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RESUMO 

Nas últimas décadas o fenômeno das redes se mostra como uma opção estratégica para 

sobrevivência e aumento de competitividade das organizações. Nas discussões sobre os fatores 

principais das redes, uma linha de autores afirma que a governança é o centro de organização e 

desenvolvimento das redes, influenciando nos resultados. Considerando essa afirmativa 

realizou-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa de caráter descritivo e exploratório, 

investigando-se através de uma estratégia de casos múltiplos, a relação entre a governança 

colaborativa e os resultados comerciais e sociais das redes. O primeiro caso de estudo foi a rede 

de organizações na qual está inserida a Cooperativa Regional de Cafeicultores – Cooxupé e o 

segundo caso foi o cluster de moda íntima da cidade de Juruaia. Os sujeitos são os atores que 

por sua função e tempo na rede são capazes de responder ao problema de pesquisa. Foram 

construídos indicadores de governança e de resultados, os quais geraram os instrumentos de 

entrevistas e questionários com escala de Likert. Os dados foram analisados conforme a técnica 

de conteúdo, para os discursos, e técnicas de estatística não paramétrica para os questionários. 

Sobre a rede na qual está envolvida a Cooperativa Cooxupé, a resposta da pesquisa é que não 

há indícios da relação da governança colaborativa com os resultados e sim com uma governança 

hierárquica baseada em uma reação de confiança. Sobre a rede de organizações de Juruaia, a 

resposta da pesquisa é que há indícios de governança colaborativa influenciando a organização 

da rede e os resultados, observando-se, no entanto, que esses indícios advêm de um subgrupo 

de atores, mais antigos na rede, que decidem os rumos do negócio na cidade. Considerando as 

respostas dos dois casos, a proposição se sustenta parcialmente, já que surgiram indícios de 

associação entre alguns indicadores, por exemplo, a presença do indicador coordenação foi 

associada aos resultados comerciais. A resposta final da pesquisa indica que não existem 

evidências suficientes que a governança colaborativa exerce influência sobre os resultados das 

duas redes investigadas. Características tais como a natureza e objetivo da rede, tamanho em 

termos de quantidade de atores e existência, ou não, de um ator central apresentaram-se como 

relevantes, indicando o caminho de novas pesquisas. No caso da rede na qual está inclusa a 

cooperativa Cooxupé, por exemplo, o tamanho da rede (da ordem de milhares de cooperados), 

torna difícil a participação direta de todos, sendo necessária a existência de um grupo que decide 

as regras da rede. Um limite do trabalho foi a dificuldade de contato e aplicação dos 

instrumentos de coleta de pesquisas, devido ao fechamento das organizações em razão da 

pandemia de covid-19, nos dois casos investigados. Na rede Cooxupé, a dominância de um dos 

atores da rede fez com que muitos contatos dependessem de sua prévia autorização, em um 

processo burocrático. Nas alternativas de coleta que se ofereceram, os questionários foram 



 

aplicados por meio eletrônico. Uma sugestão de nova pesquisa é a replicação do trabalho atual, 

especialmente em redes de cooperativas e redes de clusters, para comparar os resultados. Uma 

segunda sugestão é analisar com profundidade casos de redes onde exista dominância de 

governança colaborativa comparada com casos onde exista dominância de governança 

hierárquica e a associação com os resultados. 

 

Palavras-chave: rede; governança; governança colaborativa; resultados; cooperativas; clusters. 

 



 

ABSTRACT 

In the last decades, the phenomenon of networks has shown itself as a strategic option for 

survival and increased competitiveness of organizations. In discussions on the main factors of 

networks, a line of authors states that governance is the center of organization and development 

of networks, influencing the results. Considering this statement, a qualitative and quantitative 

research of a descriptive and exploratory character was carried out, investigating through a 

multiple case strategy, the relationship between collaborative governance and the commercial 

and social results of the networks. The first case study was the network of organizations in 

which the Regional Cooperative of Coffee Growers - Cooxupé is inserted and the second case 

was the intimate fashion cluster in the city of Juruaia. The subjects are the actors who, due to 

their role and time in the network, are able to answer the research problem. Governance and 

results indicators were built, which generated the instruments for interviews and questionnaires 

with Likert scale. The data were analyzed according to the content technique, for the speeches, 

and non-parametric statistics techniques for the questionnaires. Regarding the network in which 

the Cooxupé Cooperative is involved, the research response is that there is no evidence of the 

relationship between collaborative governance and results, but with a hierarchical governance 

based on a reaction of trust. Regarding the Juruaia network of organizations, the research 

response is that there are signs of collaborative governance influencing the organization of the 

network and the results, noting, however, that these signs come from a subgroup of actors, older 

in the network, that decide the direction of business in the city. Considering the responses of 

the two cases, the proposition is partially supported, since there were signs of association 

between some indicators, for example, the presence of the coordination indicator was associated 

with commercial results. The survey's final answer indicates that there is insufficient evidence 

that collaborative governance influences the results of the two networks investigated. 

Characteristics such as the nature and purpose of the network, size in terms of number of actors 

and the existence, or not, of a central actor were shown to be relevant, indicating the path of 

further research. In the case of the network in which the Cooxupé cooperative is included, for 

example, the size of the network (in the order of thousands of members) makes it difficult for 

everyone to participate directly, requiring the existence of a group that decides the rules of the 

network. One limitation of the work was the difficulty in contacting and applying the research 

collection instruments, due to the closure of organizations due to the covid-19 pandemic, in the 

two cases investigated. In the Cooxupé network, the dominance of one of the actors in the 

network made many contacts dependent on their prior authorization, in a bureaucratic process. 



 

In the collection alternatives that were offered, the questionnaires were applied electronically. 

A new research suggestion is the replication of the current work, especially in cooperative 

networks and cluster networks, to compare the results. A second suggestion is to analyze in 

depth cases of networks where there is dominance of collaborative governance compared to 

cases where there is dominance of hierarchical governance and the association with the results. 

 

Keywords: network; governance; collaborative governance; results; cooperatives; clusters.  
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1. INTRODUÇÃO 

No mundo cresce o fenômeno de redes, facilitado pelo avanço tecnológico na década de 

1990, que facilitou a existência de conexões antes praticamente impossíveis (TODEVA; 

KNOKE; KESKINOVA, 2007). Segundo Castell (1999) a sociedade está organizada e 

estruturada num formato de conexões em rede, crescendo em espiral conforme o avanço 

tecnológico e a circulação de informações. No plano de negócios as redes se tornaram uma 

opção estratégica para a sobrevivência e a competitividade das organizações em decorrência da 

abertura de mercados e dos avanços tecnológicos (CASTELLS, 1999; OLAVE, AMATO 

NETO, 2001). 

As redes são arranjos formados por atores que possuem recursos complementares, 

dependem uns dos outros para o alcance de objetivos convergentes e ainda assim, continuam 

funcionando como autônomas (THOMSON; PERRY, 2006). Em função do fenômeno 

crescente das redes, Dicken et al. (2001) discorrem sobre a importância de se investigar os 

componentes da rede, sua estrutura, os relacionamentos, a aprendizagem, as regras de ações 

coletivas, e quais métodos seriam apropriados para o estudo desses fenômenos.  

Leon (1998), afirma que as redes organizacionais são formadas objetivando minimizar 

as incertezas e riscos, reorganizando, a partir da cooperação e coordenação entre empresas, suas 

atividades econômicas, ou visando outro objetivo. Entre as pequenas e médias empresas, existe 

a possibilidade delas se estruturarem em clusters, redes flexíveis, ou como redes de cooperação. 

Conforme Balestrin e Vershoore (2008) as vantagens obtidas por organizações ao participarem 

de redes são basicamente acesso a mercados, a informações, aprendizagem de processos e 

solução de dependência de recursos. 

As redes se manifestam nos negócios, políticas públicas e nas ações sociais e ocorrem 

por meio de ações de cooperação entre organizações, onde cada ator desempenha um papel para 

que a capacidade produtiva e os resultados das organizações sejam ampliados em decorrência 

das interações e complementaridades da rede (AMATO NETO, 1999). 

Segundo Olave e Amato Neto (2001), com a internacionalização da economia, houve 

um aumento na necessidade de uma reorganização da gestão dos modelos de produção das 

organizações, objetivando uma equiparação com os padrões mundiais de qualidade e 

competitividade, condicionando assim, as empresas a adoção de novas estratégias, entre as 

quais, encontra-se a formação de redes organizacionais. O trabalho coletivo, no entanto, cria 

desafios teóricos e gerenciais, por exemplo, sobre os resultados coletivos e individuais ao 

mesmo tempo.  
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Conforme se conclui nesses parágrafos iniciais, o campo de redes é amplo e aberto a 

discussões sobre os elementos que caracterizam as redes. Existem fatos da rede, tais como 

conflitos de interesse, incertezas do comportamento dos atores, a existência de subgrupos, os 

jogos de liderança, entre outros, que exigem a presença de mecanismos que resolvam os 

conflitos e busquem a coesão do grupo. Esses mecanismos constituem a governança. Conforme 

será detalhado no capitulo de teoria, existem várias classificações de governança, tais como 

formal e informal, colaborativa, relacional, institucional, estrutural, entre outras (MILAGRES, 

SILVA, REZENDE, 2016). Neste trabalho valoriza-se especialmente a governança 

colaborativa, que se forma a partir de discussões entre os atores que criam, ou ajustam as regras 

de ações coletivas.   

Grandori (1997) afirma que a governança é o centro de organização e desenvolvimento 

das redes. Rodrigues e Malo (2006) descrevem a governança no sentido de práticas de controle 

relacionadas aos conceitos de parceria, de aprendizado coletivo, de participação, de 

regulamentação e de benefício para as estruturas organizacionais, no estudo de uma rede sem 

fins lucrativos.  

Autores citados frequentemente no campo de redes (PROVAN, KENIS, 2008; JONES, 

HESTERLY, BORGATTI, 1997; GRANDORI, 2006) afirmam existirem divisões da 

governança tais como governança formal, estrutural, colaborativa, relacional. Essas divisões 

consideram elementos tangíveis, como os contratos, e também os elementos intangíveis, tais 

como identidade da rede, contratos psicológicos, visão coletiva, sentimento de justiça e 

ambiente seguro (MILAGRES; SILVA; REZENDE, 2016). Jones, Hesterly e Borgatti (1997) 

afirmam que a governança colaborativa é a construção dos mecanismos a partir dos laços sociais 

estabelecidos pelos encontros dos atores da rede. Significa que os próprios atores constroem 

sua governança, implantam, seguem e são por ela controlados e guiados. Já Ansell e Gash 

(2008) definem governança colaborativa como um acordo de gestão, onde os atores se 

relacionam em um processo formal de decisão coletiva, para a gestão da rede. 

Busca inicial de artigos sobre governança colaborativa indicou que alguns autores a 

colocam como relevante na formação e desenvolvimento da rede. Por exemplo, Galindo e 

Câmara (2010) entendem a governança como processo de coordenação e decisões de atores 

econômicos, políticos e sociais, nas esferas pública e privada, nos níveis local e global, para o 

alcance de objetivos comuns. Neutzling e Silva (2016) declaram que a governança a partir da 

matriz relacional é mais eficaz e gera vantagens competitivas, porque facilita a criação e 

compartilhamento de capacidades e recursos, sendo esse aspecto vital para as estratégias 

socioambientais. Zaheer e Venkatraman (1995) afirmam que a governança colaborativa é 
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baseada em componentes sociais, especialmente na confiança entre os atores, buscando resolver 

os problemas da rede tais como conflitos de interesses e imprevisibilidades de demanda.  

As expressões governança relacional e governança colaborativa podem aparecer com o 

mesmo sentido de mecanismos criados pelo próprio grupo. Uma distinção conceitual foi 

apresentada por Milagres, Silva e Rezende (2016) e está sendo utilizada neste trabalho. 

Conforme os autores, a governança colaborativa é composta pela governança contratual, 

processual e relacional, sendo esta última referente à identidade e segurança que um grupo 

oferece.  

O tema da governança colaborativa ocupa lugar importante no conjunto de produção 

sobre governança, já que, conforme Liu e Zhang (2013), torna-se cada vez mais necessário e 

importante conhecer o processo de construção dos mecanismos de ações coletivas e sua possível 

associação com os resultados obtidos. 

No entanto, ainda existem discussões e dúvidas sobre como a governança colaborativa 

é construída e como se relaciona com fatos tais como estrutura, dinâmica, estratégia e resultados 

da rede. Um dos pontos que necessita de aprofundamento é sobre a relação entre governança 

colaborativa e os resultados da rede. Algumas dúvidas sobre o tema podem ser resumidas nos 

questionamentos: (a) Existem evidências de que um tipo de governança seja mais competente 

para se alcançar os resultados?; (b) Os resultados de diversas naturezas (comercial, social, 

político) podem ser relacionados, cada qual, com modos específicos de governança?; (c) A 

presença de governança colaborativa, no sentido de regras criadas, ou ajustadas entre os atores, 

pode ser fator de melhores resultados, quando comparada com a dominância de governança 

formal e hierárquica nas redes? 

Considerando a importância declarada nos artigos sobre a governança colaborativa e as 

discussões sobre sua relação com os resultados, criou-se o objetivo deste trabalho, que busca 

contribuir com os conhecimentos sobre a possível relação entre as duas categorias. Para realizar 

a tarefa é necessário conhecer, também, a estrutura da rede, a força dos laços, os problemas e 

objetivos comuns, os modos de produção do serviço e os modos de decisão no grupo, que são 

fatores associados à governança (MILAGRES, SILVA E REZENDE, 2016) 

Sobre os resultados, apesar do caráter essencialmente comercial das duas redes 

selecionadas, existe um contexto político e social que exerce sua influência na presença de 

outros objetivos, tais como resultados sociais, desenvolvimento local e sustentabilidade. Assim, 

a rede na qual faz parte a cooperativa de café Cooxupé, uma das redes selecionadas, apresenta 

também objetivos sociais inerentes aos princípios cooperativos. O cluster da cidade de Juruaia, 

a outra rede selecionada, evidencia, além do seu resultado comercial, o resultado de uma 
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política de apoio e incentivo, capitalizada pelos líderes locais, nos resultados sociais de emprego 

e qualidade de vida da população. 

Assim, quando se coloca a expressão resultados no trabalho, se entende sua extensão 

para os campos comerciais, sociais, além de atenção aos rearranjos das redes.  

A escolha da rede do agronegócio no qual a Cooxupé participa se justifica porque a 

cooperativa, que é ator central, é um exemplo de sucesso, ocupando um lugar de destaque no 

campo nacional e internacional do agronegócio cafeeiro, em um cenário onde o ambiente 

competitivo é cada vez mais acirrado, com dominância da globalização, a internacionalização 

dos mercados, avanços tecnológicos, formação de grandes grupos produtores, compradores, 

distribuidores, tudo influenciando as estratégias dos grupos que competem entre si. A rede de 

organizações com a Cooxupé como ator central mostra competência e competitividade, o que 

justifica a investigação da possível associação entre a governança colaborativa e o sucesso da 

rede. 

A escolha do cluster da cidade de Juruaia se justifica pela evolução do negócio local, 

tornando-se, em poucos anos, uma referência econômica e social (de emprego) na região. Sinais 

iniciais de contatos realizados indicaram laços de comprometimento entre os empresários 

locais, que se esforçam para agir coletivamente, criando uma associação e realizando eventos. 

Os dois casos chamam a atenção pelos resultados alcançados (alta lucratividade, 

capacidade de geração de empregos, capacidade de influência social e política, entre outros), 

acima dos índices de desenvolvimento do mercado, e pelos sinais de comprometimento dos 

atores. Conforme Jeronimo et al. (2006), a competitividade e dinâmica do ambiente exigem que 

os atores tomem decisões com base em relações de confiança e de comprometimento, além dos 

aspectos comerciais.  

Considerando as informações dos parágrafos anteriores, o tema que surge no trabalho é 

sobre a possível associação entre a governança colaborativa e os resultados das redes, tomando 

com campo de investigação duas redes do Sul do Estado de Minas Gerais. O problema, na forma 

de pergunta, pode ser expressado da seguinte forma: Quais são e como se manifestam os sinais 

de associação entre os indicadores de governança colaborativa e os indicadores de resultados 

nas redes selecionadas?  

1.1 Justificativa  

Com a atual conjuntura econômica, com mudanças na estrutura da sociedade 

(CASTELLS, 1999), a busca por novos mercados e um melhor posicionamento das empresas 

nesse ambiente, vê-se a necessidade de criação e uso de conceitos capazes de investigar os 
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fenômenos de ações coletivas. Os princípios, afirmativas e modelos de redes trazem esse olhar 

para se compreender o ambiente de cooperação e competição, o comportamento e decisões dos 

atores e os resultados alcançados pelo grupo. 

A área de estudos de redes legitimou-se na década de 1990, especialmente com algumas 

publicações, tais como o livro Networks and Organizations (NOHRIA e ECCLES, 1992) e os 

artigos de Granovetter (1992), sobre imersão; Grandori e Soda (1995) sobre as correntes 

explicativas de redes e Ebers e Jarillo (1998) sobre revisão da literatura sobre rede. Nessas 

publicações seminais, o tema da governança já aparecia como importante fato da rede (JONES, 

HESTERLY e BORGATTI, 1997). Seja definida como controle, ou como incentivo, ou como 

gestão (WEGNER, PADULA, 2010) o tema se fortaleceu na produção acadêmica. 

No entanto, revisão bibliográfica prévia indicou que a associação da governança 

colaborativa com os outros fatos da rede permanece pouco investigada, especialmente no que 

se refere aos resultados. Assim, considerando a importância do tema, afirmada pelos autores e 

a raridade de trabalhos que investigam essa associação, justifica-se a escolha do tema de 

pesquisa.  

A seleção dos casos se justifica não só pelos resultados comerciais, mas também porque 

as discussões sobre redes se alargaram para o campo de políticas públicas, de redes de apoio 

social e redes de cooperação. Nos vários campos de conhecimento, como Antropologia, 

Sociologia, Psicologia, Comunicação, os princípios antigos de redes, como a reciprocidade de 

Mauss (2003) estão sendo recuperados, revigorados e colocados como base de explicação dos 

fenômenos. Os dois casos se caracterizam por incluírem objetivos sociais e políticos ao lado 

dos econômicos. Dito de outra forma, tanto a rede da cooperativa quanto a cidade de Juruaia, 

contribuem de forma significativa para o emprego, a qualidade de vida local, as políticas de 

desenvolvimento local e o giro da economia e da indústria local e do Estado. 

1.2 Objetivo 

O objetivo geral do trabalho é investigar a presença e possível associação dos 

indicadores da governança colaborativa com os indicadores de resultados em duas redes do Sul 

de Minas Gerais. Os objetivos específicos decorrentes são:  

• Organizar a literatura nacional e internacional que busca a relação entre 

governança colaborativa e resultados de redes, sejam eles comerciais, sociais, ou 

políticos, resultando num quadro organizado que pode ser utilizado por futuros 

pesquisadores. 

• Selecionar, adaptar e criar indicadores das duas categorias, que possam 
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ser operacionalizados em instrumentos de coleta, oferecendo uma matriz aplicável 

a estudos futuros. 

• A partir das análises, propiciar discussões sobre variáveis que se 

relacionam com os resultados de cada rede, mostrando a especificidade de cada uma 

e os indicadores mais relevantes; 

• A partir dos resultados, oferecer caminhos de pesquisa que possam 

aprofundar os conhecimentos sobre as associações entre governança colaborativa e 

os fatos das redes, incluindo os resultados.  

A partir da realização do primeiro objetivo específico, o resultado esperado é oferecer 

um quadro organizado do conhecimento sobre as duas categorias, o qual pode facilitar o 

trabalho de pesquisa sobre o tema. Sobre o segundo objetivo específico, o resultado esperado é 

oferecer uma matriz de indicadores, que se mostre operacional e confiável, podendo ser 

utilizada em pesquisas com os mesmos propósitos. Sobre o terceiro objetivo, o resultado 

esperado é oferecer as condições teóricas e metodológicas para discussões sobre o tema e 

replicação de pesquisas. Espera-se que trabalhos futuros possam refinar os aspectos teóricos, 

metodológicos e até gerenciais que possam ser indicados ao final. 

O trabalho inicia com esta Introdução, que apresenta os pontos de partida, a proposta 

orientadora, o problema, o objetivo geral e os específicos. No item 2 apresentam-se os 

fundamentos teóricos, iniciando com o resultado da busca bibliográfica realizada e a posição 

da dissertação na produção acadêmica. Na sequência, o item 3 apresenta a metodologia do 

trabalho, caracterizando a pesquisa como descritiva e explicativa, de natureza qualitativa, com 

estudo de casos múltiplos. No item 4 apresentam-se os dados e as análises, finalizando com o 

item 5, com os comentários finais. 
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2. TEORIA DE BASE 

 Na base teórica são apresentados os fundamentos para a compreensão e interpretação 

dos dados, além de sua função como guia para a construção dos instrumentos de pesquisa. Este 

item está estruturado da seguinte forma: primeiro apresentam-se as conclusões sobre a busca 

bibliográfica realizada, depois apresenta-se o conceito de rede; na sequência apresenta-se a 

abordagem social de redes que é a abordagem adotada neste trabalho; após conceituam-se 

teórica e operacionalmente as categorias governança colaborativa e resultados, apresentando 

um quadro dos conceitos e dos indicadores. 

Realizou-se uma revisão bibliográfica sobre as palavras chave do trabalho, buscando 

conhecer a atual tendência do uso de teorias, modelos, metodologia e técnicas de investigação 

sobre o tema. Os detalhes dessa busca encontram-se no Apêndice A.  

A análise dos artigos indicou as seguintes convergências e diferenças: 

(A) Os autores convergem sobre a importância da governança colaborativa na obtenção 

de resultados. Há esforço em integrar a governança com a confiança, afirmando-se que são 

diretamente relacionadas e a construção da governança depende do nível de confiança existente 

entre os nós. O atual trabalho também aceita e utiliza esse ponto de partida. 

(B) Encontrou-se concentração de estudos relacionados às políticas públicas e questões 

ambientais, mas sem uma teoria dominante. Nestes casos a governança colaborativa é 

predominantemente definida como esforços de atração de atores na sociedade, para se realizar 

um trabalho conjunto. A expressão governança colaborativa adquire sentidos mais dirigidos 

para a capacidade dos grupos em criar um ambiente democrático e equipes de trabalho com a 

participação dos atores da sociedade. Neste trabalho não se utiliza esse conceito de governança 

colaborativa como capacidade de atração e união de pessoas. Conforme descrito no item de 

teoria, define-se governança colaborativa como construção e implantação de mecanismos de 

ação coletiva.  

(C) O modo dominante de conhecimento ocorre por estudos de casos com acúmulo de 

evidências, basicamente coletadas por questionários e por revisão de literatura sobre o tema, o 

que possibilita avaliar a aplicabilidade das teorias e dos conceitos. Neste trabalho também se 

utiliza a estratégia de estudo de caso, com ênfase em coleta a partir de entrevista estruturada. 

A conclusão sobre a revisão é que o atual trabalho se coloca em conjunção com os 

aspectos dominantes da produção acadêmica mais recente, em conformidade com o conceito 

de governança colaborativa como construção grupal dos mecanismos de ação coletiva. A 

revisão indicou que não há conhecimento determinado e dominante sobre a relação entre 
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governança colaborativa e os resultados da rede.  O trabalho se coloca em conjunção com a 

afirmativa convergente da governança colaborativa ser uma construção grupal dos mecanismos 

de ação coletiva. Significa, em termos de pesquisa, que é necessário questionar a origem das 

regras, se externa ao grupo, ou construída pelo próprio grupo. 

Sobre o conceito de rede existem muitas definições e o tema tornou-se um campo 

investigado por sua relevância nos negócios, nas políticas públicas e nas redes de cooperação. 

Os motivos do incremento dos estudos de redes são, segundo Nohria e Eccles (1992): (1) o 

surgimento de novos modelos de competição fundados na competitividade entre grupos; (2) o 

desenvolvimento de uma base tecnológica de conexões possibilitando infinitas oportunidades 

de parcerias entre organizações; (3) a legitimidade do campo de redes como investigação 

acadêmica. 

