeito à cultura transmitida pelos sócios 
fundadores 100,00% 87,50% 44,44% 80,00% 

Gestores com características pessoais, crenças e 
comportamentos administrativos similares 100,00% 37,50% 11,11% 60,00% 

Influência da alta administração 100,00% 100,00% 55,56% 60,00% 

Transmissão e herança da cultura entre empresas 100,00% 62,50% 0,00% 80,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Conforme apresentado, o grupo ORGUEL foi criado a partir de uma empresa 

cujos proprietários são irmãos, empreendedores que procuraram aproveitar 

oportunidades oferecendo ao mercado soluções para o negócio da construção civil. 

Algumas dessas oportunidades traduziram-se em novas empresas cuja 

administração, em sua grande maioria, foi dada a familiares ou a profissionais muito 

próximos em quem os irmãos possuíam grande confiança. Porem os irmãos sempre 

mantiveram o controle acionário das empresas e estabeleceram as principais 

diretrizes administrativas. 

Além do forte espírito empreendedor, os sócios fundadores da rede ORGUEL 

trazem consigo a cultura proveniente de sua família, procedente do interior de Minas 

Gerais, com traços marcantes de simplicidade, conforme relata um deles:  

 
“[...] acredito que o respeito que sempre buscamos de nossos colegas e 
colaboradores é proveniente da cultura de nossos pais. Somos uma família 
do interior, com traços humildes e gostamos de continuar assim” (Fabio 
Guerra Lages – Conselho de Administração). 

 

Outros aspectos dessa cultura simples prevalecem também nas empresas da 

rede e se traduzem, principalmente, em respeito no relacionamento entre 
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colaboradores, confiança e liderança. Destacam-se também os fatores relativos às 

atividades de comércio, como, por exemplo, a gestão rígida de custos e despesas e 

a “agressividade” nas vendas. Esses fatores resultam em diretrizes para o controle 

financeiro e acionário das empresas e metas de desenvolvimento, tornando-as 

prioridade para os gestores, até mesmo sobre compromissos familiares. Os 

profissionais dirigentes, familiares ou não, sempre respeitaram de forma significativa 

essas diretrizes estabelecidas, assim como a forte cultura estabelecida. 

Burt (1980) disse que os relacionamentos em uma rede podem ser analisados 

considerando-se o ambiente e os atores, e quanto mais intensos, melhores serão os 

resultados obtidos pelas organizações envolvidas. Pode-se afirmar que, baseando-

se nos indicadores desse tema, a cultura transmitida pelos sócios fundadores do 

grupo é um fator determinante para que os relacionamentos sejam de sucesso e 

tragam os resultados esperados pelas organizações. Já Poldony e Page (1998), 

seguindo Burt (1980), afirmam que, quando os relacionamentos são “intensos”, 

permitem o aprendizado, trazem benefícios econômicos e legitimam o status das 

organizações, o que também pode ser comprovado na rede ORGUEL, na mesma 

linha de observação e raciocínio. 

Uzzi (1996), em sua teoria de “imersão”, pode também ser tomado como 

referência para analisar esses indicadores, uma vez que o autor afirma que a 

confiança, a transferência de informações e os “acordos” estabelecidos entre os 

atores em uma rede são os principais motivos de sucesso, pois levam as 

organizações a praticarem “relacionamentos de imersão”. Esses fatores são 

encontrados e citados largamente por quase todos os gestores das empresas da 

rede, e acredita-se que sejam provenientes, em boa parte, da cultura herdada.  

 

 

5.2.2 Resultados do negócio 

 

 

A análise dos indicadores de desempenho do grupo ORGUEL apresentados 

nos Gráficos 1, 2 e 3 (p. 23), traduzem bem os ganhos obtidos após a adoção da 

estrutura e início dos relacionamentos como uma rede interorganizacional, mesmo 

que intuitivamente e sem fundamentação. A evolução é significativa. Os sócios 

fundadores citam, unanimemente, os diretores, e os familiares têm também uma boa 
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visão de que o ambiente de redes proporcionou o crescimento das empresas, porém 

os gestores não reconhecem que a evolução financeira e o status do grupo sejam 

resultados obtidos com os relacionamentos em rede, apenas o crescimento 

organizacional. Esses resultados podem ser visualizados na Tabela 8. 

 
TABELA 8 

Resultados do tema "resultados do negócio" 
Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

A evolução financeira 100,00% 25,00% 33,33% 60,00% 

O crescimento organizacional 100,00% 37,50% 66,67% 80,00% 
Grupo tomado como referencia e criador do modelo 
de negócio (locação de equipamentos) 100,00% 62,50% 11,11% 80,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

Os mesmos fundamentos citados sobre a cultura organizacional herdada dos 

sócios fundadores pelos gestores podem também ser citados nesse indicador: a 

confiança e a liderança entre gestores, a transferência de informações entre 

empresas e a imersão nos relacionamentos (BURT, 1980; UZZI, 1996; POLDONY; 

PAGE, 1998). 

Acrescenta-se ainda o pensamento de Hakansson e Snehota (1995), que 

citam como causas para os bons resultados obtidos nas redes, considerando-se os 

relacionamentos, a evolução econômica quando as empresas são comprometidas e 

independentes, o aumento das vendas e, consequentemente, da participação no 

mercado e o aumento da conectividade e do dinamismo nas trocas.  

