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RESUMO 

 

 

O estudo descrito neste relato de pesquisa concentra-se na busca por compreender 

os mecanismos pelos quais o capital intelectual de empresas participantes em redes 

estratégicas empresariais é afetado pelo capital social desenvolvido no âmbito dessas redes. O 

autor procura demonstrar, com base em um estudo de caso com múltiplas unidades de análise, 

realizado na mineradora multinacional Yamana Gold Inc., que, como as redes representam 

comunidades pautadas por regras de conduta pré-acordadas, mútuo comprometimento entre os 

seus participantes e compartilhamentos de recursos físicos e conhecimento, não raro, as 

empresas participantes desenvolvem processos sinérgicos e processos de colaboração 

interempresarial, trazendo, para o ambiente de interação, elementos que constroem novas 

competências para os participantes. Esses processos colaborativos favorecem os processos 

cognitivos, com impacto direto sobre a formação de capital intelectual individual das 

empresas, em especial as empresas focais, aquelas que lideram os padrões ou concentram a 

dominância econômica sobre os processos da rede. O estudo resultou na elaboração de um 

modelo teórico capaz de demonstrar os elementos do capital social das redes que afetam 

positivamente o capital intelectual da empresas e, por meio de entrevistas e observações de 

campo, o modelo pode ser testado e operacionalizado para comprovar a tese defendida pelo 

autor. O estudo traz importantes esclarecimentos sobre como esses elementos propiciam o 

surgimento de capital intelectual, com implicações práticas e teóricas. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The study described in this research report focuses in seeking to understand the 

mechanisms through which the intellectual capital from the participant companies in strategic 

business networks is affected by social capital developed within these networks. The author 

wishes to demonstrate that, based on case studies with multiple analysis units at multi-

national mining company Yamana Gold Inc., how networks represent communities guided by 

pre-arranged conduct rules, mutual commitment among their participants and sharing physical 

and knowledge resources, companies often develop synergic processes and inter-enterprise 

collaboration processes, bringing to the interaction environment elements that build new 

competencies in the participants.  Those collaborative processes favor cognitive processes, 

with direct impact in the formation of individual intellectual capital at these companies, 

especially at focal companies, those that lead the patterns or withhold economical dominance 

over the network’s processes. The study yielded the elaboration of a theoretical model capable 

of demonstrating the elements from social capital of networks that positively affect the 

company’s intellectual capital and, through interviews and field observations, the model can 

be tested and operationalized to prove the thesis stated by the author. The study brings 

important clarifications on how such elements allow the emergence of intellectual capital with 

both practical and theoretical implications. 
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 O estudo descrito neste relato de pesquisa foi motivado pelo interesse do autor 

quanto à evolução das estruturas de relacionamento denominadas redes estratégicas 

empresariais, forma de configuração de alianças de empresas utilizada na estratégia de 

negócios de praticamente todos os segmentos industriais.  

 

Tais redes representam comunidades pautadas por relações comerciais, com 

regras de conduta pré-acordadas e mútuo comprometimento entre os seus participantes. Não 

raro, tais redes desenvolvem processos sinérgicos e colaboração interempresarial, a despeito 

do caráter formal de sua natureza e da competição inerente ao universo dos negócios, 

trazendo, para o ambiente de interação, elementos que constroem diferenciação, novas 

oportunidades ou novas competências para os participantes.  

 

Um estudo sobre o tema poderia ser abordado pela ótica de múltiplas disciplinas, 

como, por exemplo, Economia Empresarial ou Estratégia de Negócios. Porém, na presente 

pesquisa, a trajetória profissional do investigador determinou a maneira como a realidade de 

tais estruturas foi vista. Engenheiro Mecânico, especialista em Engenharia Econômica e em 

Automação da Manufatura, Mestre em Gestão Empresarial, o autor vem atuando como 
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dirigente, há vinte e cinco anos, em grandes empresas do segmento industrial de produção 

metal-mecânica.  

 

Coerentemente com sua atuação no ambiente econômico da manufatura, o 

pesquisador atribui importante papel civilizatório à produção. Em sua visão de mundo, é a 

produção que gera a riqueza necessária à elevação da qualidade de vida humana. A 

inteligência e o esforço das pessoas, organizados em sociedades modeladas para o 

atendimento das suas necessidades e expectativas, individuais ou coletivas, resultam na 

produção. A produção é, portanto, um meio que os seres humanos têm para transformar suas 

condições de existência material e intelectual. Para tanto, o conhecimento humano necessita 

estruturar-se de forma a focalizar processos capazes de dar continuidade à produção.  

 

Esta é a essência do que o autor entende por tecnologia: o conhecimento 

trabalhando processualmente para transformar recursos em produtos e serviços necessários ao 

bem-estar humano, à sua alimentação, saúde, ergonomia, conforto e proteção contra 

adversidades naturais. As empresas industriais, no seu ponto de vista, são agentes que 

organizam os esforços necessários à consecução dos objetivos sociais, utilizando-se da 

tecnologia, a qual organiza os recursos físicos e os esforços das pessoas, para obter resultados 

atrativos para a sociedade. Sem tais resultados e o conseqüente interesse da sociedade, elas 

falecem.  

 

O autor entende que não é intrinsecamente a competição que determina a 

sobrevivência das empresas ou que a competição pelos recursos e mercados seja um fim em si 

mesmo. A competição é resultado do fato simples de que as mesmas necessidades humanas 

podem ser atendidas de diversas formas e estas formas competem entre si para perpetuar-se e 
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gerar os resultados desejados pelos empreendedores. Ressalve-se que empreender, nesta linha 

de raciocínio, é oferecer uma forma de atender tais necessidades sociais gerais, mas, também, 

uma forma de atender às necessidades específicas do empreendedor.  

 

Sem colocar em discussão o papel das empresas no mundo, o autor assume que as 

empresas têm seu quinhão de contribuição e, ainda que sejam imperfeitos os mecanismos que 

regulam sua conduta, elas acrescentam algo à sociedade, complementando e balanceando as 

ações dos demais agentes, como os governos, as entidades civis, a imprensa, a 

intelectualidade acadêmica, os artistas, os religiosos, etc. Não é próprio ao autor posicionar-se 

simplesmente como engenheiro ou executivo, mas como um estudioso que reúne as virtudes e 

restrições de sua experiência à elaboração teórica resultante de um persistente esforço 

acadêmico. Resulta, de ambos os caminhos, o entendimento de que há muito a caminhar no 

sentido de quebrarem-se as barreiras entre os diversos grupos e as diversas correntes de 

pensamento, como se o conhecimento desse exclusividade a algum segmento em particular.  

 

Este trabalho está, por isso, na fronteira entre o aprendizado prático, vivido no 

ambiente da produção, e a reflexão teórica, própria de quem deseja enriquecer sua visão 

crítica e aumentar as oportunidades de fazê-lo. E, em síntese, o autor da pesquisa esforça-se 

por adicionar à ciência um pouco mais de compreensão sobre os mecanismos que permitem a 

criação do conhecimento num ambiente industrial estruturado em redes de empresas, 

utilizando-se de uma abordagem qualitativa. Como bem enfatizado, é sob o olhar de 

engenheiro que o mundo empresarial se apresenta ao autor e a pesquisa é feita com o olhar de 

quem está imerso no ambiente estudado. Se isto traz ressalvas à pretensa neutralidade de um 

trabalho científico, traz, em contrapartida, a percepção mais profunda e acurada dos 
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fenômenos que ali se desenrolam e uma facilidade de estabelecer diálogo com os agentes 

participantes.  

 

Neste sentido, decidiu-se por abordar o fenômeno estudado com uma metodologia 

qualitativa, um estudo de caso explanatório, com múltiplas unidades de análise, o qual utiliza 

exatamente a percepção das pessoas, para trazer à tona as evidências de operacionalidade de 

um modelo teórico original, proposto pelo próprio autor. Para tanto, ele interagiu e interrogou 

pessoas experientes, com vivência e capacidade crítica dentro de seu campo de atuação, e 

atuantes nas unidades de análise investigadas, para descrever como os elementos estruturais, 

cognitivos e de relacionamento de uma rede de empresas contribuem para que tais empresas, 

em especial as empresas focais da rede, incrementem o seu conhecimento individual. 

 

Para que o modelo teórico pudesse ser construído e gerasse uma hipótese de 

pesquisa, o autor enfocou o capital social no âmbito das redes estratégicas. Não exatamente 

lhe interessa o fato de como ele se constrói ou evolui, pois em algum grau ele está sempre 

presente numa interação interempresarial, mas o como ele é capaz de influenciar o capital 

intelectual dos participantes, enquanto compartilham recursos físicos e conhecimentos, na 

relação de interdependência própria das redes. Ressalta-se que, mesmo partindo de uma 

hipótese, numa abordagem positivista, o pesquisador entende que os resultados de uma 

investigação de fenômeno social acrescentam evidências e fragmentos de percepção, não 

sendo possível concluir-se por um resultado absoluto e íntegro. Tais estudos são complexos e 

exigem longos períodos de acúmulo de conhecimento, com abordagens múltiplas e 

complementares, para que se tenham, mesmo assim, resultados relativos a uma perspectiva, 

contexto, período de tempo ou conjunto de agentes sociais específicos.  
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Portanto, dentro das limitações inerentes ao método escolhido, a contribuição 

intelectual que pretende resultar desta pesquisa é a compreensão sobre a construção de um 

ambiente colaborativo nas redes empresariais e os resultados que isto traz para as firmas, em 

termos de capacitação. Esta é a busca que este estudo define, planeja e executa. 
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Capítulo 1 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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O presente capítulo introdutório traz um resumo do pensamento do autor sobre o 

tema da pesquisa, as suas motivações, a problemática da qual a mesma trata e sua pretendida 

contribuição ao conhecimento acadêmico e empresarial. Ressalte-se que os conceitos aqui 

colocados fundamentam-se na revisão de literatura que compõe o Capítulo 2, Referencial 

Teórico, acompanhados das devidas citações de referências. Por uma preferência de estilo, 

visando resguardar a fluência do texto, algumas assunções e afirmações são feitas sem recurso 

às mencionadas citações, com o intuito de deixar claro o posicionamento do autor na 

abordagem do tema. Note-se também que o estudo poderia seguir diferentes abordagens 

epistemológicas e que, por opção individual, o autor integra sua bagagem profissional e 

acadêmica para escolher um método próprio para conduzir a investigação.  

 

1.1. As Redes Estratégicas Empresariais e sua Importância na Produção Industrial 

 

As redes estratégicas empresariais, estruturas econômicas em que diversas 

empresas operam e competem para atingir objetivos comuns e melhorar o desempenho global 

do seu negócio, estimulam, atualmente, o desenvolvimento de diversos processos de 

colaboração entre as firmas. A colaboração manifesta-se, neste contexto, quando firmas 

parceiras de negócios se unem com base em complementaridade de competências, respeito às 
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regras firmadas e confiança, com o propósito geral de obter melhores resultados 

comparativamente ao seu desempenho isolado.  

 

Uma rede estratégica empresarial é, em última instância, uma comunidade 

econômica movida pela força da competição, mas que subsiste pelo compartilhamento de 

competências e recursos, enquanto tais competências e recursos atendem aos interesses dos 

participantes. Esta comunidade é organizada numa estrutura topológica específica, na forma 

de uma rede de relacionamentos que unem os diversos “nós” – os participantes. Sua base é 

formada por empresas e indivíduos que interagem e compartilham recursos operacionais e o 

conhecimento necessário para operar em seu mercado.  

 

Por compartilharem recursos e conhecimento, os participantes da rede 

desenvolvem certo grau de interdependência e constroem algum tipo de conhecimento próprio 

da rede, especificamente direcionado à consecução de seus objetivos.  

 

O ambiente de interação de uma determinada empresa participante da rede é 

composto por clientes, intermediários de mercado (incluindo agentes e canais, e os que 

vendem produtos e serviços complementares), fornecedores e a própria empresa. Uma rede 

estratégica empresarial reúne, também, os proprietários das firmas, os órgãos governamentais 

e agentes reguladores, os quais incluem associações e órgãos que representam os clientes e 

fornecedores na definição de padrões da indústria. Mais além, de uma forma ou de outra, a 

rede pode incluir os concorrentes diretos e indiretos, aqueles que poderiam ser capazes de 

competir com qualquer membro importante da comunidade, afetando indiretamente uma 

empresa participante. Mesmo estes competidores podem desenvolver formas de colaboração 
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com os membros da rede, como, por exemplo, o compartilhamento de capacidade produtiva e 

de conhecimento, quando há um interesse comum envolvido. 

 

Algumas empresas participantes de redes, pela própria lógica da organização 

produtiva, concentram um grande número de relacionamentos ou detêm uma posição 

dominante frente àquelas empresas com que se relacionam. Nestes casos, tais empresas 

tendem a determinar o padrão de conduta do subsistema da rede que gravita ao seu redor. Elas 

podem ser denominadas arbitrariamente de empresas líderes, focais ou integradoras. Neste 

estudo, foi adotado o termo empresas focais, exatamente porque estão no centro de processos 

relacionais, sendo o foco da ação das outras empresas participantes do subsistema, as quais se 

pode considerar como sendo empresas dependentes, coordenadas ou integradas na rede, em 

função dos objetivos e regras de relacionamento que a empresa focal determina. 

 

Como pressuposto geral, pode-se argumentar que toda empresa potencialmente 

participa de alguma rede, quando não em uma diversidade delas. Excetuando-se raros casos 

de empresas extremamente reduzidas com um único cliente e sem fornecedores, com 

objetivos limitados e de curto prazo, minimamente, o propósito de uma empresa é, em síntese, 

servir a alguns clientes, que lhes aportam valor econômico e contribuem, de alguma forma, 

para seu desenvolvimento, em consonância com o propósito de seus dirigentes.  

 

Portanto, entre uma empresa e seus clientes ou entre uma empresa e seus 

fornecedores, já se configura uma rede de relacionamento, com fins estratégicos. Pressupondo 

que a estruturação do relacionamento numa rede estratégica empresarial, por parte de certo 

conjunto de empresas, pode ocorrer de maneira espontânea e natural, como fruto de 

relacionamentos colaborativos que se vão construindo ao longo do tempo ou, de maneira 
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oposta, que esta construção pode ser incentivada por motivações estratégicas de sobrevivência 

no mercado, o autor entende que, independentemente de uma ou outra forma de estruturação, 

diversos fatores podem determinar a criação e o desenvolvimento de uma rede.  

 

1.2. A Problemática 

 

Em estudos anteriores, o autor encontrou evidências de que não somente a 

motivação econômica e a tecnologia disponível, mas também a identidade dos parceiros e a 

qualidade do relacionamento são elementos importantes para que firmas se juntem para 

compartilhar recursos e inteligência, no sentido de capturar oportunidades de mercado, 

obtendo, assim, ganhos mútuos. Por exemplo, em pesquisa piloto, realizada no departamento 

de compras de uma montadora de automóveis, o autor verificou que fatores ligados ao 

relacionamento, como a confiança, e à identidade dos parceiros de negócio, sua reputação e 

histórico de sucessos, têm papel mais determinante do que a tecnologia, no desenvolvimento 

da estrutura de relações que viabiliza a manufatura no setor automotivo (DIAS & JOIA, 

2006a). Naquele ambiente, caracterizado por um intenso e complexo fluxo físico de materiais 

e processos de desenvolvimento colaborativo, a identidade e a conduta dos parceiros é muito 

relevante para a qualidade dos processos de gestão da rede e é motivadora do 

desenvolvimento de processos específicos para permitir a formação dessa identidade. O 

padrão de relacionamento presente é o de longo prazo, com profundo entrelaçamento dos 

processos e comprometimento quanto a objetivos e resultados. Fornecedores e sub-

fornecedores, em diversos níveis de interdependência, se organizam numa topologia de rede 

para compartilhar informação sobre os produtos, ou mesmo desenvolvê-los em colaboração, 

para que os processos de criação e produção sejam mais eficientes e maximizem o resultado 

econômico de todos os participantes do sistema produtivo. 
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O estudo de Dias & Joia (2006a) demonstrou, visto que as montadoras de 

automóveis são exemplos bem característicos de empresas que operam seus negócios numa 

rede de elevada complexidade topológica, como a qualidade do relacionamento é condição 

primordial para seu sucesso. Mas, este é apenas um exemplo do que se define como sistemas 

colaborativos, sistemas de co-produção, empresa estendida, redes estratégicas, alianças 

empresariais ou interempresariais, alianças estratégicas, ecossistemas empresariais ou, numa 

nomenclatura mais recente, metabusiness (estrutura supra-empresarial, numa tradução livre). 

Os mais diversos segmentos industriais evoluem, nos tempos atuais, para operar seus 

negócios em estruturas em rede, definindo um novo padrão de interação, superior em 

complexidade e capacidade de geração de resultados, relativamente ao padrão da empresa 

individual.  

 

Para todos os efeitos, neste estudo, todo tipo de estrutura estratégica de empresas, 

operando de forma colaborativa e organizada em topologia de rede, com algum nível de 

interdependência, foi chamada de rede estratégica, mesmo que as fontes de referência citadas 

adotem uma das nomenclaturas mencionadas anteriormente. 

 

Tais estruturas diferem das cadeias de suprimentos1, porque a relação entre os 

participantes não é regida simplesmente por contratos de fornecimento de bens ou serviços, 

mas pelo interesse em desenvolver competências que seriam inatingíveis ou mais difíceis de 

atingir pela ação individual de cada um deles. Uma cadeia de suprimentos é uma estrutura 
                                                           
1 Cadeia de Suprimentos: “participantes do canal de distribuição que interligam as diversas unidades 
organizacionais e membros do canal, desde o consumidor final até o fornecedor inicial de matérias-primas” 
(FLEURY et al., 2000, p. 42). O termo deu origem a uma área específica da Administração da Produção, o 
Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, definido pelo Council of Logistics Management (CLM) como sendo 
“a integração dos diversos processos de negócios e organizações, desde o usuário final até os fornecedores 
originais, que proporcionam os produtos, serviços e informações que agregam valor para o cliente”. A integração 
entre os componentes de toda a cadeia de abastecimento (clientes, fornecedores, sites de comércio eletrônico, 
terceiros) passa a ser muito maior comparativamente aos métodos tradicionais de gestão das firmas individuais.  
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teórica, uma maneira de entender o fluxo de bens e serviços numa estrutura seqüencial de 

suprimento. Seu objetivo é apenas facilitar a coordenação do suprimento interfirmas para que 

se projetem sistemas de informação e infra-estrutura logística2. Ainda que as cadeias de 

suprimento também permitam o desenvolvimento conjunto de competências entre as firmas, 

seu conceito aplica-se no plano da logística, do fluxo dos materiais e da infra-estrutura 

informacional requerida. Não há um propósito de governança compartilhada da estrutura, mas 

um princípio de coordenação de eventos e cooperação, no sentido de operar recursos físicos, 

limitada ao plano desses recursos físicos. 

 

Numa rede estratégica, os processos são regidos por um modelo de governança 

mutuamente negociado entre as empresas participantes e o conhecimento é partilhado em 

diferentes níveis e com diferentes propósitos. Adicionalmente, a colaboração – o esforço de 

produzir conjuntamente e compartilhar recursos de toda ordem, inclusive intangíveis –, 

constitui uma das bases para o relacionamento em redes, facilitando a disposição de 

tecnologias aos parceiros, reduzindo os custos de transação relativos ao processo de inovação 

e distribuição, aumentado a eficiência econômica e, por conseqüência, aumentando a 

competitividade. Ainda que esta definição possa abranger também cooperação física e 

coordenação de eventos, o alcance das redes estratégicas atinge as competências intrínsecas 

das formas e as competências comuns desenvolvidas na rede. 

 

No contexto de tais redes, a colaboração é um conceito distinto de coordenação ou 

de cooperação, atividades presentes em cadeias de suprimento ou mesmo em simples 

                                                           
2 Logística: palavra de origem francesa, do verbo loger, que significa alojar. Segundo Severo Filho (2001), o 
termo é originalmente militar e significa a arte de transportar, abastecer e alojar tropas. Em 1999, o Council of 
Logistics Management (CLM), a maior autoridade internacional no assunto, adotou a seguinte definição para o 
termo: “Logística é a parte do processo da cadeia de suprimento que planeja, implementa e controla o eficiente e 
efetivo fluxo e estocagem de bens, serviços e informações relacionadas, do ponto de origem ao ponto de 
consumo, visando atender aos requisitos dos consumidores.” 
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contratos entre empresas, pois implica processos formais mais complexos, os quais exigem 

que as estruturas das empresas sejam acomodadas para planejar conjuntamente, elevar o nível 

de comunicação e entendimento, e compartilhar decisões (DAVIS & SPEKMAN, 2004). A 

colaboração requer relações mais profundas e duráveis para sustentar a visão e as motivações 

de interesse comum, chegando a ponto de investimentos em ativos serem feitos em base 

interempresarial. Ainda que o principal fim seja a obtenção de vantagens econômicas, a ética 

de um ambiente de colaboração não privilegia, ou até mesmo inibe, o comportamento 

oportunista e a busca de resultados de curto prazo.  

 

No aspecto da gestão da informação, os avanços tecnológicos associados à 

Tecnologia de Informação (TI) no último quarto do século passado permitiram acelerar as 

vantagens proporcionadas pelas estruturas em rede e, até mesmo, criar estruturas totalmente 

ambientadas no mundo virtual3. Adicionalmente, a imprevisibilidade causada pelas rápidas 

transformações no cenário mundial ocasionou mudanças nos modelos organizacionais nos 

últimos anos, propiciando o surgimento de estruturas em rede que governam o relacionamento 

interempresarial e os processos comuns que ligam as empresas (VENKATRAMAN & 

HENDERSON, 1994; GULATI, NOHRIA & ZAHEER, 2000; PITASSI & MACEDO-

SOARES, 2002; PITASSI & DIAS, 2003). 

 

Nos anos 1990, as cadeias de suprimento também transformaram a maneira de 

integrar a logística das empresas e criaram soluções para que o fluxo dos materiais e serviços 

fosse devidamente acompanhado de um intenso fluxo de informações correlatas aos processos 

físicos (FAWCETT et al., 1997; DIAS & PITASSI, 2003). Porém, o compartilhamento de 

conhecimento e recursos é o que diferencia uma rede estratégica de uma cadeia de 

                                                           
3 Trata-se do conceito de Rede Estratégica Virtual, tipo de rede entre empresas, fundamentalmente suportada por 
transações via Internet, mas que pressupõe, também, algumas transações não eletrônicas (PITASSI e MACEDO-
SOARES, 2002). 
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suprimentos orientada ao fornecimento de bens ou de uma simples estrutura comercial 

regulada por contratos. Ademais, a ênfase atualmente colocada pelas firmas nas questões 

ligadas ao relacionamento vem despertando o interesse pelos elementos que formam a 

confiança interempresarial e sobre como ela se manifesta na construção e na sobrevivência 

das redes, criando condições ou definindo limites para o aprofundamento do nível em que 

conhecimento e recursos passam a servir à rede e não às empresas, cada uma individualmente. 

 

Compartilhar significa criar novas formas de administrar o relacionamento e a 

própria gestão dos processos operacionais da rede. Por exemplo, a co-produção, associação de 

empresas para produzir conjuntamente utilizando recursos físicos e conhecimentos de 

engenharia complementares, como uma forma contemporânea de estrutura de colaboração 

empresarial, demanda arranjos gerenciais específicos, para que se crie valor em cada empresa 

participante (DIAS & JOIA, 2006a; FAWCETT et al., 1997).  

 

Mas, a despeito do avanço no estudo dos fatores que governam as relações entre 

os parceiros, como descrito em Dias & Pitassi (2003) e Pitassi & Macedo-Soares (2002), há 

ainda uma grande lacuna no entendimento dos fatores que viabilizam sua criação e operação 

para atender aos objetivos estratégicos das empresas. A análise destes fatores, na pesquisa 

aqui descrita, foi conduzida dentro do campo de estudos do Capital Social. 

 

Considerando que a associação entre empresas tem a finalidade de construir valor 

colaborativamente, para que todas elas recuperem parte deste valor gerado na interação, o 

capital social pode ser interpretado pela manifestação dos elementos ou fatores desenvolvidos 

especificamente no desenho do sistema social – sua estrutura –, por meio das relações entre os 

parceiros e nas representações e significados compartilhados – ou seja, o conhecimento. 
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Sendo assim, os aspectos estrutural, relacional e cognitivo do capital social poderão ser a base 

para a elaboração de um construto que o tangibilize no âmbito da pesquisa.  

 

O pesquisador sustenta que, da associação de empresas em redes estratégicas, 

resulta um novo conhecimento oriundo da interação em cada empresa participante. Em 

especial, as empresas focais podem ter uma posição diferenciada quanto à oportunidade de 

capturar conhecimento explícito, porque definem e disseminam normas, regras, padrões de 

relacionamento e padrões técnicos, ou seja, elementos ligados ao seu Capital Intelectual. 

Assim, é razoável supor que seu capital intelectual seja afetado pela sua situação como 

participante de uma rede, relativamente a uma situação em que operasse isoladamente.  

 

Da mesma forma que o capital social, o capital intelectual necessita ser 

tangibilizado para que as suposições anteriores possam compor uma hipótese a ser verificada 

na pesquisa aqui descrita. Dentre as diversas abordagens possíveis para o tema do capital 

intelectual, o autor considera que a de Competências Dinâmicas (MINTZBERG, 1996; 

TEECE, PISANO e SHUEN, 1990) é a mais adequada conceitualmente à pesquisa, porque 

lida com aspectos que, embora intangíveis, ao menos são perceptíveis de forma relativa, em 

termos de fatores que possam expressar o aumento ou diminuição do conhecimento 

acumulado na estrutura operacional das firmas. 

 

Portanto, o problema que motivou a pesquisa – o desenvolvimento de um método 

e o planejamento de um estudo empírico – é exatamente compreender como os elementos 

formadores do capital intelectual nas empresas focais são afetados pelo capital social 

acumulado nas redes das quais elas participam como empresas dominantes. Como tais 

empresas resumem uma rica diversidade de interações com clientes, fornecedores e parceiros, 
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o autor entende que tal compreensão poderá também contribuir com estudos posteriores sobre 

empresas dependentes das redes, não necessariamente as focais. 

 

1.3. Objetivo da Pesquisa 

 

No sentido de desenvolver o descrito tema, o autor realizou um estudo de caso 

com múltiplas unidades de análise, cujo objetivo foi buscar evidências de como o capital 

social formado nas redes estratégicas afeta o capital intelectual da empresas focais de redes 

estratégicas de produção, tomado, como unidades de análise, as empresas mineradoras do 

conglomerado industrial canadense Yamana Gold Inc.  

 

O estudo justifica-se porque, dentre os elementos que motivam a formação ou 

suportam a existência de uma rede estratégica empresarial, alguns, em particular, podem estar 

associados ao capital social acumulado na estrutura da rede, como, por exemplo, a confiança e 

a disposição para associações colaborativas ou para compartilhamento de recursos e 

conhecimento de interesse comum.  

 

Portanto, no intuito de discutir seu papel nas redes estratégicas, um dos conceitos 

centrais da pesquisa aqui descrita é o capital social, ou seja, o conjunto de ativos desenvolvido 

no âmbito da rede com base nas relações interempresariais ali mantidas.  