Apesar da divergência conceitual sobre redes, que partem de princípios ora racionais, 

ou econômicos, ou institucionais, ou relacionais; existe convergência sobre as características 

que definem um formato de rede, distinto dos formatos de mercado e de hierarquia: a 

complexidade de tarefas; a interdependência; a consciência de ação coletiva; a presença de 

problemas comuns e objetivos coletivos; e a governança. 

(A) Complexidade de tarefas significa que na existência de especializações surge a 

necessidade de ação coletiva. A complexidade inclui o desenvolvimento de atividades que 

requeiram conhecimento técnico, sendo necessária a troca de informações (SANTOS; 

FAZION; MEROE, 2011). 

(B) Interdependência significa a necessidade mútua dos atores. Considerando que 

os recursos são limitados e existem especialidades de tarefas, um necessita do recurso que o 

outro detém. Essa interação resulta em trocas constantes (RUSBULT; ARRIAGA, 1997). 

(C) Consciência da ação coletiva significa a disposição para a realização de parcerias 

para a potencialização de ganhos que não aconteceriam de modo individual. De acordo com 

Whitaker (1998), a consciência da necessidade de ação coletiva facilita a obtenção de 

resultados.  

(D) Presença de problemas e objetivos comuns. Conforme Popp et al. (2014), a 

presença de problemas comuns e objetivos coletivos são motivadores para que a união se 

consolide. Outros autores (SACOMANO NETO; TRUZZI, 2009; UZZI, 1997) corroboram 

com a importância da ação coletiva na solução de problemas.  

(E) Por último, que se refere a uma das categorias de estudo no trabalho, as redes se 

caracterizam pela existência de uma governança, que significa uma matriz de regras, práticas, 

normas, valores e ética compartilhados pelo grupo (GRANDORI, SODA, 1995).  
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As características do formato de redes evidenciam a necessidade de relacionamento, 

para resolver a interdependência, a complexidade, construir a governança e operar de modo 

coletivo. No próximo item apresenta-se a abordagem social de redes, que afirma o 

relacionamento como a base dos processos e desenvolvimento da rede.  

2.1 Abordagem social de redes 

Conforme artigos que realizaram revisões sobre redes (TICHY; TUSHMAN; 

FOMBRUN, 1979; MILES; SNOW, 1986; EBERS; JARILLO, 1998; CASTELLS, 1999; 

GIGLIO; KWASNICKA, 2005), os estudos de redes podem ser agrupados em duas grandes 

abordagens sendo: 1) abordagem social – onde as relações sociais formam uma cadeia que 

orienta os processos, comportamento e ações dos membros agindo como um norteador desses 

relacionamentos em rede (GRANOVETTER, 1985; GRANDORI; SODA, 2006; GULATI, 

1998); e 2) racional e econômica – trata-se dos movimentos estratégicos e dos modos de 

produção que as empresas estabelecem objetivando atingir melhores resultados econômicos e 

melhorar seu posicionamento estratégico, tornando-se mais competitivas (GULATI, NOHRIA, 

ZAHEER, 2000; GIGLIO; HERNANDES, 2012).  

Quadro 1 – Resumo dos pontos de partida da abordagem social de redes.  

Paradigma →  
Categoria ↓  

Abordagem Social das Redes  

1. Natureza humana  Social, as ações do sujeito são determinadas pelo ambiente social, isto é, pela 

natureza e conteúdo de suas relações. Essas relações estabelecem um elo entre o 

passado, presente e futuro.  
2. Afirmativa básica sobre 

redes  
A rede se forma e se desenvolve a partir de relações sociais; cada ator está imerso e 

comprometido na rede.  

3. Exemplos de teorias e 

autores mais 

referenciados, que 

importam para o atual 

trabalho  

Dinâmica de pequenos grupos (GOLEMBIEWSKI,1962).  
Conceito de Embeddedness (POLANYI; ARENSBERG; PEARSON, 1957;  
GRANOVETTER, 1985)  
Teoria dos Papéis (MORENO, 1972)  
Modelo de Confiança e Comprometimento (MORGAN; HUNT, 1994)  
Modelo de Governança (JONES; HESTERLY; BORGATTI, 1997)  
Modelo de Poder (ZAHEER; GÖZÜBÜYÜK; MILANOV, 2010)  

4. Objetos de estudos  Os fenômenos característicos de redes, tais como estratégia, inovação, conflitos, 

governança, estrutura, resultados, aprendizagem, processos decisórios, formação.  

5. Objetivos de pesquisa  A investigação da associação entre os indicadores de categorias sociais com os 

fenômenos característicos de redes, citados na linha 4.  

6. Metodologia de 

Pesquisa dominante  
Descritivas, explicativas e comparativas, buscando relações entre categorias sociais 

e variáveis relevantes em redes.  

7. Estratégia de Pesquisa 

dominante  
Predominam as pesquisas qualitativas, mas também se encontram estudos 

quantitativos de análises não paramétricas, de estrutura de ligações na rede, de 

testes de correlações e testes de equações estruturais.  

8. Técnicas de pesquisa 

dominantes  
Entrevista com roteiro, questionários, observação e fontes secundárias.  

9. Linha geral da 

discussão nas conclusões  
Investigar e discutir a importância dos fatores sociais nos processos, decisões, 

comportamentos dos atores e resultados das redes.  
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Giglio et. al., 2016.  
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O atual trabalho segue a abordagem social porque o conceito de governança 

colaborativa é, essencialmente, uma construção social do grupo. 

O Quadro 1 descreve os princípios que regem essa abordagem. 

2.2 Conceito de governança 

Conforme indicado na revisão bibliográfica, os estudos sobre governança no campo de 

redes definem o termo ora como estrutura de coordenação; ora como formas de gestão de redes; 

ou como mecanismos de solução de conflitos motivados por assimetrias de diversas naturezas. 

No que tange à definição da governança como estrutura de coordenação, é consensual tratar-se 

de um conjunto de mecanismos que orientam a tomada de decisões dos atores, colocando os 

objetivos coletivos em primeiro plano e buscando minimizar o comportamento oportunista.  

Autores (ROTH et al., 2012; GRANDORI; SODA, 1995; MONTEIRO et al., 2014) 

discutem a estrutura da governança com a sua aplicabilidade na rede; isto é, na sua relação com 

a solução da interdependência dos recursos; controlando os incentivos para ações coletivas e 

protegendo os associados, através de contratos. Neste caso, os trabalhos utilizam 

predominantemente a expressão governança formal. 

Para este trabalho, o conceito de governança como estrutura formal de mecanismos é 

relevante quando se considera a origem dos mecanismos apontados por esses autores, isto é, 

qual a questão, ou problema, ou incentivo que a regra pretende resolver. Essa origem é 

importante para se entender o modo de operação da rede e os seus resultados, sendo uma 

variável considerada neste trabalho.  

A governança como gestão significa o esforço do gerente, ou da equipe responsável pela 

gestão da rede, em utilizar os mecanismos de ação coletiva (governança) para salvaguardar o 

cumprimento dos acordos, evitar vantagens pessoais, conter os conflitos, com foco na obtenção 

dos resultados. Autores (KENIS; PROVAN, 2008; WEGNER et al, 2017) afirmam que a 

governança é uma forma de gestão que assegura o envolvimento dos atores nas ações coletivas, 

objetivando o alcance de resultados. O argumento nessa linha é que o conceito de governança 

deve incluir obrigatoriamente os resultados.  

Neste trabalho, a valorização da busca dos resultados é um ponto aceito, embora os 

artigos sobre gestão que foram citados não investigam o processo do grupo, já que consideram 

a maneira de utilizar os recursos e normas do grupo para atingir os resultados. Sendo assim, o 

atual trabalho cita a governança no sentido de gestão, mas não discute modelos de gestão de 

redes. O foco está na construção dos mecanismos e sua possível relação com os resultados. 

Outra visão apresenta a governança como criação dos modelos de ação coletiva, sejam 
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incentivos, controles, papéis dos atores, estrutura de funções, regras sobre solução de conflitos. 

Segundo Jones, Hesterly e Borgatti (1997) a governança é a relação das partes autônomas, por 

meio de uma construção social de mecanismos de ação coletiva. Conforme os autores, os 

encontros constantes num grupo criam um ambiente de relacionamento entre os participantes, 

o que possibilita a discussão e decisão sobre regras de ação coletiva. Essa afirmativa de 

construção social da governança é o equivalente ao conceito de governança colaborativa, 

utilizada neste trabalho. 

Na produção acadêmica encontra-se a classificação da governança em formal e informal 

(PROVAN; KENIS, 2008; WILLIAMSON, 1979, 1985; POPPO; ZENGER, 2002; 

GRANDORI; SODA, 1995). A formal se refere a mecanismos explícitos, por exemplo, 

constantes num contrato, que estabelecem as cláusulas de relação entre as partes. A informal 

seriam regras, geralmente consideradas implícitas, de relacionamento entre as partes. A visão 

convergente entre os autores que utilizam a divisão é que as regras da governança formal não 

atingem, ou não solucionam todos os problemas previstos, ou inesperados que aparecem para 

o grupo, gerando a necessidade de se fazer ajustes e acordos. Esses ajustes são o que aqui 

denominamos de governança colaborativa.  

Conforme detalhado no próximo item, o conceito de governança colaborativa utilizado 

neste trabalho está mais próximo do conceito de governança informal, já que nos dois casos 

aceita-se que existe uma relação social que auxilia e determina a construção e ajuste de regras.  

2.2.1 Conceito de governança colaborativa 

A governança colaborativa pode ser entendida como as negociações, as decisões, os 

acordos, a implantação e implementação de mecanismos, ou regras que nascem das interações 

no grupo. Para Williamson (1985), a resolução de conflitos acontece de maneira mais vantajosa 

quando se dá através de acordos internos, podendo-se denominar esse processo de governança 

colaborativa.  

Zaheer e Venkatraman (1995) afirmam que existe uma governança construída nas 

relações sociais do grupo, caracterizando uma forma específica de relação interorganizacional, 

que vai além dos aspectos econômicos dos contratos formais. Para os autores, a governança 

colaborativa é principalmente baseada em processos derivados de componentes sociais como a 

confiança entre os atores, que busca resolver os problemas do grupo, como os conflitos de 

interesse e imprevisibilidade de comportamento. 

Conforme Grandori e Soda (1995), a governança coordena as relações entre os atores 

da rede e pode ser estabelecida de modo formal; ou de maneira relacional. Neste último caso, a 
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governança ocorre por construção e controle social. Em outro artigo dos autores (GRANDORI; 

SODA, 2006) afirma-se que a governança colaborativa proporciona o equilíbrio e coesão da 

rede. Essa coesão dificilmente será estabelecida apenas com os contratos formais.  

Albers (2010) afirma que os atores estão dispostos a abrir mão de sua liberdade 

individual para permitir que a governança colaborativa do arranjo coordene alguns aspectos do 

seu negócio com regras criadas pelo grupo, tais como imagem de marca, ou política de preços, 

uma vez que a governança colaborativa resulta em benefícios e alcance de objetivos individuais. 

Milagres, Silva e Rezende (2016) propõem um modelo de governança colaborativa, que 

ocorre pela junção da governança processual, governança contratual e governança relacional, a 

partir da organização de trabalho de vários autores. Segundo os autores, a governança contratual 

refere-se aos ajustes dos contratos de direitos e deveres; a governança processual refere-se aos 

ajustes dos modos de produção e a governança colaborativa é formada por um conjunto de 

elementos que trabalha com intangíveis, sendo eles (1) identidade da rede – formada por 

elementos simbólicos e cognitivos (HARDY; LAWRENCE; GRANT, 2005); (2) contratos 

psicológicos – entendidos como expectativas e suposições não escritas sobre como agir e o que 

esperar do comportamento dos outros (RING; VAN DE VEN, 1994; THOMSON; PERRY, 

2006); (3) visão coletiva – aceite e compartilhamento dos objetivos a serem alcançados 

(THOMSON; PERRY, 2006; EMERSON; NABATCHI; BALOGH, 2012; GRUDINSCHI et. 

al., 2013); (4) sentimento de justiça, pertencimento e acolhimento; e (5) percepção de um 

ambiente seguro, com obtenção de recursos, informações e conhecimentos compartilhados 

(SAZ-CARRANZA; VERNIS, 2006).  

A Figura 1 é o modelo apresentado por Milagres, Silva e Rezende (2016). Para os 

propósitos deste trabalho, os itens 2 (contrato psicológico), 3 (visão coletiva) e 5 (ambiente 

seguro) do grupo de governança relacional são os mais próximos do conceito de governança 

colaborativa aqui defendido, já que valorizam as relações entre os atores. Também se aceita 

neste trabalho que indicadores de ajustes de contratos e de modos de produção são importantes 

para buscar a relação com os resultados. 

O modelo dos autores é apropriado aos objetivos deste trabalho, porque coloca o 

resultado como a resposta de saída de todo o processo. Supõe, portanto, que existe associação 

entre governança e resultados. 
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Figura 1 – Modelo de governança e resultados da rede. 

 

Fonte: Milagres, Silva e Rezende, 2016. 

 

Jones, Hesterly e Borgatti (1997) apresentam um modelo em que a governança 

colaborativa surge do relacionamento entre os atores, conforme se visualiza na Figura 2. O 

modelo procura a integração de variáveis racionais-lógicas (necessidades de mudanças, 

adequações, coordenação e resultados) e sociais (cultura do grupo que é formada pelos 

encontros constantes). Conforme se verifica na Figura 2, os encontros dos atores formam um 

sistema relacional baseado na confiança e no comprometimento. Esse contexto de relação social 

torna o ambiente propício à discussão, criação e adaptação de regras de ação coletiva. Esses 

mecanismos construídos socialmente podem tratar tanto de controles econômicos, incentivos e 

soluções, quanto sociais, por exemplo, com limitação de informação para os não membros da 

rede, regras de punições para dificultar o oportunismo, entre outros. Essa estrutura de relações 

sociais que possibilita a criação de mecanismos de ação e de controle são aceitas e utilizadas 

no atual trabalho.  
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Figura 2 – Adaptação do modelo de Jones, Hesterly e Borgatti  

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Jones, Hesterly e Borgatti, 1997. 

 

Emerson, Nabatchi e Balogh (2012) apresentaram um modelo de governança 

colaborativa, que contêm uma parte da dinâmica (relacionamento) entre os atores, denominada 

de Shared Motivation. Entre as variáveis descritas nessa parte encontram-se a confiança mútua, 

a compreensão mutua, o comprometimento compartilhado, que convergem com as afirmativas 

dos outros autores.  

Num esforço de convergência de conceitos sobre governança colaborativa, Abbud e 

Tonelli (2018) resumiram assim a expressão: 

(a) É mais utilizada em estudos de políticas públicas; 

(b) O governo se coloca no mesmo nível dos outros atores, considerando poder e 

hierarquia;  

(c) As decisões são tomadas em conjunto, entre os atores interessados, para se alcançar 

soluções eficazes para os problemas; 

(d) O processo de decisão dos atores tem a confiança como base; 

(e) O processo de decisão busca o consenso entre os atores; 

(f) As decisões são formalizadas, implementadas e controladas pelos próprios atores. 

Os pontos convergentes, portanto, indicam que a governança colaborativa são os 

mecanismos criados pelos próprios atores, para facilitar e direcionar as ações coletivas, a partir 

de um ambiente de relacionamento com predomínio da confiança e do comprometimento e com 

resultados que se referem não só à natureza da tarefa (comerciais, sociais, políticos), mas 

também de retroalimentação da organização do grupo, ajustando-o e legitimando-o. Investigar 

a governança colaborativa, portanto, é investigar qual é o mecanismo e como ele foi criado, isto 

é, a história de decisão coletiva sobre ele. 
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No item de metodologia serão apresentados os indicadores que decorrem desses 

princípios teóricos e que orientaram a construção dos instrumentos de coleta.  

2.3 Sobre os resultados das redes 

A produção acadêmica sobre resultados das redes pode ser classificada em três grandes 

grupos: comerciais, sociais e rearranjos do grupo. 

 

2.3.1 Resultados Comerciais 

São os resultados finais, comerciais, conforme o negócio central da rede. As variáveis 

comerciais são as mesmas que se utilizam para organizações isoladas, tais como indicadores 

financeiros, satisfação dos usuários, volume de bens/serviços ofertados e adquiridos, entre 

outros. No presente trabalho utilizam-se alguns desses critérios, que se entende serem 

adequados aos dois casos analisados. Esses indicadores estão descritos no Quadro 3, na letra A, 

no item de Metodologia. 

2.3.2 Resultados Sociais 

Nos casos de políticas públicas valorizam-se os resultados sociais da rede, embora 

também possam existir os comerciais, das empresas participantes. Atualmente, com os 

princípios de responsabilidade social aplicado às empresas e grupos, os resultados sociais 

também são importantes mesmo em redes com objetivo comercial.  

Para o presente trabalho, os indicadores sociais relevantes estão relacionados com a 

qualidade de vida dos cooperados após se associarem à Cooperativa Regional de Cafeicultores 

de Guaxupé e com os resultados para os sócios proprietários das organizações que participam 

de ações coletivas em Juruaia. Conforme Pereira (1997) as variáveis de qualidade de vida 

abrangem a saúde física, o estado psicológico, os relacionamentos sociais e as relações com o 

meio ambiente. 

Outras fontes de seleção de indicadores são: Omari (2016) afirma que as cooperativas 

colaboram com a educação dos cooperados para preservação ambiental e sobre ação coletiva; 

ofertam melhores condições financeiras; criam possibilidades de convívio social; ensinam a 

adoção de princípios éticos de igualdade e transparência; e proporcionam melhores condições 

de saúde. Outra fonte de indicadores sociais é o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

(PNUD, 2017), criado em 1990, com as variáveis de renda, longevidade e educação. Uma 

terceira fonte de indicadores é o Sistema de Bem-Estar Escandinavo que se baseia nas ações 



16 
 

ser, amar, ter; significando respectivamente integração com a sociedade e com o ambiente; 

relacionamento social e condições materiais de sobrevivência (NUSSBAUM; SEM, 1993). 

Considerando as características do caso da Cooperativa, foram selecionados os 

seguintes indicadores: Melhoria das condições de habitação; das condições físicas de trabalho; 

da saúde; do acesso ao atendimento médico; acesso à educação; do relacionamento interpessoal 

com a família e a sociedade; da participação política; das atividades de lazer; das oportunidades 

profissionais. Para o caso das organizações de Juruaia, foram selecionados indicadores sociais 

que se referem tanto à função social das organizações, tais como aumento de empregados e 

melhoria nas condições de trabalho, quanto na qualidade de vida dos sócios proprietários, 

utilizando os mesmos índices aplicados aos cooperados. 

Os indicadores estão descritos no Quadro 3, na letra B, no item de Metodologia. 

2.3.3. Resultados de rearranjos da rede 

Uma parte da produção acadêmica investigada volta-se para os resultados no sentido de 

melhorias de processos, de melhoria na solução de conflitos, de comprometimento crescente, 

de sinergia de esforços. É claro que, ao final, esses rearranjos também se refletem nos resultados 

do item anterior, mas são de distinta natureza, podendo serem investigados de forma 

independente. Alguns dos indicadores encontrados na literatura foram selecionados, conforme 

se entende serem adequados aos dois casos investigados e estão descritos no Quadro 3, na letra 

C, na parte de Metodologia. 

Retomando o objetivo do trabalho, pretende-se investigar a relação entre evidências de 

governança colaborativa e os resultados das redes. A revisão bibliográfica e as afirmativas 

encontradas em artigos mais citados indicam possível relação sistêmica, mas, no presente 

trabalho, valoriza-se o caminho da governança para os resultados.  

Definidos os conceitos básicos que suportam a investigação e as categorias de análise - 

governança colaborativa e resultados - é possível adentrar na Metodologia, apresentando os 

indicadores e do plano de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa segue o método do estudo de caso e se caracteriza por ser descritiva 

e exploratória. Para Yin (2001), a técnica de investigação descritiva visa identificar as 

características de determinada população, ou fenômeno e o processo exploratório analisa 

qualitativamente um fenômeno, baseado na existência de um tema pouco estudado 

anteriormente. Para esse autor, o estudo do caso único é usado em situações em que se quer 

representar casos críticos no teste de uma boa formulação teórica, ou no caso de representar 

eventos muito raros de acontecer ou quando o pesquisador se depara com um caso realmente 

revelador.  

Neste trabalho aplicou-se o método de pesquisa de estudo de casos múltiplos. A escolha 

dessa estratégia se deve a dois fatos: (a) os contatos prévios do pesquisador indicam a 

possibilidade de estudar duas redes distintas, uma sobre o negócio do café e outra sobre um 

arranjo produtivo local; (b) a proposição de associação entre duas categorias (governança 

colaborativa e resultados) coloca certa exigência de se buscar pelo menos dois casos, se possível 

distintos, para uma discussão mais abrangente e fundamentada dos resultados. 

Nesse sentido, a rede de organizações na qual a Cooxupé é ator central e a rede de 

organizações de Juruaia no Sudeste de Minas Gerias foram escolhidas pelos resultados 

apresentados e pela possibilidade de se fazer um comparativo entre redes distintas dentro de 

uma mesma região, o que equaliza as variáveis do ambiente. O estudo é de casos múltiplos e os 

resultados da pesquisa serão interpretados conforme as bases teóricas. 

De acordo com Yin (2010), o estudo de caso é realizado por meio de uma investigação 

empírica que estuda um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes. Já a escolha para realizar múltiplos estudos de casos se justifica quando da 

necessidade de replicações literais (os casos, apesar de distintos, podem apresentar resultados 

similares) e teóricas (produzir resultados contrastantes, mas para razões previsíveis), ou seja, a 

lógica subjacente ao uso de casos múltiplos é a replicação (Yin, 2010). 

Yin (2010) sugere a utilização de um protocolo do estudo de caso para garantir que a 

pesquisa, isto é, seus procedimentos, possam ser repetidos. O protocolo consiste na informação 

detalhada dos procedimentos seguidos na pesquisa, de forma que esse registro aumente a 

confiabilidade do método. Nos próximos parágrafos apresenta-se o protocolo desta pesquisa, 

que se caracteriza por ser qualitativa.  
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3.1 Proposta de pesquisa 

A criação de um método de investigação é tarefa importante na realização de um 

trabalho. O objetivo de analisar o papel da governança colaborativa nos resultados das redes de 

negócios, considerando o processo social de construção dos mecanismos, indica um caminho 

essencialmente qualitativo de investigação, com uma variante quantitativa na análise dos 

questionários. 

O primeiro passo de investigação foi levantar a bibliografia pertinente que busca a 

relação entre governança colaborativa e os resultados de redes. Conforme se verificou no item 

2, os pesquisadores realizaram predominantemente pesquisas bibliográficas e estudos de casos 

para construir afirmativas e testar teorias. Significa que é um campo ainda em construção do 

conhecimento, sem paradigmas claramente estabelecidos. 

O segundo passo foi decidir a estratégia da pesquisa. Seguindo comentários e 

classificações de Lakatos e Marconi (1991, 1993) e Gil (2007), pode-se classificar esta pesquisa 

como: exploratória – já que se trata de tema pouco investigado; predominantemente qualitativa- 

já que envolve indicadores de processos sociais que não se reduzem a quantidades; descritiva – 

onde se descrevem fatos e fenômenos de uma realidade; explicativa – que explica os resultados 

a partir de um referencial teórico.  

Um terceiro passo foi a escolha do campo. Os exemplos analisados são a rede na qual 

está inserida a Cooperativa Cooxupé e o aglomerado do negócio têxtil na Cidade de Juruaia. A 

escolha da rede da Cooxupé surgiu devido a posição de destaque que ocupa no cenário 

econômico estadual do agronegócio cafeeiro e aos resultados crescentes relatados nos últimos 

anos, conforme demostrado nos dados de anuários disponibilizados pela Cooxupé em seu site 

www.cooxupé.com.br. A cidade de Juruaia foi escolhida por abrigar um conjunto de 

organizações voltadas à moda íntima, o qual apresenta sinais de desenvolvimento mais 

acelerado que seus municípios vizinhos, alguns dos quais também voltados ao negócio têxtil. 

Considerando as características que definem um cluster (AGUIAR et al., 2017), encontramos 

as seguintes: concentração geográfica, abrangência de negócios viáveis e relevantes, 

especialização das empresas, cooperação entre empresas, cultura da comunidade adaptada ao 

cluster, estratégia de resultado orientada para o cluster.  

Consideradas essas características dos dois casos, entende-se serem bons exemplos de 

análise do tema em discussão. O trabalho investiga se a governança colaborativa está associada 

e exerce influência nos resultados das redes.  