 

 

5.2.3 Estrutura organizacional 

 

 

A análise do tema “estrutura organizacional“ mostra uma característica nova e 

diferente sobre fatores e características estudadas nas associações de empresas 

em redes, considerando-se os relacionamentos. Os sócios fundadores e os gestores 

adotaram uma postura muito interessante sobre o conhecimento necessário para a 

gestão das empresas. Eles identificaram a necessidade de capacitação em 

administração de empresas e contrataram os serviços de consultoria e treinamento 
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de instituições de ensino para eles próprios e para os principais administradores das 

empresas, diretores e gerentes. 

Os sócios fundadores consideram, de forma consensual, como fundamental 

esse aporte de conhecimento, posição com que os familiares e diretores também 

concordam porém em menor intensidade; mas é pouco conhecida dos gerentes, 

principalmente referindo-se ao modelo de governança adotado. Os resultados são 

mostrados na Tabela 9. 

 
TABELA 9 

Resultados do tema "estrutura organizacional" 
Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Busca por evolução da gestão 100,00% 62,50% 66,67% 80,00% 

Desenvolvimento e adoção de modelo adequado de 
governança corporativa 100,00% 12,50% 0,00% 40,00% 

Compartilhamento de recursos 100,00% 37,50% 11,11% 40,00% 
Aporte de conhecimento de escola de negócios (FDC) 100,00% 75,00% 33,33% 80,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Um dos principais resultados obtidos foi a adoção de nova estrutura e modelo 

de governança corporativa para o grupo de empresas, resultando na rede ORGUEL. 

Esse novo modelo de gestão reflete-se não apenas na rede mas também em cada 

organização. Outro aspecto oriundo dessa capacitação foram mudanças na cultura 

organizacional, que saiu de uma posição mais operacional de fazer para obter 

resultados, proveniente em grande parte dos sócios fundadores, conforme analisado 

e mostrado no tema “cultura organizacional”, para uma postura mais estratégica de 

ação conjunta no mercado. Essas e outras mudanças resultaram na evolução do 

grupo, o que também pode ser inferido pelos resultados mostrados nos Gráficos 1, 2 

e 3. 

 

 

5.3 Análise dos temas do Objetivo 3 
 

 

Para este objetivo definiram-se indicadores para investigar junto aos gestores 

sua visão sobre quais são os recursos compartilhados na estrutura comum do grupo, 

quais as situações em que existe a cooperação e a competição entre as empresas, 
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qual a posição destes quanto à aceitação e validade do modelo de competição 

colaborativa e quais são os principais aspectos e fatores relevantes que originaram 

esse tipo de relacionamento na rede ORGUEL. 

 

 

5.3.1 Cooperação 

 

 

A cooperação na rede ORGUEL é reconhecida quase que unanimemente por 

todos os gestores e ocorre principalmente no compartilhamento das funções 

administrativas de apoio, resultados mostrados na Tabela 10. Apenas alguns 

gestores não citaram o tema, porém acredita-se que todos os entrevistados 

conhecem a estrutura de gestão compartilhada entre as empresas, pois participam 

de comitês e conselhos que se reúnem periodicamente para tratar de assuntos e 

planejamentos comuns, incluindo temas como estrutura e modelo de gestão, 

planejamento estratégico, apresentação de resultados, contratação de metas e 

compartilhamento de recursos, dentre outros. 

 
TABELA 10 

Resultados do tema "cooperação" 
Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Capital financeiro 0,00% 12,50% 22,22% 20,00% 

Assessorias: jurídica, TI, contabilidade, organização 
e métodos, comunicação e marketing, financeiro e 
recursos humanos 

100,00% 87,50% 66,67% 80,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

As funções compartilhadas são as assessorias: jurídica, TI, contabilidade, 

organização e métodos, comunicação e marketing, financeiro e recursos humanos. 

Essas funções estão sendo padronizadas com o desenho de processos comuns 

visando à gestão conjunta de recursos na rede. Como consequência, há contato 

frequente entre os colaboradores das empresas, o que traz crescimento individual, 

compartilhamento do conhecimento e maior confiança entre os atores. Outros 

aspectos de cooperação são a constante troca de informações, salientando-se 

dados sobre clientes, fornecedores e do mercado, a busca conjunta por recursos 

tecnológicos, principalmente equipamentos e soluções complementares, e o 
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compartilhamento de recursos operacionais do dia-a-dia, como automóveis, 

estrutura de TI, insumos e material de escritório, dentre outros. Todos esses 

aspectos podem ser encontrados nos estudos dos autores estudados 

(BRADENBURGER; NALEBUFF, 1989, 1996; DAGNINO; BENGTSSON; KOCK, 

2000; PADULA, 2002; PADULA; DAGNINO, 2007). 

As empresas também fornecem serviços e produtos internamente na rede, 

porém são comercializados como se fossem negócios realizados com clientes 

externos. Aparentemente não foi identificada nenhuma vantagem financeira 

oferecida às empresas por serem da rede, ou mesmo algum privilégio, apenas 

observou-se que os negócios são facilitados pela confiança e conhecimento mútuo, 

e até podem não ser considerados como de cooperação mas sim como de trocas 

apenas. Dentre os principais podem-se citar os serviços de comércio exterior, 

importação e exportação de equipamentos e materiais, executados pela empresa 

BRAMEX, a construção de prédios e obras civis, executados pela incorporadora 

CONSTRUIR, que por sua vez utiliza os produtos oferecidos pelas empresas 

ORGUEL, LOCGUEL e LOCBRAS. 