 

O propósito, nesta parte do estudo, foi compreender especificamente como esses 

ativos estão relacionados ao capital intelectual formado nas empresas da rede, em função de 

alguns fatores próprios do relacionamento com os parceiros de negócio, como, por exemplo, a 
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interdependência entre os participantes e o conhecimento compartilhado no ambiente 

interacional da rede.  

 

A análise dos casos buscou, enfim, respostas sobre como o capital social da rede 

está associado ao capital intelectual das empresas focais de redes estratégicas, permitindo a 

confirmação de uma tese do autor, pré-elaborada como percepção ou proposição em estudos 

anteriores (DIAS & JOIA, 2006a; PITASSI & DIAS, 2003), de que uma rede desenvolve 

certo capital social originado das relações colaborativas entre os participantes e que este 

capital propicia o surgimento de um conhecimento novo, capturado pelas empresas 

individualmente como um adicional em seu capital intelectual, em especial, pelas empresas 

focais, na medida em que estas detêm a particular capacidade de determinar as regras e 

influenciar a conduta no ambiente de interação. 

 

1.4. Relevância do Tema 

 

No âmbito acadêmico, tais respostas poderão produzir uma compreensão mais 

profunda sobre a implicação dos fatores que compõem o capital social em estruturas de redes 

estratégicas, evidenciando elementos para a aplicação em pesquisas futuras no campo, além 

de permitir a verificação empírica da hipotética relação entre capital social na rede e capital 

intelectual nas empresas focais.  

 

O estudo sobre empresas de grande porte desperta interesse acadêmico no campo 

da Administração, por causa da posição destacada que as grandes corporações exercem na 

economia atual e, também, pelo papel que representam na determinação da conduta dos 

parceiros no âmbito das suas redes, no desenvolvimento e disseminação dos padrões técnicos 
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necessários para operacionalizá-las, bem como na criação de valor, ou capital, em sua 

comunidade de negócios. 

 

Para ilustrar a importância destas empresas, pode-se tomar o último levantamento 

de indicadores empresariais da revista Fortune, contendo as 500 maiores empresas do mundo, 

e o relatório anual do Banco Mundial, e verificar-se que elas movimentaram uma receita 

equivalente à metade do PIB somado de todas as nações (FORTUNE GLOBAL 500, 2007; 

BANCO MUNDIAL, 2006). Somente a Yamana Gold Inc., grupo das empresas escolhidas 

para o estudo escrito, soma receitas anuais da ordem de US$1,5 bilhões, um volume 

econômico superior ao PIB de mais de 50 dos 195 países citados no relatório do Banco 

Mundial, e seu valor de mercado supera os US$8 bilhões. Ressalte-se que os minérios e 

metais representam, atualmente, o maior item da pauta de exportações do Brasil.  

 

Não que a dimensão econômica justifique a escolha dos casos, mas é evidente que 

essas grandes corporações têm uma enorme capacidade de domínio das estruturas sócio-

econômicas que lhes dão suporte, como, por exemplo, suas redes de clientes e fornecedores, 

seus empregados e as instituições governamentais com quem se relacionam. A compreensão 

dos fenômenos sociais que se desenvolvem nas empresas privadas modernas supera o 

interesse acadêmico puro, pois fornece na prática, por exemplo, elementos para o 

aperfeiçoamento do processo regulatório por parte do Governo em todas as instâncias. 

 

Para o ambiente empresarial, a contribuição da pesquisa é evidenciar os fatores 

presentes na interação em rede que favorecem a formação do capital intelectual das empresas 

participantes, em particular as empresas focais, e quais são os fatores internos das empresas 

que contribuem para absorver a maior parcela possível do conhecimento que porventura está 
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disponível na rede. Com a compreensão desses fatores e dos mecanismos que relacionam o 

capital social da rede com a formação do capital intelectual nas empresas focais, estas poderão 

direcionar seus investimentos e esforços para o desenvolvimento de conhecimentos e 

competências resultantes, que sejam de seu interesse, com maior possibilidade de que 

resultem eficazes. 

 

Em resumo, este capítulo apresentou as motivações e a relevância para que se 

tenha procedido à pesquisa descrita, o seu objetivo e os conceitos gerais que serão utilizados 

para selecionar o referencial teórico. No capítulo a seguir, serão discutidos os aspectos desse 

referencial que se mostrarem úteis na fundamentação teórica do trabalho e na construção de 

um modelo para a análise dos dados coletados na fase empírica. Os temas centrais são as 

redes estratégicas empresariais, o capital social e o capital intelectual. 
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Neste capítulo, os conceitos de rede estratégica, capital social e capital intelectual 

serão explorados com a necessária profundidade, não só para delimitar fronteiras entre as 

definições de rede estratégica empresarial e de capital social, bem como para fundamentar a 

discussão sobre a relação entre capital social e capital intelectual em empresas focais das 

estruturas em rede.  

 

2.1. Redes Estratégicas 

 

Considerando-se o fato de que não há plena convergência na conceituação do que 

é uma rede estratégica e que as definições variam de acordo com a abordagem, este tópico 

discorrerá sobre alguns possíveis entendimentos do tema e definirá como ele foi entendido no 

decorrer desta pesquisa. 

 

2.1.1. Definição e Características das Redes 

 

Porter (1998) define redes de empresas como o modo organizacional de atividades 

econômicas por meio de coordenação e/ou cooperação interfirmas. Nesta perspectiva, as redes 

de empresas ligadas em interdependência por meio de suas atividades, ao mesmo tempo em 

que se complementam em suas competências e experiências, buscam o sucesso deste modelo. 
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A visão de Porter concentra-se nos aspectos instrumentais de consecução das estratégias 

individuais das empresas, porquanto façam uso de associações para atingi-los. 

 

Para Mance (1999), as redes constituem-se de uma articulação entre diversas 

unidades que, por meio de certas ligações, trocam elementos entre si, fortalecendo-se 

reciprocamente, e que podem se multiplicar em novas unidades. Esta idéia de rede remete à 

importância de integração e interatividade de cada unidade integrante da rede, o que 

proporciona desenvolvimento e consolidação deste arranjo. Segundo o citado autor, as redes 

podem ampliar-se em sua intensidade e extensão, promovendo a diversificação da produção 

com o propósito de atender às demandas da própria rede, proporcionando seu fortalecimento e 

vindo a abranger novas unidades que podem, deste modo, se multiplicar. 

 

Segundo Axelson & Easton (1992), uma rede pode ser definida como um modelo 

ou metáfora que descreve um número, em geral elevado, de entidades ligadas entre si. Já, Van 

de Ven & Ferry (1980) aborda-a como o padrão total de relacionamentos num grupo de 

organizações que agem com vistas a objetivos comuns, enquanto outros autores, p.ex., 

Lundgren (1994), definem a rede como um conjunto de laços e relações sociais que unem 

organizações.  

 

Castells (1999) considera as redes estratégicas como uma tendência da evolução 

organizacional e justifica sua formação pela capacidade de permitir às empresas atingirem 

maior alcance nos aspectos flexibilidade e competitividade. Este autor relata que países e 

organizações mais competitivos estão atentos a este modelo e priorizam a atuação das redes 

para aumento de competitividade.  
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Verschoore Filho et al. (2004) apresentam dois aspectos das estruturas em redes: 

(i) a rede pode definir-se como um arranjo organizacional, o qual se revela preparado para 

enfrentar as dificuldades e crises do ambiente competitivo que cerca as empresas e (ii) a 

estrutura de redes estratégicas viabiliza possibilidades que, isoladamente, não seriam tão 

facilmente alcançadas, tendo em vista a falta de poder competitivo de uma única empresa em 

seu setor.  

 

Então, sendo assim, pode-se assumir que, em essência, redes são relacionamentos. 

Mas, o fato é que, independentemente da definição dada, a forma como as redes são 

entendidas e definidas tem um efeito concreto na maneira como se aborda um estudo a seu 

respeito. Questões tão simples quanto o seu modo de funcionamento, até outros temas mais 

complexos, como a forma como se delimitam, passando pelos problemas que se lhes julgam 

inerentes – por exemplo, interesses estratégicos, confiança entre os participantes e construção 

de conhecimento– não têm ainda, na literatura, uma convergência conceitual.  

 

O conceito de rede estratégica é tratado por Gulati, Nohria & Zaheer (2000, 

p.203) como o “conjunto de relacionamentos duradouros de uma empresa, tanto os 

horizontais quanto os verticais, com outras organizações (fornecedores, clientes, concorrentes, 

ou outras entidades), de significância estratégica para as empresas envolvidas neles, e incluem 

alianças estratégicas”. Por verticais, entendem-se os relacionamentos hierárquicos da rede, em 

termos de dependência econômica, como, por exemplo, as relações entre fornecedores e 

clientes. Os relacionamentos horizontais dão-se com outros participantes da indústria, como 

concorrentes, órgãos reguladores e instituições governamentais. Esta definição é 

relativamente limitada ao ambiente comercial, especificamente contratos de fornecimento, e 

ajusta-se melhor a uma abordagem voltada à gestão da cadeia de suprimentos, mas há 
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aspectos interessantes a serem considerados nas sub-contratações, no que diz respeito a outras 

motivações para a formação de tais redes, em especial, alguma forma de colaboração. 

 

Imaginando duas racionalidades para colaboração – reduzir custos e incrementar 

capacidade produtiva –, em que, na primeira, a firma contratante conduz uma estratégia de 

levar seus parceiros a assumir maiores riscos no sentido de conter os custos de produção e, na 

segunda, as fronteiras entre as firmas sejam virtualmente dissolvidas para que as capacidades 

sejam somadas, Powell & Smith-Doerr (1994) consideram o primeiro caso como um 

movimento de poder, enquanto o segundo seria um movimento de cooperação. Em qualquer 

das abordagens, o porte das firmas, a capacidade econômica ou a detenção de conhecimento 

podem realçar diferenças entre os parceiros de negócio, desenvolvendo-se uma relação de 

dependência ou controle de uma empresa da rede sobre outras, particularmente, os 

fornecedores. Conseqüentemente, a relação de poder contida na estrutura da rede pode 

representar dois lados da mesma questão: a possibilidade de uma transformação estrutural ou 

o risco de fracasso da relação. Porém, seja no caso de uma relação que se iniciou sem uma 

percepção de mútua dependência, seja no caso de uma relação de dependência explícita, o 

resultado pode ser a construção de confiança mútua, e esta confiança pode vir a sustentar a 

relação, independentemente da posição de força relativa entre as empresas.  

 

Em particular, Powell & Smith-Doerr (1994) reconhecem que toda grande 

empresa tem um grande número de ligações, em geral complexas, com companhias de 

variados portes, com diferentes capacidades e diversos motivos para colaborar. Então, nestes 

casos, pode ser facilmente observado como a quantidade (por exemplo, número de alianças) 

pode modelar a qualidade (por exemplo, a natureza das parcerias) nas relações. Com a 

experimentação de novas formas de organização, tais firmas estão descobrindo que suas 
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identidades estão sendo afetadas ou alteradas de uma maneira que elas ainda não haviam 

antecipado, quando suas ligações eram mais restritas. 

 

No que concerne às motivações e propósitos da relação, reitera-se que, aquilo de 

que trata esta pesquisa são redes estratégicas, i.e., entidades teóricas representadas de forma 

abstrata por uma topologia específica na forma de rede, que representam as conexões ou 

ligações entre diferentes agentes ou atores sociais – no caso, as empresas –, que envolvem, no 

âmbito operacional, fluxos de troca.  

 

Quanto a essa questão, alguns autores relatam as características particulares da 

formação de redes, como Amato Neto (2000), que aponta razões e necessidades que, segundo 

ele, são atendidas pelas redes estratégicas: (i) combinar competências e utilizar know-how de 

outras empresas; (ii) dividir o ônus de realizar pesquisas tecnológicas, compartilhando o 

desenvolvimento e os conhecimentos adquiridos; (iii) partilhar riscos e custos de explorar 

novas oportunidades, realizando experiências em conjunto; (iv) oferecer uma linha de 

produtos de qualidade superior e mais diversificada; (v) exercer uma pressão maior no 

mercado, aumentando a força competitiva em benefício do cliente; (vi) fortalecer o poder de 

compra; (vii) obter mais força, para atuar nos mercados internacionais.  

 

Há, no entanto, que se ter em mente que a pesquisa aqui descrita não se restringe 

apenas ao conceito de redes como um conjunto de relações de troca em si, mas sim de um 

sentido mais “industrial” ou estratégico de rede (HAKANSSON & JOHANSON, 1995), em 

que esta se constitui não só a partir de atores (as empresas e as instituições) e das relações 

entre eles, mas também a partir de recursos e conhecimentos e das dependências a eles 

associadas. Nesta abordagem, não só a maior ou menor complexidade das atividades 
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desenvolvidas pelos atores, mas também a posse ou não de determinados recursos e 

conhecimentos funcionam como elementos restritivos e, simultaneamente, como geradores de 

oportunidades nas relações entre eles.  

 

Todeva & Knoke (2005) também consideram que as redes não são apenas 

parcerias que melhoram a efetividade das estratégias competitivas das firmas pela troca mútua 

de recursos, sejam tecnologias, produtos ou conhecimentos, mas são novas formas de negócio 

que permitem aos parceiros a melhoria dos seus relacionamentos interempresariais, bem como 

propiciam o surgimento de ativos intangíveis resultantes da interdependência.  

 

Sobre os ativos e competências desenvolvidos no âmbito da relação entre os 

parceiros, Dyer & Singh (1998) discorrem sobre seu caráter evolutivo ao longo do tempo e 

sobre sua difícil replicação ou imitação, que resulta em fator de competitividade. Sendo 

assim, cada forma específica de relacionamento poderá conduzir ao surgimento de diferentes 

valores, ativos ou bens intangíveis disponíveis para os participantes em redes. 

 

Quando se trata de compreender os valores, ou as formas de capital que motivam 

a formação de redes estratégicas, as redes podem ser também visualizadas como estruturas 

sociais e analisadas segundo o modelo estruturalista de Bourdieu (1994). De maneira 

simplificada, o esquema que leva à análise empírica ocorre dentro de um ‘campo’, delimitado 

por um ‘capital’, onde ‘agentes’ em determinadas posições têm disposições específicas e 

competem utilizando diferentes estratégias. O campo é um ambiente de disputa, enquanto os 

agentes buscam sua expansão e a ampliação de seu capital, ativos tangíveis ou intangíveis 

valorizados nesse campo.  
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Não é objetivo do pesquisador, neste estudo, analisar as interações competitivas 

ou as questões relativas à disputa pelo poder, mas o modelo estruturalista, quando aplicado a 

um ambiente de empresas ou de redes de empresas, necessariamente tratará as relações pela 

ótica da competição e não da colaboração (BOURDIEU, 1986). Tendo em mente o fato de 

que relações colaborativas não são naturais numa estrutura de competição, o autor não se 

exime de percebê-las, mesmo quando trata de manifestações aparentemente não competitivas. 

A motivação das empresas, em suma, é a acumulação econômica e, por conseguinte, toda 

forma de interação colaborativa deverá vir por força do interesse comercial.  

 

Enfim, as redes estratégicas serão tratadas, neste estudo, como estruturas de 

relações comerciais colaborativas entre empresas, as quais formam alianças para atingir 

objetivos de interesse comum, sob a coordenação e a liderança de uma empresa focal, com 

base em regras pré-acordadas, confiança e interdependência, compartilhando recursos e 

conhecimento para ampliar seu capital intelectual, desenvolvendo competências e ganhando 

competitividade individualmente, ao mesmo tempo em que um capital social próprio da rede é 

construído. 

 

2.1.2. Aspectos Operacionais: Coordenação e Interdependência 

 

Seja por alguns dos motivos citados anteriormente ou, simultaneamente, por todos 

eles, uma rede só é viável se possuir uma capacidade operacional suficiente, com processos 

transacionais e decisórios próprios, coordenados para o atingimento dos seus objetivos4. Em 

                                                           
4 Uma teoria que vem sendo construída para propiciar essa operacionalidade é a Teoria da Coordenação, 
definida, em linhas gerais, por Malone (1988) como sendo um corpo teórico que define a forma com que as 
atividades de diferentes atores num sistema qualquer podem ser coordenadas para o atingimento de um objetivo. 
A coordenação seria, neste contexto, o processamento da informação adicional necessária, quando múltiplos 
atores conectados ou interdependentes buscam atingir objetivos que não seriam alcançáveis por nenhum deles 
individualmente. Como a coordenação demanda uma abordagem multidisciplinar, a teoria utiliza conceitos da 
economia, sociologia, psicologia, lingüística, administração, ciência da computação e sistemas de informação, 
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“What is Coordination Theory and How Can It Help Design Cooperative Work Systems”, 

Malone & Crowston (1990) definem os componentes da estrutura de coordenação e os 

processos associados a eles, os quais estão descritos na Tabela 1. Tais componentes são inter-

relacionados, i.e., os objetivos, num sistema coordenado, são compartilhados entre os atores e 

as atividades são coordenadas para atingi-los, bem como orientadas pela interdependência 

entre esses atores. 

 

Tabela 1: Componentes da Coordenação (Fonte: MALONE & CROWSTON, 1990, p.4) 

Componentes da 

Coordenação 
Processos de Coordenação Associados 

Objetivos Identificação dos objetivos 

Atividades 
Mapeamento das atividades necessárias ao atingimento dos objetivos 

(decomposição dos objetivos) 

Atores 
Seleção de atores 

Atribuição de atividades aos atores 

Interdependências Gestão das interdependências 

 

A interdependência pode ser definida no domínio genérico ou no específico, 

segundo Malone & Crowston (1990). Por exemplo, no domínio da manufatura, uma 

determinada peça projetada precisa ser produzida, ou seja, há uma interdependência entre os 

atores Engenharia e Produção, pois o projeto é um pré-requisito para a fabricação. Outro 

exemplo de interdependência, neste caso, de compartilhamento de recursos, seria o 

relacionamento entre o cliente e o pessoal de campo e entre o cliente e o pessoal de vendas, no 

qual o recurso compartilhado é a informação sobre o mesmo cliente.  

 

                                                                                                                                                                                     
para formar seu corpo conceitual. A tecnologia empregada para a coordenação, na definição de Malone (1998), 
vem basicamente destes dois últimos campos do conhecimento. Por este motivo, um importante uso da Teoria da 
Coordenação seria desenvolver e aplicar sistemas computacionais para apoiar as pessoas na coordenação de 
atividades complexas. 
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No domínio específico, os citados autores definem três tipos de interdependência 

como mostrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Tipos de Interdependência (Fonte: MALONE & CROWSTON, 1990, p.7) 

Tipos de 

Interdependência 
Objeto comum 

Exemplo de 

interdependência no 

domínio da 

manufatura 

Exemplos de processos de 

coordenação para gerenciar 

a interdependência 

Pré-Requisito 

Output de uma 

atividade que é 

requerida para a 

próxima atividade 

Peças devem ser 

entregues em tempo 

para serem usadas 

Ordenação de atividades 

Movimentação da informação 

de uma atividade para a outra 

Recurso 

Compartilhado 

Recurso requerido por 

múltiplas atividades 

Duas peças instaladas 

com uma mesma 

ferramenta 

Alocação de recursos 

Simultaneidade 

Momento do tempo em 

que mais de uma 

atividade deve ocorrer 

Instalação de duas 

peças conjugadas ao 

mesmo tempo 

Sincronização de atividades 

 

Em sistemas produtivos, tal como um ambiente de manufatura, os três tipos de 

interdependência entre atividades podem ser observados, como exemplifica a Tabela 2. Em 

sistemas colaborativos, em especial quando os processos se desenrolam em redes estratégicas 

de empresas ou em cadeias de suprimentos que impliquem co-produção ou colaboração, a 

gestão da interdependência assume complexidade maior que num ambiente de manufatura 

tradicional. Isto acontece porque parte dos recursos pode ou necessariamente é compartilhada 

por atores em diferentes organizações ou empresas e também porque algumas atividades que 

se desenrolam em uma delas são pré-requisitos para uma outra, ou mesmo para todas as 

demais atividades desenvolvidas na rede.  
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Além disso, certas atividades podem ser, ou necessariamente necessitam ser, 

executadas simultaneamente a outras para que os processos que visam o objetivo da rede 

atinjam a performance desejada. Sendo assim, a coordenação de uma rede estratégica torna-se 

uma meta-estrutura para as estruturas individuais de coordenação dos diversos elos 

(organizações ou empresas) da rede. 

 

É, portanto, no cerne dessa meta-estrutura que se identifica o capital social 

originado na rede estratégica empresarial, conforme exposto a seguir. 

 

2.2. Conceituação de Capital Social 

 

A definição contemporânea de capital social vem da Sociologia e foi consolidada 

nos anos 1980 pelos trabalhos de Pierre Bourdieu, James Coleman e Robert Putnam – este um 

cientista político. O sentido em que o conceito foi tratado nesta pesquisa pode ser atribuído a 

James Coleman, conforme o apresentou na obra Social Capital in the Creation of Human 

Capital (COLEMAN, 1988). Ele não exatamente definiu o termo, mas caracterizou o seu 

papel nas relações presentes em uma estrutura social: 

 

“O capital social é definido por suas funções. Não é uma entidade apenas, 

mas um conjunto de variadas e diferentes entidades, as quais possuem dois 

elementos em comum: todas elas consistem de algum aspecto de estruturas 

sociais e elas facilitam certas ações dos atores, sejam eles pessoas ou atores 

corporativos, dentro da estrutura.” (COLEMAN, 1988, p.98) 

 

Coleman (2000) levanta a hipótese de que existe uma complementação entre o 

capital físico-econômico – constituído por insumos, infra-estrutura e financiamento –, o 

capital humano – que inclui a educação e a capacitação técnica dos indivíduos – e o capital 
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social, este definido em termos das relações de confiança existentes entre os indivíduos de 

uma comunidade.  

 

Putnam (1993) conceitua capital social referindo-se ao caráter da organização 

social, como confiança, normas e redes, as quais podem incrementar a eficiência da 

sociedade, facilitando as ações de coordenação. 

 

Huysman (2004) considera o capital social como o conjunto das habilidades 

coletivas derivadas das redes sociais de relacionamento, enquanto Bourdieu coloca algum 

peso na habilidade de um agente individual para que o capital seja criado e mantido: 

 

“Em outras palavras, a rede de relacionamentos é o produto das estratégias 

de investimento individuais ou coletivas, consciente ou inconscientemente 

visadas no estabelecimento ou reprodução de relações sociais utilizáveis no 

curto ou no longo prazo, [...] implicando subjetivamente em obrigações 

duráveis (sentimento de gratidão, respeito, amizade, etc.) ou 

institucionalmente garantidas (direitos).”5 (BOURDIEU, 1986, pp.249-250) 

 

No que diz respeito à relação entre os conceitos de capital social e de rede 

estratégica, a própria definição contemporânea de capital social, expressa por Jacobs (1961) 

seria a de uma ‘rede’. Também Putnam (1993) constatou que as relações geradoras de capital 

social remetem a um padrão hierárquico e vertical, remetendo à topologia de uma rede. Ao 

mostrar que os indivíduos de uma rede estão relacionados entre si por normas e valores 

comuns, além de interesses econômicos, como, por exemplo, aumento de produtividade e 

qualidade, Fukuyama (2000) mostrou que as redes são uma forma de capital social. 

 

                                                           
5 Tradução do autor 
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Nahapiet & Ghoshal (1998) definem capital social como sendo a rede e também 

todos os recursos mobilizados por meio da rede. Em sua visão, o capital social tem algumas 

implicações práticas para a ação das empresas, como: 

(i) elevar a eficiência da ação; 

(ii)  reduzir a probabilidade de oportunismo e, portanto, dos custos de 

monitoramento; 

(iii)  aumentar a eficiência adaptativa, a criatividade e o aprendizado 

decorrente; 

(iv) encorajar o comportamento cooperativo; e 

(v) facilitar o desenvolvimento de novas formas de associação e organização 

inovativa. 

 

O capital social reside nas relações, e as relações são criadas por meio de troca 

(BOURDIEU, 1986, apud NAHAPIET & GHOSHAL, 1998), facilitando a combinação dos 

recursos disponibilizados pelos indivíduos. O padrão de ligações e interações entre os 

indivíduos são, neste sentido, o fundamento essencial do capital social.  

 

Granovetter (1973) estudou tais ligações e teorizou sobre aquelas que ligam dois 

indivíduos que participam em redes sociais diferentes, considerando-as ligações ‘fracas’. Por 

estarem na margem de seus círculos sociais, eles reduzem sua interação com os indivíduos de 

suas próprias redes para interagir com agentes da outra. Por outro lado, seriam ligações 

‘fortes’ aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma rede e sua força seria caracterizada 

pela intensidade das legações, intimidade, freqüência de contato, obrigações pré-acordadas e 

provisão de serviços recíprocos. As chances de obter informação e explorá-la aumentam, à 

medida que sejam exploradas tanto as ligações fortes quanto as fracas, a fim de promover uma 



33 
 

 

‘ponte’ de informação entre os indivíduos da rede e entre as redes vizinhas. Granovetter 

(1993) denomina esta estratégia como “a força das ligações fracas” numa estrutura de redes 

sociais. 

 

Para Fukuyama (1996), o capital social, como uma partilha de valores, consiste 

numa capacidade social contabilizada em três níveis: a família, os grupos intermediários e a 

nação. Os grupos intermediários correspondem à sociedade civil, composta de um conjunto de 

instituições que englobam áreas empresariais, associações voluntárias, instituições 

educacionais, clubes, sindicatos, meios de comunicação, associações beneméritas, igrejas e 

outras. O capital social, desta forma, difere das outras formas de capital humano, não podendo 

ser adquirido por meio de decisões de investimento racional, como, por exemplo, formação 

acadêmica ou profissional.  

 

A aquisição de capital social, de maneira oposta, requer habituação às normas 

morais de uma dada comunidade e seus padrões de conduta – o habitus, segundo Bourdieu 

(1986) – e, neste contexto, a assunção de virtudes como a lealdade, a honestidade e a 

interligação ao grupo. Os limites à aquisição de capital social apontam para seu caráter não 

individual, visto que a sua apreensão ou acumulação exige sociabilidade, o que o torna mais 

difícil de adquirir do que outras formas de capital humano. Mas, por outro lado, sendo 

baseado em hábitos éticos, revela-se mais resistente a mudanças ou à destruição.  

 

Sob o ponto de vista econômico, considerando-se que o capital social aflora na 

cultura – compreendendo hábitos, costumes, ética das pessoas –, é determinado culturalmente 

pelas estruturas fortes das famílias e das instituições duráveis, e que as culturas diferem em 

cada sociedade, Fukuyama (1996) trata certas características socialmente construídas como 
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sendo virtudes. Tais virtudes sociais emergem apenas no contexto social, formam o capital 

social e são essenciais à incubação das virtudes individuais e, dentre elas, se destacam a 

confiança recíproca, a honestidade, o espírito de cooperação, a capacidade de inspirar 

confiança e o sentido de dever. 