 



19 
 

3.2 Desenho da pesquisa 

Apresenta-se o desenho de pesquisa, elaborado a partir da proposição da associação 

entre governança colaborativa e os resultados nas redes. O desenho indica a proposição que a 

governança colaborativa modera os resultados, isto é, tem influência nesses resultados. O uso 

de várias setas de ligação tem dois motivos/objetivos: (a) Indicar que não se trata de uma relação 

causal estrita, isto é, os resultados ocorrem e existem independentes da governança 

colaborativa, mas esta pode ter alguma influência naqueles; (b) As várias setas significam que 

pode ocorrer de alguns indicadores de governança colaborativa, descritos no próximo item, se 

mostrarem mais presentes nessa associação, e, do outro lado, que alguns indicadores de 

resultados se mostrarem mais sensíveis, ou propensos à influência da governança. 

Ao final da pesquisa o desenho será recuperado, apresentando as associações 

encontradas. 

 

Figura 3 – Desenho da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Autora, 2020 

3.3 Indicadores de governança colaborativa e de resultados 

Apresenta-se neste subitem o conceito de indicadores e a matriz de indicadores que será 

adotada como base para a construção dos instrumentos de coleta. 

O termo indicador exerce função de sinalizador da realidade por demonstrar e manter a 

presença das características reais selecionadas pelo pesquisador. Além disso, pode ser utilizado 

para determinar, ou apresentar informações referentes à inúmeros planos de observação, seja 

associativo, econômico, individual, coletivo ou cultural. Podem se referir a relações entre 

variáveis, valores, métricas e opiniões (MINAYO, 2007).  

Os indicadores são classificados em objetivos, também chamados de quantitativos, e 

subjetivos, ou qualitativos. Os indicadores quantitativos correspondem a dados mensuráveis da 

realidade social e levantados a partir de estatísticas. Os indicadores qualitativos referem-se às 
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Indicadores das regras 

construídas pelo 
próprio grupo 

 

Resultados 
 

Indicadores de resultados 
Sociais;  

Comerciais;  
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medidas construídas a partir da avaliação/percepção de diferentes atores em relação a aspectos 

da realidade (JANNUZZI, 2014). 

Minayo (2007) afirma que os indicadores qualitativos são aqueles que mostram a 

opinião, os sentimentos, os pensamentos e as práticas dos atores que fazem parte do grupo 

investigado. Para se formar esses indicadores qualitativos, Minayo (2007) aponta que o padrão 

é buscar esses indicadores nos grupos a serem investigados. Neste trabalho serão utilizados 

alguns indicadores qualitativos que já foram testados anteriormente em trabalhos para a 

categoria governança (GAMBA, 2014; BERTOLI, 2015; VELOSO, 2016; CASARIN, 2017; 

LIMA, 2017). 

Justifica-se o uso de indicadores já empregados em trabalhos anteriores, tendo em vista 

que existe semelhança entre os temas e também entre os grupos outrora investigados e os que 

são escopo de pesquisa do presente trabalho, especialmente as cooperativas. 

Minayo (2007) cita diversas formas de se utilizar indicadores qualitativos na coleta de 

dados, especialmente o uso de escalas. Nesta dissertação utiliza-se a escala de Likert com cinco 

pontos, que consiste em apresentar uma afirmativa (a descrição do indicador) e solicita-se ao 

respondente que marque uma escala de concordância. 

Partindo de orientação encontrada em trabalhos anteriores (CASARIN, 2017; LIMA, 

2017) para a seleção dos indicadores foram utilizados os critérios de validade apontados por 

Warren (1997); Tyler Norris Assoc., (1997); Meadows (1998); Douyle et. al. (1997); Bossel 

(1999), que são: 1) Acessibilidade dos dados; 2) Padronização do indicador nos eventos; 3) 

Relevância para o objetivo da pesquisa; 4) Clareza no texto explicativo do indicador; 5) 

Facilidade para definir metas a serem alcançadas; 6) Consistência científica no sentido de 

padrão de coleta; 7) Coerência com a realidade local; 8) Capacidade de síntese do indicador. 

Para governança colaborativa, os indicadores são os mesmos utilizados para governança 

no geral, pois, conforme demonstrado nos conceitos, a governança colaborativa é a parte da 

governança que foi criada no próprio grupo, com o detalhe que o pesquisador se vê na tarefa de 

pesquisar a origem de cada mecanismo. Os indicadores de governança foram encontrados nos 

trabalhos de Gamba (2014), Bertoli (2015); Veloso (2016), Casarin (2017) e Lima (2017), 

oriundos de um grupo de pesquisa que se ocupa do tema da governança. 

Os indicadores selecionados que servem aos propósitos deste trabalho estão descritos 

no Quadro 2. Os itens 1, 2, 3 e 7 se referem a mecanismos contratuais, sobre direitos e deveres; 

os itens 4 e 5 se referem a mecanismos de operações e os itens 6 e 8 sobre o relacionamento e 

um ambiente seguro.   
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Quadro 2 – Indicadores de governança colaborativa. 

Variáveis de 

Governança 
Conceito operacional Indicadores Autores 

1. Critério de 

inclusão e 

exclusão 

São os ajustes sobre as 

condições, regras, 

processos e aplicação das 

condições de entrada, saída 

espontânea e saída forçada 

do grupo. 

1.1. As condições e regras sobre entrada das pessoas no 

grupo. 

1.2. Sobre a forma de se verificar essas condições de 

entrada (formulário, entrevista...). 

1.3. Os procedimentos e condições para alguém sair do 

grupo por sua decisão. 

1.4. Situações e condições para expulsar algum ator do 

grupo. 

Jones, Hesterly e 

Borgatti (1997); 

Gamba (2014); 

Bertoli (2015); 

Veloso (2016) 

2.Coordenação 

 

Criação e ajustes das 

formas, ações regras, 

funções e rotinas de 

coordenação. 

2.1.  Regras para eleição do coordenador. 

 

2.2.  Funções e poderes dados ao coordenador. 

Mosseley e James 

(2008); Kim (2009); 

Gamba (2014); 

Castro e Gonçalves 

(2014); Bertoli (2015); 

Veloso (2016) 

3. Controle Criação e ajustes dos 

mecanismos que indicam se 

as pessoas estão fazendo o 

que devem fazer. 

Decisões sobre punições 

3.1. O que é controlado. 

3.2. Formas de controle (planilha, relatório, cartão de 

ponto, ...). 

3.3. Conhecimento das regras de controle por todos do 

grupo. 

3.4. Existência de punições quando algo não é cumprido. 

Theurl (2005); 

Abreu, Helou e Fialho 

(2013); Castro e 

Gonçalves (2014) 

4. Mecanismos 

de operação 

Criação e ajustes das regras 

e ações que criam as 

condições para a realização 

de tarefas coletivas  

Regras de como o grupo 

deve funcionar para ações 

coletivas, diminuindo, ou 

eliminando conflitos. 

4.1. Horários de trabalho (entrada, saída, pausas). 

4.2. Agenda de reuniões e de prazos de tarefas. 

4.3. Uso dos recursos. 

4.4. Formas de decisão. 

4.5. Transparência das ações. 

4.6. Avaliação de desempenho. 

4.7. Condições de remuneração. 

Span et al (2012) 

5. Mecanismos 

de acesso à 

informação 

São as regras e ações que 

criam as condições para 

acesso a informação 

5.1. Se existem e quais são as regras de restrição de acesso 

às informações do grupo para aqueles que não fazem parte 

do grupo.  

Jones, Hesterly e 

Borgatti (1997) 

6. Incentivos e 

Recompensas 

Regras, acordos e formas 

de incentivos para as ações 

coletivas. 

6.1. Formação e disponibilidade de um fundo para 

emergência financeira. 

6.2. Acesso a cursos de treinamento. 

6.3. Gratificação natalina. 

Castro e Gonçalves 

(2014) 

7. Equidade Ações e regras combinadas 

no grupo para que haja 

igualdade de direito e 

deveres, sem hierarquias e 

privilégios especiais 

7.1. Se existem incentivos (como aceitação incondicional) 

para que todos sejam tratados como  

iguais no grupo.  

7.2. Em reuniões, ou em atos coletivos todos têm os 

mesmos direitos de fala e voto. 

Roth et al (2012) 

8. Existência 

de um 

ambiente 

seguro 

Participando de um grupo e 

havendo dominância de 

relações de confiança e de 

comprometimento, há uma 

percepção dos atores sobre 

estarem em um ambiente 

seguro, que compartilha as 

ideias sobre valores, 

normas e práticas 

8.1. Evidências de valores, ideias, práticas e normas que 

são compartilhadas por todos, repetidas e legitimadas nas 

rotinas 

8.2. As ações do grupo são facilitadas, isto é, ocorrem com 

poucos conflitos, por causa da visão coletiva. 

8.3. Sinais de comportamentos e discursos de que os atores 

pertencem ao grupo, que fazem parte do grupo. 

8.4. Sinais de comportamentos e discursos de que os atores 

apresentam confiança e segurança ao participarem do 

grupo. 

8.5. Sinais de comportamentos e discursos de que os atores 

podem falar porque serão ouvidos e respeitados 

 

Rousseau (1989); Saz-

Carranza; Vernis, (2006) 

Fonte: Construído pela autora, 2020, a partir da organização da produção acadêmica referenciada. 
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 Sobre os indicadores de resultados, aplicaram-se os mesmos critérios de legitimidade e 

foram selecionados indicadores encontrados na busca bibliográfica, considerando os de 

natureza geral, por exemplo, como a rede possibilita novos negócios (EMERSON; 

NABATCHI; BALOGH, 2012), bem como os específicos do agronegócio cafeeiro e do negócio 

têxtil de Juruaia. O Quadro 3 apresenta a seleção dos indicadores que se consideram adequados 

e operacionais para a presente pesquisa.  

 

Quadro 3. Indicadores de resultados das redes.  

Categorias Indicadores Autor 

A. Sinais de 

resultados 

comerciais: Sobre o 

lucro; variedade de 

produtos; melhorias 

de processos; 

aumento de 

produtividade, 

volume de vendas 

 

A1. Evolução de ganhos individuais por causa do 

trabalho coletivo. 

A2. Evolução de melhorias de processos e inovações. 

A.3 Sobre a evolução na produção e oferta de novos 

produtos. 

A.4 Sobre volume de vendas de bens/ serviços. 

Lagemann (2004). 

B. Sinais de 

resultados sociais 

Quais as ações 

sociais que a rede 

(dos cooperados, ou 

dos empresários) 

realiza e seus efeitos 

B.1 Ações que o grupo realiza que tem efeito na 

qualidade de vida do sujeito entrevistado (ex: 

treinamentos) 

B.2 Ações de melhorias de saúde, de educação, de 

participação política, de capacitação profissional, de 

condições de trabalho 

B.3 Ações de compromisso público como proteção à 

natureza e a promoção da diversidade 

B.4 Desenvolvimento de talentos e capacidades 

B.5 Programas de incentivos para agir coletivamente e 

permanecer no grupo 

B.6 Melhoria nas condições de trabalho 

 

Flanagan (1982); 

Nussbaum e Sen 

(1993); Instituto 

Ethos (2014) 

C. Sinais de 

rearranjos no grupo, 

tais como processos, 

reciprocidade, 

solução de conflitos 

e cooperação. 

 

C. 1 Sobre a evolução da união do grupo para 

trabalhos coletivos. 

C. 2 Sobre a evolução da solução de problemas, sejam 

de origem interna ou externa. 

C. 3 Sobre a evolução da troca de informações, tanto 

no conteúdo quanto nos modos, tais como 

transparência 

C. 4 Sobre a evolução da consciência e aceite das 

regras de trabalho em conjunto – hierarquia, 

liderança, divisão de tarefas e responsabilidades, 

divisão de custos e lucros. 

C. 5 Evolução e aprendizagem do uso dos recursos 

disponíveis (financeiros, máquinas, equipamentos, 

conhecimentos). 

C. 6 Sobre a evolução na participação de todo grupo 

em atividades sociais, reuniões informais, 

confraternizações. 

Miles e Snow 

(1986); Keast et al. 

(2004); Adam; 

Oliveira e Schmidt 

(2009). 

 

  Fonte: Elaborado pela autora, a partir de contribuições de autores citados. 
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3.4 Escopo da pesquisa 

Conforme Yin (2001) o escopo de uma pesquisa deve considerar a unidade de análise, 

isto é, o que está sendo investigado e a unidade de pesquisa, que é o lugar, instituição, região 

onde o estudo será desenvolvido. 

Neste estudo as unidades de análise são a governança colaborativa e os resultados nas 

redes selecionadas e o objetivo é verificar a existência de associação entre as categorias e uma 

possível linha de influência da primeira sobre a segunda. 

Sobre a unidade de pesquisa, após análise prévia das possibilidades de investigação de 

algumas redes, considerando-se os contatos estabelecidos e a localização, foram selecionadas a 

rede da qual participa a Cooxupé - Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé - MG, 

que lida com café, e a cidade de Juruaia, que desenvolve o negócio têxtil, ambas no Sudoeste 

de Minas Gerais. 

3.4.1 Sujeitos 

Os sujeitos desta pesquisa são as pessoas que, por suas funções, ou posições na rede, 

são capazes de responder as questões da pesquisa. Os contatos iniciais indicam que no caso da 

rede de Cooxupé existe um supervisor de projetos e desenvolvimento de pessoas, um 

representante dos cooperados em cada núcleo da rede no sudoeste de Minas Gerais (existem 38 

núcleos, dos quais 15 estão na região pesquisada) e algumas pessoas, entre consultores e 

representantes do governo, que acompanharam e acompanham a rede. No caso de Juruaia existe 

o representante da diretoria da associação comercial, o secretário do comércio e indústria e 

turismo e o representante dos lojistas. Esses sujeitos constituíram a amostra inicial, a partir da 

qual, por indicação num sistema de bola de neve, coletaram-se dados de outros sujeitos, até se 

chegar ao ponto de exaustão. 

3.5 Instrumentos de coleta 

Os dados da pesquisa foram coletados a partir da utilização de fontes primárias e 

secundárias. De acordo com Chisnall (1980), dados de fontes primárias são aqueles obtidos pela 

primeira vez, e dados de fontes secundárias são informações já existentes, disponíveis e 

importantes para a questão de pesquisa.  

Para a coleta de dados de fontes primárias foram utilizados dois instrumentos, o roteiro 

de entrevista e o questionário. O roteiro de entrevista foi construído a partir da descrição dos 

indicadores e se encontra no Apêndice B. 
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Para o questionário construíram-se afirmativas com escala de cinco pontos de Likert. 

As frases do questionário correspondem aos indicadores, na forma positiva (sempre afirmando 

que estão presentes). O instrumento se encontra no Apêndice C. 

O segundo instrumento de coleta de dados aplica-se às fontes secundárias. O 

pesquisador teve acesso aos anuários da Cooxupé, que são publicações disponibilizadas pela 

cooperativa, onde são apresentadas todas as ações e resultados do ano; publicações periódicas 

da associação comercial de Juruaia em seu site oficial (www.aciju.com.br), onde são divulgados 

eventos e notícias sobre a cidade e seus associados; documentos, atas, relatórios, contratos, 

notícias que estão de posse dos atores das redes investigadas, incluindo o banco de dados das 

prefeituras e secretarias locais. 

3.6 Formas de análise 

Para a análise de dados qualitativos, seguem-se as regras da análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (2011) a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise do discurso, 

por exemplo, do tema do discurso inteiro, ou de trechos do discurso, ou de palavras mais 

utilizadas. Para Berelson (1984) a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que visa uma 

descrição do conteúdo manifesto de comunicação de maneira objetiva, sistemática e 

quantitativa. Minayo (2007) afirma que esta é a forma que melhor atende à investigação 

qualitativa. 

Para Campos (2004), a técnica de análise de conteúdo pode incorporar os sinais dos 

conteúdos das figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, caracterizando uma análise mais 

ampla do discurso. 

Conforme Bardin (2011) e Minayo (2007), as fases da análise de conteúdo são as 

seguintes: 

a) Fase de exploração do material, ou de leituras, buscando sistematizar as ideias 

iniciais de maneira a conduzir a um esquema refinado de desenvolvimento da pesquisa 

(BARDIN, 2011). No presente trabalho, o material será constituído de discursos oriundos das 

entrevistas e de textos dos documentos de fontes secundárias. 

b) A seleção das unidades de análise que incluem palavras, sentenças, frases, 

parágrafos, ou um texto completo de entrevistas, diários ou livros e análise temática (temas). A 

exploração do material consiste em analisar o texto em função das categorias formadas 

(BARDIN, 2011; MINAYO, 2007). No presente trabalho, no caso das entrevistas, define-se a 

unidade de análise como sendo o conteúdo da resposta para cada indicador previamente 

definido.   
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c) O processo de categorização é dado com um número variável de temas, segundo 

seu grau de intimidade, ou proximidade e que exprimam significados e elaborações importantes 

que atendam aos objetivos de estudo e criem novos conhecimentos, proporcionando uma visão 

diferenciada sobre os temas propostos. As categorias utilizadas e analisadas são submetidas a 

operações estatísticas de maneira que permitam ressaltar as informações obtidas e por fim são 

realizadas interpretações previstas no quadro teórico e/ou sugerindo outras possibilidades 

teóricas (BARDIN, 2011; MINAYO, 2007). No presente trabalho as categorias estão definidas 

a priori, que são os indicadores e o processo de organização consiste em selecionar os trechos 

de discursos sobre cada questionamento, inferindo-se o conteúdo das frases. Os dados foram 

organizados construindo-se quadros com as associações encontradas.  

Para os dados que se apresentaram em métricas, especialmente os advindos dos 

questionários, realizaram-se análises não paramétricas, buscando organizar os clusters, as 

porcentagens de respostas de concordância e de discordância.  

Os dados das fontes foram triangulados, conforme orientações de autores de 

metodologia (CRESWELL, 2010, FLICK, 2005). 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo apresentam-se as redes investigadas, as análises, a resposta ao problema 

de pesquisa e os comentários sobre a resposta obtida. Inicia-se o capítulo com as caraterísticas 

da região sudoeste de Minas Gerais, que descrevem parte do contexto, do ambiente 

organizacional no qual as redes estão inseridas.  

4.1 Dados sócio demográficos da região 

Conforme dados do anuário do SENAC (2018) sobre Minas Gerais, o Sudoeste de 

Minas reúne 13,2% da população do Estado, sendo a segunda região mais populosa. Com 

predominância do setor de serviços (70,8%), seguida pela indústria (21,3%) e agropecuária 

(7,9%), representa cerca de 12% do PIB estadual. Entretanto, quando considerado apenas o 

setor agropecuário, a região responde por 21,8% da riqueza gerada em todo Estado, onde se 

coloca em posição de destaque pela sua grande produção de café, responsável por 13,1% das 

exportações de Minas Gerais.  

Segundo dados da revista Cafeicultura (2018), o cooperativismo possui forte papel 

econômico e social em Minas Gerais. O Estado é o 2º maior em número de cooperativas do 

País, o 4º em número de cooperados e o 5º maior em termos de geração de empregos. Esses 

dados mostram a importância da existência de cooperativas de café no sudoeste de Minas 

Gerais. Apesar dessa importância econômica e social, são raros os materiais do governo, ou de 

outras fontes, sobre programas de fomento e/ou incentivos do Estado para essas atividades 

cooperativas. Alguns dos dados aqui apresentados vieram de endereços eletrônicos da 

Embrapa- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Epamig- Empresa Agropecuária de 

Minas Gerais, do Governo do Estado de Minas Gerais. 

Outro ramo importante de Minas Gerais, especialmente no Sudeste, é o setor têxtil, que 

se organiza na forma de arranjos produtivos locais. Trabalho realizado por Lemos e Diniz 

(1998), sobre formação de clusters, afirma que o perfil de especialização produtiva da economia 

do Estado de Minas Gerais é caracterizado por algumas aglomerações industriais relevantes, 

que refletem combinações bem-sucedidas de vantagens locacionais e de especialização 

produtiva dentro da economia nacional. 

Ghelli e Nassif (2004) apontam uma capacidade de geração de clusters do agronegócio, 

que atraem várias organizações de serviços, indicando um caminho diferente do artigo anterior. 

Chain (2018) aplicou métodos geoestatísticos para verificar regiões com potencial de cluster e 

concluiu que o sul de Minas é uma região de alta potencialidade.  
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Como se verifica neste painel de dados da região, a vocação para o agronegócio e para 

formação de clusters industriais está presente.    

4.2 O caso da rede em torno do ator Cooxupé  

A COOXUPÉ - Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Guaxupé conta atualmente 

com 12 mil cooperados e 1.900 colaboradores em 38 unidades no Estado de Minas Gerais. 

Exportou mais de 35 milhões de sacas, atingindo US$ 5,1 bilhão, tendo como destinos 

principais os Estados Unidos, Itália, Alemanha, Japão, Bélgica, Reino Unido, Turquia, Rússia, 

Canadá e França. Esses negócios responderam por 6% do PIB nacional, gerando 182 mil 

empregos diretos ao País (COOXUPÉ, 2019). Ela é o ator central de uma larga rede que engloba 

organizações comerciais diretamente ligadas ao negócio do café, organizações de apoio, 

instituições públicas, com vários programas econômicos e sociais, escolas, organizações 

sociais, entre as que mantém laços mais fortes. Essa rede tem uma importância social e 

econômica reconhecida para o Estado de Minas Gerais.  

Em função dessa centralidade, numa primeira coleta, foram obtidos dados de fontes 

secundárias e realizadas duas entrevistas técnicas com pessoas diretamente envolvidas na 

Cooxupé. Um dos sujeitos é gerente de qualidade de produto e o outro gerente de recursos 

humanos, que forneceram dados sobre a rede de organizações, sobre o sistema de produção e 

sobre a história da Cooxupé. 

Unindo os dados dessas entrevistas com dados de fontes secundárias, incluindo um livro 

da história dos cafeicultores do sul de Minas (OLIVEIRA, GRINBERG, 2017), verifica-se que 

a cooperativa está presente no Sul de Minas Gerais, Alto Paranaíba (Cerrado Mineiro) e Vale 

do Rio Pardo, no Estado de São Paulo. Além disso, a Cooxupé conta também com um escritório 

na cidade de Santos para a realização de negócios de exportação de café. A cooperativa utiliza 

um critério de classificação dos cooperados, entre pequenos, médios e grandes produtores, 

conforme a quantidade de sacas produzidas e entregues pelo cooperado à Cooperativa, 

independentemente da área de produção. 

Em visita à sede da Cooxupé, no município de Guaxupé (MG), verificou-se que a 

infraestrutura de produção da cooperativa se compõe de escritório para a realização de negócios, 

silos e fábrica de ração, laboratório, indústria de torrefação e moagem, armazéns e loja para 

venda de produtos voltados à atividade agrícola. 

As unidades avançadas e os núcleos regionais expandem a infraestrutura de produção e 

o próprio círculo de cooperação da cooperativa em 22 municípios. Essas unidades e núcleos 

têm como objetivo aproximar a Cooperativa do produtor de modo a fornecer insumos, máquinas 
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e implementos, sementes, material de colheita, produtos veterinários, rações, suplementos 

minerais e outras mercadorias usadas nas áreas de produção propriamente dita. 

Complementarmente, os núcleos disponibilizam também aos cooperados todo um sistema de 

informações sobre as condições do mercado e serviços de assistência técnica a cargo de 

engenheiros-agronômicos. 

A Cooxupé cresceu e se organizou, sendo atualmente uma cooperativa com vários 

prédios para administração, laboratórios, estoque, entre outros. Embora não seja o escopo do 

trabalho, seguem algumas informações sobre sua estrutura e funcionamento, caracterizando 

uma rede dentro da rede. A Figura 4 mostra a estrutura organizacional da cooperativa. As 

unidades são filiais com postos de atendimento ao cooperado; os silos compreendem os locais 

destinados ao armazenamento do produto a granel enquanto que os armazéns estocam os 

produtos ensacados, tanto grãos quanto processados na torrefação que faz todo o preparo do 

café pronto para consumo, que também é comercializado pela Cooxupé. As unidades avançadas 

são filiais que contam, além dos postos de atendimento aos cooperados, com estrutura de apoio 

técnico. Devido ao grande volume exportado, o governo instalou na Cooxupé o redex, que é 

um porto seco com o objetivo de facilitar a atividade aduaneira que é finalizada no escritório 

de exportação do porto de Santos.  