Já o capital financeiro, citado por alguns gestores como um item da 

cooperação, é tratado de forma reservada. Na realidade identificou-se que se trata 

de um item não compartilhado, cada empresa é completamente independente nesse 

aspecto, e o que existe é a busca comum no mercado por financiamentos de maior 

valor utilizando-se o nome e o status do grupo. 

Outro ponto que se pode deduzir sobre a cooperação na rede ORGUEL é que 

é um relacionamento adotado apenas há pouco tempo. Pode-se relacionar essa 

postura colaborativa com o indicador anterior de aporte de conhecimento. Somente 

após a capacitação em gestão administrativa é que foi possível trabalhar de forma 

conjunta, compartilhando recursos e estrutura em um modelo de governança e rede 

adequado ao grupo. 
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5.3.2 Competição 

 

 

A competição existe no grupo entre algumas empresas apenas. Ela é 

reconhecida por todos sócios fundadores, pela maioria dos familiares e diretores, 

mas pouco considerada pelos gestores, conforme dados mostrados na Tabela 11. 
 

TABELA 11 
Resultados do tema "competição" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 
Existe a competição no relacionamento entre 
empresas. 100,00% 100,00% 66,67% 80,00% 

Existem conflitos oriundos da competição, mas são 
tratados convenientemente, principalmente quando 
conduzidos pelos sócios fundadores do grupo. 

100,00% 87,50% 44,44% 80,00% 

Tipo de negócio permite espaço para vários 
concorrentes. 100,00% 75,00% 11,11% 60,00% 

Baixa concorrência 0,00% 0,00% 22,22% 20,00% 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os principais produtos e serviços que trazem a competição na rede são a 

locação de equipamentos e o fornecimento de soluções para a construção civil que 

utilizam andaimes e plataformas. Algumas soluções são apenas similares 

funcionalmente, porém utilizam tecnologias distintas e os valores envolvidos são 

diferentes. Nesses negócios, a concorrência é menos acirrada, ocorre apenas 

quando o cliente deseja utilizar simultaneamente as alternativas oferecidas, pois 

precisa de desempenho e está disposto a pagar mais por recursos tecnologicamente 

mais desenvolvidos. 

Os atores que reconhecem a existência da competição no grupo dizem que 

ela foi acirrada no início da rede, principalmente nos momentos de crise política do 

país, conforme relato no Capítulo 4. Os gestores não conversavam entre si sobre 

situações de disputa comercial. Era comum as empresas se encontrarem em 

concorrências sem um prévio conhecimento, fato que gerava conflitos, internamente 

no grupo e externamente com clientes. Esses gestores são os mais antigos e 

experientes e reconhecem, porém, que as situações sempre foram conduzidas de 

forma adequada, principalmente quando havia interferência dos sócios fundadores. 

Novamente identificaram-se os aspectos da cultura familiar influenciando nos 

resultados. 
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Outro aspecto da competição citado pelos gestores relaciona-se ao mercado. 

A maioria concorda que este sempre foi muito demandante e sempre houve espaço 

para a atuação conjunta das empresas, o que de certa forma ameniza a 

concorrência. Atualmente o CEO acredita que a atuação das empresas oferecendo 

produtos similares, concorrendo, é saudável e gera ganho de mercado. Essa 

posição é compartilhada pelos sócios fundadores e alguns gestores. Todos 

acreditam que os clientes de uma empresa não seriam absorvidos por outra, caso 

esta deixasse de competir visando à unificação das contas.  

Nessas análises, identificaram-se os princípios da competição citados por 

Porter (2005) e Hill (1990). De um lado, esta se torna inevitável, pois os próprios 

clientes demandam a atuação simultânea e têm suas preferências de negócio. Por 

outro, constata-se a teoria de que a competição é a mola que faz o mercado evoluir, 

com fornecedores e clientes atuando para desenvolvimento comum. Bradenburguer 

e Nalebuff (1989, 1996) também afirmam que o mercado exige opções de produtos, 

pois os clientes gostam e precisam da escolha, daí adotar o modelo de competição. 

 

 

5.3.3 Competição colaborativa 

 

 

Competição colaborativa é o tema motivador desta dissertação. Incluem-se 

aqui indicadores que mostram as principais características e fatores motivadores 

para a adoção de relacionamentos mistos de cooperação e competição no 

continuum das organizações, a competição colaborativa na rede ORGUEL.  

O primeiro aspecto que se pode inferir é que todos os gestores entrevistados 

desconhecem esse tipo de relacionamento, embora admitam que existam a 

competição e a cooperação, e concordem que ambas possam existir 

simultaneamente; alguns até admitem que seja saudável, estes são os mais 

experientes e antigos no grupo. Já dentre os mais novos, em idade e tempo de 

empresa, a competição não é bem vista. Eles julgam que apenas a cooperação deva 

existir para o crescimento conjunto. Outro aspecto é que as empresas que praticam 

relacionamentos de competição colaborativa o fazem de forma intuitiva, decorrente 

da história e cultura organizacional, veem a situação de forma natural e admitem que 

esta traz benefícios para o grupo. Esses dados podem ser vistos na Tabela 12. 
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TABELA 12 
Resultados do tema "competição colaborativa" 

Indicador Sócios Diretores Gerentes Familiares 

Os gestores não conhecem a teoria que fundamenta 
este tipo de relacionamento. 100,00% 87,50% 77,78% 80,00% 

Praticam por intuição ou por adoção do modelo que 
lhes foi transmitido pelos sócios fundadores. 100,00% 87,50% 55,56% 80,00% 

Existem opiniões divergentes sobre o modelo: 
alguns gestores veem como fator de sucesso, outros 
discordam completamente. 