 

Para o estudo das organizações, em especial, as empresas industriais, a análise nas 

sociedades desprovidas de qualquer nível de capital social, ou “sociedades atomizadas”, de 

acordo com Fukuyama (1996), não traz interesse prático porque elas não propiciam um 

ambiente promissor para a atividade econômica, visto que não são capazes de gerar grandes 

organizações ou empresas familiares. Apenas as sociedades familiaristas e as sociedades com 

elevado grau de confiança garantem, historicamente, as condições institucionais propícias ao 

desenvolvimento de pactos e contratos sociais suficientes à atividade empresarial 

internacionalmente competitiva e auto-sustentável. Uma sociedade deste tipo estará mais bem 

aparelhada para a inovação organizacional, uma vez que o elevado grau de confiança permite 

a eclosão de uma grande variedade de relações sociais. Caso contrário, se as pessoas não 

confiam umas nas outras, acabam por colaborar tão somente quando submetidas a um sistema 

formal de regras e regulamentos, o qual tem de ser negociado, acordado, discutido 

judicialmente e, algumas vezes, aplicado por meios coercivos. Este aparato legal gera aquilo  

que os economistas corriqueiramente chamam de “custos de transação”, os quais envolvem 

documentos, contratos, seguros e garantias.  

 

No âmbito da pesquisa, de forma simplificada, o capital social foi entendido como 

a soma de ativos intangíveis que surgem unicamente na relação entre os participantes de uma 

rede, especificamente empresas, como resultado de algum tipo de interação entre os seus 

ativos individuais, ativos estes que interferem em sua capacidade de atingir os objetivos de 
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negócio. Para tanto, é necessário explorar mais extensivamente as dimensões presentes no 

conceito de capital social. 

 

2.2.1. As Dimensões do Capital Social 

 

Antes de se discutir a disposição que as empresas podem desenvolver para aliar-se 

numa estrutura em rede e que tipo de capital social pode advir desta associação, é importante 

adotar-se uma taxonomia para o capital social que caracterize o conceito em termos de 

dimensões. Assim, é mais simples trazer o conceito para o plano concreto dos 

comportamentos presentes nas redes e facilitar o desenvolvimento de um modelo para uso na 

pesquisa empírica. 

 

Nahapiet & Goshal (1998) descrevem três dimensões para o capital social, as 

quais influenciam a absorção de conhecimento nos processos de troca e combinação 

desenrolados nas interações entre os membros das redes:  

 

(i) A dimensão estrutural, que está associada ao desenho do sistema social e à 

rede de relações entre os agentes participantes, em termos de densidade, conectividade e 

hierarquia.  

A dimensão estrutural pode ser bem entendida ao imaginá-la como a estrutura 

física da rede estratégica, formada pelos contratos, regras e padrões formais que hierarquizam, 

dividem papéis e documentam a interação entre os participantes, bem como pelos sistemas de 

transferência de informação ou bens físicos, o desenho logístico da rede e tudo que diz 

respeito ao seu funcionamento no plano operacional. Esta dimensão influencia a formação de 

conhecimento, por meio das ligações entre os membros e dos canais de comunicação 
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formados entre eles, da configuração da rede e da conseqüente oportunidade de interagir com 

mais parceiros à medida que a rede tenha maior número de conexões. A própria organização 

pactuada entre os membros, como padrões técnicos e rotinas organizacionais, contribui, de 

alguma forma, para a formação de conhecimento, incorporando novas práticas e processos a 

cada participante individualmente. 

 

(ii)  A dimensão relacional, que descreve o tipo de relação desenvolvida entre os 

agentes ao longo da história de interações e que provê certo status em termos de aceitação, 

reputação e prestígio perante os demais. 

Diferentemente da dimensão estrutural, a dimensão relacional não pode ser 

descrita em termos de elementos concretos ou padrões operacionais, mas das percepções 

sobre os comportamentos que os participantes constroem entre si, no decorrer das relações 

formais e informais que ocorrem na rede. A dimensão relacional impulsiona a construção de 

conhecimento de maneira indireta, trazendo os elementos que propiciam uma relação pautada 

em colaboração e comprometimento, como normas de conduta, obrigações e expectativas 

entre os membros, confiança e identificação entre eles. 

 

(iii)  A dimensão cognitiva, que se refere aos recursos que proporcionam 

compartilhamento de interpretações e sistemas de significados comuns às partes, como 

códigos e linguagem.  

A dimensão cognitiva pode ser descrita tanto por elementos concretos, quanto por 

elementos abstratos, os quais definem o potencial de aprendizado disponível na estrutura e nas 

relações da rede. Exemplos de elementos concretos seriam os sistemas de registro e 

transferência de conhecimentos, como manuais, procedimentos técnicos, modelos e, 

principalmente, a própria linguagem estabelecida como o protocolo de interação. Dentre os 
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elementos abstratos, pode-se citar, como exemplos, os símbolos e linguagens desenvolvidos 

informalmente nas interações e também os aspectos culturais próprios que se desenvolvem no 

ambiente particular de cada rede.  Esta dimensão tem, segundo Nahapiet & Goshal (1998), 

particular importância no contexto da construção do conhecimento das empresas. Os 

mecanismos pelos quais o conhecimento é formado originam-se nos códigos e seus 

significados e na linguagem, à medida que ocorrem os processos de comunicação entre os 

membros, bem como pelas narrativas formais ou informais que registram os eventos de 

interação e suas conseqüências. 

 

Coleman (1988) identifica três formas de capital social, expressos pelas estruturas 

de obrigações, pelos canais de informação e pelas normas e sanções. Se tomada a taxonomia 

de Nahapiet & Ghoshal (1998), tais formas de capital estão contidas na dimensão cognitiva. 

 

Outros autores identificaram dimensões para o capital social, como, por exemplo, 

Liu & Besser (2003), que apontam quatro delas: ligações sociais informais, ligações sociais 

formais, confiança, e normas de ação coletiva. Os três primeiros conceitos remetem à 

dimensão relacional da taxonomia de Nahapiet & Ghoshal (1998) e, a quarta, às dimensões 

estrutural e relacional, visto que as normas de ação podem referir-se a procedimentos ou 

regras de conduta. 

 

Narayan & Cassidy (2001) identificam uma gama mais ampla de dimensões, 

como ilustrado na Figura 1, a seguir.  
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Contribuição monetária
Número de membros
Freqüência de participação
Participação na decisão
Heterogeneidade entre membros
Fontes de financiamento

Características do Grupo

Solidariedade entre membros
Integridade dos membros
Confiabilidade dos membros

Normas Gerais

Quão bem os membros seguem juntos
Intimidade

União

Sociabilidade

Pediria a seu vizinho para cuidar de uma criança doente?
Pediria ao seu vizinho para lhe ajudar em caso de doença?

Conexões entre os Agentes Vizinhos

Voluntarismo próprio
Expectativa de voluntarismo
Criticismo ao não-voluntarismo
Contribuição justa aos membros vizinhos
Ajudou alguém alguma vez?

Voluntarismo

Confiança na família
Confiança nos membros vizinhos
Confiança nas pessoas de outras tribos/castas
Confiança nos proprietários da firma
Confiança nos agentes do Governo
Confiança na Justiça, Cortes, Polícia
Confiança nos serviços públicos
Confiança nos governos locais

Confiança

Capital Social

 

Figura 1: Dimensões do Capital Social (Fonte: NARAYAN & CASSIDY, 2001) 
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A dimensões de Narayan & Cassidy (2001) expressam mais apropriadamente os 

conjuntos de comportamentos ou disposições dos membros de uma comunidade e não seria 

prudente assumir que todas elas representem comportamentos reprodutíveis ao ambiente das 

redes de empresas, em que os agentes são entidades corporativas, ou seja, a rede é uma 

comunidade de coletividades, as empresas, cada uma, um agrupamento com sua própria 

dinâmica interna.  

 

De qualquer forma, hipoteticamente, podem-se investigar alguns desses 

comportamentos como indicadores de um capital social mais ou menos desenvolvido numa 

rede, agrupando-os em dimensões como, por exemplo, as definidas em Nahapiet & Ghoshal 

(1998).  

 

O que se procura neste estudo é investigar, a partir das pesquisas pregressas no 

campo do capital social, elementos para que um construto “capital social” seja elaborado e 

operacionalizado no modelo de análise, com o objetivo de avaliar os efeitos dos seus 

elementos sobre um segundo construto “capital intelectual”, a ser, também, definido no 

modelo. As manifestações de capital social identificadas por Narayan & Cassidy (2001) 

podem prestar-se à tarefa de modelar o construto capital social e, na fase de análise dos 

resultados da pesquisa, mostrar-se-ão úteis ou não à consecução do objetivo proposto. 

 

Para tanto, parece interessante buscar uma agregação das dimensões de Nahapiet 

& Ghoshal (1998) e Narayan & Cassidy (2001), porquanto elas convergem no que tange a 

questões associadas a relacionamento e a estruturas de padrões e normas. Em particular, no 

caso da segunda taxonomia, o tratamento de uma dimensão cognitiva traz coerência com a 
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abordagem cognitiva que foi utilizada no tratamento do processo de formação de 

conhecimento, no corpo deste relato de pesquisa. 

 

Os comportamentos previstos por Narahyan & Cassidy (2001)  podem ser a base 

dos elementos comportamentais que modelarão o conceito de capital social para a pesquisa. 

Portanto, faz sentido uma elaboração mais detalhada de alguns desses comportamentos, como 

a confiança e a conseqüente disposição para colaborar, a qual envolve voluntarismo, união e 

sociabilidade. 

 

2.2.2. O Papel da Confiança nos Relacionamentos Interempresariais 

 

Neste estudo, parte-se do princípio de que a confiança está, de alguma forma, 

associada à disposição para a colaboração e à interdependência entre as firmas, sendo um 

elemento determinante do grau com que tais disposições se manifestam. Em termos práticos, a 

interdependência se manifestaria pelo compartilhamento de recursos e conhecimento comuns 

às empresas. Havendo certos recursos físicos (equipamento, projetos, sistemas e pessoal 

técnico, por exemplo) e conhecimento de qualquer natureza, de parte a parte disponíveis, o 

fato já expressaria, em si, uma manifestação de confiança mútua, desenvolvida entre as 

firmas.  

 

Partindo da compreensão de que o relacionamento entre as firmas é pautado, 

muito além da exploração econômica mútua entre os atores, pela complementaridade de 

capacitações e recursos, e, especificamente, pela confiança, a pesquisa atual no campo das 

redes estratégicas tenta progredir na elaboração de teorias e modelos explanatórios sobre o 

papel da confiança interempresarial nas estruturas em rede. 
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A confiança, de acordo com Fukuyama (1996, p.36), “consiste na expectativa que 

emerge de uma comunidade onde os seus membros se caracterizam por um comportamento 

estável e honesto e por regras comumente partilhadas”. Neste conceito, a confiança é 

culturalmente determinada, sendo que o nível de confiança de uma sociedade se avalia a partir 

do valor do capital social que tal sociedade apresenta. 

 

No nível do desenvolvimento organizacional, pode-se concluir, do pensamento de 

Fukuyama (1996), que são as organizações de mais elevado nível de confiança que estão mais 

preparadas para a inovação organizacional caracterizada pelas redes estratégicas. O Japão é 

um caso paradigmático nesta matéria, tanto em nível interempresarial, na medida em que foi a 

primeira sociedade a desenvolver-se com base na organização em rede, como no nível 

organizacional, com a inovação que constituiu o sistema organizacional lean manufacturing6 

(DAVIS & SPEKMAN, 2004).  

 

Ripperger (1998, p.45, apud ZANINI, 2007a) define confiança como a “aceitação 

voluntária e antecipada de um investimento de risco, pela abdicação de mecanismos 

contratuais explícitos de segurança e de controle contra comportamentos oportunistas, na 

expectativa de que a outra parte não agirá dessa forma”. Nesta definição, a confiança acaba 

por funcionar como um mecanismo de controle, pois ela compensa eventuais incertezas 

presentes no cenário onde se dá a interação entre os agentes. O autor versa sobre dois aspectos 

da confiança: o emocional e o cognitivo. Enquanto os aspectos emocionais resultam de 

contextos e situações específicas que reforçam elementos culturais ou afetivos que 

                                                           
6 Lean Manufacturing (Manufatura em Dependência, numa tradução livre do autor): estrutura de organização da 
produção baseada na dependência entre as empresas. Neste sistema, as empresas intensificam a terceirização de 
processos e a colaboração, concentrando os serviços num pequeno número de parceiros com quem desenvolvem 
profunda relação de confiança, seja para compartilhar seu processo produtivo, seja para desenvolver novos 
produtos (DAVIS & SPECKMAN, 2004). 
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influenciam decisões dos agentes, os aspectos cognitivos são uma “confiança calculada”, 

resultante do aprendizado, na relação, com os sucessivos gestos ou ações, que demonstram a 

confiabilidade da contraparte da relação. 

 

Daí, parece razoável concluir que, no ambiente de negócios, a confiança pode ser 

entendida como um mecanismo de controle. Segundo Zanini (2007a, pp.62-71), o 

desenvolvimento da confiança nos parceiros traduz-se numa certa previsibilidade sobre o 

comportamento dos mesmos e na sua predisposição ao cumprimento de normas e contratos, 

reduzindo os riscos das transações econômicas. Num ambiente de rede, o governo das 

relações constrói-se pela melhoria das regras de comportamento implícitas e explicitas e, à 

medida que elas promovam reciprocidade dentro do sistema, os investimentos de confiança 

tornam-se maiores. No aspecto do compartilhamento de informações e transferência de 

conhecimento, o citado autor considera que, não exatamente por uma voluntariedade das 

empresas que se relacionam, mas pela redução da incerteza que a confiança propicia, os 

parceiros predispõem-se mais a compartilhar informação e explorar arranjos de benefício 

mútuo. 

 

Na conceituação de Davis & Spekman (2004, p.161), “a confiança se manifesta na 

integridade da informação compartilhada, na credibilidade sobre o quanto os parceiros farão 

aquilo que dizem que farão, e na disposição para compartilhar riscos e dividir de forma justa 

os resultados obtidos no campo de seu interesse comum”.  

 

A confiança interempresarial nasce no processo de evolução de uma estrutura de 

negócios pautada exclusivamente em contratos para uma estrutura de alianças. Alguns 

comportamentos podem identificar o tipo de pensamento predominante em uma ou outra 
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estrutura, tal como apresenta, comparando atitudes opostamente correspondentes, a Tabela 3, 

a seguir: 

 

Tabela 3: Diferença entre Comportamento Contratual e em Alianças (Adaptado de 
DAVIS & SPEKMAN, 2004, p.169) 

Comportamento num ambiente de 

Pensamento Contratual 

Comportamento num ambiente de Estrutura em 

Alianças 

Mitigação do risco Criação de valor 

Excessiva cautela e ênfase à proteção Facilitação e colaboração  

Interpretação estrita dos termos contratuais Extensividade, flexibilidade e adaptabilidade 

Ênfase em conformidade legal Balanço legal lógico e entendimento comum 

 

Identificada pelo comportamento predominante no ambiente das redes 

estratégicas, a confiança, na concepção de Whipple & Frankel (2000), pode manifestar-se em 

duas dimensões: a dimensão baseada no caráter e a dimensão baseada nas competências. A 

dimensão baseada no caráter diz respeito às qualidades dos atores na interação ou 

relacionamento próprio à rede estratégica e implica traços de integridade, clareza de 

motivações, consistência, abertura e discrição. Já a dimensão baseada em competências é mais 

instrumental e pragmática no plano operacional, incluindo características como capacitações 

técnicas específicas e gerais, habilidades interpessoais e capacidade de discernimento. 

 

2.2.3. Colaboração em Redes Estratégicas Empresariais 

 

Dos conceitos apresentados anteriormente sobre confiança e comportamento 

interempresarial voltado à construção de uma relação de mútuo proveito, depreende-se que a 

colaboração manifesta-se, neste contexto, quando firmas parceiras de negócios se unem com 

base em interdependência, complementaridade de competências, respeito às regras firmadas e 
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confiança, com o propósito geral de obter melhores resultados comparativamente ao seu 

desempenho isolado.  

 

Davis & Spekman (2004) descreveram, conforme mostra a Tabela 4, alguns 

exemplos característicos de comportamento colaborativo em redes estratégicas, úteis para 

identificar e criar uma escala de medida para os conceitos de colaboração, confiança, 

capacidade de solucionar conflitos, comprometimento e comunicação. 

 

Como exemplificado na Tabela 4, diversos comportamentos podem identificar um 

padrão predominante pautado em colaboração, confiança, comprometimento, comunicação e 

disposição para gerenciar conflitos de interesse, numa relação interempresarial. 

Comportamentos oportunistas, desrespeito às regras, exploração e desequilíbrio no 

aproveitamento das potencialidades das redes são previsíveis, mesmo na mais voluntarista 

iniciativa de associação interempresarial. Porém, os argumentos defendidos até este ponto 

sustentam logicamente que o máximo proveito e a maior longevidade da relação virão de um 

conjunto de comportamentos construtivos em relação à confiança e à colaboração. 

 

Por fim, Huysman (2004) apresenta um modelo tridimensional que Adler & Kwon 

(2002, apud HUYSMAN & WULF, 2004) introduziram para analisar “quem” e “como” é 

compartilhado o conhecimento em redes. Os citados autores tomam três dimensões definidas 

por Nahapiet & Ghoshal (1998), para definir as condições em que esse compartilhamento 

ocorre: (i) a dimensão estrutural, que diz respeito à infra-estrutura da rede; (ii) a dimensão 

cognitiva, ligada às habilidades específicas desenvolvidas para trocar conhecimento e (iii) a 

motivação, uma dimensão cultural.  
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Tabela 4: Colaboração e Comportamentos Relacionados (Adaptado de DAVIS & 
SPEKMAN, 2004, p.234-235) 

Fatores 
Comportamentais 

Exemplos de comportamentos identificáveis e úteis para medir os 
fatores comportamentais em uma rede estratégica 

Colaboração 

Percebida como a extensão com que os parceiros: 
• compartilham uma visão consistente de como realizar negócios; 
• compartilham planos de negócio; 
• compartilham objetivos de longo prazo semelhantes ou complementares; 
• levam em conta as necessidades de todos os membros da rede; 
• trabalham em benefício de todos os membros da rede; 
• compartilham recursos operacionais e estratégicos; 
• compartilham conhecimento para mútuo proveito; 
• estão dispostos a adaptar-se a mudanças de condições de contorno sem renegociar 

contratos; 
• têm uma “química” (relacional) forte entre os membros da rede. 

Confiança 

Os parceiros: 
• têm uma reputação de razonabilidade e senso de justiça; 
• não tiram vantagens uns dos outros; 
• são confiáveis em usar informação privilegiada dentro dos limites pré-acordados; 
• fazem aquilo que disseram que fariam; 
• monitoram consistentemente os benefícios e custos advindos da relação; 
• dividem os ganhos proporcionalmente aos riscos que cada um assumiu; 
• comparam seus custos de modo a que os demais atores estejam certos da eqüidade 

econômica da parceria; 
• tendem a ter contratos tão completos quanto possível; 
• mostram um grande compromisso com integridade. 

Capacidade para 
Solução de 
Conflitos 

Quando diante de problemas ou desentendimentos, os parceiros geralmente: 
• iniciam uma discussão direta do problema; 
• colocam todas as apreensões na mesa de negociação; 
• buscam soluções de proveito mútuo; 
• procuram chegar a um meio-termo; 
• barganham para atingir um compromisso razoável; 
• procuram encontrar uma solução situada entre os extremos; 
• usam o poder para se projetar além de sua própria posição; 
• referenciam-se no contrato; 
• usam o contrato como uma ferramenta para legitimar sua posição junto aos outros; 
• evitam discutir opiniões genéricas; 
• evitam discussão aberta sobre pontos de vista opostos; 
• dissuadem visões resistentes e opiniões genéricas. 

Comprometimento 

• Os membros da rede dependem de seus parceiros de negócio. 
• Os fornecedores dedicam significativos investimentos na relação com a empresa 

focal. 
• Os membros da rede ajustam seus processos operacionais aos padrões requeridos 

para operar na rede. 
• Treinamento e qualificação empresarial para inserir-se na rede envolve substancial 

comprometimento de tempo e recursos. 

Comunicação 

• Todos os parceiros tendem a usar canais formais de comunicação e seguir a cadeia 
de comando. 

• A informação é compartilhada freqüentemente e informalmente, não apenas nos 
eventos pré-acordados. 

• Os parceiros compartilham informação com seus sub-fornecedores, para auxiliá-los 
no desenvolvimento de suas operações. 
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A Tabela 5 reproduz o modelo de Huysman (2004), que resume as dimensões do 

capital social e as relaciona com as suas fontes de criação, bem como as condições 

motivacionais para que as empresas compartilhem conhecimento, em cada nível de análise da 

estrutura da rede.  

 

Tabela 5: Condições e Análise dos Requisitos para o Compartilhamento de 
Conhecimento (Adaptado de HUYSMAN, 2004) 

Questões de pesquisa em 

Compartilhamento de 

Conhecimento 

Quem partilha o 

conhecimento e como 

ele é repartido? 

Que 

conhecimento é 

compartilhado? 

Por que e quando o 

conhecimento é 

compartilhado? 

Dimensões (NAHAPIET & 
GHOSHAL, 1998) 

Dimensão estrutural Dimensão 

cognitiva 

Dimensão relacional 

Fontes de Capital Social 
(ADLER & KWON, 2002, apud 
HUYSMAN & WULF, 2004) 

Oportunidade: existem 

as condições físicas e a 

infra-estrutura para 

compartilhar 

conhecimento 

Habilidade: 

existe a 

capacidade 

cognitiva para 

interpretar e 

internalizar o 

conhecimento 

Motivação: existem 

razões objetivas para 

que se compartilhe o 

conhecimento 

Conteúdo Laços da rede, 

configuração, 

organização 

Códigos comuns, 

linguagem, 

estórias 

Confiança, normas, 

obrigações mútuas, 

identidade, respeito, 

reciprocidade 

generalizada 

Níveis de Análise dos Requisitos Infra-estrutura Info-estrutura Info-cultura 

Condições para o 
Compartilhamento de 
Conhecimento 

Oportunidade estrutural 

de compartilhar 

conhecimento 

(existência de topologia 

adequada, regras 

formais e infra-

estrutura) 

Habilidade 

cognitiva de 

compartilhar 

conhecimento 
. Relativa às 
Pessoas 

. Relativa à 
Organização 

. Relativa à 
Tecnologia 

Motivação, baseada 

no relacionamento, 

para compartilhar 

conhecimento 

 

 

Ao interpretar-se a Tabela 5, percebe-se que, no nível da infra-estrutura da rede – 

sua organização, expressa pela configuração física e pelos laços pactuados entre os 
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participantes–, que é definida como sua dimensão estrutural por Nahapiet & Ghoshal (1998), 

surge a oportunidade para que os participantes venham a compartilhar conhecimento. 

Simplificando, sem que a rede exista com uma configuração física concreta, não haverá esta 

oportunidade estrutural para que as firmas troquem conhecimento entre si ou criem novo 

conhecimento.  

 

No nível da info-estrutura – estrutura do fluxo de informação (códigos comuns, 

linguagem, estórias) –, desenvolve-se a habilidade cognitiva para que o conhecimento seja 

compartilhado; ou seja, as condições para o surgimento desta habilidade estão na dimensão 

cognitiva.  

 

Na dimensão relacional, associada à info-cultura, ou à cultura na lida da 

informação, identificam-se os elementos contidos que desenvolveriam a motivação para as 

empresas compartilharem conhecimento, tais como respeito, identidade, confiança, 

reciprocidade, dentre outros. 

 

Pelo exposto, o atingimento dos objetivos de uma rede estruturada seria sensível à 

intensidade com que os comportamentos descritos nas tabelas 4 e 5 se manifestam, dada a 

multiplicidade de formas com que as interações entre as firmas podem ocorrer e à ilimitada 

quantidade de laços que podem surgir entre os participantes fixos ou temporários da rede. Por 

indução, pode-se afirmar que, quanto mais atores e quanto mais complexos os processos 

compartilhados, tem-se uma maior sensibilidade aos citados fatores comportamentais, ou 

relacionais, comparativamente a, por exemplo, uma simples relação contratual de compra e 

venda ou a uma estrutura de cadeia de suprimentos, cujo fim é meramente logístico e 

focalizado em custo de transação. 



48 

 

 

É legítimo supor, então, recorrendo à noção de capital social desenvolvida por 

Boudieu (1994), que o interesse das pessoas e das empresas pelas associações de toda 

natureza seria motivado pelo desejo de expandir seu capital. No caso das redes estratégicas, 

este capital seria expresso pelos recursos operacionais, o conhecimento tecnológico, os nichos 

de mercado dominados pelas empresas e todas as relações capazes de gerar negócios. 

 

Além disso, Furubotn & Richter (2001, p.277, apud ZANINI, 2007a) observam 

que as redes baseadas em confiança têm a função de compensar incertezas do ambiente de 

negócios, pois elas “se estendem em direção ao futuro e ajudam a reduzir a incerteza 

relacionada a mercados futuros. Elas facilitam a adaptação aos eventos imprevisíveis num 

mundo dirigido por mudanças, como aquelas que surgem com novos produtos, novos 

mercados, novas tecnologias de produção, novas formas organizacionais, e os resultados de 

eventos políticos e naturais. Elas contribuem para a formação racional de expectativas (...) e 

elas ajudam os tomadores de decisão a superarem problemas que surgem pela assimetria de 

informações”. 

 

Fukuyama (1996), Davis & Spekman (2004) e Huysman (2004) não abordam a 

questão do poder nas relações interempresariais das redes e, considerando-se que tais relações 

devam implicar interdependência, é justo supor que a dependência pode estar desbalanceada 

do ponto de vista de um ou mais participantes. Já Castells (1996) afirma que a morfologia da 

rede, além de modificar a forma substancial das operações e processos produtivos, é uma 

fonte de drástica reorganização das relações de poder. Partindo deste ponto de vista, pode-se 

teorizar que uma empresa pode ser dominante na relação, como ocorre, por exemplo, nas 
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redes que se formam em torno de grandes corporações, as quais influenciam os padrões e a 

estrutura econômica das suas redes.  

 

Mas, a prática observada pelo autor deste estudo sobre as relações de poder entre 

as empresas de segmentos produtivos, de um modo geral, leva-o a crer que é bastante 

complexo definir uma empresa como dominante na rede. Por exemplo, no setor automotivo 

identificam-se empresas fornecedoras de auto-peças, ferramentais e design as quais, em 

determinados aspectos, podem ser consideradas dominantes em relação às próprias 

montadoras, chegando a determinar o status tecnológico, os padrões de qualidade, o desenho 

do produto e as referências de preço e prazo. Pode-se confirmar esta afirmação, por exemplo, 

no estudo de Pitassi & Dias (2003), no qual se analisa o Portal Covisint, rede de compras do 

setor automotivo, liderado por montadoras de automóveis em parceria com conglomerados 

multinacionais de fornecedores de auto-peças.  

 

Mesmo em redes de menor complexidade, como as da indústria metalúrgica e 

mineração, os fornecedores de máquinas e equipamentos (por exemplo: caminhões fora-de-

estrada, fornos, matérias-primas, reagentes químicos e sistemas de automação, sem falar nas 

concessionárias de energia e monopólios estatais), bem como os principais clientes, são 

empresas internacionais, que podem desbalancear a relação de poder na rede, definindo 

padrões técnicos e regras, mesmo que não sejam empresas focais das redes de seus clientes. 

Nesta realidade, o conceito de poder na rede demanda uma abordagem ampla, com a análise 

de aspectos tecnológicos, políticos e econômicos, como se pode observar, por exemplo, em 

Ribeiro (2007) e Dias & Joia (2006b).  
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No presente estudo, o autor buscou um conceito preciso para empresa focal, o 

qual não implica necessariamente numa dominação em qualquer dos aspectos anteriormente 

citados, mas apenas numa posição estratégica na topologia da rede, para a qual convergem, ou 

dela distribuem-se, serviços e produtos. 