O ponto focal do presente estudo é a matriz, localizada no Município de Guaxupé / MG.  

Figura 4 - Estrutura organizacional da Cooxupé  

 

Fonte: Autora, 2020  

Nas entrevistas técnicas realizadas, agora com foco nos exemplos de governança, foram 

coletados dados sobre o modo de produção, com regras de qualidade que foram construídas 

pelo próprio grupo da cooperativa, sendo um exemplo de ação coletiva. Conforme relatos, as 
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pessoas têm espaço para opinarem e tentarem modos alternativos de realizar suas tarefas. Os 

sujeitos da diretoria falam com orgulho de como a cooperativa cresceu em negócios, tecnologia 

e pesquisa, com esse foco de ação coletiva. 

Sobre as relações na rede, especialmente com os cooperados, surgiu a informação de 

uma regra diferente no meio cooperativo, que é a liberdade do cooperado em fazer negócios 

por conta própria, se assim desejar. Conforme relato de representante da diretoria, colhido numa 

das visitas, o cooperado deve procurar a cooperativa por decisão própria e por confiança, não 

por obrigação.  

Os sinais advindos dessas entrevistas técnicas apontam que parte dos resultados da 

cooperativa, sejam comerciais, sejam sociais; no sentido de emprego gerado e satisfação no 

trabalho, que foram duas variáveis ressaltadas nos discursos; estão relacionados ao 

comprometimento dos atores, especialmente dos cooperados. 

As decisões, em geral, não contam com a participação de todos. Um dos motivos da 

ausência de alguns atores pode ser a distância da matriz, onde as assembleias são realizadas, e 

seus domicílios, uma vez que a Cooxupé tem cooperados em todo o Estado de Minas Gerais, 

alguns em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por outro lado, os ausentes demonstram confiar no 

voto daqueles que estarão presentes nas assembleias e há indícios de decisões tomadas 

previamente entre os grupos regionais, que são levadas pelos que estarão presentes nas 

assembleias.  

Sobre o ambiente de relacionamento e atitudes dos atores, é importante mencionar que 

na rede interna da Cooxupé existem sinais de forte comprometimento institucional, com 

discursos de orgulho dos cooperados em participar da cooperados. Junto com o 

comprometimento há sinais de confiança no trabalho de cada um. Por exemplo, respondendo a 

um questionamento sobre oportunismo na classificação do café de algum agricultor, nem passa 

pela cabeça das pessoas que alguém do controle de qualidade poderia alterar uma classificação 

para o produtor ganhar mais dinheiro.  

Conforme relatado na parte de teoria, um ambiente de comprometimento e confiança é 

condição importante para a governança colaborativa e, por conseguinte, para os resultados 

(ANDERSON; WEITZ, 1989; ANDERSON; NARUS, 1990; DWYER; OH, 1987). 

Dados de fontes secundárias1 indicam que a Cooxupé desenvolve várias ações voltadas 

para os cooperados e que também permite a participação de não-cooperados. Essas ações são 

 
1 www.cooxupe.com.br/noticias 
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vistas como uma oportunidade de interação entre os cooperados e a comunidade na qual eles 

vivem. 

De uma maneira proativa, a Cooxupé se associa à organizações que promovem ações 

sustentáveis, desenvolvendo programas como os vigentes de proteção de nascente, viveiro de 

mudas para que o produtor plante em área de matas ciliares, programa Senar, para ensinar o 

produtor a utilizar defensivos, e também ações com a comunidade como interações com a Apae, 

asilos, eventos em Igrejas de pequenas comunidades, entre outras. A Cooxupé é membro 

atuante do Codema (Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente). Pode-

se afirmar que é uma rede de ação social, paralela à rede de negócios. 

Sendo uma cooperativa, analisou-se se a Cooxupé segue, ou não, os preceitos dessa 

forma de organização. Conforme conceito original de cooperativismo (MALINOWSKI, 1978, 

BOAS, 2009; RADCLIFFE BROWN, 1980) as relações no grupo seriam mediadas pelas 

práticas de dar, receber, trocar e presentear, caracterizando a reciprocidade, sob o princípio de 

igualdade. Conforme Singer (1998 e 2002), o cooperativismo é um modo de produção e 

distribuição de riquezas, cujos princípios são a propriedade coletiva e o direito à liberdade 

individual, no qual as cooperativas e empresas autogeridas são as unidades básicas de 

sustentação. 

A partir desse escopo teórico, e dos dados coletados é possível afirmar que a cooperativa 

segue alguns dos princípios cooperativos clássicos, de divisão equitativa de excedente; com a 

adição de alguns elementos de economia clássica, como negociação um a um com os produtores 

cooperados e a liberdade do cooperado em procurar formas alternativas de venda. A 

Cooperativa também funciona como um hub, um elo de ligação entre produtores e 

consumidores, fomentando o negócio.  

A relação da Cooxupé com os cooperados é de suporte e estrutura. A instituição oferece 

aos cooperados uma estrutura de suporte que permite a eles, em especial aos produtores de 

pequeno porte, fazerem parte dos programas de sustentabilidade que apoia e/ou desenvolve.  

Este suporte, além da assistência técnica e de crédito, também fornece insumos e máquinas para 

o produtor e orientações sobre segurança no trabalho e transparência no comércio do café. A 

Cooxupé acredita que adiciona valor ao cooperado, buscando sua fidelidade. Do outro lado, o 

cooperado também se sente seguro por fazer parte da Cooxupé, pois acredita que a Cooperativa 

traz desenvolvimento regional econômico e social, principalmente para as cidades pequenas 

cuja atividade é exclusivamente voltada para a cafeicultura. Mais de 80% dos cooperados da 

Cooxupé são agricultores familiares, o que significa que 1/3 das sacas entregues são da 
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economia familiar. São dados que podem ser interpretados como resultados sociais derivados 

das ações de suporte da cooperativa.   

Os dados obtidos indicam que ao longo dos anos a Cooperativa passou por diversas 

mudanças nas práticas sociais e a de maior destaque foi a inclusão da participação do cônjuge 

do cooperado nos benefícios sociais. Há, também, o desenvolvimento de programas de sucessão 

e a preocupação de atender os filhos do cooperado, buscando sua qualificação. Anualmente são 

realizadas feiras e eventos educacionais, com palestras temáticas, laboratório de análises e 

unidades demonstrativas (UD’s). Dentre esses eventos, o de maior expressividade é a 

FEMAGRI, que conta inclusive com um espaço com a função de ensinar o produtor em práticas 

produtivas mais modernas, espaço esse conhecido por fazendinha. Novamente verificamos aqui 

a interseção de práticas, regras, que integram o nível comercial com o nível social da rede. 

A Cooperativa patrocina e incentiva a especialização técnica do cooperado junto ao 

Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), com aporte financeiro e trazendo o Senar 

para dentro da cooperativa, incluindo a participação de funcionários nos cursos de extensão e 

palestras com técnicos.  

A estrutura física da Cooxupé conta, além dos armazéns para guarda de café em sacas, 

ou a granel, com torrefação própria e uma fábrica de rações onde fornece auxílio na produção 

e comercialização de milho, embora essas atividades sejam de menor interesse da Cooxupé. 

Disponibiliza laboratório para análise do solo e folhas, geoprocessamento e outros serviços e 

comodidades visando o maior benefício e assistência para seus cooperados. Também são 

realizados eventos e confraternizações de lazer para reunir os cooperados. São ações que 

conjugam desenvolvimento social e qualidade nos negócios. 

No entanto, conforme relatos nas entrevistas técnicas, a Cooxupé entende que ainda há 

muito a ser feito, que alguns pontos que deveriam ter mudado ao longo dos anos, continuam os 

mesmos. Um deles é sobre práticas cooperativas. Recentemente a Cooxupé começou a 

desenvolver o projeto COOPERATIVAR, uma iniciativa que visa incentivar o cooperado a 

praticar os princípios cooperativistas, pois a cooperativa tem dados que o cooperado entende a 

cultura cooperativista, mas nem sempre pratica. Dependendo do momento, o cooperado busca 

condições comerciais melhores, principalmente os produtores de maior porte, que seguem 

regras normais de mercado, competição e preço. Por causa disso, o cooperado não entrega 100% 

da sua safra à Cooxupé, obrigando a Cooperativa, por vezes, a comprar café de outras regiões 

do país, ou de outros vendedores, para atender suas demandas.  

Nessas situações de compra e venda no mercado, a Cooxupé compete com a 

Exportadora de café Guaxupé, atualmente uma de suas maiores concorrentes na região. 
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Conforme a situação de momento, algumas vezes a Cooxupé opta por abandonar a disputa, para 

não enfrentar guerras de preço, que poderiam causar problemas de lucratividade para os 

cooperados.  

Assim, a liberdade do cooperado em negociar fora da cooperativa tem aspectos de 

liberdade e fidelidade (por preferir a Cooxupé), mas também de riscos comerciais, pois o 

negócio é muito competitivo e o cooperado pode optar por uma liquidez momentânea mais 

favorável. Assim, na rede há um trabalho constante de divulgação dos benefícios da fidelidade 

para com a cooperativa. 

Quando um produtor quer tornar-se cooperado da Cooxupé, ele adquire uma cota 

mediante o pagamento de uma taxa única e igual para todos, com isso ele incorpora capital à 

cooperativa. Quando (e se) o cooperado se desligar da Cooperativa, ele resgata esse valor 

incorporado. Esse valor de resgate sofre uma variação que depende de fatores como área de 

produção, já que quanto maior, mais irá consumir em recursos, assistência e área de 

armazenamento. Devido à uma demanda crescente por café, a Cooxupé se dispõe a receber e 

comercializar 100% da produção do cooperado, mas não estabelece quantidade mínima ou 

máxima de entrega e alguns benefícios para cooperados que estão há mais tempo incluem retirar 

o café do armazém e vender fora da cooperativa.  

Esses acordos, que podem ser considerados como exemplos de governança colaborativa, 

já que resultam das assembleias, fazem com que o recebimento de produtos com qualidade 

ainda seja um ponto de desafio para a Cooxupé. Na sua política de preços, a cooperativa busca 

pagar os valores de acordo com o mercado, se aumentar os preços, para não criar expectativas 

de vendas futuras do cooperado acima da média de mercado. 

A exclusão do cooperado do grupo ocorre quando ele encerra suas atividades, ou por 

sucessão da propriedade pela família. Nos casos de inadimplência, podem haver ações judiciais 

executadas, mas em geral, os produtores não deixam a cooperativa. Os casos de sucessão na 

fazenda não costumam ser um problema para a cooperativa, considerando que o negócio 

avançou tanto em mecanização e tecnologia que os sucessores não veem problema em continuar 

a lavoura, além de toda a assistência dada pela cooperativa. Sistemas de coleta e ensacamento 

a granel são realizados sem esforço pelos donos.  

Além disso, os chips e códigos de barra das big bags são importantes no sistema de 

identificação e transparência no processo de venda do café que sempre foi fator primordial para 

a Cooxupé. As certificações e busca por qualidade do café deixaram de ser um diferencial, e 

passaram a ser pré-requisito para exportação e para um mercado consumidor cada vez mais 

exigente, tanto que, é unanime a afirmativa de que o produtor que não seguir a legislação 
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vigente e os novos padrões de sustentabilidade, certamente encontrará problemas na hora de 

comercializar seu produto. 

A Cooxupé acredita que o cooperado fiel, com laço forte com a cooperativa, está mais 

preparado para se adaptar em um ambiente de incertezas, ou em situações de crise. A política 

de crédito mudou muito ao longo dos anos. O processo de fácil adaptação dos cooperados, foi 

certamente um fator contribuinte, juntamente com o avanço tecnológico que contribuiu de 

forma significativa para a otimização dos controles dos processos de segurança e controle com 

o uso da informática de forma adequada. Ocorreram, também, mudanças nas legislações 

tributárias, sociais e ambientais, intensificando a necessidade de um trabalho conjunto. Com os 

cooperados, os contratos de venda de café futuro, bem com os de crédito, já ofereciam garantias 

para eles e para a Cooxupé, mas ainda assim, desde sempre, não existem contratos de 

fidelização. 

Outra facilidade oferecida aos produtores é a possibilidade de realizar a entrega do café 

nas unidades regionais, que levam as amostras de café diariamente à sede por malotes. O custo 

com frete das unidades regionais para a sede é de responsabilidade da Cooxupé. Em visita à 

sede, verificou-se que o produtor pode realizar a comercialização do café pela Internet, bem 

como todos os dados de pagamentos, comercialização, informação de cotações, mas, de acordo 

com o guia da visita, muitos ainda preferem ir até à sede, ou às regionais para negociar. 

Como organização que participa de um mercado, a Cooxupé foi pressionada por 

fornecedores e compradores para que se profissionalizasse, deixando de ter uma estrutura 

familiar. O processo iniciou em 2003 e se estende aos dias atuais, o que possibilita a expansão 

da rede de conexões da organização, agora vista como competente e organizada (a interferência 

de familiares na cooperativa trazia incerteza e desconfiança do mercado). Hoje ela tem uma 

estrutura organizacional eficiente e os conselheiros da cooperativa atuam como interlocutores 

dos cooperados nas unidades, já que a participação nas assembleias é pequena, em torno de 2%, 

apesar de a Cooxupé sempre disponibilizar meios de transporte para que os cooperados possam 

ir às reuniões.   

Sobre relações de controles e acompanhamento, a cooperativa atua com grandes 

consultorias externas, como o Rabobank, e, sempre que necessário, busca parcerias em 

consultorias para áreas e questões específicas. Organizações brasileiras, como a OCEMG-

Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais) e a OCB- Organização das 

Cooperativas do Brasil), não exercem controle, ou influência. Conforme relatos, a Cooxupé 

normalmente tem resposta positiva dessas organizações quando requisita algum auxílio.  
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A Cooxupé possui operações na BM&F Bovespa e faz parte do conselho desta Bolsa, 

operando também em Nova York e outros mercados internacionais de commodities. Fornece 

crédito a seus cooperados e conta com o apoio de Instituições financeiras nacionais e 

internacionais, trabalhando com taxas compatíveis com outras ofertada no mercado do 

agronegócio. Disponibiliza para seus cooperados uma ficha de crédito para compra de insumos 

e crédito futuro. São os conhecidos produtos fornecidos pela Cooxupé, ou pacotes de crédito. 

O sistema de concessão de crédito é vinculado à participação do cooperado, por exemplo, se 

ele entrega 100 sacas de café, ele tem o equivalente a 100 sacas de crédito e o acordo é que ele 

pode comprar insumo e pagar na época de colheita, com entrega de café.  

Outros mecanismos de transações, aqui não detalhados, indicam uma relação comercial 

de ganha-ganha entre a cooperativa e os cooperados. O que percebe nos dados é que as 

atividades de entrega de café, compra de insumos e fixação de preços estão cada vez mais 

interligadas, demandando trabalho coletivo.  

Os dados das fontes secundárias e das entrevistas aqui apresentados, mostram que 

existem resultados comerciais e sociais crescentes, mas sem uma ligação direta, ou explicita 

com governança colaborativa. Os indícios apontam para a predominância de uma governança 

hierárquica, mais centralizadora por parte da cooperativa. 

4.2.1 Mapa de ligações da rede em torno da Cooxupé 

Os dados coletados permitiram criar um desenho do mapa de relações na rede, 

apresentado na Figura 5, utilizando o software Ucinet. Conforme se verifica, a Cooxupé é o 

ator central, líder no negócio. No entanto, a Exportadora, que é a principal concorrente da 

Cooperativa na região, também tem conexões expressivas na rede, incluindo seu 

relacionamento com a própria Cooxupé. Essa ligação no gráfico foi sustentada pelos discursos 

e documentos, indicando que há diálogo entre elas, sobre problemas e projetos de 

desenvolvimento local, mesmo sendo concorrentes no âmbito comercial. 

Deve-se notar, também, que os cooperados tem outras ligações além da Cooxupé, 

confirmando os dados que a cooperativa não os obriga a uma relação de exclusividade.  
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Figura 5 - Estrutura de ligações do caso da Rede em torno da Cooxupé 

 

4.2.2 Análise das entrevistas 

Foram realizadas seis entrevistas com atores importantes da rede na qual a Cooxupé 

aparece como ator principal. As entrevistas seguiram todos os padrões éticos, incluindo o 

anonimato, e o projeto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade. Os entrevistados 

serão nominados entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado3, entrevistado 4, entrevistado 5 e 

entrevistado 6. 

 

Entrevistado 1 

O entrevistado 1 é da equipe de gerentes da Cooperativa. Seu discurso esteve centrado 

nos princípios cooperativistas e como a Cooxupé age com seus cooperados. Não surgiram 

evidências da presença de governança colaborativa, porque a organização Cooxupé toma todas 

as iniciativas. Sobre essa relação cooperativa e cooperado, o sujeito menciona que “ainda é 

preciso conscientizar os cooperados de que os mesmos são donos da Cooperativa, por este 

motivo desenvolveu-se o projeto COOPERATIVAR, que visa ensina-los o que é o 

cooperativismo” e de que devem participar ativamente das decisões do grupo.  

Declara que a cooperativa exerce um poder dominante frente aos outros stakeholders da 

atividade econômica do café, tendo forte influência inclusive sobre a política estadual, já que 

seu sucesso tem impacto econômico forte no Estado. Conforme o sujeito “a maior arrecadação 

do município provém da Cooxupé, então é sensato que o poder municipal olhe para os 

interesses da cooperativa, regra essa que também vale para o Estado, uma vez que sua 

localização permite que a mudança de sua sede para o município vizinho acarretaria em uma 
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grande perde para os cofres do Estado, uma vez que a cidade vizinha pertence ao Estado de 

São Paulo...dentre outras coisas, isso faz com que a Cooxupé tenha um forte poder de 

negociação e de favorecimento da classe frente aos poderes público municipal e estadual”.  

O entrevistado menciona a existência de uma equipe técnica que auxilia os cooperados 

em diversos aspectos, inclusive na escolha do corpo diretivo da cooperativa, mas a participação 

dos cooperados ainda é pequena nas assembleias. Este auxílio refere-se aos indicadores de 

resultados, que são investigados neste trabalho.  

Considerando a análise dos dados, a conclusão sobre a pergunta da pesquisa é que não 

há evidências de governança colaborativa e, portanto, nem da associação desta com os 

resultados da rede e dos cooperados. O que se infere é uma relação de confiança e de 

dependência dos cooperados sobre a cooperativa, a qual decide as regras da governança. 

 

Entrevistado 2 

O entrevistado 2 é analista de comunicação e em seu discurso abordou a relação da 

cooperativa com seus stakeholders, mostrando que seu porte permite melhores negociações 

com seus fornecedores e compradores. Nessa situação de dominância, não surgiram evidências 

da presença da governança colaborativa, já que o sujeito afirmou a dominância de relações 

estritamente comerciais entre os membros da rede, exemplificado neste trecho de discurso: “o 

produtor pode vender seu produto para outros, entretanto, nós oferecemos outras vantagens a 

ele que vão além, pois apesar de pagarmos o valor de mercado para evitar especulações, 

oferecemos vantagens aqueles que comercializam conosco, como linhas de créditos, venda de 

insumos com facilidade de pagamentos entre outros, e para ter acesso à esses benefícios não 

basta estar cooperado, pois os mesmo dependem das negociações (depósitos e comercialização 

de sacas) que os produtores fazem com cooperativa”. 

Considerando a análise dos dados, a conclusão sobre a pergunta da pesquisa é que não 

se encontram evidências de forte presença de governança colaborativa e nem de sua associação 

com os resultados. O discurso do sujeito é bem semelhante ao do sujeito 1, ambos colaboradores 

da Cooxupé. 

 

Entrevistado 3 

O entrevistado 3 faz parte dos diretores da Cooxupé e em seu discurso entende que a 

relação da Cooxupé com seus stakeholders não se configura como uma rede, com cooperação 

e participação, conforme se infere no exemplo do trecho do discurso: “é preciso construir uma 

rede, é o nosso sonho”. Ainda nessa linha, o discurso do sujeito não traz evidências da presença 
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da governança colaborativa, ao afirmar, por exemplo, que a participação dos cooperados e de 

outros agentes ainda é muito pequena nas decisões do grupo: “em geral, eles confiam a decisão 

a um representante local, quando o fazem, ainda não temos uma participação massiva de todos 

ou pelo menos da maioria”. O discurso aponta para uma relação de confiança institucional, 

mais do que participação e colaboração.  

Tal como as duas entrevistas anteriores, esta também é convergente na afirmativa da 

raridade de presença da governança colaborativa. Assim, considerando a análise dos dados, a 

conclusão sobre a pergunta da pesquisa é convergente com as entrevistas anteriores, não 

sustentando a proposição. 

 

Entrevistado 4 

O entrevistado 4 é diretor de desenvolvimento e o seu discurso foi mais centrado na 

cooperativa, seus processos e modos de funcionamento. Afirma o sujeito que o sucesso da 

cooperativa se deve ao seu corpo técnico e aos investimentos em qualificação de seus 

profissionais e novas tecnologias.  

Assim como o entrevistado 1, pontua a necessidade de ensinar os cooperados os 

princípios do cooperativismo: “temos o Programa de Desenvolvimento em Gestão e Educação 

Cooperativista realizado para os cooperados, com o objetivo de aumentar a participação do 

cooperado e trazer junto ao mesmo o sentimento de pertencimento à cooperativa. É fator 

primordial que cada cooperado entenda o seu papel dentro da cooperativa e o valor do seu 

trabalho que muito contribui para o sucesso do cooperativismo, exercendo inclusive como 

identidade de dono e não como usuário de serviços”.  

Apesar desse discurso de participação, o dia a dia mostra a dominância de uma 

governança hierárquica, quando menciona que a atuação do Diretor Presidente está 

hierarquicamente relacionada às decisões do Conselho de Administração como representante 

dos cooperados. O sujeito afirma que a dimensão da cooperativa e o número expressivo de 

cooperados dificulta o engajamento de todos nos processos decisórios do grupo e de uma 

possível governança colaborativa: “Como a cooperativa está em mais de 200 municípios e em 

diferentes regiões, a evolução das relações sociais varia de acordo com a evolução cultural e 

social de cada micro-região, não havendo atualmente estudos ou levantamentos para 

qualificar estas relações” e “a Cooxupé é composta por mais de quinze mil cooperados, o que 

inviabiliza qualquer tipo de controle sobre estas ações, sendo de responsabilidade dos 

cooperados a forma como fazem a gestão de seus recursos”. 



38 
 

O sujeito aponta a Cooxupé como facilitadora para os produtores: “o que cabe à 

cooperativa é buscar as melhores condições para aquisição de insumos e para a multiplicação 

do conhecimento de normas, técnicas, procedimentos e boas práticas de produção e gestão, 

que são disponibilizados aos cooperados em forma de campanhas, ações locais, parcerias, 

etc.” 

De forma mais clara que os discursos anteriores, as falas deste sujeito mostram a 

contradição entre o poder de decisão de um ator central e a tentativa de incluir um maior número 

de participantes nas decisões. É uma contradição de lógicas e objetivos, que tem como 

consequência a rara presença da governança colaborativa. Por outro lado, os sujeitos declaram 

que a qualidade de vida dos cooperados e os resultados comerciais estão diretamente vinculados 

à sua associação com a cooperativa.  

Considerando a análise dos dados, a conclusão sobre a pergunta da pesquisa é que não 

existem dados para associar os indicadores de resultados aos indicadores de governança 

colaborativa. 

 

Entrevistado 5 

O entrevistado 5 é técnico de exportação e comercialização e, tal como o sujeito 4, no 

seu discurso afirma a existência de uma equipe técnica que toma as decisões, a partir das quais 

são apresentadas apenas opções a serem escolhidas pelos cooperados: “as principais ações são 

de iniciativa do departamento de inovação e as decisões ficam a cargo dos gestores desse 

setor”. O discurso indica a presença de hierarquia de decisões, exemplificada na frase: “mas a 

última palavra é sempre do presidente” e também “tudo é controlado”.  

Nessa linha de hierarquia também se menciona o conselho de ética, que delibera acerca 

de temas como punições, por exemplo, sem que haja participação direta dos cooperados. 

O discurso é convergente com as falas dos sujeitos anteriores, sobre a rara presença de 

governança colaborativa e a constatação dos benefícios que a cooperativa oferece aos 

cooperados, melhorando sua qualidade de vida. 