100,00% 87,50% 55,56% 40,00% 

A concordância se dá entre os gestores mais 
experientes, maduros e com mais tempo de casa. 100,00% 75,00% 22,22% 40,00% 

Os gestores mais jovens acham que o modelo 
dificulta os negócios. 0,00% 37,50% 44,44% 80,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ao perguntar para os gestores entrevistados quais seriam os fatores que 

levaram as empresas da rede ORGUEL a se relacionarem, ora cooperando ora 

competindo, identificaram-se os seguintes itens:  

 a cultura implantada nas empresas pelos sócios fundadores; 

 a confiança existente entre os principais gestores; 

 os aspectos familiares; grande parte dos gestores é da mesma família, o 

que permite um relacionamento próximo, inclusive fora do ambiente 

profissional. Porém há de se considerar que o relacionamento é muito 

bom, caso contrário poderiam existir disputas e conflitos desnecessários; 

 o mercado que sempre foi muito demandante; 

 as crises políticas acontecidas no país que levaram a situações em que a 

competição foi necessária; 

 a atuação política dos sócios fundadores em sindicatos e instituições de 

classe; 

 os resultados operacionais obtidos, que incentivavam a continuidade da 

forma dos relacionamentos estabelecidos; 

 a constatação de que o mercado estabelece o relacionamento 

cliente/fornecedor; os clientes de uma empresa não seriam absorvidos por 

outra, caso se encerrasse a concorrência; 

 a constatação de que, em um cenário crescente e demandante, é melhor 

ter empresas concorrendo e oferecendo os mesmos produtos; isto traz 

ganho de mercado; 
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 o aporte de conhecimento advindo de uma escola de negócios, com 

capacitação dos gestores em administração empresarial; 

 os resultados e o desenvolvimento do grupo advindos da adoção de nova 

estrutura organizacional e modelos de governança corporativa. 

O que se pode dizer é que a maioria desses aspectos encontrados foi citada 

pelos autores estudados (CONTRACTOR; LORANGE, 1988; HILL 1990; ALTER; 

HAGE, 1993; GRANDORI; SODA, 1995). Um fator que pode ser considerado como 

um diferencial na rede ORGUEL e identificado neste trabalho foi a adoção de 

capacitação intensa para os gestores. O grupo participou, por doze anos seguidos, 

de vários programas de educação de executivos da Fundação Dom Cabral que, 

segundo os sócios fundadores e o CEO, foram decisivos na mudança de cultura 

organizacional. Eles também identificaram que essa nova modalidade de 

relacionamento apresentada por esta pesquisa, a competição colaborativa, até então 

desconhecida, poderá trazer novos benefícios para as organizações do grupo. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 
Não sou eu quem descrevo. Eu sou a tela 

E oculta mão colora alguém em mim. 
Pus a alma no nexo de perdê-la 

E o meu princípio floresceu em Fim. 
Que importa o tédio que dentro em mim gela, 

E o leve Outono, e as galas, e o marfim, 
E a congruência da alma que se vela 

Com os sonhados pálios de cetim? 
Disperso... E a hora como um leque fecha-se... 
Minha Alma é um arco tendo ao fundo o mar... 

O tédio? A mágoa? A vida? O sonho? Deixa-se... 
E, abrindo as asas sobre Renovar, 
A erma sombra do voo começado 

Pestaneja no campo abandonado... 
 

Fernando Pessoa (2008, p. 26) 
 

Encerrando esta dissertação apresentam-se neste capítulo as conclusões 

sobre o trabalho realizado e as recomendações de continuidade de possíveis 

estudos e pesquisas.  

O tema “relacionamentos de competição colaborativa em redes empresariais” 

foi abordado de acordo com o seguinte problema de pesquisa: 

Considerando-se a rede interna do grupo ORGUEL, como ocorrem os 
relacionamentos de competição colaborativa e quais foram as variáveis 
determinantes para a emergência desses relacionamentos? 

Este problema deu origem ao objetivo a ser alcançado, estabelecendo 

também os objetivos intermediários no estudo da rede ORGUEL, em sua história. 

Para isso, procurou-se identificar as seguintes informações: as principais variáveis e 

os fatores que levaram as empresas do grupo a se organizarem em uma estrutura 

do tipo rede e analisar as relações de competição colaborativa e as principais 

características desses relacionamentos. 

As conclusões a que se pode chegar neste estudo é que as empresas do 

grupo realmente se organizam e trabalham utilizando uma estrutura de rede e 

praticam relacionamentos de competição colaborativa. As características que 

permitem fazer tais afirmações foram encontradas durante a pesquisa de campo, 

expostas no Capítulo 5, “Análise de dados”, e podem ser resumidas conforme se 

segue.  
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A rede é formada por duas holdings e dez empresas que trabalham de forma 

autônoma porém integradas por uma estrutura muito bem definida, compartilhando 

problemas, decisões, lucros e prejuízos. A rede está situada no mercado da 

construção civil no segmento de pequenas e médias empresas e oferece produtos e 

serviços similares e/ou complementares, formando um portfólio de soluções amplo 

para esse mercado.  

As pesquisas e os estudos mostram que a estrutura da rede apresenta 

características de uma rede interorganizacional, utilizando uma tipologia que pode 

ser classificada como assimétrica e proprietária, utilizando-se as referências de 

Grandori e Soda (1995), ou como rede interna, de acordo com o modelo de Miles, 

Snow e Coleman Jr. (1992), ou ainda como “top down”, referindo-se às definições de 

rede estabelecidas pela REDECOOP (2010) da USP.  