 

A distribuição de poder poderia ser entendida, dentro de limites restritos, como 

uma função do capital social detido por cada um dos participantes. Nesta linha de raciocínio, 

conclui-se que a dominação, contudo, não necessariamente concorreria com os objetivos das 

redes, pois, em maior ou menor grau, os participantes buscam proveito mútuo, 

independentemente do status de cada um na estrutura e dos eventuais conflitos oriundos da 

distribuição do poder. Deste modo, o capital de cada firma específica da rede tem alto valor 

para as demais firmas e o capital combinado dos participantes elevaria o capital acumulado da 

rede. Porém, sem uma normatização ética utilitarista, pautada em reciprocidade, e no 

compartilhamento dos recursos disponíveis e do conhecimento de interesse comum, as 

associações em rede não ocorreriam.  

 

Neste sentido, compartilhar recursos físicos e conhecimento seria uma 

manifestação de colaboração entre os participantes de uma rede estratégica, pois é um 

comportamento que demanda investimentos, negociação, exposição a algum grau de 

interdependência, enfrentamento conjunto de riscos e construção conjunta de valores e visão 

de negócios, porquanto possa propiciar aumento de capacidade, ganho de conhecimento, 

expansão dos negócios e crescimento coletivo. Apesar de todos os riscos e responsabilidades 

exigidos de parte a parte, fatores relacionais, como os citados na Tabela 5 (normas, obrigações 

mútuas, identidade, confiança, respeito, reciprocidade), seriam, portanto, componentes da 
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relação que motivariam o fluxo de conhecimento e o compartilhamento de recursos 

estratégicos, ou seja, a interdependência, numa rede estratégica. 

 

Em especial, o compartilhamento de conhecimento pode resultar, por hipótese, 

numa alteração do capital intelectual das empresas participantes nas redes estratégicas. Nesta 

hipótese, o capital intelectual capturado pelas empresas individualmente seria a materialização 

do capital social construído na relação interempresarial. Para tanto, cabe precisar a definição 

do que se entende, nesta pesquisa, por capital intelectual e como ele se manifesta nas 

empresas, enquanto participantes de redes estratégicas. 

 

2.3. O Capital Intelectual nas Empresas 

 

Capital intelectual, como a seguir será demonstrado, é um conceito 

fundamentalmente associado ao conhecimento e, portanto, a uma abordagem cognitiva dos 

fenômenos que ocorrem nas organizações e que viabilizam a consecução de suas estratégias e 

objetivos. Seguindo este ponto de vista, as referências apresentadas a seguir definem o capital 

intelectual como uma função do aprendizado e do desenvolvimento de competências por meio 

da acumulação de conhecimento nas empresas. 

 

2.3.1. Definição e Dimensões do Capital Intelectual  

 

Mintzberg et al. (1996), com sua teoria incrementalista da estratégia industrial, 

considera que o sucesso das organizações na consecução de seus objetivos vem do 

aprendizado contínuo informal e da iniciativa, num processo em que as firmas vão dando um 
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passo por vez, mas agindo oportunamente, sem focar uma estratégia rígida e redirecionando-a 

conforme a evolução do aprendizado. 

 

Na abordagem de competências dinâmicas, Teece, Pisano e Shuen (1990) 

afirmam que a estratégia das firmas origina-se da reunião de seus recursos (competências 

essenciais e habilidades complementares) e de suas capacitações (aprendizado e fontes). O 

sucesso competitivo advém da exploração eficiente de tais recursos e capacitações, ou, em 

última instância, da exploração do conhecimento disponível, quando efetivamente codificado 

e estruturado para aplicação em favor dos processos organizacionais. 

 

Nelson (1991) e Winter (1988) reforçam este posicionamento epistemológico, 

argumentando sobre a necessidade da renovação do conhecimento da firma. Descrevem que a 

construção das competências essenciais e habilidades complementares que permitirão à firma 

criar a competitividade necessária vêm da aprendizagem orientada e da ação construtora das 

referidas qualidades. Adicionalmente, explicam como as empresas desenvolvem habilidades e 

capacitações próprias para criar ou manter sua competitividade no mercado e como o recurso 

humano tem papel essencial na renovação do conhecimento. 

 

 Dosi (1988) e Pavitt (1985) vêm a tecnologia necessária para viabilizar a 

estratégia das empresas sob a mesma perspectiva de conhecimento, tratando especificamente 

do conhecimento tácito ou conhecimento não codificado nos sistemas formais. Ambos 

consideram a tecnologia como sendo definida pelos aspectos de especificidade, 

cumulatividade (neste ponto, uma visão incrementalista como a de Mintberg et al., 1996) e 

uma predominante parcela de conhecimento tácito presumido, vindo disto uma grande 

dificuldade para sua codificação.  
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Segundo  Dosi (1988), as firmas devem valorizar o aprendizado informal interno, 

que surge da solução de gargalos tecnológicos e problemas operacionais, das experiências e 

das qualidades incorporadas nas pessoas e outras organizações, capacidades que tendem a 

organizar as condições de contexto técnico-econômico e gerar oportunidades tecnológicas de 

inovação capazes de capturar valor no mercado. Dosi (1988) acredita que, apesar da 

Tecnologia da Informação (TI) permitir a codificação de muitos processos tecnológicos, ela 

não pode ser codificada, pois muito do conhecimento associado à inovação tecnológica 

mantém-se tácito, específico, idiossincrático e irredutível à informação pura. Assim, os seres 

humanos desenvolveram habilidades muito difíceis ou impossíveis de codificar, tanto 

individualmente quanto em organizações, na forma de “rotinas organizacionais”, ou seja, a 

maneira típica e repetida de fazer as coisas.  

 

O citado autor ainda assinala que o progresso tecnológico origina-se no 

desenvolvimento e na exploração de formas cumulativas de conhecimento, sejam públicas e 

compartilhadas ou privadas, locais, específicas e parcialmente tácitas. As organizações devem 

buscar o conhecimento disponível em todas as suas dimensões, organizando-o e tornando-o 

recuperável. Como a solução para a maior parte dos problemas tecnológicos implica no uso 

destes diversos aspectos do conhecimento, sua obtenção, organização e disponibilização 

sistematizada para ações estratégicas são requisitos essenciais para a evolução competitiva. 

 

O tipo de prática ou as rotinas organizacionais descritas por  Dosi (1988) e Pavitt 

(1985) operacionalizam pelo menos parte do aprendizado capturado pelo Capital Humano da 

empresa, os seus empregados e colaboradores, e vem a compor, juntamente com seu Capital 

Estrutural, ou seja, o cabedal de conhecimento explícito disponível nos sistemas estruturados, 
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o capital intelectual da empresa. Esta é exatamente a definição de Capital Intelectual 

encontrada em Edvinsson e Malone (1998), expressa na equação a seguir:  

 

CAPITAL INTELECTUAL = CAPITAL HUMANO + CAPITAL ESTRUTURAL  

 

Segundo Edvinsson (1997), o capital humano consiste, basicamente, do 

conhecimento tácito pertencente aos empregados das empresas, disponível quando eles 

realizam os processos em que sua ação é requerida. O capital estrutural constitui-se de outros 

ativos intangíveis: o capital de clientes – relacionado às relações com o mercado comprador 

de seus produtos e serviços –, e o capital organizacional – constituído de processos gerenciais 

e sistemas de gestão (capital de processos) e da propriedade intelectual (capital de inovação). 

 

Na visão de Nahapiet & Ghoshal (1998), capital intelectual é a soma do 

conhecimento e da capacidade de aprendizado de uma coletividade social, como uma 

organização, comunidade intelectual ou associação profissional. Por esta ótica, o capital 

intelectual é um recurso valorizável e traduz-se numa capacidade de ação baseada em 

conhecimento e aprendizado. O conhecimento de que trata Nahapiet & Ghoshal (1998) pode 

ser de duas diferentes naturezas: o conhecimento procedural (know-how), associado ao 

domínio de práticas tecnológicas e rotinas laborais, e o conhecimento declarativo (know-

that/know-what), que se refere à capacidade de desenvolvimento de conceitos e proposições. 

 

Por outro lado, Joia (2000) propõe uma taxonomia para os ativos intangíveis das 

firmas, em que são identificadas quatro dimensões do capital intelectual:  
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(i) Processos Internos: constituídos dos processos operacionais, da infra-

estrutura, procedimentos, normas, bases de dados, manuais de melhores práticas, práticas de 

governança e sistemas. 

(ii)  Capacidade de Relacionamento: representada pelo acesso aos mercados 

comprador e supridor (carteira de fornecedores e clientes), pela capacidade de gerenciar a 

relação com os parceiros, incluindo conflitos, canais de distribuição, acesso a financiamento, 

reputação, poder de barganha, atratividade ao capital de investidores, marcas e imagem. 

(iii)  Capacidade de Inovação: traduzida nos processos de gestão de conhecimento 

e nos ativos reais resultantes do conhecimento tecnológico, como, por exemplo, patentes e 

produtos inovadores. 

(iv) Capital Humano: soma das qualificações e especializações dos quadros da 

empresa e dos processos de atração, retenção e desenvolvimento de talentos. 

 

Da classificação de ativos de Joia (2000), é útil extrair um modelo de dimensões 

do capital intelectual que permita a elaboração de um construto para que o mesmo seja 

operacionalizado na pesquisa ora descrita. Os processos internos podem ser entendidos como 

uma dimensão organizacional do capital intelectual, pois tratam da forma como os processos 

de operação e gestão são organizados e administrados.  

 

Já a capacidade de relacionamento, por definição, é uma dimensão relacional, a 

exemplo da definição de Nahapiet & Ghoshal (1997) para o capital social, visto que ambos os 

conceitos tratam das mesmas relações de uma empresa com as demais empresas participantes 

de uma ambiente de negócios, seja ele estruturado em rede ou não. A capacidade de inovação 

pode ser vista como uma dimensão tecnológica, pois trata da tecnologia inserida nos produtos 
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e processos da empresa. Por fim, o capital humano seria uma dimensão associada às pessoas 

que definem e operam os processos. 

 

Nessa linha, ter-se-ia, então, quatro dimensões do capital intelectual – 

organizacional, relacional, tecnológica e humana –, as quais podem ou não ter relação com as 

dimensões do capital social, quando for analisada a formação de ambos os tipos de capital em 

empresas que participam de redes estratégicas. Tais dimensões não diferem muito daquelas 

citadas na taxonomia de Edvinsson (1997), em que as parcelas de capital constituintes do 

capital intelectual são agrupadas de forma hierárquica.  

 

Se, neste estudo, foram tomadas as dimensões organizacional, relacional e 

tecnológica, considerando-as como as parcelas do capital intelectual que correspondem à 

estrutura da firma – seu capital estrutural –, e a dimensão humana como sendo o próprio 

capital humano, surgiu uma definição que elimina algumas limitações na classificação de 

Edvinsson (1997), como, por exemplo, o capital de clientes. Considerando que os 

fornecedores podem também contribuir para o capital estrutural, como vem sendo exposto no 

corpo deste relato, melhor seria denominar esta dimensão como “capital de relacionamento”, 

desvinculando-a do capital estrutural, pois ela não parece relacionar-se diretamente com a 

estrutura interna da empresa, mas com um outro tipo de estrutura ligada à rede de 

relacionamentos, ou seja, seu capital social.  

 

Outro problema encontrado em Edvinsson (1997) é que o capital de inovação é 

tratado como uma parcela do capital organizacional, enquanto pode-se argumentar que parte 

da inovação não necessariamente surge pelos mecanismos processuais da estrutura 

organizacional, mas por ruptura ou salto evolutivo. Assim, neste estudo, o capital de 
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inovação, renomeado como capital tecnológico foi desvinculado do capital organizacional, 

para compor uma terceira parcela do capital estrutural da forma.  

 

Deste modo, a Figura 2, a seguir, representa a definição de capital intelectual e sua 

taxonomia elaborada pelo autor, a qual foi utilizada na consecução da pesquisa: 

 

Qualificação do Quadro
Habilidades Cognitivas

Capital Humano

Processos Operacioanais
Processos de Gestão

Capital Organizacional

Ativos Tangíveis
 (patentes e produtos)
Ativos Intangíveis
(P&D)

Capital Tecnológico

Capital Estrutural

Carteira de Clientes
Rede de Fornecedores

Capital de Relacionamento

Capital Intelectual

 

Figura 2: Definição Esquemática dos Componentes do Capital Intelectual 

 

Refletindo sobre como o capital intelectual pode estar distribuído no ambiente de 

uma rede estratégica, é relevante identificar se o conhecimento tácito e o explícito formam-se 

apenas em cada empresa individual ou se há um conhecimento “coletivo”, construído nas 

interações da rede. Segundo Spender (1996), tanto o conhecimento tácito quanto o 

conhecimento explícito podem estar disponíveis no âmbito individual ou social. O 

conhecimento tácito social estaria disponível nas interações entre os agentes sociais, enquanto 

o conhecimento explícito social seria formalizado pela comunidade científica.  

 

Desse modo, pode-se entender que, numa rede estratégica, uma parcela do 

conhecimento acumulado está alocado às firmas, seja na forma de conhecimento tácito ou 

explícito, outra parte na supra-estrutura formada pela rede.  
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De qualquer modo, considerando que as redes podem ter um caráter transitório, 

visto evoluírem as alianças formadas entre as empresas da indústria que as envolvem, o 

interesse desta pesquisa concentra-se no conhecimento capturado pelas empresas, 

independentemente da dissolução da rede ou do encerramento de sua participação na 

estrutura. 

 

2.3.2. Os Elementos Formadores do Capital Intelectual 

 

Como exposto no tópico anterior, os processos de aprendizagem organizacional 

permitem à empresa desenvolver e acumular suas próprias competências tecnológicas. Quanto 

maior essa acumulação, mais próxima da fronteira tecnológica está a empresa para tornar-se 

mais competitiva. Empresas que não dispõem de capacitação tecnológica necessitam 

desenvolvê-la em velocidade maior do que as que já atuam nessa fronteira.  

 

Considerando-se a aprendizagem organizacional como o processo que visa 

converter o conhecimento individual (tácito) em organizacional (explícito), as diferenças entre 

empresas em termos de acumulação de competências tecnológicas surgirão do modo como 

cada empresa consegue gerir seus processos, criando as condições adequadas para o 

afloramento destes conhecimentos. Neste contexto, os processos de aprendizagem são cruciais 

para que as empresas tornem-se capacitadas a adquirir, utilizar e adaptar tecnologias externas 

a ela e, posteriormente, desenvolver suas próprias tecnologias em produtos, equipamentos, 

processos, serviços, rotinas e estruturas organizacionais. 
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Segundo Nonaka & Takeuchi (1997), a Teoria de Criação do Conhecimento 

Organizacional (TCCO) é um instrumento para explicar a inovação que ocorre dentro das 

organizações. Para os autores, a estrutura conceitual básica da criação do conhecimento 

contém duas dimensões: a dimensão epistemológica e a dimensão ontológica.  

 

A dimensão ontológica aborda a criação do conhecimento por indivíduos, mas o 

processo de criação é ampliado do indivíduo até a organização, o qual, dentro de um ambiente 

de interação em expansão, atravessa níveis e fronteiras interorganizacionais.  

 

Já a dimensão epistemológica trata do relacionamento do conhecimento tácito – 

pessoal, específico ao contexto e não codificado – com o conhecimento explícito – codificado 

e transmissível em linguagem formal e sistemática. Traz, também, a diferença Ocidente vs. 

Oriente onde, no primeiro caso, o conhecimento surge como expressão de uma “verdade” e, 

no segundo, o conhecimento aparece como uma “crença justificada”. Também desperta a 

diferença entre informação e conhecimento. A informação proporciona sustentação ao 

conhecimento. Ela acrescenta uma nova visão ou interpretação para objetos e eventos.  

 

O conhecimento, com sua natureza ativa e subjetiva, apresentada em termos como 

“compromisso” e “crenças”, é a base para TCCO. À conversão do conhecimento diz-se que é 

uma “conversão social”, decorrente da interação social que cria e expande (quantitativa e 

qualitativamente) o conhecimento humano, tanto o tácito quanto o explícito. Para Nonaka & 

Takeuchi (1997), existem quatro modos de conversão do conhecimento: 
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(i) Socialização: conversão do conhecimento tácito em conhecimento tácito. A 

partir do compartilhamento de experiências, o indivíduo adquire o conhecimento tácito de 

outro. 

(ii)  Externalização: conversão do conhecimento tácito em conhecimento 

explícito. A partir de analogias, modelos ou hipóteses, o conhecimento, antes tácito, torna-se 

explícito. 

(iii)  Combinação: conversão do conhecimento explícito em conhecimento 

explícito. Surge a partir da combinação de distintos conhecimentos explícitos.  

(iv) Internalização: conversão do conhecimento explícito em conhecimento tácito. 

Surge do “aprender fazendo”. 

 

Portanto, a criação do conhecimento organizacional é uma interação contínua e 

dinâmica entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito, da qual surge a inovação. A 

ampliação do conhecimento tácito, realizada “organizacionalmente” (do indivíduo às 

organizações), por meio dos quatro modos de conversão do conhecimento, é denominada, por 

Nonaka & Takeuchi (1997), como Espiral do Conhecimento (amplificação da interação do 

conhecimento tácito e explícito pelos diversos níveis organizacionais, do indivíduo à 

organização), disparada ou alimentada por cinco condições ambientais, em nível 

organizacional:  

 

(1) intenção: aspiração da organização às suas metas, permite julgar o valor da 

informação ou do conhecimento criado ou percebido; 

(2) autonomia: permite aos membros da organização agir de forma autônoma 

conforme as circunstâncias e, assim, há a possibilidade da organização introduzir 

oportunidades inesperadas; 
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(3) flutuação e caos criativo: é um momento de “quebra”, interrupção da rotina da 

organização, quando é feita uma reflexão e reavaliação, e a atenção é voltada para a interação 

social, propiciando condições de criação de novos conhecimentos. Um sentido de crise deve 

propiciar um “caos criativo”, quando a atenção dos membros da organização é focalizada na 

definição do problema e resolução da situação de crise; 

(4) redundância: é a existência de informações que vão além das exigências 

operacionais imediatas dos membros da organização e proporcionam o compartilhamento de 

conhecimentos tácitos que contribuem para o processo de criação do conhecimento; 

(5) variedade de requisitos: permitem aos membros da organização enfrentar 

muitas situações, podendo ser aprimorado pelo bom fluxo de informações em todos os níveis 

da organização. 

 

Os mesmos autores abordam ainda as condições capacitantes para criação do 

conhecimento organizacional, as quais criam o contexto para o acúmulo de conhecimento 

individual e iniciam a espiral de conhecimento:  

 

(1) Compartilhamento do conhecimento tácito: é adquirido sobretudo pela 

experiência e, por isso, os membros da organização devem compartilhar valores, modelos 

mentais e assim desenvolver uma confiança mútua (relaciona-se à socialização); 

(2) Criação de conceitos: facilitado pelo uso de múltiplos métodos de raciocínio 

como dedução, indução e abdução. Os conceitos são criados cooperativamente por meio do 

diálogo (relaciona-se à externalização); 

(3) Justificação dos conceitos: é como uma filtragem onde é determinado se os 

conceitos recém criados valem de fato para a organização e a sociedade e envolvem critérios 

que podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos (relaciona-se à internalização); 
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(4) Construção de um arquétipo: ocorre após a justificação de um conceito, 

quando é gerado um protótipo. É uma fase complexa, que requer a cooperação dinâmica entre 

os vários departamentos dentro da organização, e materializa a combinação de um 

conhecimento explícito existente com um recém criado ( relaciona-se à combinação); 

(5) Difusão interativa do conhecimento: é quando a inovação materializada passa 

para um novo ciclo de criação de conhecimento em um nível ontológico diferente. É um 

processo interativo e em espiral que pode ocorrer, tanto dentro da organização, quanto entre 

organizações. 

 

Nonaka e Takeuchi (1997) afirmam que a natureza verdadeiramente dinâmica da 

teoria deles pode ser representada como a interação de duas espirais do conhecimento (uma 

espiral considerando a dimensão ontológica e outra considerando a dimensão epistemológica) 

ao longo do tempo, daí surgindo a inovação. 

 

Teece & Pisano (1994) asseguram que a construção das competências essenciais e 

habilidades complementares que permitirão à firma criar a competitividade necessária vem da 

aprendizagem orientada e da ação construtora das referidas qualidades. A aprendizagem é 

obtida das habilidades individuais e organizacionais, bem como do comportamento. Leonard-

Barton (1988) descreve o processo de aprendizado, o conhecimento individual e corporativo 

como dimensões das aptidões estratégicas, conceito muito semelhante ao das competências 

essenciais de Teece & Pisano (1994). As citadas fontes alinham-se ao descrever a importância 

do processo de aprendizagem na definição do conteúdo da estratégia, na natureza e direção do 

processo de aprendizagem subseqüente à implementação e conseqüente ajuda para definir e 

mudar o contexto tecnológico. 
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Pavitt (1990), por sua vez, entende que a tecnologia consiste num conjunto de 

informações e técnicas de origem eminentemente pública que não estão disponibilizadas 

exclusivamente para algumas firmas, mas para todas. Com esta disponibilidade de 

conhecimento, a capacidade de aprendizagem dos recursos humanos de uma empresa 

constitui o fator-chave para o êxito da mesma. Por meio do trabalho de grupos especializados 

no desenvolvimento de novos produtos, determinada tecnologia torna-se passível de ser 

apreendida e incorporada a uma rotina produtiva de uma indústria. 

 

Uma primeira definição consagrada de aprendizagem, conforme Bell (1984), 

refere-se ao processo de aquisição de habilidades e conhecimentos que dependem largamente 

ou inteiramente da experiência: learning-by-doing, ou aprendizado pela operação. Mais 

recentemente, tem sido utilizada a conceituação abrangente a vários meios de aquisição dessas 

habilidades e conhecimentos, que não só as do aprendizado pela experiência. Assim, o 

conceito ampliou-se para qualquer modo da empresa incrementar sua capacidade de gerir a 

tecnologia, implementar mudança tecnológica e aumentar seu capital intelectual. Seriam eles:  

 

(i) aprendizagem pela operação: resultante da experiência em operar processos e 

executar tarefas produtivas, como citado anteriormente;  

(ii)  aprendizagem pela mudança: oriunda das atividades relacionadas à mudança 

tecnológica;  

(iii)  aprendizagem por feedback à performance do sistema: geração, registro, 

revisão e interpretação das experiências da empresa;  

(iv) aprendizagem por treinamento: instrução técnica formal;  

(v) aprendizagem pela contratação: vem da contratação de pessoas que detêm os 

recursos e conhecimentos procurados;  
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(vi) aprendizagem pela pesquisa: implica na busca de conhecimento externo à 

organização. 

 

Os três primeiros tipos são classificados por Bell (1984) como mecanismos de 

feedback, ou baseados na experiência, sem custos diretos no processo de acumulação. Os três 

últimos são mecanismos de maturação da capacidade produtiva, onde a aprendizagem 

depende da alocação de recursos. Estes três mecanismos são ativados por relações que 

excedem as fronteiras organizacionais da empresa, considerando-se que parte do treinamento 

pode ser contratado de entidades externas ou obtido com as empresas que compartilham 

interesse de desenvolvimento técnico ou organizacional alinhadas ao mesmo objetivo, como 

ocorre nas redes estratégicas. Também a contratação de pessoal pode ser entendida tanto para 

pessoal fixo e temporário contratados diretamente pela firma, quanto para o pessoal cedido 

por parceiros de negócio membros da sua rede estratégica. Sendo assim, o investimento no 

capital social, ao menos em parte, pode ser feito na relação com tais parceiros.  

 

Zucker, Darby, Brewer e Peng (1996) e Prahalad & Hamel (1990), apud Nahapiet 

& Ghoshal (1998), argumentam que colaboração e coordenação de competências sobre 

produção em diversos níveis tecnológicos propiciam a criação de capital intelectual nas 

empresas. Sendo coordenação e colaboração elementos constituintes do capital social, 

segundo a linha conceitual adotada nesta pesquisa, tem-se, então, uma vinculação direta entre 

os dois tipos de capital, no plano das hipóteses.  

 

Nahapiet & Ghoshal (1998) discutem evidências de que os relacionamentos 

presentes numa rede de empresas, ao presumirem processos de troca, facilitam a combinação 

de recursos disponibilizados pelos participantes, propiciando uma elevação do capital social 
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da rede, enquanto, dialeticamente, o aumento do capital social amplia ainda mais as 

capacidades de troca. Ao mesmo tempo, argumentam os autores que o capital intelectual é 

afetado pelas condições favoráveis à troca e combinação de recursos. Tais fatores seriam 

percebidos nas dimensões estrutural, cognitiva e relacional.  

 

Na dimensão estrutural, a configuração topológica da rede, com múltiplos 

vínculos entre os seus “nós”, funcionaria como canal facilitador do fluxo de informação, e 

uma organização adequada para este fluxo pode contribuir para sua conversão em 

conhecimento.  

 

Já na dimensão cognitiva, o compartilhamento de códigos de linguagem e 

narrativas poderia amplificar as possibilidades de combinação de conhecimentos de várias 

naturezas, sejam individuais ou coletivos, tácitos ou explícitos.  

 

Por fim, a dimensão relacional de uma rede forneceria os elementos que sustentam 

a predisposição à troca e combinação de recursos e conhecimento, nomeadamente a 

confiança, as regras ou normas de conduta, as expectativas e as obrigações mútuas. 

 

Neste sentido, portanto, as alianças presentes numa rede estratégica podem 

constituir-se em mecanismos deflagradores de aprendizado e acumulação de conhecimento 

tecnológico ou organizacional. Conseqüentemente, o capital social desenvolvido na rede teria 

um papel importante na formação do capital intelectual das empresas dela participantes, como 

se almeja verificar na pesquisa aqui descrita.  
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Sendo assim, um modelo explanatório que pretensamente explique a influência 

das dimensões do capital social sobre os elementos formadores do capital intelectual, teria que 

verificar a presença dos comportamentos e condições expressas nas Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5, bem 

como na Figura 1, visto que nelas estão descritos os diversos comportamentos verificados nos 

citados estudos anteriores, os quais caracterizam uma interação colaborativa em rede capaz de 

construir conhecimento.  

 

O esquema apresentado na Tabela 6 resume a estruturação do modelo de análise 

utilizado neste estudo, já parcialmente desenvolvido e testado por Nahapiet & Ghoshal 

(1998), o qual foi aperfeiçoado e detalhado posteriormente, no capítulo 3, a partir da revisão 

de literatura deste estudo, com citação às referências e tabelas que forneceram os elementos 

formadores dos construtos investigados.  

 

Para elaborar-se o modelo, foi necessário adotar uma taxonomia para capital 

social e outra para capital intelectual, de modo a que se pudesse expressar a relação entre os 

elementos de um e de outro, em consonância com a teoria de base adotada pelo autor nesta 

pesquisa. Como o objetivo do modelo é testar uma hipótese, expressa também no capítulo 3, 

por meio de um estudo de caso com múltiplas unidades de análise, ele deve conter elementos 

possíveis de operacionalizar o teste no ambiente selecionado. Por este motivo, foram 

buscados, na literatura de referência, e inseridos no modelo, determinados comportamentos 

manifestados na interação em rede, conforme descrito por Narayan & Casidy (2001), que 

pudessem indicar a presença dos elementos do capital social das redes estratégicas, como já 

descrito, nas dimensões estrutural, relacional e cognitiva.  