Considerando a análise dos dados, a conclusão sobre a pergunta da pesquisa não sustenta 

a proposição da presença da governança colaborativa e de possível associação desta com os 

indicadores de resultados. 

 

Entrevistado 6 

O entrevistado 6 é ex funcionário da Cooxupé e seu discurso vai de encontro ao exposto 

pelo entrevistado 4, afirma que “a Cooxupé ajuda muito os cooperados, tornando as coisas 



39 
 

mais fácies, principalmente para os pequenos produtores e mais simples que tem pouco 

conhecimento técnico”. Assim como os sujeitos anteriores, a entrevistada vê a empresa com 

uma estrutura forte e devido a sua dimensão, capacidade técnica e poder econômico, como uma 

direcionadora até mesmo em questões políticas: “até mesmo a prefeitura segue as orientações 

dos técnicos da Cooxupé, pois confia na organização e em sua capacidade técnica”. Também 

vê a relação com os parceiros como vantajoso para eles, aumentando assim, ainda mais o poder 

de negociação com estes, “sobre os stakeholders, quem não quer ser parceiro da Cooxupé? A 

Cooxupé é referência no mercado” e também deixa claro a presença de uma governança 

hierárquica quando diz que “os outros atores em sua maioria são dependentes da Cooxupé e 

por isso ela acaba dando todas as ordens”. 

A resposta da pesquisa, portanto, continuou sem variações, atingindo-se o critério de 

exaustão. 

 

4.2.2.1 Resposta ao problema de pesquisa a partir das entrevistas 

No discurso dos entrevistados, pode-se inferir que equipes técnicas e administrativas da 

cooperativa tomam as iniciativas (tais como datas de reuniões, os locais), num sistema mais 

hierárquico e numa relação de confiança dos cooperados para com ela. Entretanto, é importante 

mencionar que na visão dos entrevistados não existe uma rede de organizações, porque fora da 

Cooxupé se entende que as relações são basicamente comerciais, isto é, seguindo um formato 

de mercado, de competição, de preços, de barganhas, inclusive com os órgãos do governo.  

A cooperativa é o ator central que dita a governança e seus braços se estendem para bem 

longe geograficamente, lá em pequenos municípios onde existe um ponto de representação da 

cooperativa e os cooperados adotam postura passiva, aguardando as decisões da matriz. 

Por causa disso, são praticamente inexistentes os exemplos de governança colaborativa, 

mesmo dentro da Cooperativa, onde a hierarquia é dominante. Os resultados se devem à atuação 

da cooperativa no mercado, oferecendo benefícios econômicos e sociais aos cooperados. 

Assim, a proposta de encontrar indicadores de governança colaborativa não se realiza e 

também não se encontraram evidências de associação entre a governança colaborativa e os 

resultados. 

 

4.2.3 Apresentação e análises dos questionários 

Foram obtidas 33 respostas, sendo 53% de cooperados, 22% de colaboradores da 

Cooxupé, 11% de agentes públicos, 9% de fornecedores e 5% de clientes. 
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A linha geral de respostas apresenta dominância de concordância (soma das respostas 

de concordo totalmente + concordo) sobre a existência, a clareza e a operação de mecanismos 

de controle e incentivo das ações coletivas. Em mais de um caso, por exemplo na questão 1.1 - 

existem regras bem definidas para entrada de pessoas, a concordância é de 100%.  

Este dado indica consciência dos respondentes sobre quais regras estão presentes na 

rede. 

Por outro lado, as respostas sobre a origem das regras apresentaram divergência, ora 

com os respondentes afirmando concordância que eles próprios fizeram as regras, ora 

discordando sobre serem os agentes dessas regras. Por exemplo, sobre o item anterior, 1.1 – 

regra de entrada de pessoas, 87% afirmaram que foram eles mesmos que determinaram essas 

regras. Já o indicador 2.1- sobre a clareza da organização formal da rede obteve 100% de 

concordância sobre sua existência e 49% de desconhecimento sobre a origem da regra. Um 

terceiro exemplo: o indicador 3.1- sobre regras de controle no trabalho, obteve 100% de 

resposta sobre sua existência e clareza e 45.4% de respostas de discordância sobre o próprio 

grupo ter feito essa regra. 

Esses dados indicam a existência de atores institucionais dominantes que decidem as 

regras das ações coletivas. Essa linha de conclusão é convergente com os dados colhidos de 

fontes secundárias e de entrevistas técnicas descritas ao início deste capítulo, bem como dos 

discursos que afirmam que a participação em reuniões coletivas ocorre com um número 

reduzido de cooperados, os quais, posteriormente, respondem no questionário que não se veem 

fazendo parte (e de fato não fazem) das decisões sobre as regras. 

A partir da matriz Excel, com os lançamentos das respostas, construiu-se outra planilha 

com as somas das frequências das respostas para cada ponto da escala Concordo Totalmente- 

código cd_tot, Concordo- código cd, Nem concordo, nem discordo- código nem/nem, 

Discordo- código dc, Discordo totalmente- código dc_tot. O resultado pode ser visto no Quadro 

4. 
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Quadro 4 – Soma da frequência de respostas dos indicadores do caso da rede da Cooxupé 

SOBRE A EXISTÊNCIA DA GOVERNANÇA 

1- inclusão e exclusão cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

1.1 inclusão 33 0 0 0 0 

1.2 exclusão 32 0 1 0 0 

2- coordenação cd tot cd nem/nem disc disc_tot 

2.1 org. formal do grupo 21 12 0 0 0 

3- controles cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

3.1 regras controle trabalho 8 25 0 0 0 

4- operações cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

4.2 troca e empréstimo de recursos 8 20 4 1 0 

4.4 forma de decisão 3 24 5 1 2 

4.7 regras preços e lucros 6 24 2 0 1 

6- incentivos e recompensas cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

6.1 fundo de emergência  1 28 4 0 0 

8- ambiente seguro cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

8.1 seguir_regras 0 5 12 15 1 

SOBRE A GOVERNANÇA COLABORATIVA (fomos nós mesmos que criamos) 

1- inclusão e exclusão cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

1.1.a inclusão 29 0 2 2 0 

1.2.a. exclusão  15 9 7 1 1 

2- coordenação cd tot cd nem/nem disc disc_tot 

2.1.a organização estrutura papéis 2 11 15 5 0 

3- controles cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

3.1.a regras controle trabalho 1 7 10 14 1 

4- operações cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

4.4.a modos decisão 1 16 15 1 0 

4.7.a regras sobre preços e lucros 2 10 17 4 0 

6- incentivos e recompensas cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

6.1.a fundo emergência  2 22 6 3 0 

SOBRE OS RESULTADOS 

A1-Resultados comerciais cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

A1 evolução ganhos individuais 7 23 3 0 0 

B1. Qualidade de Vida cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

B1. Ações grupo na qualidade de vida 10 21 2 0 0 

Resultados Sociais cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

C1 evolução união do grupo 9 19 5 0 0 

C5 evolução uso dos recursos 9 23 1 0 0 

C.7.1 evolução comprometimento 7 21 5 0 0 

Fonte autora 2020 

  A partir das frequências, foram construídos os gráficos para cada indicador das três 

partes, isto é, das categorias importantes de pesquisa. A parte que trata da presença/existência 
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dos mecanismos de governança, a parte que trata das respostas sobre o próprio grupo ter 

construído as regras e a parte que trata dos resultados. 

Os gráficos de cada parte são mostrados a seguir. 

Figura 6 - Frequência da existência de governança na rede da Cooxupé 

 

Analisando os gráficos sobre a presença da governança, verifica-se que existe clara 

tendência de concordância sobre a existência dos mecanismos de ações coletivas. A única 

divergência está no item 8.1 – seguir regras, com dominância de discordância. O resultado pode 

ser explicado como uma possível inferência do respondente sobre o universo das organizações 

do negócio, já que no âmbito especifico da rede em torno da Cooxupé as respostas são de 

concordância e legitimação das regras. 

Em seguida apresentam-se os gráficos sobre as respostas de criação do próprio grupo. 
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Figura 7 - Frequência da existência de governança colaborativa na rede da Cooxupé 

 

A análise dos gráficos indica que os respondentes concordam que são os responsáveis e 

que participam da criação dos mecanismos de inclusão e exclusão (item 1) e dos mecanismos 

de incentivos (item 6). Já sobre os itens 2 – coordenação e 3 – controles, os sujeitos respondem 

não terem participação. Finalmente sobre o item 4 – operações, há uma divisão entre os que 

concordam e os que não tem opinião. 

Uma possível explicação para os resultados, é que como a maioria dos respondentes é 

de cooperados, estes podem ter respondido os itens 1 e 6 pensando nas suas relações com a 

cooperativa e os itens 2, 3 e 4 para as relações na rede, uma vez que os demais atores tem 

relações predominantemente comerciais e trabalhistas com o ator principal. 

Finalmente, apresentam-se os três gráficos de resultados. 
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Figura 8 - Frequência dos resultados na rede da Cooxupé 

 

Sobre os resultados as três variáveis mostram dominância de respostas de concordância. 

 

4.2.4 Resposta da pergunta de pesquisa sobre o caso da rede da Cooxupé 

As análises indicam a seguinte linha de resposta para a pergunta da pesquisa: não se 

encontraram evidências de possível associação entre a governança colaborativa e os resultados 

na rede na qual está inclusa a cooperativa Cooxupé, que é o ator dominante. 

A cooperativa contribui para os resultados aos outros atores da rede, tais como os 

cooperados e o governo local, com regras que funcionam, com uma governança que podemos 

chamar de hierárquica. Nos discursos não houve relato de conflitos ou tensões sobre as regras 

criadas pela cooperativa.  

A análise dos dados das três fontes indicou convergência sobre a origem das regras, 

estabelecidas pela cooperativa; uma certa passividade dos cooperados em participar e discutir 

essas regras; e a declaração de resultados positivos. 

A Cooxupé, entre os seus stakeholders, é o “leão da rede”, expressão essa que para 

Zaccarelli et al. (2008) seria a empresa que está na posição central na rede.  

A alta taxa de concordância sobre a existência de mecanismos e a não dominância de 

respostas sobre o próprio grupo ter criado esses mecanismos, mostram que a governança 

colaborativa é pouco desenvolvida no grupo, ou seja, a participação do grupo na criação das 

regras é rara. Dessa forma, não se encontraram evidencias da relação entre governança 

colaborativa e resultados. Comentou-se sobre os resultados crescentes dos cooperados em 
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função do apoio da cooperativa, mas não houve exemplos de construção de regras relacionadas 

a esse crescimento de resultados. 

Considerando o conjunto de dados, incluindo as frequências de respostas dos 

indicadores, retorna-se ao desenho da pesquisa, agora com os resultados lançados. A Figura 9 

mostra os indicadores mais frequentes e mais valorizados pelos sujeitos. As linhas pontilhadas 

mostram as relações que foram estabelecidas nos discursos. Apenas duas relações foram 

claramente estabelecidas. 

Conforme a linha geral de interpretação já colocada, a figura indica raridade de presença 

da governança colaborativa. O ator principal decide a maioria das regras e depois coloca em 

assembleia. 

Figura 9:  Desenho do resultado da pesquisa da rede do ator Cooxupé 

 

Fonte:  Autora, 2020 

 

A proposição não foi sustentada. Por outro lado, foi possível verificar a influência da 

governança hierárquica sobre o modo de funcionamento da rede, sobre a confiança dos 

cooperados nas decisões da cooperativa e os resultados positivos. 

O resultado sugere mais estudos sobre redes onde existe um ator central, seja uma 

cooperativa, ou de outra natureza; comparadas com redes onde não há um ator central e as 

variações da governança colaborativa, a governança hierárquica e os resultados obtidos. 
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4.3 O caso da rede de Juruaia 

Juruaia é um município do sudoeste de Minas Gerais, com uma extensão de 219,512 

km² e população é estimada em 10.563 habitantes segundo o IBGE (2019), conhecida como a 

Capital da Lingerie. Devido ao empreendedorismo de seus empresários, apoio de colaboradores 

e parceiros que acreditam e valorizam o desenvolvimento econômico e social da comunidade 

local, o município é o terceiro maior polo fabricante de moda intima do país.  

De acordo com o presidente da ACIJU- Associação Comercial e Industrial de Juruaia, 

a cidade oferece oportunidade de trabalho para todos os municípios vizinhos, uma vez que gera 

cerca de 5000 empregos. São mais de 200 confecções que faturam R$ 15 milhões mensais, em 

vendas que se aproximam de 1,5 milhão de peças por mês.  

Através de fontes secundárias2, verifica-se que para atrair clientes e visitantes, além do 

investimento em inovação e da busca por se destacar cada vez mais no mercado de moda íntima 

do país, a ACIJU promove anualmente dois grandes eventos na cidade: a FestLingerie e a Feira 

de Lingerie de Juruaia (Felinju), esta última, cuja primeira edição realizou-se em maio de 1998 

com o objetivo de apresentar aos clientes as novidades da lingerie de qualidade que em Juruaia 

são confeccionadas e este ano está em sua 23ª edição, é conhecida nacionalmente. Por outro 

lado, a FestLingerie, que também é um evento de grande porte, foi criada em 2005 para divulgar 

o polo e para as empresas locais fazerem o lançamento de novas coleções para conquistar novos 

mercados. A FestLingerie traz para as ruas da cidade um clima cultural com a apresentação de 

bandas, teatros, danças e grupos de seresta, o que atrai vários clientes e visitantes para o 

município além de motivar a cultura local, mostrando a existência de integração entre práticas 

comerciais e sociais.  

Sobre a questão se a cidade constitui um cluster, buscou-se a definição original de Porter 

(1998a e 1998b). Segundo o autor, um cluster pode ser definido como uma concentração 

geográfica de atores interligados de um determinado setor e instituições de suporte (como, por 

exemplo, universidades, ou associações empresariais), que competem mas que também 

cooperam e que estão ligados por atuarem no mesmo ramo de negócios, e que surgem com o 

apoio de instituições públicas, como as prefeituras e o Sebrae.  

A história de Juruaia é um pouco diferente nesse quesito de apoio de entidade pública, 

pois o movimento nasceu dos lojistas, que organizaram a Associação Comercial local e com o 

sucesso obtido receberam apoio público. O caso indica a importância da organização dos atores, 

 
2 www.aciju.com.br 
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de forma mais independente da proteção e ajuda pública, sendo evidência da existência de 

governança colaborativa, tema da dissertação.  

A operação do cluster de Juruaia funciona efetivamente em virtude da sua estrutura 

formal e consolidada. A ACIJU está no centro dessa estrutura, pois é ela quem realiza e 

desenvolve as ações do polo. A ACIJU foi criada no ano de 1997 e, logo no ano seguinte foi 

realizada a primeira FELINJU, que é a principal feira da cidade com a participação de todos os 

empresários locais do ramo, constituindo um dos grandes exemplos de governança colaborativa 

na rede. O reconhecimento oficial de Juruaia como um cluster ocorreu em 2010.  

Outro fator importante é que, apesar dos laços fortes com a prefeitura e o poder público, 

as empresas e a própria associação seguem um princípio de independência, conforme afirma o 

presidente da ACIJU. Em entrevista, ele afirmou que, além da criação da associação comercial, 

da FELINJU e de diversos eventos que foram criados, como a Quinzena da Calcinha, Fest 

Lingerie, Outlet Juruaia e Quinzena do Sutiã, existem dois fatores que impulsionam o 

desenvolvimento do negócio na cidade: (a) o forte empreendedorismo presente nos empresários 

locais; (b) a existência de diversos outros grupos de negócios dentro da Aciju, de atividades 

divergentes, mas relacionadas à produção de moda intima, como a Toque Brasil e Câmara da 

mulher. É um conjunto de ações que evidenciam a existência da governança colaborativa, com 

vários acordos, arranjos e inovações criados entre os próprios atores.   

A Toque Brasil é um exemplo de subrede que costura acordos. É um grupo de 

negociação e compra de matéria-prima, criada pela necessidade de um grupo de empresários 

sobre agir em conjunto para um melhor poder de compra. O presidente da ACIJU, que também 

faz parte da Toque Brasil, explicou que anteriormente um aviamento que custava em média 

R$10,00, agora é comprado por R$6,00 devido ao poder de negociação que o grupo conseguiu. 

É um exemplo de resultado alcançado pela governança colaborativa. O fato indica a consciência 

de ação coletiva entre alguns empresários, apesar da concorrência existente. Eles entendem que 

a união coloca Juruaia em evidência, e que fazendo eventos vão atrair a mídia e as pessoas para 

visitarem e comprarem suas marcas.  

Destaca-se o fato que no início o polo contava com apenas duas empresas e hoje conta 

com toda a cadeia de produção e esse fato foi acontecendo conforme as iniciativas se 

sucederam, fortalecendo a produção de lingeries em Juruaia, tais como a realização de eventos 

sendo o principal deles a FELINJU, a parceria com entidades como o Sebrae, parceria com os 

poderes públicos como prefeitura e câmara municipal, iniciativas privadas com fornecedores e 

indústrias de matéria prima, a criação e atuação da ACIJU, cuja importância merece destaque, 

pois além da forte parceria, ela é um dos atores centrais da rede.   
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Entre outras ações, a ACIJU profissionalizou os trabalhadores, ofertando vários cursos 

como de costura, modelagem, desenvolvimento de coleção e ajudando as empresas a se 

aprimorarem cada vez mais, fazendo mais uma vez a interação entre ações de desenvolvimento 

social e maior desempenho nos negócios.  

Dados de fontes secundárias e a entrevista com o presidente de ACIJU indicaram que a 

cidade tem lideranças femininas que motivam as pessoas e os demais empresários da cidade. 

Em entrevista técnica com uma empresária líder, que é um ícone na cidade, foram coletados 

dados sobre os princípios do cooperativismo e associativismo, sendo a empresária 

incentivadora e mentora do empreendedorismo local. A empresária idealizou a formação da 

ACIJU, foi seu primeiro presidente e criou a maior feira de lingerie da cidade. 

A difusão dos princípios cooperativos e associativos dessa empresária impulsionou o 

progresso do cluster, com o princípio básico que a união dos empresários locais é o fator de 

sucesso do comércio local. Além da importância dessa liderança, os dados indicam que o cluster 

de Juruaia foi desenvolvido a partir do trabalho de outras lideranças que foram se unindo para 

conseguirem seu destaque no mercado. Os dados tratam dos princípios de manter sempre viva 

a consciência de que juntos podem ir mais longe, independentemente de suas diferenças. 

4.3.1 Mapa de ligações da rede de Juruaia 

Os dados coletados permitiram construir o gráfico das ligações dos atores. A Figura 10 

mostra o resultado. As ligações indicam a liderança de duas confecções na rede, além das 

associações que recebem muitas conexões e aparecem como atores centrais.  

Essas confecções que figuram como líderes foram as pioneiras da rede e partiu de 

iniciativa delas a criação da ACIJU, que anteriormente não tinha na cidade e tornou-se uma 

importante organização de apoio aos empresários locais. A partir da criação da ACIJU, os 

empresários conseguiram se organizar melhor. Outros dois desdobramentos da ação dessas duas 

líderes, junto com a ACIJU, foi a criação da Toque Brasil que é um grupo organizado para 

compras de materiais e suprimentos para todos os integrantes do grupo com o objetivo de 

aumentar o poder de negociação de seus integrantes e a CME- Câmara da Mulher 

Empreendedora, que trata da participação e colaboração social do grupo no município.  

O nome CME - Câmara da Mulher Empreendedora deve-se ao fato de a grande maioria 

dos empreendimentos da cidade serem liderados por mulheres. Esse grupo organiza ações 

sociais, eventos de promoção à saúde, capacitações, entre outros eventos de promoção social 

local. A história dessas ações, movimentos e criação de associações é uma evidência da 
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presença da governança colaborativa, pois, conforme os dados coletados, tudo era conversado, 

discutido, acertado, reajustado e implementado entre todos que quisessem participar. 

Figura 10 – Estrutura de ligações do caso da Rede de Juruaia 

 

 

A união dos empresários de Juruaia, vem se fortalecendo cada vez mais, segundo 

informações da ACIJU, incluindo o desenvolvimento de uma marca própria a ser adotada por 

todos. De iniciativa da Secretaria de Industria, Comercio e Turismo da cidade, em conjunto 

com a Associação Toque Brasil, a Capital da Lingerie agora virou uma marca própria a ser 

usada por todos e terá subsídio da Prefeitura Municipal durante um ano, sendo R$15.000,00 

reais mensais para serem utilizados na divulgação do polo. Essa verba inicialmente era de R$ 

5.000,00 reais, mas com a organização dos grupos como Toque Brasil em parceria com a ACIJU 

e a CME, conversando e pressionando os órgãos públicos, foi possível triplicar esse valor.  

O objetivo principal da marca é fortalecer a economia e o comércio local, reforçando a 

união dos empresários de Juruaia, visando dar maior visibilidade aos produtos produzidos na 

cidade, mostrando que a união é um dos principais diferenciais. A logomarca será utilizada por 

lojas, eventos, ações promocionais, nos pontos turísticos, hotéis, folhetos e materiais de 

divulgação em geral. 

Segundo o presidente da Aciju, a nova marca, apresentada na Figura 11, que remete a 

uma renda, matéria prima das lingeries; é composta por pessoas de mãos dadas que formam 

corações simétricos, remetendo à qualidade, união e amor à lingerie.  
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Figura 11 – Nova marca da atividade principal em Juruaia  

 

 

4.3.2. Análise das entrevistas 

Foram realizadas quatro entrevistas com atores importantes da rede de Juruaia. As 

entrevistas seguiram todos os padrões éticos, incluindo o anonimato, de tal forma que os 

entrevistados serão nominados entrevistado 1, entrevistado 2, entrevistado 3 e entrevistado 4. 

 

Entrevistado 1 

O entrevistado 1 faz parte da diretoria da associação dos lojistas locais e seu discurso 

foi voltado para a união e trabalho de uma parte dos empresários. Ele atribui a organização e o 

desenvolvimento do comercio local à esse grupo: “temos um grupo pequeno ainda, na casa de 

dezenas de empresários locais, que se organizaram e trabalham para o crescimento do 

comercio local”.  

Em seu discurso há indícios que a governança colaborativa influencia nos resultados 

quando diz “a partir do momento que nos unimos e nos organizamos, foi possível conseguirmos 

maior competitividade e melhores resultados frente aos que não quiseram participar do 

grupo”. Essa afirmativa sustenta a proposição defendida neste trabalho sobre a relação entre 

governança colaborativa e resultados comerciais. Ainda nessa linha, o entrevistado comenta 

que aqueles que não aderiram ao grupo da associação seguem uma lógica de competição 

isolada. Em muitos casos alguns lojistas encerram suas atividades: “muitos não querem fazer 

parte do grupo porque são pessoas que estão aqui apenas pelo oportunismo comercial e 

acabam por fechar seus comércios quando não conseguem atingir o resultado esperado”. 
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Entre as ações coletivas realizadas por esse grupo, pode-se destacar a compra coletiva 

de matéria prima para a produção têxtil. Para realização dessa compra este grupo restrito se 

legalizou com o nome “LC Brasil”. 

Também discursa que esse grupo é constituído pelos empresários mais antigos e que são 

eles que organizam os eventos e ações sociais ligadas ao comercio local, dando a eles o crédito 

pelo crescimento do cluster: “nós somos os pioneiros, organizamos todo o comercio local, a 

associação comercial e criamos diversos eventos para divulgar a cidade e o comercio local e 

atrair mais compradores, transformando a cidade no que ela é hoje, o primeiro APL de lingerie 

mineiro reconhecido pelo governo do Estado”. 

Esta última fala indica a relação entre um grupo que cria mecanismos de ações 

comerciais e coletivas e os resultados comerciais e sociais.   

Considerando a análise dos dados, a conclusão sobre a pergunta da pesquisa é que há 

evidências de governança colaborativa e da associação desta com os resultados a partir de um 

subgrupo com laços mais fortes dentro da rede. O Quadro 5 mostra os indicadores mais 

valorizados no discurso do entrevistado e que foram associados.  