Segundo Grandori e Soda (1995), nas redes proprietárias e assimétricas, 

existe sempre um ator central, e os relacionamentos são regulados por meio de 

contratos que abordam apenas os direitos dos atores e o controle dos acionistas. 

Comparando-se essas definições com o grupo ORGUEL, percebe-se que as 

holdings realizam o papel da regulação. Elas detêm o poder sobre todas as 

empresas, considerando as quotas de participação, e definem as diretrizes 

estratégicas para todo o grupo. As empresas, por sua vez, têm autoridade em sua 

administração direta de todas as áreas de conhecimento da gestão, definindo 

também suas ações de comercialização e crescimento. E existem os contratos 

formais que estabelecem a divisão das quotas de participação dos principais 

stakeholders em todas as empresas. Pode-se comparar também a estrutura da rede 

ORGUEL com os modelos de rede definidos por Miles, Snow e Coleman Jr. (1992) 

ou da REDECOOP (2010) da USP. Em ambos os modelos, os papéis das empresas 

da rede são bem definidos e os produtos de cada uma compõem o portfólio de 

produtos oferecidos ao mercado. No caso em estudo, a maioria das empresas 

comercializa produtos complementares e participa, de forma colaborativa, no 

fornecimento a clientes, por exemplo, de plataformas, andaimes e ferramentas 

elétricas em uma mesma construção civil. 

Outro aspecto importante das redes empresariais, e que pôde ser identificado 

no modelo adotado pelo grupo ORGUEL, é o compartilhamento das funções 

administrativas comuns. Autores como Ebers (1997) e Nohria (1992) apontam essa 

característica como uma das principais causas para que as empresas se organizem 
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em redes. Padula e Dagnino (2002) afirmam que uma rede deve ser vista como um 

jogo de soma positiva, no qual deve sempre existir uma convergência de interesses 

e funções entre os atores. Essas características foram detectadas muito fortemente 

entre as empresas do grupo.  

Quanto aos fatores motivadores para a formação da rede ORGUEL, dois 

muito marcantes foram a busca de soluções administrativas para atender às 

necessidades internas de estruturação do negócio e em resposta a oportunidades de 

mercado que se apresentaram. Pode-se dizer que a rede não foi projetada 

baseando-se em um modelo formal, apenas se estruturou após seu crescimento. Um 

fator que se pode destacar, reconhecido pelos principais gestores, foi a realização 

de programas de capacitação com todos os principais gestores das empresas. 

Nesse aspecto pode-se também relacionar o grupo com o que afirmam Ebers 

(1997), Nohria (1992) e Padula e Dagnino (2002). As razões existiam e o resultado 

foi a estruturação das empresas em um grupo empresarial, que é uma rede. 

Há de se dar destaque, como fator motivador para a formação da rede 

ORGUEL, ao mercado da construção civil e a seus diversos momentos, relatados na 

história do grupo. Esse mercado sempre foi muito demandante, carente de soluções 

empresariais que atendessem à demanda das construtoras. Sob esse foco pode-se 

comparar a rede com o pensamento de autores como Alter e Hage (1993), quando 

dizem que as redes são reativas às necessidades do mercado e devem ser 

controladas por comitês, com decisão distribuída, como é praticado na rede 

ORGUEL. O que se deve salientar, porém, são os aspectos de empreendedorismo, 

traduzido na visão de negócios dos sócios fundadores do grupo. Eles foram 

pioneiros na visão de que é possível atender à demanda das construtoras com o 

negócio de locação de equipamentos e investiram na criação das empresas, 

superaram crises e atuaram no mercado, de forma agressiva e estratégica, tanto 

politicamente quanto comercialmente. Buscaram soluções com parceiros 

(fabricantes, representantes e fornecedores), montaram uma cadeia de fornecimento 

completa (fabricação, vendas e manutenção), atuaram junto a concorrentes e 

clientes, fundando o sindicato da categoria e conseguindo a união de todos. Ações e 

iniciativas como estas foram apenas alguns dos fatores motivadores para a 

formação do grupo, a estrutura e o modelo de rede. Cabe aqui também comparar a 

situação descrita com Ebers (1997), que descreve, como fatores socioeconômicos 
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motivadores para a formação das redes, as políticas de governo, a cultura do 

mercado, as câmaras de comércio, os sindicatos e as escolas. 

Abordando-se os aspectos de relacionamentos em redes, a conclusão que se 

apresenta dos estudos realizados é que as organizações do grupo estabelecem e 

praticam relacionamentos de cooperação e competição simultaneamente, o que 

caracteriza a competição colaborativa. Por diversos momentos nas entrevistas 

realizadas, os gerentes admitiram as duas modalidades de trocas entre as empresas 

do grupo. Alguns se declararam contrários à competição, dizendo que somente a 

colaboração deva existir no grupo; outros afirmam não se importar com a 

concorrência direta e que os conflitos são sempre bem resolvidos de forma 

adequada; um grupo menor de gerentes concorda com a competição colaborativa, 

reconhecendo na modalidade uma forma de evolução e aprendizado nos 

relacionamentos estabelecidos. Interessante notar que esse grupo menor é formado 

por profissionais mais maduros e com maior tempo de trabalho no grupo, 

normalmente são diretores de empresas e gerentes mais desenvolvidos. Dentre 

todas as opiniões, o que se pode deduzir é que a competição colaborativa é 

questionada no grupo, porém trouxe benefícios indiretos para o negócio, permitindo 

que algumas empresas se recuperassem em momentos de crise, tanto com a 

colaboração das parceiras quanto com a comercialização de produtos similares, 

competindo com essas mesmas associadas. 