O modelo também contém as condições necessárias à formação do capital 

intelectual nas empresas da rede sintetizadas por Adler & Kwon (2002, apud HUYSMAN & 
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WULF, 2004) e procura representar a conexão lógica entre as dimensões de Narayan & 

Cassidy (2001) comas citadas condições. 

 

Tabela 6: Modelo Teórico Simplificado e Origem dos seus Elementos 

Dimensões do 
Capital Social e seus 
Sub-Construtos 
FONTE: Nahapiet & 
Ghoshal (1998)

Comportamentos 
Manifestados na Interação 
em Rede 
FONTE: Figura 1-
Dimensões do Capital Social 
(NARAYAN & CASSIDY, 2001)

Condições para 
Formação do capital 
Intelectual nas 
Empresasda Rede
FONTE: Fontes de Capital 
Social (ADLER & KWON, 
2002, apud HUYSMAN & 
WULF, 2004)

Tipo de Capital 
Intelectual 
Associado

FONTE: Figura 2 –
Definição Esquemática 
dos Componentes do 
Capital Intelectual

ESTRUTURAL
. Configuração
. Ligações
. Org. Processos
FONTE: Nahapiet & 
Ghoshal (1998)

FONTES:
Tabela 1: Componentes da 
Coordenação (Fonte: MALONE & 
CROWSTON, 1990, p.4)
Tabela 2: Tipos de 
Interdependência (Fonte: 
MALONE & CROWSTON, 1990, 
p.7)
Tabela 3: Diferença entre 
Comportamento Contratual e em 
Alianças (Adaptado de DAVIS & 
SPEKMAN, 2004, p.169)
Tabela 4: Colaboração e 
Comportamentos Relacionados 
(Adaptado de DAVIS & 
SPEKMAN, 2000, p.234-235)
Figura 1-
Dimensões do Capital Social 
(NARAYAN & CASSIDY, 2001)

Conversão do 
Conhecimento

FONTE: 
Nonaka & 

Takeuchi (1997)

OPORTUNIDADE 
ESTRUTURAL PARA 
COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO
FONTE: Tabela 5: 
Condições e Análise dos 
Requisitos para o 
Compartilhamento de 
Conhecimento (Adaptado 
de HUYSMAN, 2004)

CAPITAL 
ORGANIZACIONAL

FONTES: Edvinsson
(1997) e Spender (1996) 

RELACIONAL
. Normas e obrigações
. Comprometimento
. Confiança
FONTE: Nahapiet & 
Ghoshal (1998)

FONTES:
Tabela 3: Diferença entre 
Comportamento Contratual e em 
Alianças (Adaptado de DAVIS & 
SPEKMAN, 2004, p.169)
Tabela 4: Colaboração e 
Comportamentos Relacionados 
(Adaptado de DAVIS & 
SPEKMAN, 2000, p.234-235)
Figura 1-
Dimensões do Capital Social 
(NARAYAN & CASSIDY, 2001)

Socialização
Externalização
Combinação

Internalização

MOTIVAÇÃO, 
BASEADA NO 
RELACIONAMENTO 
PARA COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO
FONTE: Tabela 5: 
Condições e Análise dos 
Requisitos para o 
Compartilhamento de 
Conhecimento (Adaptado 
de HUYSMAN, 2004)

CAPITAL DE 
RELACIONAMENTO

FONTES: Edvinsson
(1997) e Spender (1996) 

COGNITIVA
. Competências técnicas
. Comunicação
. Interdependência
Tecnológica
FONTE: Nahapiet & 
Ghoshal (1998)

FONTES:
Tabela 4: Colaboração e 
Comportamentos Relacionados 
(Adaptado de DAVIS & 
SPEKMAN, 2000, p.234-235)
Tabela 5: Condições e Análise dos 
Requisitos para o 
Compartilhamento de 
Conhecimento (Adaptado de 
HUYSMAN, 2004)
Figura 1-
Dimensões do Capital Social 
(NARAYAN & CASSIDY, 2001)

HABILIDADE 
COGNITIVA PARA 
COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO
. Relativa às Pessoas
. Relativa à Organização
. Relativa à Tecnologia
FONTE: Tabela 5: 
Condições e Análise dos 
Requisitos para o 
Compartilhamento de 
Conhecimento (Adaptado 
de HUYSMAN, 2004)

CAPITAL HUMANO
CAPITAL 

ORGANIZACIONAL
CAPITAL 

TECNOLÓGICO
FONTES: Edvinsson

(1997) e Spender (1996) 

(CAP. ESTRUTURAL)

FONTES: Edvinsson

(1997) e Spender (1996) 
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Para que se possa compreender a lógica do modelo teórico simplificado, 

apresentado como um esquema na Tabela 6, faz-se necessário ressaltar que ele traz as três 

dimensões, ou sub-construtos, do capital social, segundo Nahapiet & Ghoshal (1998), as quais 

podem ser caracterizadas por uma série de elementos estruturais, cognitivos e relacionais, 

assim como os respectivos comportamentos manifestados entre os participantes da estrutura 

de rede. Tais comportamentos estão presentes nos estudos citados e esquematizados nas 

Tabelas 1, 2, 3, 4 e 5, bem como na Figura 1.  

 

O esquema indica, por meio da seta apontada para a direita entre o quadro dos 

comportamentos manifestos na interação em rede, que, por meio de processos de conversão 

de conhecimento, o capital intelectual das empresas sofre uma influência ou efeito, em função 

de certas condições para formação do capital intelectual presente nas empresas da rede. Por 

exemplo, se há uma série de condições estruturais na rede ou comportamentos que criem certo 

capital social, o capital intelectual das empresas sofre um acréscimo porque estão presentes a 

oportunidade estrutural e a motivação para troca de conhecimento na rede.  

 

No conceito do modelo simplificado representado na Tabela 6, o capital 

intelectual criado pode ser do tipo humano, organizacional, tecnológico ou de relacionamento, 

sendo impreciso identificar qual tipo de capital intelectual seria resultado direto de cada sub-

construto do capital social indicado. Contudo, é razoável, por indução, inferir-se que 

determinados tipos de capital intelectual sejam mais influenciados por uma dimensão ou outra 

do capital social. Por isso, as setas à direita do esquema relacionam a dimensão estrutural do 

capital social e a existência de oportunidade estrutural ao capital intelectual do tipo estrutural, 

o mesmo acontecendo com os demais tipos. 
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O capítulo 6, a seguir, explica esse processo de conversão de conhecimento em 

função das condições presentes na rede, ou seja, o capital social ali presente, para a formação 

de capital intelectual nas empresas participantes, à medida que o modelo é detalhado, com a 

identificação dos comportamentos e elementos presentes em cada sub-construto descrito. 

 

Em resumo: 

 

Este capítulo procurou conceituar redes estratégicas empresariais e discutir 

questões relevantes acerca da sua gestão, operacionalização e colaboração entre as firmas, 

para que possam compartilhar recursos e conhecimento, com fins ao crescimento de sua 

capacidade de atingir objetivos econômicos e melhorar o desempenho.  

As redes estratégicas foram definidas como uma comunidade econômica, 

organizada numa estrutura topológica específica, na forma de uma rede de relacionamentos 

que unem os diversos “nós”, os participantes, nominalmente as empresas e os indivíduos que 

interagem competitiva ou colaborativamente e compartilham recursos operacionais, os 

clientes, os intermediários de mercado, os fornecedores, além da própria empresa. Como 

empresa focal, foi definida a empresa dominante e determinante dos padrões técnicos e de 

conduta num segmento ou subsistema do ambiente de negócios, ou seja, numa determinada 

rede pré-delimitada. 

 

Neste contexto, tendo como pano de fundo a competição e a busca de resultados 

econômicos, a colaboração manifesta-se quando as firmas participantes de uma rede 

estratégica se relacionam com base em interdependência, complementaridade de 

competências, respeito às regras firmadas e confiança, com o propósito geral de obter 

melhores resultados comparativamente ao seu desempenho isolado. O atingimento dos 
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objetivos de uma rede estruturada seria, por fim, muito sensível à intensidade com que tais 

comportamentos colaborativos se manifestam, considerando-se a multiplicidade de formas 

com que as interações entre as firmas podem ocorrer e a grande quantidade de laços que 

podem surgir entre os participantes fixos ou temporários da rede. 

 

Desenvolveu-se uma revisão teórica sobre capital social e capital intelectual, 

caracterizando-os em termos das dimensões com que se manifestam nas redes estratégicas e 

nas empresas, individualmente. O capital social foi definido como uma competência associada 

à capacidade das empresas manterem relacionamentos e gerarem algum tipo novo de 

conhecimento resultante da associação em rede e, o capital intelectual, por sua vez, associado 

à capacidade de aprendizagem e estruturação do conhecimento em sistemas e processos, para 

que possam ser convertidos em ação. 

 

O descrito referencial traz a fundamentação teórica para a construção do modelo 

de análise descrito no capítulo a seguir. Com base nele, é possível expressar uma hipótese 

acerca da influência do capital social na formação de capital intelectual das empresas focais 

em redes estratégicas e elaborar dois construtos, capital social e capital intelectual, de modo a 

que o método da pesquisa seja desenhado com fins a testar tal hipótese em pesquisa de campo, 

fazendo uso dos elementos recolhidos no citado estudo de caso com múltiplas unidades de 

análise. 

 

Foi feito um esquema resumido do modelo teórico utilizado na análise dos dados 

de pesquisa colhidos no campo, de modo a que seu entendimento fosse facilitado no 

desenrolar de sua formulação e detalhamento. 
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No próximo capítulo será, então, expressa a hipótese da pesquisa e construído 

teoricamente o modelo de análise utilizado para verificá-la. 
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Capítulo 3 

 

 

 

MODELO DE ANÁLISE E HIPÓTESE DE PESQUISA 
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Este capítulo traz o modelo de análise desenvolvido teoricamente com base no 

referencial anteriormente apresentado. É preciso, primeiramente, buscar uma forma de 

representar a realidade estudada dentro deste modelo, passando, necessariamente, pela 

compreensão do que é um modelo e como utilizá-lo.  

 

Sobre como retratar um modelo, Kosanke (2002), define que um modelo é uma 

representação da realidade. Quanto mais as características, processos e funções presentes no 

mundo real (produto real, fluxo de ações em uma situação real) puderem ser anexadas ao 

modelo, mais informação poderemos retirar do mesmo. Um pesquisador pode tirar medidas 

do modelo, sujeitá-lo a certas entradas (inputs) e observar seu comportamento debaixo de 

circunstâncias variadas. Em todos os casos, uma réplica do mundo físico, do objeto real, é 

construída. Uma aproximação mais realista consiste em modelar o sistema em um 

computador. Modelos no computador são usados hoje para definir, analisar ou visualizar 

‘coisas’ como o próprio computador, redes de comunicação, situações de tráfego, refinarias de 

petróleo, atividades de chão-de-fábrica e estruturas organizacionais. Ressalta-se, contudo, que 

o modelo não se presta a substituir a realidade, mas serve para representá-la nos elementos 

essenciais a um determinado observador ou ajudar este observador a interferir nos fenômenos 

analisados. 
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Segundo Kosanke (2002), um modelo de referência pode ser considerado como 

um modelo geral que pode ser usado como uma base para dele gerar outros modelos, ou como 

um exemplo que pode servir como guia para compor outros modelos. É claro que o modelo de 

referência é válido para uma classe muito específica de entidades do mundo real.  

 

Um exemplo de modelo de referência é a composição de um sistema de 

administração de Qualidade Total que serviu para definir o conhecido padrão mundial de 

qualidade ISO 9000. A ISO 9000 é um quadro de referência criado para assegurar a realização 

ordenada dos processos e, portanto, garantir sua conformidade com as especificações de 

produto durante seu ciclo de vida até que este chegue ao cliente. Além disto, provê diretrizes 

para os sistemas de administração de qualidade. Mas, ressalta-se que o modelo não se presta a 

substituir a realidade, mas serve para representar a realidade ou ajudar um determinado agente 

a interferir na realidade observada. 

 

Seguindo a conceituação de Kosanke (2002), este trabalho objetiva desenvolver 

um modelo de referência que desenhe os elementos do capital social presentes em uma rede 

de empresas, classifique-os e os relacione com os elementos do capital intelectual das 

empresas participantes da rede, de modo a que seja possível investigar a relação entre eles e 

os comportamentos percebíveis que os associam, bem como possibilitar a verificação de uma 

hipótese por meio dos construtos do modelo.  

 

Enfim, o modelo, já pré-elaborado de forma simplificada na Tabela 6 e descrito no 

capítulo anterior,  deve ser amplo o suficiente para poder aplicar-se a qualquer empresa que 

possua as características descritas para empresas que participam de redes estratégicas. 
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3.1. Modelo de Análise  

 

O modelo para análise dos dados nesta pesquisa resulta de uma percepção do 

pesquisador, com base na literatura do campo de estudos do capital social, de que pode haver 

elementos ou fatores citados no referencial teórico, os quais se originam nas relações entre os 

membros de uma rede estratégica. Tais fatores ou elementos, fortalecidos os pactos de 

manutenção da estrutura, talvez sejam determinantes na obtenção de conhecimento originado 

pela interação entre eles ou, até mesmo, na criação de algum conhecimento novo resultante da 

associação em rede, i.e., capital intelectual. Tais elementos são aspectos estruturais, 

cognitivos e relacionais de uma rede, ou seja, as suas dimensões estrutural, cognitiva e 

relacional, conforme definida por Nahapiet & Ghoshal (1998).  

 

Assim, seria importante traduzir o capital social formado na rede por meio de 

manifestações comportamentais que indiquem o grau de desenvolvimento deste nas redes a 

serem estudadas, nas unidades da Yamana Gold, e associá-las a elementos formadores do 

capital intelectual das empresas.  

 

Estes elementos, descritos como dimensões do capital intelectual por Adler & 

Kwon (2002, apud HUYSMAN & WULF, 2004), podem, assim, ser identificados nas redes, 

por meio de entrevistas estruturadas na forma de questionários, da mesma maneira que os 

comportamentos associados às dimensões do capital social.  

 

 Primariamente, na própria concepção teórica do modelo, apresentado na Tabela 

6, já é possível fazer-se uma conexão entre os dois conceitos. A dimensão estrutural do capital 

social foi definida por comportamentos que dizem respeito ao desenho das ligações, da 
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configuração e da organização da rede, enquanto as oportunidades estruturais de formação de 

conhecimento por meio de processos de conversão (NAHAPIET & GHOSHAL, 1998; 

HUYSMAN, 2004), na interação social, são resultantes exatamente da estrutura da rede em 

que a empresa está inserida. Este mecanismo é demonstrado no modelo representado na 

Tabela 7.  

 

Em resumo, a oportunidade estrutural de formar conhecimento por processo de 

conversão, numa interação em rede, resultaria de manifestações comportamentais da 

dimensão estrutural do capital social desenvolvido na rede, num dado instante do tempo.  

 

Assim, por definição, o tipo de capital intelectual resultante seria o capital 

organizacional (EDVINSSON, 1997; EDVINSSON & MALONE, 1998). O modelo não 

pressupõe que outros tipos de capital intelectual sejam resultantes da citada dimensão 

estrutural, seja no capital social da rede ou no capital intelectual individual de cada empresa, 

ainda que possa haver algum efeito.  

 

Mas, numa proposta de avaliar tais ativos intangíveis, é mister fazer uma 

simplificação razoável no entendimento do fenômeno de conversão do conhecimento, sem o 

que a aplicação dos conceitos em uma verificação empírica torna-se tarefa complexa e talvez, 

impraticável. De qualquer modo, mesmo que outros tipos de capital intelectual sejam 

formados por esse mecanismo, o modelo não perde qualidade ao concentrar-se no tipo de 

capital mais relevante em tais dimensões. 
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Tabela 7: Modelo de Análise do Efeito do Capital Social na Formação do Capital 
Intelectual das Empresas Participantes em Redes Estratégicas 
 

Dimensões do 
Capital Social e 
seus Sub-
Construtos  

Comportamentos Manifestados 

na Interação em Rede 

Conversão de 

Conhecimento 

Condições para Formação 

do Capital Intelectual nas 

Empresas da Rede, por 

meio de Conversão 

Tipo de Capital 

Intelectual 

Associado 

     

 
ESTRUTURAL 
 

 

 Socialização, 
Externalização, 
Combinação e 
Internalização 

OPORTUNIDADE 
ESTRUTURAL  de 
Compartilhar Conhecimento, 
analisada no nível da infra-
estrutura da rede estratégica 

 

 
Configuração da 
Rede 

 
• Número de membros 
• Freqüência de participação 
• Heterogeneidade dos membros 
• Há dependência econômica entre 

os parceiros 
• Há dependência econômica entre 

parceiros e a empresa focal 
• Há relação de exclusividade da 

empresa focal com parceiros 
 

  
• Existência de processos 

operacionais internos para 
capturar conhecimento da rede  

• Práticas de governança são 
adequadas à estrutura da rede  

• Processos internos da infra-
estrutura recuperam 
conhecimento externo  

• Bases de dados retêm e dados 
externos 

 
CAPITAL 

ORGANIZA-
CIONAL  

Ligações na Rede • Participação monetária 
• Presença de fontes próprias de 

financiamento 
• Criação conjunta de valor, como 

princípio 
• Intenção de compartilhar 

conhecimento 
 

 • Sistemas de informação 
decodificam e recuperam 
informação da rede 

• Normas e manuais técnicos 
ajustam-se aos processos 
desenvolvidos na rede 

 

Organização dos 
Processos da Rede 

• Participação na decisão 
• Os parceiros ajustam seus 

processos aos padrões requeridos 
para operar na rede 

• Autonomia 
• Eventual caos criativo 
• Redundância de informação 
• Variedade de requisitos e 

processos 

  
 

 

     

RELACIONAL 

  Socialização, 
Externalização, 
Combinação e 
Internalização 

MOTIVAÇÃO, BASEADA 
NO RELACIONAMENTO,  
para compartilhar conhecimento, 
analisada no nível da info-
estrutura 

 

Normas e 
Obrigações 

 
• Integridade e honestidade dos 

membros 
• Confiabilidade dos membros 
• Reciprocidade de tratamento 
• Voluntarismo dos parceiros 
• Contribuição justa aos membros 
• Dividem ganhos eqüitativamente 
• Conduta pautada pela ética 

utilitarista no âmbito da rede 
(esforço para que todos ganhem)  

• Facilitação e colaboração 
• Estensividade das relações 
• Flexibilidade e adaptabilidade 
• Usam bem o contrato como 

ferramenta de solução de dúvidas e 
divergências 

• Clareza nas motivações 
• Consistência comportamental 

  
• Acesso a mercados comprador 

ou supridor  
• Acesso a marcas e imagem 
• Capacidade de gerenciar a 

relação com os parceiros 
incluindo conflitos 

• Capacidade de gerenciar 
canais de distribuição 

• Acesso a financiamento 
• Melhoria da reputação 
• Aumento do poder de 

barganha 
• Atratividade ao capital de 

investidores 

 
CAPITAL DE 

RELACIO-
NAMENTO 

     
Comprometimento  • Solidariedade entre os membros 

• Identificação e intimidade entre os 
membros 
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• Disposição para continuar na rede 
• Busca do entendimento comum 
• Competência interpessoal nos 

contatos entre o pessoal das firmas 
 

Confiança  • Confiança geral entre os membros 
• Confiança nos proprietários das 

firmas 
• Confiança nos governos locais 
• Confiança nos agentes do governo 
• Confiança nos serviços públicos 
• Confiança na Justiça 

   

     

COGNITIVA 

  Socialização, 
Externalização, 
Combinação e 
Internalização 

HABILIDADE COGNITIVA  
de Compartilhar Conhecimento, 
analisada no nível da info-
cultura 

 

Competências 
Técnicas: 
Tecnologia e 
Conhecimento 
Compartilhados 

• Abertura para compartilhar 
tecnologia e conhecimento técnico  

• Parceiros compartilham 
informações técnicas para 
desenvolver operações 

• Discrição e segurança quanto a 
informação confidencial 

• Parceiros investem em qualificação 
e treinamento 

• Parceiros detêm competências 
específicas 

• Parceiros detêm competências 
amplas 

• Parceiros possuem discernimento 
para tomar decisões que afetam a 
rede ou a empresa focal 

 

  
RELATIVA ÀS PESSOAS: 
• Qualificação de pessoal 

adequada à retenção de 
conhecimento  

• Especialização de pessoal 
adequada à retenção de 
conhecimento técnico 

• Empregados com formação de 
mestrado e doutorado  

 
RELATIVA Ã 
ORGANIZAÇÃO: 
• Processos de gestão do 

conhecimento (capacidade de 
explicitar, documentar e 
recuperar o conhecimento)  

 
CAPITAL 
HUMANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL 
ORGANIZACIO-

NAL  

Comunicação: 
Códigos, 
Linguagem e 
Narrativas 
Compartilhados 

• Uso de canais formais de 
comunicação pré-acordados e 
disponíveis para todos 

• Informação compartilhada 
freqüente e informalmente 

• Membros compartilham visão 
• Membros compartilham planos e 

objetivos estratégicos 
 

 •  Processos de atração, 
retenção e desenvolvimento de 
talentos 

 
RELATIVA À TECNOLOGIA: 
• Apoio e/ou fomento a 

programas de pesquisa 
acadêmica 

 
 
 
 
 

CAPITAL 
TECNOLÓGICO 

Interdependência 
Tecnológica: 
Desenvolvimento 
de Produtos e/ou 
Processos e/ou 
Operação 
Cooperativos  

• Parceiros compartilham 
equipamentos 

• Parceiros compartilham projetos de 
engenharia 

• Parceiros compartilham pessoal 
técnico 

• Parceiros dedicam investimentos 
na relação com a empresa focal 

• Parceiros dependem 
tecnologicamente uns dos outros 

 

 • Capacidade de inovação, 
traduzida por patentes e 
produtos inovadores 

• Capacidade de inovação, 
traduzida por novos processos 
aprendidos com parceiros 

• Programas de Pesquisa & 
Desenvolvimento 

 

 

 

Seguindo mesmo raciocínio, as dimensões relacional e cognitiva do capital social 

da rede foram desdobradas em manifestações comportamentais, utilizando-se as definições 

convergentes de Narayan & Cassidy (2001) e Nahapiet & Ghoshal (1998), complementadas 

por manifestações de interação colaborativa formadora de capital social em ambientes de 

redes, todas citadas por Malone & Crowston (1990), conforme as Tabelas 1 e 2, Davis & 
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Spekman (2004), conforme a Tabela 3, Davis & Spekman (2000), conforme Tabela 4 e 

Fukuyama (1996).  

 

A dimensão relacional do capital social da rede, pela mesma lógica exposta para 

compreender o efeito da dimensão estrutural na formação de capital organizacional, é, no 

modelo, a dimensão imediatamente associada à formação de capital de relacionamento nas 

empresas da rede, enquanto mostra-se, na teoria apresentada, como uma dimensão 

propiciadora das motivações para a existência da rede de relações. É importante ressaltar a 

interação entre o capital social presente numa rede e o capital de relacionamento definido 

como sub-construto do capital intelectual de uma empresa participante da rede, em particular. 

Enquanto na teoria do capital social o relacionamento propicia uma das dimensões para se 

entender a dinâmica da rede, na teoria do capital intelectual, o relacionamento com o mercado 

e os parceiros de negócio de uma empresa é tratado, neste estudo, em termos do conhecimento 

que ele gera internamente para esta empresa. 

 

Já a dimensão cognitiva do capital social parece ter implicações mais profundas 

na criação de habilidades cognitivas das empresas, pois tais habilidades podem ser 

desenvolvidas no âmbito das pessoas que ali atuam, nos próprios processos e sistemas 

organizacionais e na tecnologia disponível.  

 

Como conseqüência, a dimensão cognitiva do capital social, é tratada no modelo 

de análise como uma dimensão que influencia a formação de habilidades cognitivas no âmbito 

de cada empresa da rede, proporcionando-lhes capacidade para incrementar seu capital 

intelectual, em três de seus constituintes: o capital humano, o capital organizacional e o 

capital tecnológico, conforme foram definidos na Figura 2. 
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Partindo daí, o modelo principia a análise da interação entre as empresas 

constituintes das redes estudadas, pelo levantamento dos comportamentos que possam avaliar 

o grau de desenvolvimento de seu capital social, passando, a seguir, a avaliar se, da interação 

em rede, resultaram elementos formadores de capital intelectual, dos quatro tipos citados – 

estrutural, humano, organizacional e tecnológico – e, finalmente, se estes tipos de capital 

foram retidos ou criados na empresa em função das condições analisadas. 

 

As questões a serem feitas aos sujeitos, na pesquisa de campo, têm o propósito de 

buscar a percepção interna das empresas focais estudadas sobre a manifestação dos 

comportamentos em rede apresentados no modelo de análise, bem como das condições 

presentes nestas empresas para formação do seu capital intelectual. Com os resultados, é 

possível analisar a vinculação dos comportamentos em rede com o seu efeito conjunto na 

formação do capital intelectual. 

 

3.2. Hipótese 

 

Com base no referencial teórico apresentado e considerando-se as assunções feitas 

sobre o modelo teórico de análise, o objetivo da pesquisa foi operacionalizado por meio da 

verificação da seguinte hipótese: 

 

O capital social presente na estrutura de relações de uma rede 

estratégica empresarial gera efeito sobre o capital intelectual das 

empresas da rede, aumentando-o relativamente à operação isolada 

destas empresas. 
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Note-se que a hipótese, supostamente, aplica-se a qualquer das empresas da rede, 

inclusive as focais, cuja diferenciação é a sua posição dominante em relação aos padrões 

operacionais da rede. A seguir, serão descritos os passos necessários para testar a hipótese por 

meio do citado estudo empírico e as razões para a escolha dos casos a serem estudados.  

 

3.3. Tese Defendida 

 

Com base no modelo descrito, a tese defendida foi a de que uma rede desenvolve 

certo capital social originado das relações colaborativas entre os participantes e que este 

capital propicia o surgimento de um conhecimento novo, capturado pelas empresas 

individualmente como um adicional em seu capital intelectual, em especial, pelas empresas 

focais, na medida em que estas detêm a particular capacidade de determinar as regras e 

influenciar a conduta no ambiente de interação. 

 

3.4. Questões de Pesquisa 

 

Desdobrando-se todos os comportamentos manifestados na interação em rede, 

para cada uma das dimensões do capital social, e as condições para formação do capital 

intelectual nas empresas da rede, conforme descrevem as Tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e a Figura 1, a 

relação de elementos a serem investigados ou de perguntas que se procura responder, para 

enquadramento no modelo, seria bastante ampla, com nada menos do que 85 questões. 

Obviamente, uma pesquisa torna-se muito complexa com tal número de questões a serem 

solucionadas.  
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De qualquer forma, essa relação de perguntas poderia ser expressa como o 

conjunto das questões desta pesquisa, descrito na relação a seguir em dois grupos – um grupo 

de questões relativas aos elementos do capital social e outro aos elementos propiciadores da 

oportunidade de acumular capital intelectual. Deste conjunto, não é difícil delimitar os 

elementos a serem investigados para o estudo dos casos selecionados, mas é necessário 

compreender de onde vêm as perguntas formuladas para as entrevistas de campo.  