Quadro 5 - Associações entre indicadores no discurso do entrevistado 1 

Governança colaborativa Resultados 

2 – Coordenação 

6 – Incentivos e Recompensas 

8 – Ambiente Seguro 

A1 – Evolução de ganhos 

A4 – Volume de vendas 

B5 – Incentivos para agir em grupo 

C1 – Evolução da união do grupo 

C5 – Uso dos recursos disponíveis 

C6 – Participação em atividades sociais 

 

Entrevistado 2 

O entrevistado 2 é um empresário local que faz parte do grupo mais unido. O discurso 

do ator converge com o dos entrevistados anteriores no que tange em relação à participação 

desse grupo mais organizado, afirmando que ele permitiu que o seu negócio se tornasse mais 

atrativo: “nós conseguimos nos unir e montar um grupo que com o apoio da associação 

comercial se tornou bastante forte, nós conseguimos comprar juntos insumos para produção, 

fazer marketing e eventos com menor custo individual aumentando a nossa competitividade.” 

O entrevistado também fala das relações dentro do grupo, relatando que há indícios de 

governança colaborativa: “as nossas decisões são tomadas em conjunto, mas somos como uma 

família, nem sempre todos concordam com tudo, mas sempre é seguido a maioria, não é porque 

divergimos em algumas opiniões que deixamos de nos apoiar”. 

 O entrevistado 2 reafirma em seu discurso o que foi anteriormente apontado pelo 

entrevistado 1, a existência de outros empresários, que apesar de fazerem parte da rede não 
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participam das decisões, “gostaríamos que o grupo fosse ainda maior, mas infelizmente temos 

muitos empresários que estão aqui apenas pela oportunidade do negócio, alguns não 

participam nem mesmo da associação comercial, mas ainda assim são convidados a participar 

dos nossos eventos como feiras, desfiles, mas eles não participam da organização”. 

Em relação à pergunta da pesquisa, a análise do discurso do entrevistado 3, nos leva a 

concluir que existem evidências de governança colaborativa influenciando resultados 

comerciais e sociais, restritas, no entanto, ao subgrupo com laços mais fortes. Outros 

empresários pouco participantes, com laços fracos, parecem não usufruir dos mesmos 

resultados. Os dados confirmam a proposição do trabalho. 

 

Entrevistado 3 

O entrevistado 3 é empresário da rede e não faz parte do subgrupo organizado 

mencionado pelos entrevistados 1 e 2.  

O discurso geral do sujeito é de sentir certa exclusão do grupo dominante, o qual obtêm 

vantagens só acessíveis à esse subgrupo: “alguns empresários aqui tem uma panela e acabam 

tendo vantagem em relação à nós que estamos fora, em geral eles são daqui mesmo e acabam 

decidindo quase tudo porque eles tem o apoio da prefeitura e da associação comercial”.  

O entrevistado discursa sobre as diferenças comerciais quando se está dentro ou fora 

desse subgrupo: “nós que viemos de fora, temos algumas desvantagens como por exemplo o 

valor dos alugueis dos imóveis comerciais que são muito caros enquanto os mais antigos são 

donos do seu ponto e isso faz com que eles possam ter preços mais atraentes”.  Também 

discursa que devido à restrição de informações não sabe mensurar se é vantajoso ou não fazer 

parte do grupo: “eu penso que o investimento deve ser grande, pois fazem muita promoção e 

propaganda mas em termos de retorno eu não sei como é e como seria para a minha empresa”. 

O discurso do entrevistado permite construir o Quadro 6 das variáveis presentes.  

Quadro 6 - Associações entre indicadores no discurso do entrevistado 4 

Governança colaborativa Resultados Linha do discurso 

1 – Critério de inclusão e exclusão 

3 - Controles 

5 – Acesso à informação 

7 – Equidade 

A – Resultados comerciais 

B – Resultados sociais 

C6 – Participação em atividades 

sociais 

O entrevistado discursa que o 

grupo dominante dita os 

critérios de inclusão, os 

controles e o acesso à 

informação, numa relação de 

não equidade com os outros 

empresários. Por causa disso, 

esse subgrupo obtêm mais 

vantagens que os outros. 
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Com o discurso do entrevistado, pode-se afirmar que a proposição se confirma quando 

se considera o subgrupo LC Brasil. Os acordos e ajustes que esse subgrupo realiza influenciam 

os resultados comerciais e sociais. 

  

Entrevistado 4 

Facilidades de contatos levaram a se realizar uma entrevista com um comprador habitual 

da cidade, que conhece bem as rotinas do comércio local.  

O entrevistado é um cliente do cluster que compra produtos na cidade para revenda no 

estado de São Paulo. Seu discurso converge com o do entrevistado 1 ao afirmar que sempre 

procura os lojistas que fazem parte do grupo organizado: “eu e os demais compradores que 

viemos na excursão fazer as compras sempre buscamos fazer nossas compras com os mesmos 

lojistas x, y, z (o entrevistado menciona o nome dos lojistas mais antigos e/ou que fazem parte 

do subgrupo LC Brasil) porque eles oferecem os melhores produtos e preços”. 

Durante a entrevista o sujeito descreveu vários exemplos do seu relacionamento 

comercial e da confiança na negociação com os lojistas desse subgrupo. Os exemplos se 

relacionavam com o preço, qualidade do produto e facilidade de recebimento da mercadoria. 

Esses exemplos indicam que a força dos laços se estende para além do subgrupo, chegando aos 

seus compradores. 

A conclusão da pergunta de pesquisa, analisando o discurso do entrevistado 2, reafirma, 

conforme o entrevistado 1, que há indícios da existência de indicadores de governança 

colaborativa e de sua influência nos resultados. Pode-se ressaltar o indicador 4. Mecanismos de 

Operação, subitem de atendimento ao consumidor (que não está listado no quadro de variáveis) 

relacionado aos indicadores A2 – Melhorias de Processos, A3 – Oferta de Novos Produtos e 

A4 – Oferta de Serviços. 

Nesta entrevista surgiu uma relação não prevista no quadro dos indicadores, dentro do 

item 4, que se refere ao atendimento ao consumidor. Talvez seja interessante e necessário 

adicionar o indicador 4.8 – Atendimento ao Consumidor em pesquisas futuras. 

 

A análise do conjunto das entrevistas indica que existe um subgrupo com laços mais 

fortes cujos atores se esforçam em ações sociais e comerciais e formam um grupo coeso, com 

características de grupo fechado, ou seja, é um grupo de empresários mais antigos no negócio, 

da própria cidade, que domina as ações.  
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Os dados indicam que existe outro grupo de atores com laços mais fracos que acaba 

agindo de uma forma comercial tradicional, de competição isolada, e que não tem muitas 

chances e condições de entrar nesse subgrupo.  

Considerando a proposição deste trabalho, existem evidências de que quando um grupo 

desenvolve a governança colaborativa, como o caso do subgrupo LC Brasil, surgem melhorias 

sociais e comercias, quando se compara com o outro grupo com atuação comercial tradicional. 

Dessa forma a existência desse subgrupo sustenta a proposição deste trabalho.  

 

4.3.3. Apresentação e análise dos questionários. 

 Foram obtidas 22 respostas dos questionários, sendo 19 proprietários de lojas, 1 da 

associação local, 1 do governo e 1 prestador de serviço. Os dados foram tabulados numa 

planilha Excel e as respostas de cada sujeito foram lançadas. A partir dessa matriz construiu-se 

outra planilha com as somas das frequências das respostas para cada ponto da escala Concordo 

Totalmente- código cd_tot, Concordo- código cd, Nem concordo, nem discordo- código 

nem/nem, Discordo- código dc, Discordo totalmente- código dc_tot. Os resultados são 

mostrados no Quadro 7. 

Quadro 7 - Soma da frequência de respostas dos indicadores da rede de Juruaia 

SOBRE A EXISTÊNCIA DA GOVERNANÇA 

  cd_tot cd nem/nem disc disc_tot 

1 inclusão e exclusão 1 2 3 4 5 

1.1 inclusão 2 12 2 4 1 

1.3 desligamento  0 1 2 16 2 

1.4 proibição comportamento 1 5 1 12 2 

2 coordenação           

2.1 organ. formal grupo 9 11 0 0 1 

3 controles           

3.1 regras controle trabalho 0 3 2 15 1 

3.3 transp. Informação 0 6 10 5 0 

3.4 regras punições 0 2 3 16 0 

4 operações           

4.2.1 regras reuniões 3 17 0 1 0 

4.2.2 regra desenvolv. negócio 0 0 1 19 1 

4.3 compartilham. recursos 0 16 2 2 1 

4.4 forma de decisão 4 16 1 0 0 

4.5 transparência ações 3 17 0 1 0 

4.6 regras desemp. empresas 0 9 0 11 1 

4.7 regras preços e margens 0 0 1 18 2 

5 acesso informações           
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5.1 acesso exclusivo informaç. 3 17 1 0 0 

6 incentivos e recompensas           

6.1 fundo emergência 0 0 1 19 1 

6.2 regras cursos e capacitaç. 1 19 0 1 0 

6.3 gratificação fim ano 1 4 1 13 2 

7 equidade           

7.1 equidade 1 19 0 0 1 

7.2 equidade de voto 1 19 1 0 0 

8 ambiente seguro           

8.1 regras aceitas por todos 0 4 2 15 0 

8.2 somos grupo unido 0 9 0 11 1 

8.4 confça e ajuda entre atores 0 16 3 1 1 

SOBRE A GOVERNANÇA COLABORATIVA (fomos nós mesmos que criamos) 

1 inclusão e exclusão           

1.1.a inclusão 0 2 2 15 2 

1.3.a desligamento 0 2 3 14 2 

2 coordenação           

2.1.a organização formal 9 11 0 1 0 

2.2 regras sobre cargos 8 13 0 0 0 

2.3 poder do presidente 0 0 1 17 3 

3 controles           

3.1 controle trabalho 0 3 3 14 1 

3.4 regras punições 0 3 3 15 0 

4 operações            

4.2.1.a regras reuniões 3 16 1 1 0 

4.2.2. regras desenvolv. negócio 0 1 4 15 1 

4.4.a modo decisão  4 16 0 1 0 

4.6.a regras desemp. empresas 0 9 5 7 0 

4.7.a regras preços e margem 0 1 8 10 2 

5 acesso informações           

5.1.a acesso exclusivo informaç. 2 18 0 1 0 

6 incentivos e recompensas           

6.1.a fundo de emergência 0 0 6 14 1 

6.2.a regras cursos e capacitaç. 1 20 0 0 0 

6.3.a gratificação fim de ano  0 5 4 11 1 

7 equidade           

7.2.a equidade de voto 2 18 0 1 0 

SOBRE OS RESULTADOS 

A. comerciais           

A1 progresso empresa 1 16 3 0 1 

A2 ajustes e inovações 1 19 0 0 1 

A3 crescimento oferta produtos 1 19 0 1 0 

A4 crescimento vendas 1 19 0 1 0 
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B. sociais           

B1 qualidade de vida 0 7 4 9 1 

B2 capacitação, cursos, eventos 2 19 0 0 0 

B.3.1 ações sustentabilidade 1 19 1 0 0 

B.3.2 responsabilidade social 1 18 1 0 1 

B4 cursos e palestras para população 2 18 0 1 0 

B5 reuniões sociais 0 1 3 16 1 

C. rearranjos           

C1 união do grupo 0 13 2 5 1 

C3 troca informações 0 17 2 2 0 

C5 uso de equipamentos 0 20 0 1 0 

 

   A partir das frequências, foram construídos os gráficos sobre a existência da 

governança, presença da governança colaborativa e os resultados.  Os gráficos de cada parte 

são mostrados a seguir, nas Figuras 12, 13 e 14. 

Analisando os gráficos sobre a presença da governança verifica-se que existe dispersão 

nas respostas sobre concordância, ou discordância. Os indicadores 2 (coordenação), 4.2.1 

(agenda de reuniões), 4.3 (compartilhamento de informações), 4.4 (modo de decisão), 4.5 

(transparência), 5.1 (acesso à informação) e 7 (equidade) apresentam dominância de 

concordância. Já os indicadores 1 (critérios de inclusão e exclusão), 3 (controles), 4.2.2 

(desenvolvimento de novas tecnologias) e 4.7 (regras de participação) apresentam dominância 

de discordância. Os indicadores 6 (incentivos e recompensas) e 8 (ambiente seguro) não tem 

dominância estabelecida.  

Sobre os indicadores com resultados de discordância, é possível inferir a proximidade 

de significado dos itens 1 e 3. Na visão dos respondentes não existem controles claros (item 3), 

incluindo os critérios de inclusão e exclusão (item 1). Com o mesmo raciocínio pode-se 

aproximar os indicadores 5.1 e 7 no sentido de transparência e acesso às informações.  

Os resultados dos indicadores 4.2.2 e 4.7 mostram que não há acordo sobre formas de 

se trabalhar em conjunto, por exemplo, sobre preços dos produtos. Esta linha de discordância é 

coerente com a discordância dos indicadores 1 e 3.  

O conjunto dos indicadores aponta para ausência de mecanismos de controles que 

poderiam facilitar as ações coletivas. Os indicadores 6.1 (criação de um fundo de emergência) 

e 6.3 (gratificações) seguem a mesma linha de ausência de mecanismos de ações coletivas. Os 

indicadores 8.1 (cumprimento das regras) e 8.2 (união do grupo) fecham o conjunto de 

evidências de ausência de alguns tipos de mecanismos de governança.   
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 Figura 12.  Frequência da existência de governança na rede de Juruaia 

 

Em seguida apresentam-se os gráficos sobre as respostas de criação dos mecanismos do 

próprio grupo. 
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Figura 13. Frequência da presença da governança colaborativa na rede de Juruaia 

 

A análise dos gráficos indica variação de respostas, por exemplo, desde dominância de 

concordância no indicador 5.1.a, até variação em toda a escala, como nos indicadores de 

operações. Coerente com as respostas do bloco anterior, os indicadores 1 e 3 apresentam 

dominância de discordância.  

Considerando os indicadores com dominância de concordância, tais como 2.1a, 2.2, 

4.2.1a, 4.4a, 5.1a, 6.2a e 7 pode-se afirmar que os atores estão participando das decisões de 

ações coletivas. Por outro lado, os indicadores com dominância de discordância tais como 3, 

4.2.2, 4.7a e 6.1a mostram os limites para que o grupo consiga coesão e concordância.   
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Pode-se comentar sobre esse conjunto de dados que existem esforços de formação de 

grupo, mas também existem atores que pouco se comprometem com as decisões do grupo mais 

atuante. Por outro lado, pode-se comentar, conforme teorias de análise estrutural de grupo 

(BORGATTI, FOSTER, FOSTER, 2003; LAZEGA et al., 2012), que o grupo mais atuante 

pode ter levantado barreiras de inclusão de outros atores, mesmo com o discurso de abertura 

para quem quiser participar, conforme relatos nas entrevistas. 

Referente à pergunta da pesquisa, pode-se afirmar que, quando se considera o grupo 

mais atuante, existe associação entre a governança colaborativa e os resultados. Já, quando se 

considera a rede toda, os sinais de governança colaborativa são raros e não se consegue associar 

com resultados. 

Finalmente, apresentam-se os três gráficos de resultados. 

Figura 14. Frequência dos resultados na rede de Juruaia 
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O gráfico dos resultados comerciais mostra dominância de concordância. 

Independentemente de acordos, ou participações nas decisões (os dois gráficos anteriores), os 

respondentes percebem melhorias nos resultados de negócios. A mesma dominância se observa 

no gráfico sobre resultados de rearranjos. Os respondentes declaram que o grupo de lojistas se 

adapta às mudanças, troca informações e se capacita no uso de recursos. 

O gráfico dos resultados sociais é o x da questão. Quando se trata de responsabilidade 

social, sustentabilidade, capacitação, os respondentes concordam que a situação vem 

melhorando (indicadores b2, b.3.1, b.3.2 e b.4), mas, quando se trata de relações sociais a 

resposta é que ela não ocorre e não se desenvolve no grupo (indicadores b1 e b5). Considerando 

que o presente trabalho valoriza e utiliza a abordagem social como base para a emergência da 

governança colaborativa, o que determina os resultados das três ordens, pode-se interpretar que 

o grupo não desenvolveu essa rede de relacionamentos que possibilita a discussão de regras e 

obtenção de resultados.  

Como os dados foram obtidos em questionário online, sem identificação, não foi 

possível realizar análises de cluster. Pode-se supor, baseado nos dados de fontes secundarias e 

entrevistas, que os respondentes que pertencem ao grupo mais ativo provavelmente são os 

responsáveis pela frequência de concordância nos itens b1 e b5. Em outras palavras, a possível 

existência de um cluster “grupo mais unido”, versus “grupo mais amplo” poderia explicar a 

variação de frequências nesses indicadores sociais.  

 

4.3.4 Resposta da pergunta de pesquisa para o caso da rede de Juruaia  

Triangulando-se os dados de fontes secundárias, as análises das entrevistas e os 

resultados dos questionários, verifica-se que a rede de Juruaia apresenta um subgrupo mais ao 

centro, com laços fortes, com vários sinais de governança colaborativa. Este grupo é composto 

pelos empresários mais antigos da cidade, que também foram os fundadores e presidentes da 

associação local. 

Existe outro grupo na rede, que participa de algumas atividades, faz parte da associação, 

mas pouco interfere nas ações do grupo mais ativo. Os dados indicam que esses atores agem 

mais em função de uma visão de mercado, do que de propósitos mais coletivos. Em algumas 

raras frases, no entanto, mais de um sujeito expressou a intenção de participar mais ativamente 

das ações coletivas, mas não encontrou o caminho para entrar nesse grupo dominante. Essa 

tensão entre querer participar e não poder participar pode ter origem, segundo aqui se 

interpreta, em teorias que se referem a grupos fechados. Conforme autores dessa linha 

(CALDERÒN, De GOVIA,1973; LEWIN, 1973; ADORNO, HORKHEIMER, 1997), grupos 
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fechados criam barreiras à entrada de outros atores (por exemplo, negando informações 

importantes), ao mesmo tempo em que podem oferecer um discurso de democracia e abertura. 

Por último, um terceiro grupo, de proprietários com menos tempo no negócio, com o 

máximo de 3 a 4 anos na cidade, que agem essencialmente numa lógica de mercado, não fazem 

parte da associação e se instalaram na cidade apenas pela oportunidade de negócio. 

A existência desses três grupos distintos nas suas conexões e imersão na rede, cuja 

representação gráfica está bem clara na Figura 10, pode explicar a variação nas respostas sobre 

a existência de mecanismos e sobre o próprio grupo ter criado esses mecanismos, conforme se 

verifica nas figuras das respostas dos questionários. Considerando o objeto desta investigação, 

o ponto importante é que o subgrupo mais ativo, que apresenta mais exemplos de governança 

colaborativa, conforme se verifica nas entrevistas, é o que obtém melhores resultados 

comerciais, quando se compara com resultados dos outros atores, que tem menor participação 

na construção da governança.  

Considerando o conjunto de dados, incluindo as frequências de respostas dos 

indicadores, retorna-se ao desenho da pesquisa, agora com os resultados lançados. A Figura 15 

mostra os indicadores mais frequentes e mais valorizados pelos sujeitos. As linhas pontilhadas 

mostram as relações que foram estabelecidas nos discursos. A análise considerou os discursos 

dos atores do subgrupo que apresenta as evidências de governança colaborativa 

Conforme a linha geral de interpretação, já colocada, a figura indica que a presença da 

governança colaborativa é evidente no subgrupo que apresenta laços mais fortes. 

Figura 15 – Desenho do resultado da pesquisa da rede de Juruaia 

Fonte:  Autora, 2020 
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O resultado sugere mais estudos sobre redes em clusters onde existem e onde não 

existem subgrupos dominantes e a associação com os resultados obtidos. Secundariamente, 

sugere-se estudos sobre a influência de associações comerciais em clusters. No caso de Juruaia, 

a associação foi fundada por esses atores do subgrupo dominante e é quem centraliza as ações 

de marketing, de feiras, de eventos sociais reunindo os lojistas da cidade. Será que essa 

centralização é um dos motivos de outros atores não conseguirem participar mais efetivamente 

da governança? 
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5. CONCLUSÕES 

Este item está organizado de forma a apresentar a resposta da pesquisa e discutir os 

desdobramentos teóricos, metodológicos e empíricos dos resultados. 

Nas discussões sobre os fatores principais das redes, uma linha de autores afirma que a 

governança é o centro de organização e desenvolvimento das redes. Considerando essa 

afirmativa realizou-se uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório, 

investigando-se a relação entre a governança colaborativa e os resultados comerciais e sociais 

das redes, através de uma estratégia de casos múltiplos.  

Foram analisados dois casos, sendo o primeiro uma rede do negócio do café, na qual a 

Cooperativa Regional de Cafeicultores – Cooxupé é o ator principal, e o segundo caso é de uma 

rede de empresas de moda íntima da cidade de Juruaia, ambos em Minas Gerais.  

Sobre a rede na qual está envolvida a Cooperativa Cooxupé, a resposta da pesquisa é 

que não se encontraram sinais suficientes, tanto nos discursos, quanto nos questionários, da 

relação entre a governança colaborativa e os resultados da rede. Nessa rede existem sinais de 

uma governança hierárquica, a partir do ator principal, que decide as formas comerciais e as 

ações sociais dos cooperados e tem poder de influência sobre outros atores, tais como a 

prefeitura, concorrentes e sindicatos.  

Sobre a rede de organizações de Juruaia, a resposta da pesquisa é que existem sinais da 

relação entre a governança colaborativa e os resultados, tanto comerciais, quanto sociais da 

rede. No entanto, essa relação aparece num subgrupo constituído de antigos empresários, que 

agiram na formação e organização de um grupo. Existe um segundo subgrupo constituído de 

empresários que legitimam o grupo mandante e não criam problemas e resistências, mas 

também não participam das decisões.  

Interessante comentar que esse subgrupo mais atuante, com laços mais fortes, obtém 

melhores resultados comerciais, porque são mais conhecidos e mais procurados pelos 

compradores, em função de terem variedade de produto, preço competitivo, imagem de 

qualidade. Além disso, são os que organizam os eventos sociais da cidade, as feiras, cursos, 

campanhas, entre outras ações. As evidências sustentam a proposição da relação entre a 

governança construída pelo grupo e os resultados alcançados. 

Considerando a análise dos dois casos, a proposição não se sustenta integralmente, mas 

surgiram evidências de associação entre alguns indicadores, principalmente no caso de Juruaia, 

sobre os indicadores 2. coordenação e 4. operações influenciando os resultados comerciais e 

sociais. A rede do café mostrou um resultado diferente, com dominância da governança 
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dirigida, hierárquica, que foi afirmada estar associada aos bons resultados comerciais e uma 

condição de aceite dessa situação por parte dos outros atores. Em outras palavras, a governança 

hierárquica está relacionada aos resultados. 

A resposta da pesquisa indica que redes complexas (o negócio do café) com muitos 

atores (são milhares de cooperados) sinalizam a dificuldade de um processo social de 

participação dos atores, o que está em consonância com as afirmativas de Provan e Kenis 

(2008), sobre a necessidade da existência de uma governança formal em redes com muitos 

atores. Já no caso de Juruaia, o pequeno grupo de atores mais ativos (na ordem de 12) indica 

que a governança colaborativa tem sua importância para a formação e desenvolvimento das 

redes. Aqui, entre outros aspectos, se discute a variável tamanho da rede, conforme analisada 

por Wegner e Padula (2010). 

Um passo importante da metodologia consistiu na construção, ou ajuste de indicadores 

selecionados conforme as características das duas redes selecionadas. Sobre os indicadores, no 

caso da rede do café, tanto nas entrevistas, quanto nos questionários, os sujeitos valorizaram a 

existência da coordenação e do controle, mas afirmaram que não são eles (cooperados) que 

criam as regras, já que existe uma governança hierárquica, ou centralizada. 

Sobre os indicadores, no caso da rede de Juruaia, o que mais chama a atenção é a variável 

2. coordenação. Os dados indicam que os sujeitos reconhecem a existência de regras de 

coordenação, mas metade responde que foram eles que criaram e metade responde que não 

foram eles. Aqui se coloca em evidência a existência de subgrupos na rede, um dos quais é mais 

atuante, que decide regras e ações no negócio e no nível social, e outro subgrupo que aceita, 

legitima e segue as regras. 

Um limite do trabalho foi a dificuldade de contatar pessoas para a pesquisa, exatamente 

no tempo em que a pandemia determinou o afastamento do público e fechamento de várias 

organizações. Mesmo assim, foi possível chegar ao ponto de exaustão nas entrevistas, 

especialmente no caso da rede do café, e colher um número de respostas de questionário que 

possibilitou algumas análises. 