A cultura oriunda dos sócios fundadores do grupo destaca-se como um dos 

principais aspectos de influência na rede ORGUEL e nos relacionamentos 

decorrentes. Os sócios são irmãos e iniciaram o negócio movidos por um grande 

espírito empreendedor, segundo eles, oriundo dos pais. Sempre desejaram ter uma 

empresa que lhes proporcionasse segurança e meio de sobrevivência. As 

oportunidades que se apresentaram foram todas exploradas, mesmo aquelas que 

não se mostravam fáceis de perseguir, desenvolvendo produtos e serviços 

desconhecidos. E foi com esse espírito que o grupo se desenvolveu. Os principais 

gestores o absorveram, acostumaram a conviver e a trabalhar com os conceitos, as 

normas e regras de convivência trazidas pelos sócios, e também os transmitiram a 

seus colaboradores nas diversas empresas. Pode-se dizer que é uma herança de 

muito esforço, trabalho conjunto, humildade e igualdade nas trocas e respeito por 

todos. Ou seja, os aspectos sociais, sempre presentes nos relacionamentos, são 

presença marcante.  
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Um aspecto importante identificado nos relacionamentos entre as empresas 

da rede ORGUEL é a complexidade. Algumas empresas são gerenciadas por 

familiares, outras por profissionais de relacionamentos muito próximos aos sócios 

fundadores, caracterizando um ambiente de fortes laços sociais. Os relacionamentos 

entre as empresas são pouco formalizados, e os contratos existentes estabelecem 

apenas a forma de participação acionária, mas não regulam as trocas. Destacam-se 

a assimetria e a reciprocidade nos relacionamentos, porém as empresas trabalham 

imersas em um ambiente de confiança muito alta. Existe a transferência de 

informações, conhecimentos técnicos e administrativos. Esse ambiente pode ser 

considerado como muito complexo e os relacionamentos advindos, suas formas de 

expressão, materialização, causas e consequências são muitas vezes citados na 

literatura estudada. Uzzi (1996) afirma que as redes de empresas trabalham imersas 

em relacionamentos de trocas sociais que, se excessivas, podem até prejudicar o 

desempenho desviando a atenção do mercado, porém a confiança, a troca de 

informações e os acordos devem sempre existir como forma de obter resultados. 

Uma dessas características, identificada e muito presente nos relacionamentos da 

rede ORGUEL, é a confiança. Conforme dito, boa parte dos gestores pertence a um 

mesmo grupo familiar, oriundo de dois irmãos, ou são pessoas com relacionamento 

pessoal muito próximo a essas duas pessoas. Em quase todas as entrevistas 

realizadas, os administradores, qualquer que fosse seu nível gerencial, afirmaram 

que esta é a principal característica que os motiva a trabalhar no grupo. Todos estão 

seguros e acreditam na possibilidade de crescimento, no reconhecimento, na 

honestidade, na troca de conhecimentos e informações e em outros credos trazidos 

pelos sócios. As ações e decisões não são questionadas, apenas discutidas com 

foco na melhoria e agregação de valor. E desse modo os resultados têm melhor 

chance de acontecerem conforme planejado. Os relacionamentos com os sócios 

fundadores, seus familiares diretos e demais gestores ocorrem de forma 

espontânea, evitam o oportunismo, há comprometimento entre as partes e os riscos 

são compartilhados de forma natural.  

É possível também deduzir que essas características culturais identificadas na 

rede ORGUEL influenciaram diretamente os resultados obtidos pelo grupo. Esse 

pensamento, considerando-se os aspectos sociais encontrados nas pesquisas, está 

coerente com o que diz Burt (1980) em seu modelo de redes empresariais. Ele 

afirma que os relacionamentos em uma rede podem ser medidos por sua 
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intensidade, considerando-se dois eixos, os atores e o ambiente, e que os 

relacionamentos distribuem-se entre indivíduos, no grupo e por todos. E continua 

dizendo que, quanto mais intensos forem, maior será a interação e melhores serão 

os resultados obtidos. Poldoni e Page (1998) compartilham dessa visão dizendo que, 

dos relacionamentos, são consequência o aprendizado, a legitimação do status e o 

benefício econômico. 

Ainda referindo-se aos aspectos culturais, identificou-se na rede ORGUEL o 

conceito de integração descrito por Baker (1992), que diz que a coordenação 

influencia diretamente nos resultados, quanto mais bem coordenada a rede, maior a 

integração e melhores os resultados. Como dito, a rede possui uma estrutura de 

gestão com forte influência dos sócios fundadores e é coordenada por um CEO, 

reconhecido por todos os entrevistados como um profissional competente e de 

grande conhecimento. A estrutura de rede emergente define os princípios de 

atuação e de relacionamento entre as empresas, estabelece funções de apoio 

comuns e uma rotina de governança que auxilia na gestão do dia-a-dia. Pode-se 

dizer que essa organização administrativa integrada se reflete nos bons resultados 

obtidos. Esses aspectos são apresentados nos estudos de Ring e Van de Ven 

(1992), quando afirmam que um ambiente de rede similar sempre envolve muita 

confiança, os riscos são compartilhados, evitam-se os oportunismos e há 

comprometimento das partes envolvidas. 