 

Algumas dessas questões não necessitam de uma investigação de campo, quando 

se delimita o perfil da rede analisada, porque sua resposta seria óbvia ou passível de dedução.  

 

Por exemplo, “Há heterogeneidade nos membros?” é uma pergunta sem sentido 

numa rede empresarial de fornecimento, como a dos casos selecionados. Afinal, as empresas 

se conectam porque cada uma tem um produto ou serviço diferente e complementar em 

relação às demais.  

 

“Há relação de exclusividade da empresa focal com parceiros?” e “Há 

participação monetária por parte dos membros para entrar na rede?” são também questões 

com respostas óbvias: não, numa rede de fornecimento, há a liberdade de participar 

livremente da rede, sem quotas de participação, como seria numa rede de serviços bancários 

ou num clube de investimento.  

 

E há perguntas de difícil trato objetivo, como “Existe confiança na Justiça?”, as 

quais não contribuem para uma pesquisa como a descrita neste relato.   
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Assim, seguindo este raciocínio, junto com as perguntas, são também 

apresentadas as respostas intuídas pela própria natureza da rede em estudo, ficando as demais 

abertas para tratamento: 

 

 

Grupo I: QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL EM RE DES 

 

DADOS GERAIS DA REDE 

(i) Caracterização da rede: propósito, perfil dos participantes, tipo de relação 

– O propósito de uma rede de fornecimento é prover produtos ou 

serviços entre empresas interdependentes e sua relação é comercial. 

(ii)  Número médio aproximado de membros na rede no período estudado 

(iii)  Freqüência de participação dos membros – Pressupõe-se que as relações 

são predominantemente de longo prazo para os fornecedores mais 

importantes e eventuais para aqueles que suprem necessidades 

esporádicas. 

 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 

(iv) Há heterogeneidade nos membros? Sim, é próprio da natureza de cadeias 

de fornecimento. 

(v) Há dependência econômica entre os parceiros? Não é relevante para esta 

pesquisa, visto que se enfoca apenas a relação com a empresa focal. 

(vi) Há dependência econômica entre parceiros e a empresa focal? 

(vii) Há relação de exclusividade da empresa focal com parceiros? Não. 
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(viii)  Há participação monetária por parte dos membros para entrar na rede? 

Não. 

(ix) A rede detém fontes próprias de financiamento? 

(x) Busca-se criação conjunta de valor, como princípio? Sim, sempre, é a 

razão de ser da rede. 

(xi) Há intenção de compartilhar conhecimento? 

(xii)  Há participação de todos os membros na decisão? 

(xiii)  Os parceiros ajustam seus processos aos padrões requeridos para operar 

na rede? 

(xiv) Parceiros dedicam investimentos na relação com a empresa focal? 

(xv) Há autonomia para os membros entrarem e saírem da rede? Sim, é um 

princípio do livre mercado. 

(xvi) Ocorre eventual caos criativo? É uma questão subjetiva e impraticável de 

se verificar. 

(xvii)  Há redundância de informação? 

(xviii) Há grande variedade de requisitos e processos? Sim, os acordos ou 

contratos são um pacto de requisitos e processos. 

  

DIMENSÃO RELACIONAL 

(xix) Considera-se que os parceiros são íntegros e honestos? 

(xx) Considera-se que os parceiros são confiáveis? 

(xxi) Ocorrem discrição e segurança quanto a informação confidencial? 

(xxii)  Há reciprocidade de tratamento? 

(xxiii)  Ocorre voluntarismo dos parceiros? 
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(xxiv) Há o sentimento de uma contribuição justa aos membros de cada um aos 

membros da rede? 

(xxv) Os parceiros dividem ganhos eqüitativamente? 

(xxvi)  A conduta é pautada pela ética utilitarista no âmbito da rede (esforço 

para que todos ganhem)? 

(xxvii)  Ocorre facilitação e colaboração? 

(xxviii) As relações são extensíveis a outros negócios? Sim, potencialmente, 

sempre. 

(xxix) Há flexibilidade e adaptabilidade? 

(xxx) Os parceiros usam bem o contrato como ferramenta de solução de 

dúvidas e divergências? 

(xxxi) Existe clareza nas motivações? Sim. 

(xxxii) Há consistência comportamental? Sim, supostamente. 

(xxxiii)  Ocorre solidariedade entre os membros (já ocorreu da empresa focal 

ajudar parceiros em dificuldades)? 

(xxxiv) Há identificação e intimidade entre os membros? 

(xxxv) Há disposição dos parceiros para continuar na rede? Sim, salvo algum 

caso de conflito, mas enquanto membros da rede, deve haver a 

disposição. 

(xxxvi) Há uma busca do entendimento comum? 

(xxxvii)  Existe competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? 

(xxxviii)  Existe confiança geral entre os membros? 

(xxxix) Existe confiança nos proprietários das firmas? Pergunta de difícil 

objetivação. 

(xl) Existe confiança nos governos locais? Pergunta de difícil objetivação. 
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(xli) Existe confiança nos agentes do governo? Pergunta de difícil 

objetivação. 

(xlii)  Existe confiança nos serviços públicos? Pergunta de difícil objetivação. 

(xliii)  Existe confiança na Justiça? Pergunta de difícil objetivação. 

(xliv)  Há abertura para compartilhar tecnologia e conhecimento técnico?  

 

DIMENSÃO COGNITIVA 

(xlv) Os parceiros compartilham informações técnicas para desenvolver 

operações? 

(xlvi)  Parceiros investem em qualificação e treinamento? 

(xlvii) Parceiros detêm competências específicas? Sim, é óbvio. 

(xlviii)  Parceiros detêm competências amplas? Sim, é óbvio. 

(xlix) Parceiros possuem discernimento para tomar decisões que afetam a rede 

ou a empresa focal? Sim, é óbvio. 

(l) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis 

para todos? 

(li)  A informação compartilhada freqüente e informalmente? 

(lii)  Membros compartilham visão? 

(liii)  Membros compartilham planos e objetivos estratégicos? 

(liv)  Parceiros compartilham equipamentos? 

(lv) Parceiros compartilham projetos de engenharia? 

(lvi)  Parceiros compartilham pessoal técnico? 

(lvii)  Parceiros dependem tecnologicamente uns dos outros? 
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Grupo II: QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL 

INTELECTUAL 

 

MOTIVAÇÃO PARA COMPARTILHAR CONHECIMENTO NA REDE DE 

CLIENTES E FORNECEDORES 

(lviii)  A presença na rede é motivada pelo acesso a mercados comprador ou 

supridor? Sim, isto é intrínseco ao tipo de rede. 

(lix) A presença na rede é motivada pelo acesso a marcas e imagem? Sim, isto 

é intrínseco ao tipo de rede. 

(lx) A presença na rede é motivada pela melhoria da reputação? Sim, isto é 

intrínseco ao tipo de rede. 

(lxi) A presença na rede é motivada pelo aumento do poder de barganha? Sim, 

isto é intrínseco ao tipo de rede. 

(lxii)  A presença na rede é motivada por obter atratividade ao capital de 

investidores? Sim, em última instância, isto é intrínseco ao processo 

capitalista, mesmo que indiretamente. 

(lxiii)  Há acesso a financiamento na rede? 

(lxiv) Há capacidade de gerenciar canais de distribuição na rede? Sim, isto é 

intrínseco ao tipo de rede. 

(lxv) Há capacidade de gerenciar a relação com os parceiros incluindo 

conflitos? Sim, isto é intrínseco à relação comercial, via contratos. 

OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR 

CONHECIMENTO  

(lxvi)  Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento 

disponível na rede? 
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(lxvii)  Os processos internos da infra-estrutura recuperam conhecimento 

externo, inclusive oriundo da rede? 

(lxviii)  As bases de dados retêm dados externos, incluindo os da rede? 

(lxix)  Os sistemas de informação decodificam e recuperam informação da rede, 

incluindo os da rede? 

(lxx) As normas e manuais técnicos ajustam-se aos processos desenvolvidos na 

rede? 

(lxxi)  As práticas de governança são adequadas à estrutura da rede? 

 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 

(lxxii)  É absorvido algum conhecimento da rede porque a qualificação ou a 

especialização do pessoal é adequada à retenção de conhecimento 

oriundo de fonte externa? 

(lxxiii)  É criado algum conhecimento novo em função da qualificação ou a 

especialização do pessoal ser adequada a absorver conhecimento da rede 

para desenvolver novos produtos/processos internos? 

(lxxiv)  É absorvido algum conhecimento da rede porque há empregados com 

formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação de 

conhecimento oriundo de fontes externas? 

(lxxv) É criado algum conhecimento novo porque há empregados com formação 

de mestrado e doutorado aptos a absorver conhecimento da rede para 

desenvolver novos produtos/processos internos? 

(lxxvi)  É absorvido algum conhecimento da rede porque existem processos de 

gestão do conhecimento (capacidade de explicitar, documentar e 

recuperar o conhecimento)? 
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(lxxvii)  É criado algum conhecimento novo porque existem processos de gestão 

do conhecimento capazes de absorver conhecimento da rede e 

desenvolver novos produtos/processos internos? 

(lxxviii)  É absorvido algum conhecimento da rede porque existem processos de 

atração, retenção e desenvolvimento de talentos que orientam a empresa 

a recuperar o conhecimento oriundo de fontes externas? 

(lxxix)  É criado algum conhecimento novo porque existem processos de atração, 

retenção e desenvolvimento de talentos que orientam a empresa a 

recuperar o conhecimento oriundo de fontes externas para desenvolver 

novos conceitos/produtos/processos internos? 

(lxxx) É absorvido algum conhecimento da rede porque existe apoio e/ou 

fomento a programas de pesquisa acadêmica dedicados à recuperação de 

conhecimento oriundo de fontes externas? 

(lxxxi)  É criado algum conhecimento novo porque existe apoio e/ou fomento a 

programas de pesquisa acadêmica direcionados a recuperar o 

conhecimento oriundo de fontes externas para desenvolver novos 

produtos/processos internos? 

(lxxxii)  É absorvido algum conhecimento da rede porque há programas internos 

de Pesquisa & Desenvolvimento dedicados à recuperação de 

conhecimento oriundo de fontes externas? 

(lxxxiii)  É criado algum conhecimento novo porque há programas de Pesquisa & 

Desenvolvimento direcionados a recuperar o conhecimento oriundo de 

fontes externas para desenvolver novos produtos/processos internos? 

(lxxxiv)  A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, 

traduzida por patentes e produtos inovadores? 
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(lxxxv) A rede propicia capacidade de inovação, traduzida por novos processos 

aprendidos com parceiros? 

 

As demais questões, cujas respostas não estão pré-respondidas pela própria 

natureza da rede que está sendo investigada, compõem o conjunto de perguntas que devem ser 

respondidas na pesquisa de campo, necessitando, porém, de algum tratamento para 

propiciarem um questionário adequado ao propósito do estudo.  

 

Por exemplo, a questão “Há redundância de informação?” fica mais bem expressa 

para o entendimento de quem foi entrevistado como “Há redundância de informação, ou seja, 

os sistemas dos fornecedores são interligados aos da Empresa? Cite um caso”.  

 

Outra situação exige que as perguntas sejam agrupadas para evitar-se uma 

dificuldade do entrevistado compreender as nuances entre uma questão e outra. Por exemplo, 

algumas questões sobre a dimensão relacional buscam, em última instância, a percepção sobre 

a confiança geral entre os parceiros; assim, as perguntas xxix, xx e xxxviii, foram agrupadas 

numa única pergunta “De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por 

exemplo: qualidade, prazo, nível de serviço, custos), alimentando uma percepção geral de 

confiança? Exemplifique casos negativos, se houverem.”  

 

Também as questões xxii até a xxvii foram agrupadas em uma única pergunta de 

entrevista “Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na 

Empresa, seja no fornecedor, os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo”, visto que 

elas se referem sempre à condição de ganhos partilhados, reciprocidade e utilitarismo na rede.  

 



91 
 

 

As perguntas lxvii a lxix foram, do mesmo modo, agrupadas numa única pergunta 

“Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por 

exemplo, ERP e outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da rede 

de fornecedores? Se sim, como isto ocorre?”, porque todas se referem à disponibilidade de 

sistemas de informática, não sendo necessário dividi-los em hardware, software e infra-

estrutura, para o propósito do estudo.  

 

Por fim, as questões sobre o aprendizado propiciado pela rede, como, por 

exemplo, a lxxii e lxxiii, foram agrupadas em uma só, por uma questão de simplificação e 

delimitação do estudo, considerando-se que seria muito ambicioso segmentar-se o tipo de 

conhecimento propiciado pela rede, na presente pesquisa. 

 

Faz-se uma ressalva aqui à maneira como o autor tratou as citadas questões de 

pesquisa, arbitrando as que seriam descartadas da investigação no campo, por entendê-las 

como passíveis de resposta intuitiva ou “óbvia” para o ambiente de estudo em questão. O 

autor optou por uma simplificação do estudo, o qual naturalmente limita os resultados e pode, 

até certo ponto, afetar o resultado. Para evitar esta simplificação e aparentar um maior rigor 

científico, haveria, pelo menos, duas maneiras de tratar as questões: (i) prosseguir na pesquisa 

de campo com todas elas e (ii) fazer um estudo preliminar para selecionar aquelas questões 

que seriam eliminadas.  

 

Na primeira possibilidade, a pesquisa seguiria um curso relativamente tortuoso, 

pois seria necessário entrar em considerações sobre o tipo de caso, a natureza da empresa 

investigada e a natureza de suas atividades. O modelo, assim, ficaria demasiadamente 

generalista, ainda que mais completo para investigação em organizações de diversos tipos, 
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independentemente da natureza e do propósito de sua existência. O autor preferiu delimitar o 

estudo e garantir a operacionalização da análise do caso. 

 

Na segunda possibilidade quanto ao trato das questões de pesquisa, poder-se-ia 

utilizar um grupo focal ou desenvolver-se uma pesquisa de campo preliminar para coletar 

percepções sobre as questões que fariam parte do modelo, mas isto implicaria em derivar a 

pesquisa para outra pesquisa secundária, o que implicaria em desviar o foco do estudo em 

curso. A formação de um grupo focal, ademais, não garantiria uma maior qualidade na 

elaboração do modelo, porque implicaria formar um grupo capacitado a julgar as questões à 

luz da teoria apresentada e com profundo conhecimento do propósito da pesquisa. Como é um 

trabalho em campo inexplorado e desenvolvido em nível conceitual, era de se esperar que o 

esforço resultasse inócuo ou, ao menos, dificilmente defensável como um procedimento capaz 

de eliminar as limitações impostas pelo método utilizado pelo autor. 

 

No próximo capítulo será detalhado o método de pesquisa e os procedimentos 

operacionais para coleta, tratamento e análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, bem 

como apresentado o questionário de entrevista que resultou da organização das questões 

anteriormente discutidas. 
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Capítulo 4 

 

 

 

MÉTODO DE PESQUISA 
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Este capítulo apresenta a abordagem metodológica do estudo, realizado com fins a 

ampliar o conhecimento em um campo de conhecimento emergente. Foram utilizados os 

resultados de uma pesquisa de caso com múltiplas unidades de análise, realizada nas unidades 

mineradoras da Yamana Gold, empresas focais de extensas redes estratégicas de 

industrialização de bens primários, obtidos em processos extrativos e transformados em 

unidades de beneficiamento, ao longo de cadeias de suprimento de elevada complexidade. A 

pesquisa concentrou-se nas relações com os participantes das suas respectivas redes 

estratégicas de fornecedores, mais especificamente, os elementos que compõem o capital 

social da rede de que participam e os elementos que constroem o seu capital intelectual. 

 

O procedimento de investigação se justifica pelo fato do pesquisador desejar, num 

fenômeno contemporâneo que não exige controle sobre os eventos comportamentais, entender 

questões do tipo “como” eles ocorrem naquele contexto. E, a preferência por um estudo de 

caso com unidades de análise múltiplas deu-se pela intenção de enriquecer a construção 

teórica e garantir a validade externa da pesquisa, ou seja, a generalização analítica das 

conclusões (YIN, 2001).  

 

Em particular, os estudos de casos com diversas unidades de análise têm um 

elevado potencial para a construção de modelos teóricos e desenvolvimento de teoria a partir 
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da prática de campo (EISENHARDT, 1989). Joia (2006, p.123-149, in VIEIRA & ZOUAIN, 

2006) define esses modelos como sendo heurísticos, obtidos a partir da comparação dos 

resultados obtidos nas várias unidades estudados, com fins ao reconhecimento de padrões que 

possam ser incorporados à teoria de referência. 

 

4.1. Método de Estudo de caso 

 

Segundo Yin (2001, p. 19), dentre as diversas maneiras de se fazer pesquisa em 

ciências sociais, cada estratégia de pesquisa possui vantagens e desvantagens próprias, 

dependendo de três condições: 

 

(i) o tipo de questão da pesquisa; 

(ii)  o controle que o pesquisador  possui sobre os eventos comportamentais 

efetivos; 

(iii)  o foco em fenômenos contemporâneos, em oposição a fenômenos históricos. 

 

O estudo de caso representa uma estratégia adequada quando se colocam questões 

do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 

quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto do 

mundo real. Nesta situação, Yin (2001, pp. 19-36) enquadra o estudo de caso como uma 

pesquisa explanatória ou causal.  

 

Se o que se procura é responder uma pergunta do tipo “o que”, “quem”, “quanto”, 

“onde” ou “quando”, a pesquisa é do tipo exploratória. Há, também, o estudo de caso do tipo 
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descritivo, no qual se procura relatar e fazer generalizações sobre uma seqüência de fatos 

históricos.  

 

Os estudos de caso contribuem para o conhecimento organizacional e têm sido 

utilizados para pesquisas em diversas áreas, como administração, sociologia e psicologia. Para 

tanto, uma característica do estudo deve ser a busca pelo entendimento de um fenômeno 

social complexo. Os estudos de caso permitem manter uma visão das características 

significativas dos eventos, tais como os ciclos de vida de um indivíduo, grupo ou organização 

ou os processos organizacionais, comportamentais e gerenciais. De acordo com Yin (2001, 

21), as principais questões para a estratégia a ser utilizada no uso da metodologia são: 

 

(i) como definir o caso que está sendo estudado; 

(ii)  como determinar os dados relevantes que devem serem coletados; 

(iii)  o que fazer com os dados, após a coleta. 

 

Para que se possa justificar a adoção da metodologia de estudo de caso como a 

mais adequada à condução desta pesquisa, principiou-se pelo enquadramento das diversas 

metodologias disponíveis em três condições, conforme a tabela 2: (i) forma da questão de 

pesquisa; (ii) exigência de controle sobre eventos comportamentais e (iii) foco nos 

acontecimentos contemporâneos.  

 

Cada uma das condições está relacionada com cinco diferentes tipos de estratégias 

ou métodos de pesquisa, conforme mostra a Tabela 8, a seguir: 
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Tabela 8 – Situações relevantes para diferenciar estratégias de pesquisa 

(Fonte: Yin, 2001, p. 24) 

Estratégia/ 
Método 

Forma da questão 
de pesquisa 

Exige controle sobre 
eventos 

comportamentais? 

Focaliza acontecimentos 
contemporâneos? 

Experimento como, por que sim sim 

Levantamento 

quem, o que, onde, 

quantos, quanto não sim 

Análise de 

arquivos 

quem, o que, onde, 

quantos, quanto não sim/não 

Pesquisa 

histórica como, por que não não 

Estudo de caso como, por que não sim 

 

A primeira condição a ser analisada na tabela 8 é a forma da questão de pesquisa. 

A forma “o que”, segundo Yin (2001), aplica-se quando o tipo de pergunta é uma justificativa 

racional para a condução do estudo de caso exploratório, onde o objetivo é desenvolver 

hipóteses pertinentes e proposições para inquisições adicionais. Ressalva-se que   a pergunta 

“o que”, quando feita como parte de um estudo exploratório, pertence a todas as cinco 

estratégias. As questões “como” e “por que” devem ser abordadas em caráter explanatório 

para a utilização em estudos de caso. Isto se faz, principalmente, se as questões necessitam ser 

traçadas ao longo do tempo, e não somente ser tratadas relativamente à freqüência ou 

incidência. Portanto, deve-se obter ampla informação documentária, somada a entrevistas, se 

o enfoque é no “por quê” da questão. 

 

Para o estudo da Yamana Gold, o estudo de caso explanatório mostra-se uma 

estratégia capaz de ajudar na compreensão de como o modelo teórico desenvolvido neste 

estudo pode aplicar-se a um caso real de rede estratégica empresarial, à medida que consiga 

trazer evidências de que os elementos identificados na estrutura, nas relações e nos processos 
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cognitivos da rede relacionam-se com os processos de acumulação de conhecimento na 

empresa focal, O estudo de caso também pode ajudar a esclarecer o por quê dessa relação e as 

limitações do modelo teórico. Este tipo de metodologia, porém, sob este aspecto, não é 

suficiente para validar o modelo, pois tal estudo tem também um perfil exploratório, mais 

conceitual e, portanto, mais próprio de pesquisas do tipo levantamento de campo ou pesquisa 

bibliográfica em arquivos. Contudo, o método traz a vantagem de mostrar uma situação 

prática em que ele pode ser verificado e ajustá-lo para pesquisas futuras. 

 

Já os outros questionamentos presentes na Tabela 8, como a não exigência de 

controle sobre os eventos comportamentais e o foco nos acontecimentos contemporâneos, 

indicam o estudo de caso como uma ferramenta metodológica adequada à análise de uma 

empresa como a Yamana Gold, visto que seu processo próprio de gestão da rede de 

fornecedores é fenômeno atual, ainda não passível de análise histórica retrospectiva. 

Adicionalmente, o caso envolve uma quantidade de variáveis e eventos comportamentais 

imprevisíveis e de difícil controle por parte do pesquisador.  

 

Conclui-se, assim, que, segundo Yin (2001, p.28), sendo o estudo de caso o 

método preferido no exame de eventos contemporâneos, quando os comportamentos 

relevantes não podem ser manipulados e, considerando-se o fato de existirem muitas variáveis 

de interesse, diversas fontes de evidência e o benefício do desenvolvimento teórico prévio 

para a pesquisa em questão, fica demonstrada a aderência deste método para o caso das 

unidades mineradoras da Yamana Gold, ainda que apenas para descrever os eventos que 

ocorreram nas empresas, objetivando tirar conclusões e recomendações para a utilização do 

modelo teórico. Quanto ao caso em si, e à razão para a sua escolha, os critérios serão 

apresentados no tópico a seguir. 
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4.2. Critérios para Seleção do Caso de Estudo 

 

Dentro do universo das empresas do segmento industrial mínero-metalúrgico, a 

referida empresa e suas unidades foram selecionadas por cinco motivos, ou critérios:  

 

(i) a presumida aderência ao conceito central deste estudo, pois são empresas 

focais de extensas redes de relações interempresariais e, em maior ou menor grau, 

compartilham recursos e conhecimento com fornecedores e clientes, enquadrando-se nas 

definições adotadas para rede estratégica e empresa focal;  

(ii)  sua estrutura característica de empresa multiplanta e geograficamente 

dispersa, reunindo diversas empresas em um só conglomerado econômico com razoável 

replicabilidade de processos, mas, ao mesmo tempo, com diferenças ambientais em cada 

unidade de análise, o que contribui para verificar o modelo em condições de contorno mais 

variadas;  

(iii)  as unidades operacionais são similares na estrutura operacional, todas 

mineradoras e beneficiadoras de minérios, com grande dispersão geográfica em âmbito 

internacional, operando em locais remotos em relação aos centros urbanos e desafiadas pelas 

diferenças culturais próprias de empresas que se expandiram por fusões e aquisições, 

simultaneamente ao processo contínuo de crescimento orgânico;  

(iv) sua representatividade, pois a Yamana Gold é uma empresa líder de mercado 

no Continente Americano e está entre as maiores empresas mundiais no sub-setor em que 

atua, seja em participação nas vendas ou em valor para o acionista, e é detentora detentora de 

reconhecida reputação em gerir a complexidade e o representativo porte econômico dos seus 

negócios;  
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(v) conhecimento pregresso sobre a realidade operacional e organizacional da 

empresa por parte do autor, que hoje responde pelo seu Departamento Corporativo de 

Planejamento e Gestão, sendo  responsável pelo seu processo de planejamento, pelo 

orçamento e pelo desenvolvimento de capacitação operacional. Além disso, o pesquisador tem 

uma vivência nos segmentos industriais de metalurgia e mineração e sobre como funciona 

uma empresa com as citadas  características de dispersão geográfica em âmbito internacional, 

considerando-se que atua há mais de 25 anos neste tipo de indústria, como gerente de grande 

empresas do setor (Fiat Teksid, Aços Villares, Rio Doce Manganês e Vale). Neste período, 

publicou diversos estudos de caso desenvolvidos nesse ambiente industrial (DIAS, 2003; 

DIAS & PITASSI, 2003; DIAS, PITASSI e JOIA, 2003; DIAS & JOIA, 2005; DIAS & JOIA, 

2006a; DIAS & JOIA, 2006b). Tal conhecimento prático dos processos operacionais, aliado a 

uma postura crítica e investigativa resultante de sua dedicação acadêmica, facilitam a 

aproximação e a compreensão do fenômeno estudado. 

 

A escolha do caso e das unidades de análise, feita sob tais critérios, visou garantir 

que as unidades estudadas retratassem as características típicas de uma rede estratégica 

empresarial e, ao mesmo tempo, fornecessem material empírico para a consecução do 

objetivo da pesquisa. Ainda que o quinto critério de seleção pudesse influenciar o resultado 

das observações e da interpretação dos fenômenos observados, ele traz um potencial 

interpretativo mais elevado do que um posicionamento neutro em relação ao ambiente 

estudado.  

 

Foi intenção de o pesquisador buscar entender o que ocorre no ambiente das 

unidades, pela ótica das pessoas que ali trabalham e interagem. Como capital social, capital 

intelectual e fatores como confiança, disposição para colaborar e interdependência, por mais 
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que sejam definidos e delimitados, são conceitos carregados de subjetividade, a subjetividade 

procurada foi a dos agentes participantes das estruturas investigadas. 

 

4.3. Critérios para Definição das Unidades de Análise  

 

Do ponto de vista da unidade a ser estudada, ou unidade de análise, Yin (2001) e 

Myers (1997) segmentam os estudos de caso em estudos de caso simples e estudos de casos 

múltiplos. Podem os estudos de caso simples tratarem de um nível secundário de análise, que 

contemple as unidades incorporadas ao caso, passando a ter as mesmas características dos 

estudos de casos múltiplos, como ocorre com a Yamana Gold.  

 

Apesar de funcionar como uma única empresa, se observada como uma 

corporação, ela é também um conjunto de unidades operacionais com certo grau de 

autonomia. Cada unidade operacional dessas pode ser tratada como uma unidade de análise. 

Dependendo das características que o investigador selecione para um estudo, as unidades 

podem ser agrupadas com os mais variados critérios, desde geográficos, tempo de vida, porte 

físico ou econômico, traços culturais e outros. 