Os resultados sugerem a possibilidade de novas pesquisas comparando casos em que 

predomina a governança colaborativa, com casos em que predomina a governança hierárquica, 

considerando variáveis tais como quantidade de atores, existência de atores centrais, tempo de 

participação dos atores na rede, entre as que mais se evidenciaram no presente estudo. 

Uma variação de pesquisa seria investigar a história de uma rede, que nasce pequena, 

isto é, com atores na ordem de unidades, ou dezenas, e depois cresce em número, investigando-

se as mudanças da forma de governança que acompanha esse crescimento. 
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Nos próximos itens detalham-se os comentários sobre o caminho percorrido e os 

resultados.  

 

5.1. Resposta ao problema de pesquisa  

A análise dos dados referentes à Cooxupé, mostra que a cooperativa ocupa posição 

central na rede e é quem origina e implementa mecanismos de governança.  

Para esse caso, não se encontraram evidencias da relação entre governança colaborativa 

e resultados. Os dados indicam a existência de mecanismos de governança, mas não foram os 

atores do grupo, especialmente os cooperados, que discutiram e decidiram essas regras. A 

Cooxupé tem equipes para praticamente todos os aspectos do negócio e também para 

facilidades aos cooperados. Mesmo dentro da própria Cooxupé, como se pode inferir nos 

discursos, há uma hierarquia estabelecida, com os papéis sobre quem decide.  

Assim, a governança colaborativa é pouco desenvolvida na rede, dificultando afirmar-

se sua possível associação com os resultados. A proposição não foi sustentada. Numa linha de 

proposição oposta à defendida neste trabalho, surgiram evidências de associação entre a 

governança hierárquica de um grupo dominante, determinando a estrutura e o funcionamento 

da rede, criando a confiança institucional nos cooperados, que agem passivamente, e 

influenciando nos resultados comerciais e sociais desses mesmos cooperados.  

O resultado sugere mais estudos sobre redes onde existe um ator central, seja uma 

cooperativa, ou de outra natureza; comparadas com redes onde não há um ator central e as 

variações de dominância da governança colaborativa, ou da governança hierárquica e os 

resultados obtidos. 

Sobre os objetivos do trabalho, pode-se comentar o seguinte: 

O primeiro objetivo foi: Organizar a literatura nacional e internacional que busca a 

relação entre governança colaborativa e resultados de redes, sejam eles comerciais, sociais, ou 

políticos, resultando num quadro organizado que pode ser utilizado por futuros pesquisadores. 

A resposta obtida indicou a valorização de participação de atores nas decisões que os 

afetam diretamente, isto é, nas regras de ações coletivas, o que caracteriza a governança 

colaborativa. Esse foi o pressuposto assumido no trabalho. A produção acadêmica, no entanto, 

tem poucas pesquisas de campo que sustentam empiricamente essa associação. No caso da 

presente pesquisa os resultados sustentaram em parte as afirmativas da produção acadêmica, 

especialmente no caso de um subgrupo da cidade de Juruaia, que cria os mecanismos e obtém 

resultados. No entanto, o oposto também apareceu, isto é, uma governança hierárquica que 

também obtém resultados. 
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O resultado indica que existem variações a serem investigadas, por exemplo, conforme 

o tamanho da rede, conforme a existência de uma associação e a distribuição geográfica dos 

atores.  

O segundo objetivo foi: Selecionar, adaptar e criar indicadores das duas categorias, que 

possam ser operacionalizados em instrumentos de coleta, oferecendo uma matriz aplicável a 

estudos futuros. 

Os indicadores se mostraram operacionais, isto é, foram entendidos pelos respondentes 

e foram competentes para coletar dados que propiciaram a resposta de pesquisa.  

Considerando a matriz de indicadores, pode-se comentar: 

(a) Os indicadores de governança 2. Coordenação, 4. Operações, 5. Informação, 6. 

Incentivos e recompensas e 7. equidade mostraram-se importantes para os dois casos. Eles 

foram comentados e valorizados, seja por estarem presentes, ou por ausência, e forneceram 

evidências da distinção entre os dois casos. 

(b) Os indicadores de governança 1- inclusão e exclusão, 3. Controles, 8. Ambiente 

seguro mostraram-se mais relevantes para o caso da rede de Cooxupé. Conforme se analisou, 

alguns respondentes da rede de Juruaia indicaram certa liberdade de ação e um ambiente mais 

competitivo do que cooperativo. Esse discurso, no entanto, foi mais característico do grupo com 

laços mais fracos. Existe um subgrupo com laços mais fortes, dominante, que cria mecanismos 

de controle e propicia um ambiente mais seguro dentro do subgrupo. 

(c) Alguns indicadores de governança, tais como 6.3. gratificação natalina e 8.5. 

liberdade de manifestação mostraram-se inadequados para fornecer informações. Pesquisas 

futuras talvez possam abrir mão do uso desses indicadores.  

(d) Sobre os indicadores de resultados, o grupo A. resultados comerciais foi importante 

para a resposta da pesquisa. O grupo B. resultados sociais mostrou diversidade de importância 

conforme a rede. Por exemplo, o indicador B1. Ações do grupo refletem na qualidade de vida, 

só fez sentido para os sujeitos da rede de Cooxupé. O grupo C. resultados de rearranjos, não 

foi efetivo para fornecer dados. No caso da rede da Cooxupé foram relatados esforços de união 

do grupo de cooperados, embora, paradoxalmente, a Cooperativa Cooxupé decide tudo, não 

motivando os cooperados a participarem mais ativamente. No caso de Juruaia, o grupo mais 

unido realiza eventos sociais e a participação é aberta. Em outras palavras, o grupo C. resultados 

de rearranjos não discrimina os dois casos.    

Concluindo, a matriz de indicadores foi competente para oferecer a resposta da pesquisa, 

mas necessita de ajustes para pesquisas futuras. Uma explicação para a inadequação de alguns 

indicadores é que eles vieram de trabalhos sobre cooperativas de material reciclável, que são 
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pequenos grupos (entre 10 e 30 geralmente), onde itens como gratificação natalina são muito 

importantes, mas não o são nos casos de redes com vários atores (milhares na Cooxupé e 

centenas em Juruaia).  

A pesquisa mostrou que alguns indicadores não privilegiados na matriz apareceram 

como importantes e poderiam ser adicionados em trabalhos futuros. Por exemplo, no caso de 

Juruaia, o gênero do empreendedor parece ser importante, lembrando que é um negócio de 

moda íntima, mais atrativo para mulheres. Existem movimentos, tais como a Câmara da Mulher 

Empreendedora, que mostram certa distinção de sucesso conforme o gênero. No caso de 

Cooxupé, a variável tamanho da rede, que é sobre estrutura da rede, mostrou-se importante 

para a existência e legitimidade de um centro controlador. 

Finalmente, para o caso da rede Cooxupé, vale comentar um indicador que se pode 

chamar de influência política da rede. Significa que grandes redes (no número de atores) e de 

negócios economicamente importantes (como o agronegócio), podem influenciar os rumos 

políticos e sociais de um munícipio, ou até mesmo do Estado.   

O terceiro objetivo foi: A partir das análises, propiciar discussões sobre variáveis que se 

relacionam com os resultados de cada rede, mostrando a especificidade de cada uma e os 

indicadores mais relevantes. 

Os dois casos propiciaram respostas distintas sobre a governança colaborativa e sua 

possível associação com os resultados. No caso da rede na qual participa a organização 

Cooxupé, verificou-se a dominância da governança hierárquica, associada a resultados 

comerciais e sociais positivos, não sustentando a proposição. Mais do que não sustentar a 

proposição, o resultado trouxe à tona a discussão sobre estruturas de governança e sua 

influência nos fatos das redes, tais como os resultados. 

No caso da rede de Juruaia, existem dois resultados, um sobre o grupo mais coeso, que 

apresenta governança colaborativa, e outro grupo mais amplo que age mais em função de uma 

lógica de mercado. 

As conclusões permitiram refletir e apresentar sugestões de novas pesquisas. 

O quarto objetivo foi: A partir dos resultados, oferecer caminhos de pesquisa que 

possam aprofundar os conhecimentos aqui originados.  

A partir da realização dos objetivos anteriores, o trabalho pode auxiliar no 

desenvolvimento de novas pesquisas. Algumas já foram pontuadas nos itens anteriores e outras 

serão comentadas no item 5.6. 
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5.2. Comentários sobre a teoria de base  

A abordagem de rede mostrou-se competente para investigar os dois casos. Ambos 

apresentavam as características de complexidade de tarefas, existência de objetivos e problemas 

comuns e existência de governança. A característica de interdependência mostrou-se mais 

claramente na rede do café. No caso de Juruaia, como os dados indicam uma rede ainda em 

formação, a interdependência não está claramente estabelecida. Sobre a consciência de ação 

coletiva, verificou-se sua presença na rede do café e na sub rede de Juruaia. Em conclusão, são 

dois casos em que a perspectiva de redes foi adequada para a investigação. 

A abordagem social de redes significa que a estrutura e funcionamento da rede são 

determinados pelas relações sociais. O fundamento ficou mais evidente no subgrupo de 

empresários de Juruaia, cujas ações determinam a forma de organização da rede, isto é, a 

posição dos atores na rede e parte dos resultados comerciais e sociais. Na rede do café, embora 

exista uma relação hierárquica estabelecida, ela se mantém na base da confiança dos cooperados 

sobre a cooperativa, o que também evidencia uma relação social, no caso, institucional. Não se 

encontram conflitos de interesses, nem ações na justiça, ou outros fatos que mostrassem 

problemas de relacionamento nas duas redes. Em conclusão, a abordagem social de redes é 

capaz de explicar parte dos fenômenos das duas redes, tais como a estrutura de papéis e os 

modos de operações. 

O conceito de governança significa a necessidade de existência de regras de ações 

coletivas. Nos questionários sobre os dois casos houve clara convergência sobre a existência 

dessas regras. Nas entrevistas, no entanto, houve uma distinção: Na rede do café as regras estão 

claramente estabelecidas, mas na rede de Juruaia persistem regras normais de negócios, ou de 

mercado, isto é, um empresário pode se estabelecer no local e seguir sua própria estratégia de 

negócio. Por outro lado, existe um subgrupo em Juruaia, que criou regras de governança e, 

conforme os dados, obtém melhores resultados que os outros empresários. Em conclusão, a 

governança foi capaz de explicar parcialmente a estrutura de rede de Juruaia. 

A governança colaborativa significa que o próprio grupo de atores cria, desenvolve, 

ajusta e implementa as regras de ações coletivas. A governança colaborativa foi mais evidente 

no subgrupo de Juruaia. Na rede inteira ela não aparece de forma significativa. A mesma fraca 

presença se revela na rede do café, porque a organização central decide praticamente tudo. Em 

conclusão a governança colaborativa é um conceito que ainda precisa de refinamento, pois nem 

sempre está presente nas redes, mesmo que os autores afirmem que os encontros constantes 

entre os atores determinam sua emergência (JONES, HESTERLY, BORGATTI, 1997).  
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Finalmente, colocou-se a proposição da associação entre governança colaborativa e 

resultados da rede. Essa associação foi afirmada por autores, mas encontraram-se poucos 

trabalhos a respeito. A associação ficou estabelecida e sustentada na rede de Juruaia, quando se 

considera o subgrupo que lá existe. Os atores desse subgrupo construíram a governança e 

obtiveram melhores resultados. Já no caso da rede do café, a proposição não se sustentou. Vale 

ressaltar que surgiram evidências da governança hierárquica determinando os resultados.  

Significa que a governança colaborativa parece ter sua importância nos resultados de 

uma rede, quando certas condições estão presentes, tais como, pequeno número de atores 

(aproximadamente 12 no subgrupo de Juruaia).  

Em conclusão, as bases teóricas mostraram-se capazes de analisar as duas redes, em 

parte sendo sustentada, em parte abrindo discussões sobre possíveis limites, ou aplicações em 

situações específicas. Foi o caso, por exemplo, da governança colaborativa e da governança 

hierárquica, ambas influenciando os resultados positivos. Abordagens alternativas, tais como 

estratégia voltada para resultados, ou estratégia de atores numa rede, talvez pudessem oferecer 

suporte adicional para se entender os resultados comerciais e sociais dos casos. Por exemplo, 

no caso da rede do café, cada agricultor pode vender sua produção, ou não, para a cooperativa 

e essa é uma decisão estratégica, fato não investigado no trabalho atual. 

Outra abordagem, a do empreendedorismo, poderia ser utilizada para explicar os 

movimentos estratégicos e de inovações dos lojistas de Juruaia, considerando que o cluster é 

bastante competitivo entre os próprios lojistas, fator não investigado neste trabalho. Sobre a 

rede do café, talvez abordagens de poder dos stakeholders poderia ser aplicada para se entender 

a força da cooperativa no domínio dos outros agentes. Ficam como sugestões de repetição da 

pesquisa nos dois casos, a partir de outras abordagens teóricas. 

  

5.3. Comentários sobre a metodologia  

O plano geral de coleta foi competente para coletar dados com qualidade para a 

construção da resposta de pesquisa. Considera-se que as entrevistas foram as melhores fontes 

de dados, seguidas dos questionários e das fontes secundárias.  

Sobre as entrevistas, mesmo com as dificuldades de coleta durante a pandemia, elas 

trouxeram informações relevantes, convergentes, o que eliminou um possível viés de percepção 

pessoal, especialmente no caso da rede do café. Nesse caso, em três entrevistas, já havia a 

situação de saturação, com dados repetidos.  

Sobre os questionários, eles foram aplicados online, o que pode trazer certa margem de 

não controle de resposta. No entanto, não se encontraram respostas muito distantes da mediana 



70 
 

do grupo. O questionário foi competente para mostrar a divisão de dois grandes grupos na rede 

de Juruaia.  

Sobre as fontes secundárias, elas não geraram dados muito importantes para a resposta 

de pesquisa. Foram obtidos documentos, entrevistas na mídia, atas, leis do governo, que 

auxiliaram na construção de uma história da cidade de Juruaia e da cooperativa Cooxupé. 

Durante todo o tempo do trabalho buscaram-se novos dados, mas sem sucesso.  

 

5.4. Comentários sobre os resultados  

A organização dos dados, na forma de quadros, gráficos e textos possibilitou construir 

a resposta para cada caso e a resposta geral sobre a pergunta da pesquisa. 

Ressalte-se aqui o trabalho do pesquisador em unir dados de discursos, com dados dos 

questionários, e das fontes secundárias, além dos gráficos gerados pelo Ucinet, numa 

triangulação que possibilitou apontar as convergências e diferenças nos dois casos. Sobre as 

diferenças ficou claro que na rede onde participa a Cooxupé há um líder comercial que também 

realiza ações sociais, com um grau menor de participação dos atores, do que na outra rede. 

Nesta outra rede, de Juruaia, conforme fica claro no gráfico Ucinet, existe um grupo mais ao 

centro, com maior densidade de ligações e outro grupo mais na periferia, com baixa densidade 

e baixa imersão na rede. Em outras palavras, a governança colaborativa existe 

predominantemente nesse subgrupo mais ao centro. 

Sobre as convergências, especialmente relacionadas à questão de pesquisa, os resultados 

encontrados confirmam parte das teorias de base utilizadas, com alguma margem para 

discussão, especialmente sobre a afirmativa da governança colaborativa exercer papel 

importante para os resultados. Em uma das redes predomina a governança hierárquica, mas os 

resultados estão presentes. Significa que há necessidade de mais estudos sobre ações coletivas 

em redes cooperativas e em redes de clusters, quando se coloca a governança como centro da 

investigação. 

A Cooxupé, conforme Zaccarelli et al. (2008), é o “leão da rede”, expressão essa que 

indica o ator central e poderoso da rede. As respostas indicaram que os cooperados pouco 

participam das decisões e delegam à Cooxupé os rumos de operações no negócio. Assim, a 

governança colaborativa é pouco desenvolvida no grupo. 

Neste caso, a proposição não foi sustentada. 

A rede de Juruaia, conforme já comentado, apresenta um subgrupo mais ao centro, que 

construiu a governança colaborativa, com influência nos resultados comerciais e sociais. O 

outro subgrupo pouco participa das decisões, embora alguns sujeitos até tenham manifestado 
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desejo de fazer parte do subgrupo central. Outros, no entanto, agem no padrão clássico de 

mercado e competição.  

O ponto importante desse caso é que o subgrupo mais ativo, que apresenta mais 

exemplos de governança colaborativa, é o que obtém melhores resultados comerciais. A 

proposição foi sustentada para esse subgrupo mais ativo dentro da rede, mostrando que as 

decisões e os mecanismos criados por ele influenciam nos resultados da rede. 

 

5.5. Benefícios e limites do trabalho  

Sobre os limites, pode-se comentar que um deles foi o acesso às informações necessárias 

para realização da pesquisa devido ao isolamento social imposto em razão da pandemia.  

No caso da Cooxupé, o caráter controlador da organização dificultou a coleta de dados 

e o acesso aos respondentes, mesmo aqueles não diretamente vinculados à cooperativa. O 

problema foi contornado, em parte, pelo fato de o pesquisador participar de uma rede de 

relações no local, o que facilitou os contatos para algumas entrevistas.  

Na rede de Juruaia, os lojistas ficaram interessados e até lisonjeados por alguém estar 

pesquisando a região, já que, para eles, isso é um sinal de que o cluster está cada vez mais 

conhecido. No entanto, o fechamento das barreiras municipais e do comércio durante quatro 

meses dificultou o acesso às pessoas. 

 

5.6. Propostas para novas pesquisas  

Os resultados abrem perspectivas de novas pesquisas sobre o tema da governança 

colaborativa e sua influência nos resultados das redes, até porque a associação não foi 

amplamente sustentada. Uma primeira sugestão de nova pesquisa, portanto, é para a replicação 

da atual pesquisa, especialmente em redes de cooperativas e redes de clusters, para comparar 

os resultados. Conforme comentado neste trabalho, o Estado de Minas Gerais tem muitos 

clusters de confecção e moda feminina, tais como na cidade de Divinópolis, e cooperativas de 

natureza variável, tais como cooperativas agrícolas, que constituem um campo interessante e 

importante de investigação da governança. 

Ainda sobre a replicação da pesquisa, sugere-se um esforço de aplicação do questionário 

nos dois casos. Ocorreu que no caso da rede da qual participa a Cooxupé, há um evento anual, 

a FEMAGRI- Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, que reúne muitos 

cooperados e outros atores da rede e é uma oportunidade de aplicação com número mais elevado 

de respostas. No presente trabalho essa aplicação não foi possível porque não houve autorização 

em tempo para a aplicação. Sobre Juruaia, a crise da pandemia impediu a realização dos dois 
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eventos de marketing da cidade, o que também seria uma oportunidade de coleta de dados. A 

aplicação do questionário nesses eventos poderia, inclusive, testar com maior rigor a parte dos 

indicadores de resultados sociais, que se mostraram fracos, ou ausentes na pesquisa atual.  

Relativo à rede da qual participa a Cooxupé, os resultados mostraram um paradoxo entre 

o controle que a organização exerce e os esforços de seus gerentes para que os cooperados 

participem mais ativamente das discussões e reuniões. O paradoxo abre um tema de pesquisa 

importante sobre poder, controle, democracia e imersão em redes. Uma pesquisa poderia 

investigar se o poder da organização pode continuar, ao mesmo tempo que incrementa a 

participação de atores. 

Conforme os dados, o poder e o controle da organização Cooxupé geram uma 

governança hierárquica, com bons resultados comerciais e sociais. A questão que surge aqui, já 

comentada anteriormente, é se a governança hierárquica tem a mesma capacidade de gerar 

resultados, do que a governança colaborativa. No caso da governança colaborativa, existe teoria 

a respeito da associação, mas são raras as pesquisas que afirmam que um controle gera 

resultados, por exemplo sociais.  

No caso de Juruaia, seria interessante uma pesquisa de acompanhamento, digamos, 

anual, para verificar possíveis mudanças nas ligações entre os atores, especialmente sobre a 

divisão atual de um subgrupo mais forte e outro menos denso. Ainda nesse subgrupo mais 

denso, poderia ser interessante verificar as possíveis barreiras de entrada de outros atores, o que 

foi comentado por um sujeito que não participa desse grupo. Por outro lado, dois sujeitos desse 

grupo discursaram que entra e participa quem quiser. Pode-se investigar essa tensão da relação 

entre os dois grupos. 
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Apêndice A - REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

O levantamento foi realizado por meio de consultas nos bancos de dados de produção 

científica Scopus e Web of Science. As palavras-chave de busca foram networks, governance, 

collaborative governance, relational governance, results (social, commercial, politics), and 

cooperatives. 

A. RESULTADOS DA BUSCA NOS BANCOS DE DADOS DE PRODUÇÃO 

CIENTIFICA WEB OF SCIENCE 

Na pesquisa da plataforma aplicaram-se os seguintes filtros: 

• palavras buscadas no título; 

• período de 2010 a 2020; 

• áreas management e economics; 

• tipo de documento artigo; 

• para o termo collaborative governance acrescentaram-se os sinônimos relational 

governance e social governance, seguindo orientação da própria plataforma; 

Algumas dessas palavras apresentam variações aceitáveis no plural e outras precisam 

de exatidão do termo para não descaracterizar o sentido. Por esse motivo, alguns operadores 

booleanos foram aplicados, conforme explicado a seguir. Contudo, os filtros estabelecidos para 

a busca são extensivos a todas as palavras, independentemente de aplicação de operadores. Os 

operadores booleanos utilizados foram: 

• $ (cifrão) no final da palavra-chave network objetivando filtrar as palavras no 

singular e plural; 

•  “ (aspas) para os termos collaborative governance e relational governance. O 

objetivo dessa aplicação foi filtrar os termos com exatidão. 

As palavras-chave apresentaram os seguintes resultados: network – 465.866; 

governance – 24.927; collaborative governance – 389, relational governance – 58; network 

results-1.852 e cooperatives – 31.082. A partir desse primeiro levantamento, numa segunda 

fase buscaram-se as indicações com palavras-chave simultâneas, e os resultados estão indicados 

na Tabela 1. 

Tabela 1 – Frequência de indicações de palavras-chave no portal Web of Science 

Categorias Frequência    

1) Network 465.866 

2) Network result 1.852 

3) Cooperatives 31.082 
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4) Governance 24.927 

5) Collaborative (+relational) governance 389 + 58 

6) Cooperative and network 6.508 

7) Governance and Network 840 

8) Collaborative (+Relational) governance and Network 211 + 3 

 

Fonte: Autora, 2020. 

O cruzamento de collaborative governance e network results obteve 278 indicações. 

Eliminando-se os campos de Computer Science, Educational Research, Geography, Marine 

Biology, Oceanography, Meteorology, Nursing, Telecomunications, Law, Medical Informatics, 

Remote Sensing and Astronomy restaram 211 indicações. 

 

B. RESULTADOS DA BUSCA NA BASE SCOPUS 

Na pesquisa da plataforma aplicaram-se os seguintes filtros: 

• palavras buscadas no título; 

• período de 2010 a 2020; 

• áreas social sciences; business, management and accounting; economics, 

econometrics and finance; psychology 

• tipo de documento artigo; 

• para o termo collaborative governance acrescentaram-se os sinônimos relational 

governance, e social governance, seguindo orientação da própria plataforma; 

As palavras-chave apresentaram os seguintes resultados: network – 133.601; 

governance – 60.850; collaborative governance – 1.906, relational governance – 1.094; network 

results - 47.920 e cooperatives – 26.320. A partir desse primeiro levantamento, num segundo 

momento buscaram-se as indicações com palavras-chave simultâneas na mesma base de dados, 

ou seja, o Scopus. Essa busca surtiu os pareamentos indicados na Tabela 2: 

Tabela 2 – Frequência de indicações de palavras-chave no portal Scopus 

Categorias Frequência    

1) Network 133.601 

2) Network result 47.920 

3) Cooperatives 26.320 

4) Governance 60.850 

5) Collaborative (+relational) governance 1.906 + 1.094 
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6) Cooperative and network 2.374 

7) Governance and Network 4.810 

8) Collaborative (+Relational) governance and network 274 + 27 

 

Fonte: Autora, 2020. 