Concluindo sobre os relacionamentos, é importante citar Hakansson e 

Snehota (1995). Esses autores afirmam que o sucesso das redes empresariais está 

ligado diretamente ao comprometimento dos parceiros nas trocas econômicas e à 

longevidade, maturidade e dinamicidade dos relacionamentos estabelecidos. As 

empresas de uma rede devem se sentir como se fossem conectadas, pois um 

movimento em uma das pontas afeta a todas em uma cadeia única. Esse 

comportamento empresarial reflete o modo de trabalhar e de se relacionar do grupo 

ORGUEL. São pontos que devem ser reconhecidos e ressaltados como valores que 

conduzem aos resultados obtidos. 

Em continuidade aos estudos da rede ORGUEL sobre o tema dos 

relacionamentos de competição colaborativa, recomendam-se duas linhas de 

trabalho:  

a) aprofundar a análise dos dados pesquisados no sentido de entender 

melhor as principais causas que levam uma organização a praticar esse tipo de 
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relação. Sugere-se utilizar como referência os fatores mercado, influências política e 

de governo, governança corporativa e estratégia empresarial como ambiente de 

pesquisa;  

b) relacionar esses mesmos fatores com a estrutura da rede ORGUEL, 

identificando aqueles similares a modelos de redes empresarias existentes, 

apontando os mais próximos e adequados à gestão adotada na rede ORGUEL. 

Outra recomendação de continuidade a este trabalho, é analisar a rede 

ORGUEL considerando-se os aspectos de redes sociais. Nesta dissertação, os 

resultados foram apresentados considerando-se apenas o ambiente de redes 

interorganizacionais. Porém, seguindo autores como Miles e Snow (1992) e Nohria 

(1992), toda empresa pode ser “vista” como uma rede social e como tal sempre 

poderá ser estudada, portanto sugere-se que o grupo ORGUEL seja também 

analisado como uma rede intraorganizacional. Sob esse enfoque, visualizam-se 

duas linhas de trabalho:  

a) utilizar os fatores sociais cultura, confiança, amizade e transferência de 

conhecimento, identificados e de forte presença na rede, como norte para nova 

pesquisa e análise de dados nas empresas do grupo. O objetivo é aprofundar os 

estudos dos aspectos sociais de relacionamentos, entendendo melhor estes já 

conhecidos e procurar por novos que impactem as redes empresariais;  

b) estudar a estrutura da rede ORGUEL considerando-se modelos de redes 

sociais existentes na literatura, com o objetivo de identificar aquele(s) com os quais 

mais se identifica a rede e relacionar as estruturas com os aspectos sociais 

encontrados neste trabalho, como a influência dos fatores gestão familiar e amizade 

nos resultados empresariais. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

PERGUNTA 1 

Objetivo: verificar a percepção de diretores e gerentes a respeito da criação e 

desenvolvimento do Grupo ORGUEL. 

“Descreva como foi a criação e o desenvolvimento do Grupo ORGUEL em sua 

opinião.” 

 

PERGUNTA 2 

Objetivo: descrever o histórico da criação e do desenvolvimento da organização 

específica no Grupo ORGUEL. 

“Como se deu a criação e o desenvolvimento de sua empresa dentro do Grupo?” 

 

PERGUNTA 3 

Objetivo: descrever o relacionamento da organização específica com a direção geral 

do Grupo. 

“No dia-a-dia, como é feita a interação e a integração entre sua empresa e a direção 

do Grupo?” 

 

PERGUNTA 4 

Objetivo: descrever o relacionamento da organização específica com as demais 

empresas do grupo. 

“No dia-a-dia, como se dá a interação e a integração entre sua empresa e as demais 

empresas do Grupo?” 

 

PERGUNTA 5 

Objetivo: identificar os principais concorrentes da organização específica, tanto 

externos (mercado) como internos (demais empresas do Grupo). 

“Quais são seus principais concorrentes?” 

OBSERVAÇÃO: se ele não listar as empresas do Grupo como concorrentes, fazer 

uma pergunta adicional: 

“Em sua opinião, as demais empresas do Grupo são suas concorrentes? Por quê?” 
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PERGUNTA 6 

Objetivo: identificar os principais parceiros da organização específica, tanto externos 

(mercado) como internos (demais empresas do Grupo). 

“Quais são seus principais parceiros? Há quanto tempo sua empresa interage com 

eles?” 

OBSERVAÇÃO: se ele não listar as empresas do Grupo como parceiras, fazer uma 

pergunta adicional: 

“Em sua opinião, as demais empresas do Grupo são suas parceiras? Por quê?” 

 

PERGUNTA 7 

Objetivo: identificar se o gestor admite a possibilidade da competição colaborativa. 

“Em sua opinião, ter parcerias com concorrentes é possível? Caso positivo, como isto 

influencia a interação no dia-a-dia?” 

 

PERGUNTA 8 

Objetivo: levantar os fatores que levam à colaboração. 

“Para você, quais são os motivos para que sua empresa aja como concorrente de 

outras empresas do grupo?” 

 

PERGUNTA 9 

Objetivo: levantar os fatores que levam à competição. 

“Para você, quais são os motivos para que sua empresa aja como parceira de outras 

empresas do grupo?” 

 

PERGUNTA 10 

Objetivo: identificar quais são os recursos compartilhados dentro do Grupo. 