  

Neste estudo, fez-se a opção por tratar o objeto como um estudo de caso simples, 

tipo II, segundo Yin (2001), com diversas unidades de análise, conforme será descrito mais 

amiúde no Capítulo 5, no qual o caso será apresentado como um caso de duas dimensões, uma 

dimensão corporativa e uma dimensão regional, sendo esta última, representada por cinco 

unidades de análise agrupadas dentro de uma lógica explicada à luz da realidade operacional 

da empresa.  
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Faz-se impraticável, neste ponto do relato, descrever as unidades de análise e as 

razões pelas quais elas foram definidas, pois sua escolha está intrinsecamente ligada à 

estrutura operacional da empresa selecionada como caso de estudo. No Capítulo 5, em 

especial atentando-se à Tabela 10, isto ficará mais claro. 

 

4.4. Procedimentos Operacionais da Pesquisa 

 

A pesquisa foi conduzida em duas fases distintas: uma fase teórica, 

fundamentalmente voltada para a revisão de literatura e a acumulação conceitual necessária 

para propor um modelo de análise, e uma fase prática, realizada em campo, com fins a 

experimentar a operacionalidade do modelo teórico, verificar a validade da hipótese de 

pesquisa e provar a tese apresentada. 

 

4.4.1. Fases da Pesquisa 

 

Cronologicamente, a primeira fase da pesquisa correspondeu a uma revisão de 

literatura pertinente às redes estratégicas e ao estudo do capital social e do capital intelectual 

em empresas de transformação de bens primários, parte dela já apresentada no corpo deste 

relato. Esta etapa permitiu estabelecer as variáveis ou elementos que definiram os construtos 

Capital Social e Capital Intelectual, no âmbito da pesquisa, permitindo o levantamento de 

dados para caracterizá-los e medi-los. 

 

A escolha preliminar dos elementos que definiram os citados construtos foi feita 

na fase de revisão da literatura. Durante o processo de levantamento de dados e observações 

de campo e de análise das entrevistas, tais elementos foram convertidos em variáveis, na 
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medida em que se pôde caracterizar a freqüência ou intensidade com que esses fenômenos 

ocorrem.  

 

Por exemplo, manifestações de colaboração puderam ser expressas em termos de 

elementos tangíveis – como capacidade de cumprir acordos, contratos e compromissos, 

capacidade de entregar produtos na qualidade e prazos combinados, alinhamento aos padrões 

da indústria e capacidade de compartilhar recursos e informação –, ou mesmo de elementos 

intangíveis – como, por exemplo, capacidade de associação, comprometimento e capacidade 

de resolver conflitos –, estes expressos por sub-construtos arquetípicos, com alguma 

propriedade para trazê-los ao plano concreto. Ainda que a definição geral possa partir da 

literatura de referência (Davis & Spekman, 2004; Fukuyama, 1996; e outras a explorar), a 

escolha e definição dessas manifestações foi um produto do conhecimento acumulado pela 

interação do investigador com os sujeitos da pesquisa.  

 

Da mesma forma, a interdependência pôde ser expressa em termos do tipo de 

recurso ou conhecimento compartilhado. Por exemplo, o ato de duas empresas de uma rede 

compartilharem equipamentos para produzir um produto ou serviço qualquer, que não poderia 

ser feito sem cooperação em termos de cessão dos mesmos, seria um nível de 

compartilhamento menor do que o desenvolvimento colaborativo do projeto do mesmo 

produto, em sistema de engenharia simultânea7, com troca de know-how e informação relativa 

aos modelos tecnológicos das engenharias das empresas. 

 

                                                           
7 Engenharia Simultânea é um processo de desenvolvimento de produtos em que as diversas firmas responsáveis 
pelos sub-conjuntos ou partes constituintes do produto colaboram para desenvolver estas partes 
simultaneamente, de modo a reduzir os prazos de desenvolvimento. Para que isto aconteça, a firma líder do 
projeto define as premissas e requisitos gerais do projeto e coordena as atividades, de modo que não ocorram 
dissincronismos ou perdas por retrabalho. N.A. 
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Na segunda fase, o desenvolvimento da pesquisa seguiu conceituação específica 

para metodologia de estudo de caso simples com múltiplas unidades de análise, como, por 

exemplo, as desenvolvidas por Yin (2001), Paré (2004) e Eisenhardt (1989).  

 

Depois de definidas as questões a serem estudadas (o problema), a hipótese e a 

unidade de análise, é preciso indicar como foram coletados e analisados os dados.  

 

4.4.2 Fluxograma da Pesquisa 

 

A seqüência metodológica da pesquisa é ilustrada no fluxograma representado na 

Figura 3, a seguir, o qual divide o esforço despendido nas duas fases em etapas progressivas:  

 

Pesquisa bibliográfica

Descrição do caso

Análise dos resultados obtidos

Revisão dos dados, complementações e ajustes

Redação do relatório e revisão final do texto

Preparação do levantamento de dados para o estudo de caso

Coleta de dados e entrevistas

 

Figura 3: Fluxograma da Pesquisa 
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4.4.3. Coleta de Dados 

 

De acordo com Yin, 2001, 107-129, as evidências para estudos de caso podem vir 

de seis fontes: 

 

(i) Documentação: corroboram e valorizam as evidências oriundas de outras 

fontes, são importantes na verificação da grafia correta de títulos ou nomes de organizações 

mencionadas em uma entrevista, e ainda possibilitam que inferências e conclusões seja 

elaboradas. Nesta pesquisa, foram utilizados documentos com dados descritivos da empresa 

estudada, como relatórios oficiais de resultados e de sustentabilidade, organogramas, 

procedimentos, fluxogramas, cadastros e tabelas que modelem seus processos operacionais e 

gerenciais. 

(ii)  Registros em arquivo: são fontes importantes de informações para pesquisas, 

principalmente sob a forma computadorizada, tendo como vantagem fornecer informações 

precisas e quantitativas. Nesta pesquisa, foram utilizados apenas como dados de suporte, visto 

seu caráter explanatório e exploratório. A fonte preferencial dos dados numéricos foi a home 

page da Yamana Gold Inc., http://www.yamana.com, onde estão disponíveis todos os 

relatórios oficiais históricos da empresa, suficientes para a pesquisa. 

(iii)  Entrevistas: são  fontes essenciais de evidência dentro de um estudo de caso, 

pois a maioria delas trata de questões humanas, ressalvados seus pontos fracos: 

tendenciosidade, imprecisão e reflexividade das respostas. A maior parte da documentação 

sobre organização, processos e sistemas da empresa estudada utilizou-se da prática de 

entrevistas estruturadas, quando de sua elaboração.  

(iv) Observação direta: resulta de uma visita de campo ao local escolhido para o 

estudo de caso, e estas observações servem de evidência objetiva, em tempo real. A 
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observação direta é uma fonte muito útil a um estudo de caso, tendo o papel de complementar 

a narrativa histórica e possibilitar a ligação entre os documentos e a seqüência dos fatos. Tais 

evidências foram utilizadas no fornecimento de informações adicionais sobre o caso que está 

sendo estudado. Dados não disponíveis nos sistemas da empresa foram coletados em campo, 

diretamente nos setores que administram os processos e serviram para auxiliar a interpretação 

das respostas. 

(v) Observação participante: é uma modalidade especial de observação, na qual o 

observador não é passivo, mas pode assumir uma variedade de papéis e participar nos eventos 

que estão sendo estudados. Esta fonte não é indispensável e intrinsecamente ligada ao 

processo de um estudo de caso, onde o investigador não tem a capacidade de atuar no 

ambiente estudado e interferir nos resultados. Mas, no caso da Yamana Gold, praticamente 

toda a narrativa tem conteúdo obtido ou enriquecido desta forma, considerando-se a situação 

particular do investigador que também é agente participante na dinâmica da empresa. 

(vi) Artefatos físicos: uma última fonte de evidência é o artefato físico ou cultural, 

que pode ser um aparelho de tecnologia, uma ferramenta, um instrumento ou uma obra de 

arte, por exemplo. Pode-se coletar ou observar tais evidências físicas em uma visita de campo. 

No estudo de caso da Yamana Gold, os artefatos físicos consistiram de todo o aparato 

tecnológico utilizado na construção e operação dos processos industriais e informacionais, 

composto das instalações das minas, da maquinaria e da infra-estrutura de rede 

computacional. 

 

A coleta de dados e evidências para o estudo de caso foi feita por meio de 

entrevistas estruturadas, diretas ou telemáticas, com base em questionários, conforme a 

estratégia de triangulação definida em Yin (2001). O papel do pesquisador, durante as 

entrevistas, foi garantir o pleno entendimento das perguntas; por este motivo, as entrevistas 
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seguiram uma estrutura do tipo questionário, que induz a respostas diretas, mas não 

totalmente fechadas. Foram submetidas, ao mesmo questionário, diferentes pessoas de cada 

unidade de análise, visto que se trata de organização muito complexa e diversificada. Além do 

que, os próprios conceitos, em si, são de difícil compreensão naqueles ambientes, 

necessitando uma orientação específica para o fim de pesquisa desejado. As diversas fontes de 

dados permitiram uma triangulação metodológica ou de evidências, que garante a 

confiabilidade dos dados coletados. 

 

As entrevistas estruturadas foram realizadas com executivos de elevado nível 

decisório, como vice-presidentes e gerentes gerais, além de técnicos dos departamentos de 

produção, engenharia e suprimentos, os principais responsáveis pela gestão do relacionamento 

com a rede de fornecedores de insumos. As perguntas feitas aos executivos enfocaram 

prioritariamente a relação com os fornecedores e prestadores de serviços, abordando os 

aspectos estratégicos da coordenação da rede e sua percepção dos fatores ou elementos que 

constroem a colaboração no ambiente das respectivas redes, sob ponto de vista dos gestores 

das empresas estudadas. Adicionalmente, as questões foram submetidas a técnicos e gestores 

de processos corporativos, responsáveis pelo suporte tecnológico dos sistemas de informação 

diretamente empregados nos processos de coordenação das redes, para que enriquecessem as 

informações sobre o ferramental disponível e seu papel na operacionalização do construto 

confiança nas transações objetivas entre as firmas.  

 

Portanto, os entrevistados são pessoas indicadas por sua atuação direta na gestão 

de relacionamento e compreensão das necessidades estratégicas e pela compreensão sobre 

tipo de conhecimento compartilhado nas relações entre as empresas da rede.  
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Foram entrevistadas 27 pessoas, distribuídas nas diversas unidades da Yamana 

Gold, buscando-se profissionais com a maior amplitude e profundidade de compreensão 

possível dos fenômenos sob investigação. As entrevistas geraram 25 documentos 

transcrevendo as entrevistas estruturadas, pois ocorreram duas situações em que as respostas 

forem em dupla, já que os entrevistados preferiram reunir seus conhecimentos do tema 

abordado. A qualidade da escolha dependeu diretamente da percepção do pesquisador e de 

sua experiência prévia com as atividades realizadas nas empresas, com o devido respaldo da 

posição de tais pessoas nas estruturas gerenciais e seu papel nos processos estudados. Durante 

a evolução do estudo, cada entrevistado foi estimulado a recomendar as pessoas que julgasse 

mais aptas a contribuir com a pesquisa, processo capaz de acelerar a seleção dos sujeitos e, 

possivelmente, até melhorar a qualidade do grupo entrevistado. 

 

A lista dos entrevistados, relacionando-os às unidades operacionais da empresa e à 

unidade de análise definida para o estudo, bem como seu cargo e local onde trabalham, consta 

no Capítulo 6, dedicado à descrição do caso de estudo, mais especificamente na Tabela 9. 

Identificar os entrevistados antes de descrever-se a empresa traz uma certa dificuldade de 

compreensão de quem são tais pessoas e porque foram selecionadas. Daí, a opção de fazê-lo 

no ponto do relato em que seu papel no contexto estudado fique mais evidente. 

 

4.4.4. Tratamento e Análise das Evidências Coletadas 

 

Na maioria das situações, os entrevistados escolheram o procedimento de sua 

preferência para responder as questões, porém, os entrevistados de posição mais elevada na 

hierarquia foram entrevistados pessoalmente, com uma posterior transcrição das entrevistas 

por parte do entrevistador e entrega aos mesmos para aprovação. Nestas ocasiões, o 
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pesquisador preferiu este procedimento com o objetivo de estimular respostas mais completas 

que expressassem a experiência e a percepção ampla da empresa, qualidades importantes 

naqueles profissionais, para os fins da pesquisa. Como exemplos de tais entrevistados, citam-

se o presidente da empresa, o vice-presidente sênior de operações, o vice-presidente sênior 

administrativo, a vice-presidente de saúde, segurança e meio-ambiente, o diretor de TI e os 

gerentes gerais das minas do Brasil.  

 

Já os gerentes das unidades do Chile, Honduras e Argentina preferiram, após uma 

conversa introdutória, escrever as respostas, considerando-se o risco de má interpretação por 

questões lingüísticas e ter uma conversa posterior por telefone para esclarecer dúvidas.  

 

O pesquisador teve contato pessoal com os entrevistados em seu próprio local de 

trabalho e complementou as entrevistas em contatos telefônicos. As mensagens trocadas por 

e-mail foram arquivadas como protocolo de pesquisa, mas não contribuíram com o conteúdo 

das respostas, pois foram consideradas apenas as respostas formalizadas nos documentos de 

entrevista estruturada. 

 

Os questionários transcritos em entrevista ou, nas situações citadas, preenchidos 

pelos gestores, forneceram material para uma interpretação objetiva da realidade observada, 

sendo que os dados colhidos na pesquisa de caso foram analisados à luz do modelo teórico 

construído para estruturar a análise e testar a hipótese de pesquisa, fornecendo, 

adicionalmente, elementos para uma análise qualitativa dos resultados.  

 

A análise dos dados obtidos teve o objetivo de identificar a presença de elementos 

do construto capital social presente nas redes das empresas estudadas que se relacionassem 
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com o construto capital intelectual das mesmas, e analisar como o primeiro construto afetava 

o segundo, nos ambientes estudados. A análise conduziu à compreensão sobre como o capital 

social presente em redes estratégicas afetava o capital intelectual de empresas focais dessas 

redes. 

 

Os dados foram confrontados com o modelo por um princípio de análise de 

polaridade, ou seja:  

 

(i)  os elementos investigados estão presentes no caso estudado  

versus  

(ii)  os elementos não estão presentes.  

 

Este princípio é útil porque havia muitas questões de pesquisa e, 

conseqüentemente, muitos pontos nas transcrições das entrevistas suscetíveis de fuga ao 

escopo delimitado para o estudo. Ao polarizar a análise, a mesma reduziu-se a verificar a 

presença ou não dos elementos que haviam sido elaborados teoricamente no modelo. 

 

Porém, era fundamental definir o tipo de estudo de caso a conduzir para saber se 

reuniria todos os resultados dos questionários em um único bloco - a empresa toda - ou se a 

mesma seria dividida em unidades de análise, sendo estas unidades cada mina ou cada região. 

A solução encontrada foi realizar a análise de polaridade em duas dimensões:  

 

(I) uma Dimensão Corporativa – a qual coincide com uma visão internacional 

da empresa e  
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(II)  uma Dimensão da Unidade de Análise – cada mina ou agrupamento por 

região ou país, trazendo uma visão regional do fenômeno estudado. 

 

A razão para tal escolha foi que o pesquisador, após as entrevistas e observações 

em campo, percebeu que as nove minas da Yamana não caracterizam individualmente uma 

unidade de análise, porque há diferenças na origem histórica e na dinâmica de gestão de cada 

bloco de unidades, conforme o enfoque que se deseja dar na análise. Agrupá-las em blocos 

regionais, da mesma forma que sua administração é agrupada, aumentaria a robustez da 

análise e traria melhores resultados, como poderá ser verificado no capítulo 7. 

 

4.5. Validação e Confiabilidade do Estudo 

 

Após a coleta dos dados, foram feitas as verificações, ou testes, de confiabilidade 

e as validações de construto (interna e externa), segundo metodologia de Yin (2001) para 

estudos de caso. Ressalta-se, contudo que, nos estudos de caso, o objetivo do pesquisador 

sempre é expandir e generalizar teorias, e não realizar generalizações estatísticas a partir de 

amostras. 

 

Como a pesquisa representa, após realizada, um conjunto lógico de proposições, o 

pesquisador avaliou a qualidade de seu projeto, de acordo com alguns testes lógicos, que 

julgaram sua fidedignidade, credibilidade, confirmabilidade e a fidelidade dos dados, 

realizando as verificações de validação do constructo, validação  interna, validação  externa e 

confiabilidade. De acordo com Yin (2001, pp. 55-60), os quatro principais testes 

recomendados para um estudo de caso explanatório/exploratório, de forma a garantir a 
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qualidade da pesquisa, são: (i) validade do constructo; (ii) validade  interna; (iii) validade  

externa; e (iv) confiabilidade. 

 

Para realizar o teste de validade do constructo, o investigador deve ter certeza de 

cumprir duas etapas: (i) selecionar os tipos específicos de mudanças que estão sendo 

estudadas em relação aos objetivos originais do estudo e (ii) demonstrar que as medidas 

selecionadas nestas mudanças realmente refletem os tipos específicos de mudanças que foram 

selecionadas.  

 

O pesquisador também deverá determinar o relacionamento de causa e efeito entre 

os eventos a serem estudados, procedendo ao teste de validade interna, de uma maneira 

precisa. Em estudos de caso, onde deduções sobre os eventos são recorrentes, as perguntas 

necessárias à perfeita relação causal devem ser criteriosamente estudadas e relacionadas a 

vaiáveis que estabeleçam uma relação entre os construtos.  

 

A validação externa refere-se ao fato dos resultados do estudo poderem ou não ser 

generalizados além do caso analisado, ou seja, seus resultados poderem ser extrapolados para 

outro caso similar não estudado. Yin (2001) valida a abordagem de um estudo de caso como 

realizada através da generalização analítica e não da generalização estatística, como no caso 

desta investigação.  

 

Assim, mesmo um estudo de caso único pode conduzir a conclusões 

generalizáveis, desde que seu aspecto nomotético seja investigado, i.e., que possa ser 

elaborada uma teoria geral dos fenômenos ou modelos projetados, capaz de replicá-los em 
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outros casos. De qualquer modo, esta validade externa restringe-se ao método e não aos 

resultados obtidos na pesquisa.  

 

Por fim, confiabilidade significa que se outro pesquisador seguir os 

procedimentos tais como foram descritos e conduzir o mesmo estudo de caso, ele deverá obter 

os mesmos resultados (Yin, 2001). O teste de confiabilidade pode ser feito verificando-se o 

protocolo de pesquisas ou a própria metodologia estruturada, no sentido de verificar se cada 

passo é rastreável e reprodutível em outra circunstância ou por outro pesquisador. 

 

4.5.1. Validação do Constructo 

 

Para realizar-se o teste de validade do constructo, o investigador cumpriu as duas 

etapas essenciais descritas em Yin (2001): (i) selecionar os tipos específicos de mudanças que 

estão sendo estudadas e (ii) demonstrar que as medidas selecionadas nessas mudanças 

realmente refletem os tipos específicos de mudanças selecionadas.  

 

O constructo a ser validado, na pesquisa descrita em questão, é o próprio modelo 

de análise, o qual se presta a analisar elementos de um sub-construto capital social para 

estabelecer uma relação dos mesmos com um efeito de crescimento do capital intelectual na 

organização estudada. A validação do modelo de análise foi demonstrada no plano teórico, 

durante a sua própria construção com base no referencial teórico. Dado que o modelo surgiu 

de resultados de estudos empíricos anteriores, citados e analisados, sua validade pôde ser 

confirmada por ele se prestar à análise da relação entre seus elementos e o construto capital 

intelectual, conforme foi definido.  
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4.5.2. Validação Interna 

 

Em relação à validade interna, para determinar-se o relacionamento de causa e 

efeito entre os eventos a serem estudados, foram selecionadas relações entre algumas 

variáveis, de modo a determinar sua influência no resultado. Tais variáveis, na pesquisa aqui 

descrita, são os elementos do capital social que teriam algum efeito no construto capital 

intelectual, conforme propõe o modelo.  

 

Como o modelo mostrou-se não somente operacional para explicar a relação entre 

os dois construtos definidos – validade de construto –, mas mostrou também capacidade 

explanatória sobre o fenômeno estudado, servindo para estabelecer uma relação causal entre 

esses construtos, a validade interna foi efetivamente verificada. 

 

Ou seja, tanto na validação do construto quanto na validação interna, a própria 

operacionalidade do modelo, ao ser confirmada na prática, por meio da análise do caso, atesta 

as duas validades. 

 

4.5.3. Validação Externa 

 

O estudo na Yamana Gold, além de enquadrar-se em uma teoria geral, traz a 

vantagem de analisar uma empresa multiplanta, podendo-se entender que cada implantação 

local – ou unidade de análise – é uma replicação analítica, com adaptações e 

aperfeiçoamentos, de um modelo original único, que representa o padrão dos processos 

daquela Corporação.  
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A validade externa é característica intrínseca ao próprio projeto de pesquisa, pois 

o problema apresentado, na forma de um estudo de caso com diversas unidades de análise 

similares em estrutura operacional, não se restringe somente à empresa estudada, mas a 

qualquer empresa.  

 

Sendo assim, demonstrou-se a viabilidade de se construir um modelo conceitual 

capaz de suprir este tipo de indústria na definição de seus sistemas de gestão da rede de 

fornecedores, aplicando-o a uma empresa representativa e aperfeiçoando-o com uma 

metodologia de estudo de caso simples com múltiplas unidades de análise. 

 

De qualquer modo, a validade externa restringe-se ao modelo, ou seja, ao método 

de análise e não aos resultados obtidos na pesquisa, pois se trata de um contexto de pesquisa 

específico. 

 

4.5.4. Confiabilidade 

 

Como as referências deste estudo trazem todas as fontes descritivas das 

informações, transcrevendo-se todas as entrevistas estruturadas feitas nas unidades de análise 

da Yamana Gold e considerando-se que todos os procedimentos dessas implementações foram 

documentados passo a passo, pelo pesquisador e pelos participantes internos, durante sua 

execução, pôde-se afirmar que é possível rastrear todos os passos da pesquisa e, em condições 

internas e externas devidamente controladas, garantir sua repetibilidade e reprodutibilidade. 

 

Portanto, como puderam ser verificadas a aderência dos construtos aos fenômenos 

investigados e a relação causal entre eles, bem como a validade externa, ou seja, a capacidade 
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de generalização analítica, e a confiabilidade do estudo – em outras palavras, sua 

reprodutibilidade –, o estudo de caso mostrou-se plenamente validado, segundo a metodologia 

de Yin (2001).  

 

4.6. Limitações do Método 

 

Este método tem algumas limitações, a maioria delas derivada da especificidade 

da gestão estratégica e da operação das empresas selecionadas e das redes de que participam. 

Cada empresa opera com um conjunto de variáveis e restrições muito particular em seu 

ambiente de negócios, havendo a necessidade de se fazer considerações e generalizações no 

desenvolvimento do estudo. As redes estratégicas e os relacionamentos estratégicos entre 

empresas têm caráter dinâmico e todas as variáveis devem ter tratamento que minimize ou 

isole fatores temporais, sazonalidades e efeitos externos ao sistema.  

 

Há, ainda, conjuntos de condições de operação não reprodutíveis ao longo do 

tempo, o que pode induzir a conclusões incorretas ou restritas a um determinado período. Da 

mesma forma, as próprias redes são dinâmicas e se constroem ou desconstroem de acordo 

com os interesses e objetivos imediatos, sem uma continuidade obrigatória. Deste modo, as 

condições internas e externas que as sustentam podem variar ao longo do tempo e não 

confirmar conclusões feitas numa tomada instantânea, como é o propósito de um estudo de 

caso.  

 

A essência de um estudo de caso, segundo Schramm (1971, apud Yin, 2001, p. 

31), é que ele tenta esclarecer uma decisão ou conjunto de decisões, i.e., o motivo pelo qual 
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foram tomadas, como foram implementadas, e com quais resultados. Portanto, um estudo de 

caso, segundo Yin (2001, p. 32-33), é uma inquisição empírica que: 

 

(i) investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

especialmente quando  

(ii)  os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos 

 

 E a investigação de estudo de caso: 

  

(i) enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como resultado, 

(ii)  baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando convergir 

em um formato de triângulo, e, como outro resultado, 

(iii)  beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir 

a coleta e a análise de dados. 

 

Na particular situação de um estudo de caso em que a experimentação ocorreu 

apenas em uma dada época e local, como no estudo da Yamana Gold, há poucos pontos de 

dados para cada fenômeno ou evento analisado, sendo impossível verificar-se a convergência 

de dados provenientes de várias fontes. Para minimizar a limitação, foi escolhida uma 

empresa altamente representativa do segmento para se aplicar o modelo, sendo a mesma uma 

das maiores de sua indústria, em âmbito mundial, além de detentora de todas as características 

peculiares a uma empresa mínero-metalúrgica multiplanta. 
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Alguns problemas são, também, reconhecidos na metodologia quando o 

investigador está inserido no ambiente estudado como agente participante, tais como 

descrevem Rapoport (1970) e Susman & Evered (1978): 

 

(i) conflito de objetivos entre os problemas práticos à mão e o esforço de 

pesquisa; 

(ii)  dilemas de valor entre os papéis de consultor e de pesquisador, como no 

conflito conceitual que ocorre com clientes de consultoria acreditando em 

ações rápidas versus a crença dos pesquisadores na reflexão abstrata antes da 

ação; 

(iii)  dificuldade em estabelecer rigor e objetividade, de acordo com as tradições 

natural-positivistas da ciência; 

(iv) preocupação com a solução de problemas organizacionais, em detrimento do 

entendimento teórico transferível; 

(v)  falta de claridade epistemológica no desenvolvimento e testes da teoria. 

 

De fato, percebeu-se um dilema do pesquisador, como criador do modelo 

conceitual e, ao mesmo tempo, participante direto na gestão da empresa citada. O pesquisador 

é executivo da Yamana Gold, responsável pelo seu Departamento de Planejamento e Gestão, 

com atribuições que interferem nas políticas e diretrizes da empresa. Mas, ao mesmo tempo, 

propôs-se ser um investigador externo ao ambiente onde ocorrem os fenômenos analisados 

neste estudo.  

 

Ao desenvolver o modelo com base em um referencial teórico, mas ter de 

submetê-lo imediatamente à realidade da empresa em que atua, o pesquisador teve que fazer 
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uma transposição pragmática da teoria para a prática, ajustando os conceitos estudados à 

realidade que se lhe apresentava. 

 

Tais limitações foram mitigadas ou, ao menos, contornadas, com a aplicação 

rigorosa do referencial teórico descrito e do modelo dele derivado à empresa alvo do estudo e, 

também, na documentação sistemática de todo o processo de implantação do modelo de 

análise, com a adequada manutenção da qualidade conceitual. 

 

Como pesquisa em campo de conhecimento emergente, os resultados devem ser 

avaliados dentro de limites de alcance bem definidos para o campo de conhecimento onde é 

desenvolvido e no contexto onde operam as empresas com que se busca representar, 

realisticamente, o universo industrial abordado. É limitada, ainda, a possibilidade de 

generalização dos aspectos descritivos e das soluções para o problema apresentado nos 

estudos de caso simples com unidades de análise múltiplas, a outros contextos, mesmo que 

semelhantes, sem resguardo das especificidades relativas. 

 

4.7. Questionários e Roteiro de Coleta de Dados 

 

O questionário utilizado na pesquisa de campo é apresentado no Anexo I. As 

perguntas resultaram da lista de questões de pesquisa com o tratamento descrito no tópico 

3.4., as quais, por sua vez, originaram-se dos modelos de referência apresentados no 

referencial teórico e sumarizados na Tabela 6. 