Tal como ocorreu no outro banco de dados, aqui também o pareamento das expressões 

governança colaborativa e resultados da rede trouxe indicações da ordem de duas centenas. Os 

dois conjuntos de indicadores foram cruzados, para se retirar os repetidos. Em seguida realizou-

se uma análise dos princípios teóricos e metodológicos conforme critérios sugeridos por Kuhn 

(1962) e Popper (2014). Esses critérios são: teoria de base dominante, variantes de teorias 

contemporâneas, fenômeno que se busca explicar, escopo de análise, temáticas de investigação, 

modo dominante de construção do conhecimento, técnica dominante de pesquisa. 

A leitura dos títulos e dos resumos dos trabalhos indicados resultou um total final de 

20 artigos. Esses artigos foram analisados pelos critérios sugeridos por Kuhn (1962) e Popper 

(2014) organizados numa planilha e as convergências foram destacadas. Os resultados são 

mostrados a seguir na Matriz de Análise. 

Um primeiro ponto que se verifica na matriz, no item de teoria de base dominante, é 

que a governança colaborativa é colocada como uma teoria estabelecida, legitimada, o que 

sustenta a escolha desse caminho neste trabalho. Um segundo ponto, observado no item 

variantes da teoria, é sobre a amplitude de expressões, afirmativas e teorias que se associam 

com a governança colaborativa, mostrando que esta expressão ainda se encontra em construção, 

embora já aceita na comunidade científica. O mesmo leque se verifica no item sobre o fenômeno 

que se quer investigar, indicando que a governança colaborativa pode ser associada a vários 

fatos das redes. Finalmente, no item de metodologia, verifica-se certa dominância de estudo de 

caso, inferindo-se que os pesquisadores aceitam que cada caso tem suas características 

específicas.  

Após a classificação, os artigos foram lidos para se conhecer quais relações os 

pesquisadores realizaram sobre a governança colaborativa e os resultados das redes. As 

conclusões sobre essa análise estão descritas no início do item de teoria de base. 
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Matriz de Análise 
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Apêndice B- Roteiro para entrevista 

Como os dois casos investigados tem distintas constituições (um é um conjunto de 

empresários de uma cidade e o outro é uma rede em torno de uma cooperativa), foi necessário 

adaptar algumas questões. Dessa forma, no roteiro, em alguns pontos coloca-se qual o conteúdo 

a ser investigado e a seguir as duas formas de perguntas, para cada caso. 

Sobre a construção das perguntas, seguiram-se dois caminhos de estrutura das frases:  

(a) Quando a questão exige mais fortemente a descrição e detalhamento, a frase é uma 

pergunta direta. Por exemplo: “Por favor, conte um exemplo da situação...” 

(b) Quando a questão exige mais fortemente uma análise, ou uma comparação, a frase 

é uma pergunta que coloca opções. Por exemplo: “Você diria que a maior parte das pessoas está 

comprometida, ou existem muitos que não estão interessados?”   

(c) Sempre que possível foi adicionada a pergunta sobre como se originou a regra em 

análise (para investigar a participação do grupo na construção da regra). 

 

Questões dos indicadores de Governança Colaborativa 

1. Critérios de inclusão e exclusão 

1.1. Existem regras para a entrada de pessoas na cooperativa / para a entrada de novos 

empresários no grupo? Como elas foram criadas? 

1.2. Existem práticas, normas, ou mecanismos para essas pessoas serem admitidas na 

cooperativa / esses empresários serem admitidos no grupo? Por exemplo, entrevistas, 

formulários. Como esses mecanismos foram criados? 

1.3. Existem práticas, normas, ou mecanismos para as pessoas saírem da cooperativa / para os 

empresários se desligarem do grupo, da rede? Como esses mecanismos foram criados? 

1.4. Você pode me explicar se existem e quais as situações, ou regras para expulsar alguém da 

cooperativa / para expulsar um empresário do grupo? Como esses mecanismos foram criados? 

Você se lembra de algum caso em que isso aconteceu? 

 

2. Coordenação 

2.1. Existem presidentes, coordenadores, representantes do grupo? Como está organizada a 

cooperativa / o grupo de empresários? 

2.2 Como vocês decidiram que seria essa organização, esse organograma? Por exemplo, no 

caso de presidente, ou coordenador geral, como vocês decidiram as regras para eleger essa 

pessoa? 
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2.3 Esse representante (presidente, coordenador) tem autonomia e poder para decidir assuntos 

sobre o trabalho do grupo, ou tudo ele deve e precisa consultar o grupo? 

 

3. Controles 

3.1 Existem regras para controlar o que as pessoas estão fazendo / como os empresários estão 

trabalhando, negociando? O que é controlado? (horários, intervalos, faltas, ...) Como essas 

regras foram criadas? 

3.2 Quais são as formas de controle? São feitos relatórios, há uma supervisão, alguém que 

observa e informa, ...? Como se decidiu que seriam essas as regras de controle? 

3.3 Você diria que todos conhecem quais são as regras de controle no grupo? Essa informação 

está aberta a todos, ou existem controles que nem todos sabem que estão sendo realizados? (por 

exemplo, controle de email). Como se decidiu se a informação estaria aberta, ou não? 

3.4 Existem formas de punições quando as regras não são cumpridas? Se sim, quais são essas 

punições? Como elas foram decididas? 

 

4. Mecanismos de Operações 

4.1 Regras sobre modos de funcionamento  

(a) Quais são as regras de funcionamento na cooperativa, por exemplo, horário de entrada, de 

saída, intervalos, horário extra... Como essas regras foram decididas? 

(b) Existem e quais são regras de funcionamento do comércio, por exemplo, horário de 

atendimento, funcionamento em final de semana, feriados, horário extra... Como essas regras 

foram decididas? 

4.2.1 (ambos) Existem reuniões constantes e fixas, isto é, uma agenda de reuniões? Como a 

periodicidade desses encontros foi decidida? 

4.2. 2 (ambos) Existem planos e prazos para se cumprir metas de produção e de vendas? Como 

essas regras e metas foram decididas? 

4.3 (ambos) Vocês têm o costume, o hábito de pedirem emprestado e também emprestarem 

recursos entre vocês? Por exemplo, de equipamentos, computadores, material de trabalho, ... 

Isso ocorre de maneira informal, ou existem regras escritas sobre compartilhamento de 

recursos? 

4.4 Quando tem um assunto que envolve todos os cooperados / empresários e que precisa ser 

resolvido, como as decisões são tomadas? Todo mundo junto, tem uma equipe, o líder decide...  

Como essa forma de decisão foi combinada? 
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4.5 Existe transparência nas ações, isto é, as pessoas e as empresas têm que informar o que 

estão fazendo? Como isso é feito? (algum relatório, alguma informação num site, outra forma?) 

Como se decidiu sobre essa regra de transparência? 

4.6 Como o desempenho e os resultados do grupo são mensurados? E o individual? Como esses 

modos de medir o desempenho foram decididos? 

4.7 Sobre lucros e preços  

(a) qual a regra da divisão do lucro (excedente) da cooperativa? Como ela foi decidida? 

(b) Existem regras de precificação e margens de lucros das empresas, para não existir 

competição acirrada? Como isso foi decidido? 

 

5. Acesso a informações 

5.1 Existem regras de restrição de acesso às informações do grupo para aqueles que não fazem 

parte do grupo? 

 

6. Incentivos e recompensas 

6.1 Existe um fundo financeiro criado com a participação de todos? Como é feita a gestão desse 

fundo? Como são tomadas as decisões de onde ele será investido?   

6.2 São oferecidos cursos de capacitação ou treinamentos ao grupo? Há uma regularidade na 

frequência em que esses cursos são ofertados? Como isso foi decidido? 

6.3 Existe alguma regra sobre a distribuição de gratificações (de vendas, de Natal, etc.) entre os 

participantes do grupo? Como essa regra foi decidida? 

 

7. Equidade 

7.1 Existem valores, ética, práticas, incentivos para que todos sejam tratados como iguais no 

grupo, ou o fato de existirem cargos, presidência, diretoria, colaboradores, já determina certas 

diferenças? 

7.2. Em reuniões, atos coletivos, todos tem o mesmo direito de fala e voto, ou existem pesos e 

diferenças conforme o cargo? 

 

8. Ambiente seguro 

8.1. Existem sinais, provas, evidências que os valores, ideias, práticas normas são aceitos, 

seguidos e compartilhadas por todos, ou você diria que existem diferenças marcantes de modos 

de agir e pensar no grupo? 
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8.2. Ainda nessa linha, você diria que o grupo funciona bem, isto é, sem muitos conflitos, ou 

existem muitos interesses diferentes que criam conflitos e discussões? 

8.3. Você diria que há uma espécie de pensamento de vestir a camisa do grupo, isto é, as pessoas 

sentirem que fazem parte de um grupo, ou isso não acontece? Você teria um exemplo para 

explicar? 

8.4. Você diria que participar desse grupo traz confiança e segurança para os participantes, ou 

tem muito clima de competição, conflitos e desentendimentos, que não trazem segurança? 

8.5. Você diria que no grupo predomina um clima de se poder falar e ser ouvido, de respeito às 

opiniões dos outros, ou existem muitas diferenças de ideias, de modo de trabalhar, que 

dificultam a gente conversar livremente? 

 

Roteiro para a Categoria Resultados 

A. Sinais de resultados comerciais 

A.1. Evolução de ganhos individuais por causa do trabalho coletivo. 

Você diria que existem ganhos individuais crescentes desde que você entrou no grupo? Isso 

também acontece com os outros? 

A.2. Evolução de melhorias de processos e inovações. 

Você diria que ocorrem melhorias de processos e de inovações constantemente no grupo, ou 

são melhorias que só ocorrem de vez em quando, ou mesmo nem ocorrem? 

A.3 Sobre a evolução na produção e oferta de novos produtos. 

Você diria que conforme o grupo está se organizando e evoluindo, existe um crescimento 

constante de produção e ofertas de novos produtos, ou uma coisa não tem nada a ver com a 

outra? 

A.4 Sobre volume de vendas de bens/ serviços. 

Nessa mesma linha, há crescimento de vendas? 

 

B. Sinais de resultados sociais 

B.1 Você tem exemplos de ações que o seu grupo realiza ou realizou e que tem efeito na sua 

qualidade de vida? (Se necessário dar um exemplo) 

B.2 Existem ações promovidas pela rede buscando a melhoria de saúde, de educação, de 

participação política, de capacitação profissional, de condições de trabalho? Por exemplo 

eventos, palestras, campanhas? 

B.3 Que ações de proteção ao meio ambiente o grupo realiza ou realizou? (Se necessário dar 

exemplo de palestras, cursos, visitas, equipamento de antipoluentes...) 



95 
 

B.4 Que ações de promoção da diversidade o grupo realiza ou realizou, por exemplo empregar 

pessoas deficientes, aceitar grupos minoritários? 

B.5 Existem ações de oferecimento de cursos para os participantes e para a comunidade visando 

aperfeiçoar a mão de obra envolvida nas atividades do grupo? 

B.6 Existem ações, reuniões, festas, encontros, para motivar as pessoas a continuarem no 

grupo? Essas ações, se existem, ajudam para que as pessoas aprendam a agir de forma coletiva? 

B.7 Você tem exemplos de ações que o seu grupo realiza ou realizou e que tem efeito na 

melhoria das condições de trabalho? (Se necessário dar um exemplo: horário, lugar, função, 

equipamentos...) 

 

C. Sinais de rearranjos da rede 

C.1 Sobre a união do grupo para trabalhos coletivos. 

C.1.1 Você diria que com o passar do tempo a participação dos cooperados / empresários está 

construindo uma união no grupo, ou prevalece a ideia de cada um por si? 

C.2 Sobre a evolução da solução de problemas, sejam de origem interna ou externa. 

C.2.1 Você diria que o grupo dos cooperados / dos empresários está aprendendo e evoluindo 

sobre a solução de problemas? 

C.3 Sobre a evolução da troca de informações – conteúdo e sistemas – transparência, trocas de 

experiências. 

C.3.1 Você diria que as regras estão permitindo a evolução e melhoria do fluxo de informação? 

C.4 Sobre a consciência e aceite das regras de trabalho em conjunto – hierarquia, liderança, 

inclusão, divisão de tarefas e responsabilidades, divisão de custos e lucros. 

C.4.1 Você diria que no grupo da cooperativa / no grupo dos empresários existe crescente 

consciência e aceite de regras de trabalho em conjunto, facilitando o trabalho e a solução de 

problemas, ou isso não mudou no tempo? 

C.5 Evolução e aprendizagem do uso dos recursos disponíveis (financeiros, máquinas, 

equipamentos, conhecimentos). 

C.5.1 Você diria que conforme o grupo vai se organizando e evoluindo, vocês estão aprendendo 

cada vez mais a usar os recursos coletivos disponíveis (financeiros, máquinas, equipamentos, 

conhecimentos), ou você entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra? 

C.6 Evolução dos modos de solução dos problemas. 

C.6.1Você diria que conforme o grupo está se organizando, também ocorre uma evolução 

positiva nos modos de solução dos problemas, ou continua o mesmo padrão de solução de 

problemas? 



96 
 

C.7 Sobre a evolução na participação de todo grupo em atividades sociais, reuniões informais, 

confraternizações. 

C.7.1 Você diria que conforme o grupo está se organizando, também ocorre uma evolução 

positiva na participação e comprometimento das pessoas em atividades sociais, reuniões 

informais, confraternizações, enfim, ações que criam laços entre as pessoas...? 
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Apêndice C. Instrumento questionário 

O instrumento foi construído com a escala Likert de cinco pontos, com as frases 

afirmando um conteúdo positivo. Em alguns casos foi necessário distinguir a cooperativa e a 

associação, adaptando-se para a situação de cada uma. 

Em função dos problemas causados pela pandemia, justamente na época da coleta, 

foram construídos dois questionários na plataforma Survio, para coleta pela internet. 

Questionário para os atores da rede de Juruaia 

1.1. Existem regras bem definidas para as pessoas que querem iniciar seu negócio aqui na cidade. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

1.1.A. Essas regras foram criadas por nós mesmos. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

1.3. Existem regras bem claras para os empresários se desligarem do grupo, ou encerrarem suas 

atividades.  

 a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

1.3.A. Essas regras foram criadas por nós mesmos. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

1.4. Existem regras bem claras de proibição de comportamento dos empresários, sobre o que pode e o 

que não pode fazer.  

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

1.4.A. Essas regras de proibição foram criadas por nós mesmos. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

2.1. A organização formal do grupo de empresários está claramente definida, com uma associação que 

representa todo o grupo. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

2.1.A. Fomos nós mesmos que organizamos essa associação. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

2.2. As regras para eleição do cargo de presidente dessa associação foram discutidas e decididas por nós 

mesmos. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

2.3 Nós chegamos num acordo que o presidente da associação pode decidir assuntos sobre o negócio 

em Juruaia, sem precisar consultar o grupo o tempo todo. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

3.1 Existem regras de controle sobre como os empresários estão trabalhando (como horário de 

funcionamento, qualidade de atendimento, ...). 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

3.1.A. Fomos nós mesmos que criamos essas regras de controles. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 
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3.3 Sobre essas regras de controles, todo mundo conhece e a informação é aberta a todos.. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

3.4 Existem regras bem claras sobre quais as punições se o empresário não segue as normas.  

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

3.4.A. Fomos nós mesmos que criamos essas regras de punições. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.2.1 Nós temos reuniões constantes e com datas fixas, com o conhecimento de todos, para conversar 

sobre o desenvolvimento do negócio e da cidade. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.2.1.A. Fomos nós mesmos que decidimos sobre essa agenda de reunião. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.2.2 Nós chegamos num acordo aceito por todos sobre o crescimento, produção e vendas no negócio, 

para não ter muita diferença entre os lojistas. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.2.2. A. Fomos nós mesmos que decidimos esse plano. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.3 Aqui no grupo a gente troca e empresta todo tipo de recursos para quem precisar. Pode ser 

equipamento, computador, material de trabalho, seja o que for. É uma prática nossa. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.4 Quando é para resolver algum assunto que envolve a todos, a nossa forma de decisão é reunir todo 

mundo para discutir e decidir. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.4.A. Fomos nós mesmos que combinamos que seria assim. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.5 Aqui no grupo existe transparência das ações, isto é, as organizações, sejam quais forem, informam 

para o grupo qualquer coisa importante que esteja acontecendo.  

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.6 Nós temos formas de medir e acompanhar o desempenho do conjunto todo de empresas da cidade e 

também de cada empresa. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.6.A. Fomos nós mesmos que criamos essas formas de controle de informações. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.7 Existem regras sobre preços e margem de lucro das empresas, para se ter uma competição mais 

amigável. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

4.7.A. Essas regras foram decididas por nós mesmos. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 
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5.1 Nós temos regras de limitar o acesso de informações para quem não faz parte do grupo. Tem decisões 

e situações que devem ficar só entre nós. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

5.1.A. Fomos nós mesmos que decidimos essa limitação de informação. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

6.1 Nós temos um fundo de emergência que foi criado para resolver alguma situação imprevisível que 

atinja uma ou mais empresas. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

6.1.A. (só se existir o fundo, senão deixe em branco) Fomos nós mesmos que criamos esse fundo e como 

ele deve ser utilizado. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

6.2 Aqui na cidade são oferecidos cursos de capacitação e treinamento e isso acontece regularmente. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

6.2.A. Somos nós mesmos que combinamos que esses cursos seriam dados. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

6.3 A associação tem uma regra, uma prática, de distribuir uma gratificação ao final do ano. É um 

incentivo para os participantes. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

6.3.A. (só se existir a gratificação, senão deixe em branco) Fomos nós mesmos que criamos essa 

gratificação. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

7.1 Aqui no grupo de empresários nós temos uma regra clara de que todos sejam tratados da mesma 

maneira. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

7.2. Ainda sobre essa questão de igualdade, nas reuniões todos têm o mesmo direito de fala e voto. O 

voto do presidente, ou diretor é igual ao de todo mundo. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

7.2.A. Fomos nós mesmos que criamos essa regra de igualdade de voto. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

8.1. Aqui na cidade as nossas regras, normas e práticas são aceitas e seguidas por todos, não existindo 

problemas de desacordos, ou discussões. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

8.2. Ainda sobre esse assunto de acordo geral, aqui na cidade nós somos um grupo unido, sem conflitos, 

sem diferenças de interesses. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

8.4. Aqui na cidade a gente vê que todo mundo se sente seguro, confiante e podendo contar com o grupo 

para ajudar. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 
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Segunda parte: Sobre resultados alcançados até agora 

A.1. Para mim é bem claro que cada empresa progrediu desde que entrou para esse grupo na cidade. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

A.2. Aqui entre nós sempre ocorrem mudanças, ajustes e inovação para melhorar a forma de trabalho.  

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

A.3 Eu percebo de forma bem clara que conforme a gente foi se organizando, teve um crescimento de 

produção e de oferta de produtos. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

A.4 Ainda nessa linha, conforme a gente foi se organizando, aconteceu que as vendas melhoraram 

muito, porque uma coisa tem a ver com a outra. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

B.1 Aqui na cidade tem vários exemplos de melhoria da qualidade de vida das pessoas por causa das 

regras que foram criadas, como, por exemplo, um horário de funcionamento. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

B.2 Aqui na cidade, através da associação, tem várias ações do grupo, por exemplo, cursos, palestras, 

para melhoria de saúde, de educação, de capacitação profissional, condições de trabalho e qualidade de 

vida. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

B.3.1 Aqui na cidade nosso grupo tem ações de proteção ao meio ambiente, fazendo cursos, 

participando dos programas do governo e trabalhando de forma sustentável. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

B.3.2 Sobre responsabilidade social, aqui na cidade nós criamos regras para empregar pessoas com 

problemas físicos, mentais e também para pessoas de grupos minoritários. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

B.4 Aqui na cidade, pela associação, a gente oferece cursos e palestras gratuitas para a população, 

tanto para educar, quanto para aperfeiçoar a mão de obra que pode ser contratada. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

B.5 Aqui na cidade os lojistas costumam fazer reunião social, festa, encontro, para motivar os 

empresários a continuarem no grupo. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

C. 1 A gente percebe que conforme o tempo foi passando e o grupo foi ajustando as regras, é cada vez 

mais forte a união do grupo e cada vez tem menos brigas de interesses pessoais. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

C. 3 A gente percebe que conforme o tempo foi passando e o grupo foi ajustando as regras foi ficando 

mais fácil trocar informações. Hoje todo mundo sabe o que está acontecendo e a informação circula 

sem problemas. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 
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C. 5 A gente percebe que conforme o tempo foi passando e o grupo foi ajustando as regras e foi 

melhorando a forma de utilizar os recursos, sejam equipamentos, softwares, máquinas, montagem de 

folhetos, de vitrines, etc. 

a( )concordo totalmente   b( )concordo   c( )nem concordo, nem discordo   d( )discordo  e( )discordo totalmente 

 

Questionário para a rede da Cooxupé 

 

Parte I. Sobre regras para trabalho em conjunto 

 

1.1. Existem regras bem definidas para a entrada de pessoas e empresários na rede de empresas que 

trabalham com a Cooxupé. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

1.1.A. Essas regras foram criadas pelas próprias pessoas que fazem parte do grupo (não foi pelo governo, 

ou alguma instituição de consultoria, ou algo assim, fomos nós mesmos que criamos). 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

1.2. Existem algumas regras bem claras sobre o que não pode acontecer, caso contrário a pessoa, ou a 

organização será expulsa da rede.  

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

1.2.A. Essas regras de proibição foram criadas por nós mesmos. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

2.1. A organização formal da rede de empresas ao redor da Cooxupé está claramente definida, com 

presidente, coordenadores, representantes e todos os cargos necessários para que um grupo funcione. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

2.1.A. Fomos nós mesmos que organizamos essa estrutura de papéis. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

3.1 Existem regras de controle no trabalho na rede de organizações (como horários de entrega, controle 

de qualidade da produção, cumprimento de prazos, ...). 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

3.1.A. Fomos nós mesmos que criamos essas regras de controles. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

4.2 Aqui no grupo de empresas a gente troca e empresta todo tipo de recurso para quem precisar. Pode 

ser equipamento, computador, material de trabalho, produto final, seja o que for. É uma prática nossa. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

4.4 Quando é para resolver algum assunto, a nossa forma de decisão é reunir todo mundo para discutir 

e decidir. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

4.4.A. Fomos nós mesmos que combinamos que seria assim. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 



102 
 

4.7. Existem regras sobre preços, produção, entregas e margem de lucro das empresas, para ter uma 

competição mais amigável. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

4.7.A. Essas regras foram decididas por nós mesmos. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

6.1. O grupo de empresas participantes criou um fundo de emergência para resolver algum assunto que 

não estava programado, como problemas de clima, pragas, problemas médicos de agricultores, entre 

outros. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

6.1.A. Fomos nós mesmos que criamos esse fundo e criamos as regras de como ele deve ser utilizado. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

8.1. Aqui no grupo de empresas que trabalha junto com a Cooxupé, todas as regras, normas e práticas 

são aceitas e seguidas por todos, não existindo problemas de desacordos, ou discussões. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

 

Parte II. Sobre os resultados obtidos quando se trabalha em conjunto 

 

A.1. Para mim é bem claro que as organizações que estão nessa rede acabaram ganhando mais do que 

quando trabalhavam de forma isolada. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

B. Sinais de resultados sociais 

B.1. Eu penso que houve melhoria da qualidade de vida das pessoas, os empresários, os funcionários e 

os familiares, desde que começaram a participar dessa rede de trabalho com a Cooxupé. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

C.1. Eu percebo que conforme o tempo foi passando e o grupo de pessoas e de organizações foi ajustando 

as regras, o grupo ficou cada vez mais forte e unido, com menos brigas de interesses pessoais, 

aprendendo a resolver os problemas. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

C.5. Eu percebo que conforme o tempo foi passando e o grupo de pessoas e de organizações foi ajustando 

as regras, foi melhorando a forma de utilizar os recursos, sejam equipamentos, softwares, informações, 

máquinas, pagamentos, atendimento, etc. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 

C.7.1. Eu percebo que conforme o grupo está se organizando, também ocorre uma evolução positiva na 

participação e comprometimento das pessoas em atividades sociais, reuniões informais, 

confraternizações, enfim, ações que criam laços mais fortes entre as pessoas. 

a.(  )concordo totalmente  b.(  )concordo   c.(  )nem concordo, nem discordo   d.(  )discordo  e.(  )discordo totalmente 