“Em sua opinião, a divisão das funções administrativas no Grupo é adequada às 

exigências do mercado? Ela tem trazido resultados efetivos? Quais?” 
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APÊNDICE B – QUADRO 11: VISÃO GERAL DE PRESENÇA/AUSÊNCIA DOS INDICADORES NAS ENTREVISTAS 
Continua 

ENTREVISTADOS INDICADORES 
AG CA DA FG FL FS LL LF MA MR MI MO PA PH RC RO SG SH SI WA Totais 

Apoio a membro da família com a criação de nova 
empresa como continuidade da formação profissional X    X           X X    4 

Necessidade de evolução do negócio das empresas 
(utilização de familiar aproveitando a oportunidade) X  X  X  X         X X    6 
Como forma de reter talento familiar que desejava 
empreender X    X  X          X    4 
Apoio a membro da família já proprietário de empresa 
(financeiro, expansão do negócio, desenvolvimento de 
novo produto) 

X    X  X         X X    5 

Mercado demandante leva à criação de nova empresa 
para produção de novo produto  X X X  X X   X   X    X X  X  10 
Mercado em baixa, devido à crise financeira, leva 
empresa a ofertar produto igual ou similar para 
sobreviver 

X    X X X          X    5 

Tipo de negócio permite espaço para vários concorrentes  X   X X X X X   X    X X    9 

Mercado novo, aberto a várias empresas   X     X X X   X                       5 

Baixa concorrência no mercado               X     X           X       3 

Complementaridade de produtos X           X X               X X X     6 

Crises de mercado levam à diversificação de produtos X       X X X                   X       5 

Necessidade de cooperação para sobrevivência às crises X       X X X           X       X X     7 
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ENTREVISTADOS INDICADORES 
AG CA DA FG FL FS LL LF MA MR MI MO PA PH RC RO SG SH SI WA Totais 

Necessidade de retenção de talentos, profissionais com 
alto conhecimento do negócio e que desejavam 
empreender 

X       X       X               X       4 

Novo negócio a ser explorado é dado a colaborador 
referência como recompensa X       X       X     X         X   X   6 
Demanda de mercado por novo produto, ou produto 
similar porém mais evoluído tecnologicamente, justifica a 
abertura de nova empresa 

X       X                   X X X       5 

Necessidade de organização da gestão justifica a 
organização das empresas em grupo para tratar de 
demandas comuns (jurídico, TI, contabilidade, comércio 
internacional) 

X X     X   X   X       X       X       7 

Crises financeiras nacionais e internacionais X       X X X                   X       5 

Criação e apoio a sindicatos e organizações similares         X X                             2 

Organização política do mercado com apoio a 
concorrentes e fornecedores         X X                   X     X   4 

Relacionamento familiar entre os administradores X               X               X   X X 5 

Cultura oriunda dos fundadores do grupo X X X   X   X   X   X X X   X X X X X X 15 
Respeito, por parte de todos os administradores das 
empresas, à cultura e aos princípios dos fundadores do 
grupo 

X X X   X   X X X   X X     X X X X     13 

Similaridade de cultura entre administradores (empresas 
administradas por profissionais que não têm parentesco 
também possuem cultura similar à família dos 
fundadores) 

X       X     X             X X X       6 

Influência da alta administração do grupo leva a modelo 
de relacionamento X X X   X X X   X   X X X   X X   X X   14 
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ENTREVISTADOS INDICADORES 
AG CA DA FG FL FS LL LF MA MR MI MO PA PH RC RO SG SH SI WA Totais 

Transmissão e herança da cultura entre empresas X X     X   X   X             X X       7 

Evolução financeira X       X           X X X       X   X   7 

Crescimento organizacional X   X   X X X       X   X       X X X X 11 

Grupo tomado como referência e criador do modelo de 
negócio (locação de equipamentos) X X     X X X   X       X       X       8 

Busca por evolução da gestão X X X   X X X X X   X   X       X X   X 13 

Desenvolvimento e adoção de modelo adequado de 
governança corporativa         X                     X X       3 

Compartilhamento de recursos   X     X               X   X X X       6 

Aporte de conhecimento de escola de negócios (FDC) X X X   X X X   X       X     X X     X 11 

Capital financeiro                     X X         X   X   4 
Departamentos: jurídico, TI, contabilidade, organização e 
métodos, comunicação e marketing, financeiro X X X   X X X X X   X   X   X X X X   X 15 

Existem conflitos no relacionamento entre empresas X X X   X X X X X   X X X   X X X   X X 16 
Os conflitos são tratados convenientemente, 
principalmente quando conduzidos pelos acionistas 
fundadores do grupo 

X X X   X X X X X   X X X     X X       13 

Os gestores não conhecem a teoria e fundamentação 
deste tipo de relacionamento X X X   X X X X X   X X X     X X X X X 16 

Praticam por intuição e por adoção do modelo que lhes 
foi transmitido pelos fundadores do grupo X X X   X X X X X   X X X     X X   X   14 
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ENTREVISTADOS INDICADORES 
AG CA DA FG FL FS LL LF MA MR MI MO PA PH RC RO SG SH SI WA Totais 

Existe divisão entre a concordância sobre o modelo: 
alguns gestores veem como fator de sucesso, outros 
discordam completamente 

X X X   X X X X X   X   X   X X X     X 14 

A concordância se dá entre os gestores mais experientes 
e com maior tempo de casa X       X X X X X           X X X     X 10 
Os gestores mais jovens acham que o modelo dificulta os 
negócios.     X               X X     X X   X X   7 

Quadro 11: Resultado geral da pesquisa por entrevistado 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 