 

O primeiro bloco de perguntas reúne questões relativas ao capital social nas redes 

e busca levantar a existência – e a intensidade com que se manifestam – de comportamentos 



120 

 

colaborativos que formam o capital social, à luz da teoria referencial. Neste bloco, as 

perguntas são agrupadas de acordo com as dimensões a serem posteriormente analisadas: 

estrutural, relacional e cognitiva. 

 

O segundo bloco diz respeito a questões relativas à formação de capital intelectual 

nas empresas estudadas, ou seja, os elementos que propiciam sua formação nos aspectos da 

estrutura, da motivação para a relação com os parceiros de rede e da habilidade cognitiva.  

 

A primeira e a segunda partes deste bloco de perguntas (Motivação para 

compartilhar conhecimento na rede de clientes e fornecedores e Oportunidade propiciada pela 

rede para compartilhar conhecimento), como sub-produto da pesquisa, resultará numa 

primeira percepção de como as dimensões do capital social afetam dimensões do capital 

intelectual, com uma limitação, contudo: a análise de tais motivações e oportunidades não é 

capaz, per si, de comprovar quais condições específicas geram capital intelectual de um 

determinado tipo. 

 

Para chegar a esta última avaliação, em condições de testar a hipótese levantada e 

comprovar a tese defendida neste estudo, o questionário finaliza com um bloco de questões 

diretas (Aprendizado propiciado pela rede) que buscam investigar se houve formação de 

capital intelectual na empresa em função das condições propiciadoras verificadas.  

 

Um primeiro e importante passo para a análise das entrevistas foi organizar as 

perguntas por elemento pesquisado para caracterizar as dimensões do capital social da rede e 

as oportunidades deformação de capital intelectual nas empresas participantes, em 
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consonância com o modelo de análise descrito no Capítulo 3, conforme mostra a Tabela 9, a 

seguir:  

 

Tabela 9: Organização das Perguntas Segundo o Modelo de Análise 

COMPORTAMENTOS MANIFESTOS DAS DIMENSÕES DO CAPITAL SOCIAL  

Ques 
tão 

Dimensão do 
Capital Social 

Sub-Constructo 
Comportamentos Manifestados na Interação em 

Rede 

1 Estrutural Configuração da Rede • Há dependência econômica entre parceiros e a 
empresa focal 

2 Estrutural Ligações na Rede • Presença de fontes próprias de financiamento 

4 Estrutural Ligações na Rede • Participação monetária 

7 Estrutural Ligações na Rede • Há intenção de compartilhar conhecimento? 

3 Estrutural 
Organização dos 
Processos da Rede 

• Os parceiros ajustam seus processos aos padrões 
requeridos para operar na rede 

5 Estrutural 
Organização dos 
Processos da Rede • Participação na decisão 

6 Estrutural 
Organização dos 
Processos da Rede • Redundância de informação 

8 Relacional Normas e Obrigações 
• Integridade e honestidade dos membros 
• Confiabilidade dos membros 
• Consistência comportamental 

10 Relacional Normas e Obrigações 
• Reciprocidade de tratamento 
• Voluntarismo dos parceiros 

10 Relacional Normas e Obrigações 

• Contribuição justa aos membros  
• Dividem ganhos eqüitativamente 
•  Conduta é pautada pela ética utilitarista no âmbito 

da rede (esforço para que todos ganhem) 

11 Relacional Normas e Obrigações 
• Facilitação e colaboração 
• Flexibilidade e adaptabilidade 

12 Relacional Normas e Obrigações • Usam bem o contrato como ferramenta de solução de 
dúvidas e divergências 

11 Relacional Comprometimento 
• Identificação e intimidade entre os membros 
• Busca do entendimento comum 

13 Relacional Comprometimento • Competência interpessoal nos contatos entre o 
pessoal das firmas 

9 Cognitiva 

Competências Técnicas: 
Tecnologia e 
Conhecimento 
Compartilhados 

• Discrição e segurança quanto à informação 
confidencial 

14 Cognitiva 

Competências Técnicas: 
Tecnologia e 
Conhecimento 
Compartilhados 

• Abertura para compartilhar tecnologia e 
conhecimento técnico 

• Parceiros compartilham informações técnicas para 
desenvolver operações 

15 Cognitiva 
Comunicação: Códigos, 
Linguagem e Narrativas 
Compartilhados 

• Informação compartilhada freqüente e 
informalmente 
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15 Cognitiva 
Comunicação: Códigos, 
Linguagem e Narrativas 
Compartilhados 

• Uso de canais formais de comunicação pré-
acordados e disponíveis para todos 

16 Cognitiva 
Comunicação: Códigos, 
Linguagem e Narrativas 
Compartilhados 

• Membros compartilham visão 
• Membros compartilham planos e objetivos 

estratégicos 

17 Cognitiva 

Interdependência 
Tecnológica: 
Desenvolvimento de 
Produtos e/ou Processos 
e/ou Operação 
Cooperativos 

• Parceiros compartilham equipamentos 
• Parceiros compartilham projetos de engenharia 
• Parceiros compartilham pessoal técnico 

18 Cognitiva 

Interdependência 
Tecnológica: 
Desenvolvimento de 
Produtos e/ou Processos 
e/ou Operação 
Cooperativos 

• Parceiros dedicam investimentos na relação com a 
empresa focal 

19 Cognitiva 

Interdependência 
Tecnológica: 
Desenvolvimento de 
Produtos e/ou Processos 
e/ou Operação 
Cooperativos 

• Parceiros dependem tecnologicamente uns dos outros 

CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL NAS EMPRESAS 
DA REDE, POR MEIO DE CONVERSÃO 

Ques 
tão 

Condições para 
Formação do 

Capital 
Intelectual 

Sub-Constructo 
Comportamentos Manifestados na Interação em 

Rede 

20 
Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Processo de gestão do conhecimento (capacidade de 
explicitar, documentar e recuperar o conhecimento) 

21 
Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Processos internos da infra-estrutura recuperam 
conhecimento externo 

• Bases de dados retêm dados externos 
• Sistemas de informação decodificam e recuperam 

informação da rede 
22 
 

Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Normas e manuais técnicos ajustam-se aos processos 
desenvolvidos na rede 

23 
Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Práticas de governança são adequadas à estrutura da 
rede 

2 
Motivação 
Baseada no 
Relacionamento  

Capital de 
Relacionamento • Acesso a financiamento 

11 e 12 
Motivação 
Baseada no 
Relacionamento 

Capital de 
Relacionamento 

• Capacidade de gerenciar a relação com os parceiros, 
incluindo conflitos 

13 
Motivação 
Baseada no 
Relacionamento 

Capital de 
Relacionamento 

• Competência interpessoal nos contatos entre o 
pessoal das firmas 

26a 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa às Pessoas: 
Capital Humano 

• Qualificação do pessoal adequada à retenção de 
conhecimento  

• Especialização do pessoal adequada à retenção de 
conhecimento técnico 

26c 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa às Pessoas: 
Capital Humano • Empregados com formação de mestrado e doutorado  
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26b 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Organização: Capital 
Organizacional 

• Processos de atração, retenção e desenvolvimento de 
talentos  

26d 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Organização: Capital 
Organizacional 

• Processos de gestão do conhecimento (capacidade de 
explicitar, documentar e recuperar o conhecimento) 

26e 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Tecnologia: Capital 
Tecnológico 

• Apoio ou fomento a programas de pesquisa 
acadêmica  

• Programas de Pesquisa & Desenvolvimento  
6, 14, 
15, 17, 
20, 21, 
22, 24 

Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Tecnologia: Capital 
Tecnológico 

• Capacidade de inovação, traduzida por patentes e 
produtos inovadores 

• Capacidade de inovação, traduzida por novos 
processos aprendidos com parceiros 

PERCEPÇÃO GERAL DA APRENDIZAGEM PROPICIADA PELA RED E 

Ques 
tão 

TIPO DE CAPITAL 
INTELECTUAL 

Pergunta-Chave 

5, 11,  
12 e 13 

Capital de 
Relacionamento 

• Ocorrem processos formais de decisão compartilhada? 
• Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na 

solução de dúvidas e divergências? 
• Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de 

dúvidas e divergências? 
• Há competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas?  

26a, 
26b 

Capital Humano 
• Qualificação do pessoal adequada à retenção de conhecimento  
• Especialização do pessoal  adequada à retenção de conhecimento técnico  
• Processos de atração, retenção e desenvolvimento de talentos 

25 
Capital 
Organizacional 

• De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de 
conhecimento de qualquer espécie e este conhecimento torna-se parte das 
competências da Empresa? 

24 Capital Tecnológico 

• A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, 
traduzida por patentes e produtos inovadores? 

• A rede propicia capacidade de inovação, traduzida por novos processos 
aprendidos com parceiros? 

 

A organização das perguntas em bloco, para fins de tabulação e análise, fez-se 

necessária, porque muitas das perguntas serviam-se a investigar diversos elementos contidos 

no modelo ou, em outros caso, há elementos que podem ser investigados em um conjunto de 

perguntas, pelos motivos já explicados no Capítulo 3.  

 

Além disto, havia uma questão fundamental sobre a maneira como essas 

perguntas foram formuladas, visando uma melhor interação nas entrevistas: a taxonomia 

adotada para o construto capital intelectual foi utilizada no modelo para identificar o tipo 

deste capital que teoricamente mostra-se afetado pelo capital social da rede e, sendo assim, as 
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questões foram organizadas de modo a conduzir a uma conclusão a respeito da formação de 

capital humano, capital organizacional, capital tecnológico e capital de relacionamento, na 

percepção dos entrevistados, conforme pode ser visto na Tabela 14, utilizada na compilação e 

análise do conteúdo das entrevistas. É importante ressaltar que, na referida tabela, antes de 

serem analisadas as percepções dos entrevistados sobre a formação de capital intelectual dos 

citados tipos, as questões foram organizadas de modo a identificar a presença de elementos 

que caracterizem as dimensões do capital social da rede e a existência das condições 

formadoras do capital intelectual, como se pode também ver na Tabela 14.  

 

Antes de discutirem-se os dados colhidos nas entrevistas e os resultados da 

análise, é fundamental compreender-se bem o teor das perguntas feitas em campo e o 

ambiente em que a pesquisa foi conduzida.  

 

Como descrito anteriormente, as questões de pesquisa foram tratadas previamente 

para que se pudesse preparar um questionário que investigasse os comportamentos 

manifestados na interação em rede, os quais pudessem caracterizar as dimensões do capital 

social nela presente. As questões deveriam, ainda, identificar as condições formadoras de 

capital intelectual presentes na empresa focal estudada. Por fim, deveriam também busca a 

percepção dos entrevistados sobre o efeito das dimensões do capital social no capital 

intelectual na empresa focal, enquadrando-o nos quatro tipos presentes na taxonomia adotada.   

 

Para cumprir estes fins, as perguntas não poderiam induzir respostas e deveriam 

ser feitas numa seqüência que parecesse natural aos entrevistados, com uma linguagem 

próxima ao seu cotidiano e que lhes desse o entendimento do tema tratado, sem, contudo, 

formatar sua percepção, sob risco de empobrecer o resultado e eventualmente torná-lo 
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inválido por reduzir a espontaneidade das respostas. Assim, algumas das questões foram 

elaboradas de maneira a obter mais de um aspecto de compreensão, dentro os elementos 

investigados e, só na fase de compilação, foram organizadas na mesma estrutura do modelo 

de análise (vide Tabela 9).  

 

Deste modo, os entrevistados não puderam intuir respostas alinhadas ao modelo 

teórico do pesquisador, sendo impossível para eles um posicionamento tendencioso em 

relação ao objeto da pesquisa. Este procedimento na elaboração dos questionários garantiu, de 

antemão, a validade interna do estudo. 

 

Os anexos II e III trazem, respectivamente, as versões do questionário em 

espanhol e inglês. Nas entrevistas no Chile, Argentina, Honduras e Canadá, preferiu-se fazer 

as perguntas e apresentar um questionário escrito no idioma local, para que a compreensão 

dos entrevistados fosse sempre a desejada pelo pesquisador. Toda a interação do pesquisador 

com os entrevistados foi realizada nos seus idiomas locais, sem intermediação de intérpretes, 

visto que o pesquisador possuía domínio de inglês e espanhol, utilizados cotidianamente por 

ele no próprio ambiente da Yamana Gold, o que garantiu que, em caso de dúvida do 

entrevistado, o pesquisador pudesse expressar a pergunta e maior riqueza de detalhes e 

exemplos, buscando o entendimento com que havia sido concebida, independentemente das 

barreiras da língua. 

 

No capítulo a seguir, será descrito o caso pesquisado, de modo a se contextualizar 

o ambiente onde o estudo se desenvolveu e criar condições necessárias ao entendimento dos 

resultados obtidos. 
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Capítulo 5 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO CASO 
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Neste capítulo, será feita uma breve descrição da empresa, do seu negócio, do seu 

histórico e do contexto onde a pesquisa foi realizada.  

 

As informações foram obtidas dos relatórios anuais de resultados e de 

sustentabilidade publicados para os acionistas, bem como dos press releases emitidos para a 

imprensa especializada. Todos os documentos estão disponíveis na home page da empresa, 

http://www.yamana.com, atualizada em 26 de novembro de 2008 às 16:15h.  

 

Informações adicionais foram colhidas durante as entrevistas e observações de 

campo, como forma de complementar e trazer uma percepção mais acurada dos fenômenos 

que interessam à pesquisa.  

 

Dentre as pessoas que forneceram dados adicionais verbalmente ou por meio de 

documentos, as principais fontes de informação sobre capacidade, número de fornecedores e 

dados gerais da empresa, foram a Coordenadora de Gestão de Desempenho e Custos, do 

Departamento de Planejamento e Gestão da Yamana Gold, Sra. Adriana Costa e Marcelo 

Rocha Conde, Gerente de Suprimentos, ambos lotados no Centro Corporativo, localizado em 

São Paulo. 

 



128 

 

5.1. Descrição Geral e Histórico da Empresa 

 

A Yamana Gold Inc. é uma empresa de mineração de origem canadense, com foco 

na prospecção, extração e beneficiamento de ouro. A sede de seu conselho de administração 

situa-se em Toronto, Canadá, e o Centro Corporativo de suas operações é na cidade de São 

Paulo (SP), Brasil, onde opera sob a razão social Yamana Desenvolvimento Mineral (YDM).  

 

A Yamana Gold controla o capital ou participa minoritariamente em diversas 

mineradoras e tem expressiva produção no mercado internacional de metais preciosos, sendo 

seu produto principal o ouro. 

 

Como ilustra a Figura 4, obtida na home page da Yamana Gold Inc., suas nove 

minas atualmente em operação localizam-se em países do continente americano, sendo: 

 

(i) 05 delas no Brasil (MFB – Mineração Fazenda Brasileiro, localizada em 

Teofilândia, BA; JMC –  Jacobina Mineração e Comércio, em Jacobina, 

BA; MMMIC – Maracá Mineração Indústria e Comércio, em Alto 

Horizonte, GO; SBMM – Serra da Borda Mineração e Metalurgia, Minas de 

São Francisco e de São Vicente, em Pontes e Lacerda, MT);  

(ii)  01 na Argentina (MASA – Minas Argentinas S/A, em Gualcamayo);  

(iii)  02 no Chile (Meridien, Mina de El Péñon, localizada em Antofagasta e 

Minera Florida, localizada no deserto de Atacama, em Alluè) e 

(iv)  01 em Honduras (MINOSA – Minerales del Ocidente S/A, localizada em 

San Andrès).  
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Figura 4: Distribuição das Unidades Industriais da Yamana Gold 

 

De modo a dimensionar a importância relativa de cada Unidade, a Tabela 10, a 

seguir, apresenta suas capacidades produtivas aproximadas, expressas em milhões de onças-
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troy8 [oz] de ouro produzidas por ano. A tabela mostra que três Unidades representam mais de 

60% da capacidade de produção, sendo as maiores em número de equipamentos, número de 

empregados e complexidade operacional, segundo a Coordenadora de Gestão de Desempenho 

e Custos, Adriana Costa. 

 

Tabela 10: Distribuição da Capacidade Produtiva por Unidade 

Mina 
Localização 

(Estado, País) 

Capacidade Produtiva 

[onças de ouro por ano] 

Percentual da 

Produção 

El Péñon Chile 480.000 29% 

Maracá (MMIC) GO 
150.000 onças de ouro 

+ 160.000 libras de Cobre 
19% 

Gualcamayo Argentina 220.000 13% 

Jacobina (JMC) BA 140.000 8% 

Minera Florida Chile 130.000 8% 

SBMM São Francisco MT 120.000 7% 

San Andrès Honduras 100.000 6% 

Fazenda Brasileiro 

(MFB) 
BA 100.000 6% 

SBMM São Vicente MT 60.000 4% 

Total Geral 
1.500.000 

+ 160.000 libras de Cobre 
100% 

 

Além das minas em operação, há diversas áreas em estágio de desenvolvimento, 

áreas em pesquisa e direitos sobre prospecção em áreas no Brasil, Argentina, Chile, México, 

América Central e Estados Unidos. As principais  participações societárias da Yamana Gold 

concentram-se em duas outras mineradoras de ouro: Alumbrera, na Argentina, e Rossi, nos 

Estados Unidos. A Yamana Gold é, portanto, uma empresa multiplanta, que opera processos 

muito semelhantes em localidades geograficamente dispersas, tendo que lidar com as 

                                                           
8 A onça-troy [oz] é uma unidade de medida inglesa, utilizada para expressar a massa de gemas e metais 
preciosos, como, por exemplo, o ouro; uma onça-troy equivale a 31,103478 gramas (N.A.) 
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diferenças intrínsecas ao minério encontrado nas diversas regiões e, ao mesmo tempo, com as 

diferenças culturais.  

  

Para ilustrar o ambiente em que a empresa realiza suas atividades, a Figura 5 traz 

uma fotografia aérea da mina de Maracá, em Alto Horizonte, GO. São instalações bastante 

modernas para uma mineradora, visto que a empresa foi implantada há apenas dois anos.  

 

 

Figura 5: Instalações da Mina de Maracá, em Goiás 

 

A localidade da Mina de Maracá é bastante remota, a 400km da capital do Estado 

e isolada em relação a outras empresas. A empresa teve que atrair e desenvolver profissionais 

capacitados e fornecedores locais, sistemas de suprimento de água, implantar uma rede de 

energia e todo o aparato de controle ambiental exigido de uma mineradora para seu 
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licenciamento. Com a falta de infra-estrutura em Alto Horizonte e nos municípios próximos, a 

empresa implantou condições básicas de alojamento, alimentação, comunicação, transporte e 

uma interação com os gestores públicos locais para que a cidade desenvolvesse uma mínima 

estrutura para sua expansão econômica. A principal fonte de renda local é a receita de 

royalties da exploração mineral. 

 

Em outra fotografia, na Figura 6, vê-se a mina de El Péñon, localizada em meio ao 

Deserto de Atacama, no Chile, na região do município de Antofagasta.  

 

 

Figura 6: Fotografia aérea da Mina de El Péñon, no Deserto de Atacama 

 

Da mesma forma que em Maracá, as condições de isolamento, bem como as 

dificuldades no trato com o meio-ambiente, tornam extremamente desafiadora a gestão dos 
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recursos necessários à sua operação, inclusive na contratação de pessoas ou fornecedores 

capacitados. Neste aspecto, a qualificação profissional disponível no Chile é melhor que nas 

Unidades do Brasil, visto que o país é o mais importante pólo de mineradoras de cobre do 

mundo, com tecnologia e cultura bastante evoluídas na atividade mineira9. 

 

Outro exemplo extremo seria a mina de Gualcamayo, localizada na região de 

transição para a Cordilheira dos Andes, conforme mostra a Figura 7, a seguir.  

 

 

Figura 7: Mina de Gualcamayo, na Região dos Andes Argentinos 

 

O projeto de Gualcamyo exigiu o desenvolvimento de uma tecnologia própria 

para extrair o minério em altitude elevada e deslocá-lo, por meio de um túnel (ao canto direito 

                                                           
9 Nota explicativa: os processos de produção de cobre assemelham muito aos de ouro (N.A.) 
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inferior da foto), para beneficiamento ao pé das montanhas. O treinamento de pessoal e 

provedores de serviços foi, a exemplo das Unidades do Brasil, um processo que durou cerca 

de dois anos, anteriores à entrada da mina em operação. 

 

5.2. Aspectos Contextuais 

 

De maneira geral, todas as minas da empresa estão em localidades remotas e 

enfrentam os mesmos desafios de encontrar fornecedores, formar trabalhadores 

especializados, implantar recursos de comunicação, sistemas de transporte, gestão do meio-

ambiente, da segurança do trabalho e das relações com as comunidades próximas. As 

condições de isolamento geográfico e o fato de todas as minas processarem produtos muito 

semelhantes trazem, apesar da característica multiplanta, uma perceptível semelhança de 

processos internos e condutas, possível de se verificar na observação direta. Por exemplo, 

apesar das diferenças de idiomas e culturas locais, percebe-se que a predominante formação 

específica em geologia e engenharia de minas criou um substrato tecnológico e 

comportamental em termos de gestão, traduzido por jargão técnico, procedimentos 

operacionais, indicadores de desempenho e status tecnológico dos equipamentos.  

 

Os aspectos mais destoantes que se apresentam ao observador são a qualidade da 

capacitação profissional e a maneira de abordar as questões operacionais. Aparentemente, no 

olhar do pesquisador, a formação profissional específica em mineração, no Chile e na 

Argentina, é superior à encontrada nas Unidades do Brasil e Honduras, com profissionais 

mais qualificados e uma postura mais pragmática na gestão operacional. No Brasil, o nível 

técnico não é tão alto e há maior dificuldade de implementar processos e procedimentos, 

percebendo-se um certo comportamento individualista. Em Honduras, as condições sociais de 
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contorno dificultam a atração de profissionais e a implantação de técnicas de gestão do 

desempenho.  

 

Porém, segundo os relatos dos entrevistados e as informações publicadas, a 

empresa vem desenvolvendo intenso esforço por padronizar processos e criar um sistema de 

gestão que represente os valores e princípios da corporação sem prejuízo das culturas locais, o 

que aparentemente explica a percepção transmitida de que, mesmo em tão diferentes 

circunstâncias e localidades,  as minas ainda parecem pertencer a uma mesma cultura 

empresarial. 

 

A comunicação interna da empresa é feita em espanhol, português e inglês, 

conforme a instância. Esta característica traz interesse ao estudo aqui relatado, considerando-

se a grande dificuldade de divulgação e alinhamento de conceitos, processos, conhecimentos 

e, mesmo, na formação de uma cultura que represente o conjunto da companhia. 

 

Neste aspecto, uma das grandes complexidades da empresa é administrar seu 

porte econômico e sua geografia, pois sua fundação data de 2003, quando se iniciou como um 

pequeno empreendimento de investidores canadenses que adquiriram as minas de Fazenda 

Brasileiro e Jacobina, no Estado da Bahia. Entre 2005 e 2007, a empresa cresceu 

organicamente, implantando as minas de Maracá e São Francisco, respectivamente em Goiás 

e Mato Grosso. Em 2007, a Yamana Gold experimentou uma rápida expansão, com a 

aquisição da Meridien, no Chile, da MASA, na Argentina e da MINOSA, em Honduras. 

Assim, tornou-se um participante de grande porte no mercado internacional de ouro, além de 

significativo produtor de concentrado de cobre e outros metais.  
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Atualmente, produzindo mais de 1 milhão de onças de ouro em 2008, a empresa 

oferece oportunidades de emprego direto a mais de 8.700 pessoas. Em 2009, sua produção 

será elevada para 1,5 milhões de onças e sua meta é atingir a produção sustentável de cerca de 

2 milhões de onças em 2012, ou seja, dobrar sua capacidade produtiva em apenas quatro anos. 

Com este histórico de rápido crescimento, a empresa é reconhecida como uma referência na 

implantação e operação de unidades de extração e beneficiamento, tendo recebido diversos 

prêmios.  

 

Como anteriormente mencionado, sua trajetória particular e a característica de 

reunir diversas empresas em um só conglomerado econômico com razoável replicabilidade de 

processos motivaram sua escolha para o estudo de caso simples com múltiplas unidades de 

análise, para a consecução da pesquisa aqui descrita.  

 

No que diz respeito às políticas corporativas em relação a sua rede de 

fornecedores, tema de central interesse nesta pesquisa, a Yamana Gold expressa, em seu 

Relatório de Responsabilidade Sócio-Ambiental de 2007: 

 

“A relação da Yamana com seus fornecedores é governada por padrões éticos e de 

responsabilidade sócio-ambiental, as quais guiam nossas ações. Todos os contratos com 

fornecedores de bens e serviços estão em plena concordância com a legislação ambiental e 

os direitos do trabalho, sendo monitorados por gestores de contrato, da apresentação da 

proposta inicial até a efetiva prestação dos serviços ou entrega dos bens. 

 

Adicionalmente, buscando o desenvolvimento econômico das comunidades locais em que 

está atuando, os departamentos de Compras da Yamana dão preferência aos fornecedores 

ali estabelecidos. Situações assim ocorrem nas operações de mineração em São Francisco, 

El Péñon e Minera Florida, onde os fornecedores locais ou regionais suprem mais de 60% 

dos serviços necessários. No Projeto Gualcamayo, na Argentina, quase 80% dos 

suprimentos são feitos localmente. 
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Visto que os fornecedores são parte importante na cadeia produtiva, a Yamana também 

enfoca seus esforços neles na forma de parcerias sólidas e eficientes, buscando seu 

desenvolvimento e inclusão nas políticas e práticas da Empresa. Esta tarefa demanda a 

constante participação dos fornecedores em programas de integração, segurança, gestão 

ambiental e nas políticas da Companhia.”  

(Relatório de Sustentabilidade, Yamana, 2007, disponível em http://www.yamana.com, 

atualizado em 26 de novembro de 2008, 16:45h) 

 

Adicionalmente, no Procedimento Operacional PRO-1.2.06.003 Gestão e 

Acompanhamento de Contratos, são previstas as responsabilidades das partes contratadas, 

para todos os contratos de fornecimento de bens e serviços, conforme segue: 

 

“5.  Responsabilidades 

 

Do Contratado: 

� Gerenciar e supervisionar as suas atividades, no atendimento às necessidades das 

Empresas Yamana. 

� Fornecer a mão-de-obra, serviços, equipamentos, materiais e/ou insumos, conforme 

especificações descritas em contrato. 

� Garantir, tecnicamente, a qualidade dos materiais, equipamentos e serviços, conforme 

o caso. 

� Assumir a responsabilidade pelos recolhimentos de todos os tributos, notadamente os 

encargos sociais e trabalhistas referentes a todos os seus empregados alocados nas 

instalações da empresa contratante. 

� Manter sigilo absoluto quanto à execução do fornecimento de materiais ou serviços, 

não repassando informações a terceiros, salvo se com anuência exclusiva das 

empresas da YAMANA. 

� Garantir que, em caso de subcontratação, a empresa subcontratada também cumpra 

estas exigências. 

 

Das Empresas YAMANA  

� Conduzir o acesso do contratado ao local de entrega dos bens ou de execução dos 

serviços. 

� Cobrar o resultado do objeto contratado. 

� Pagar pontualmente os valores acordados. 

� Acompanhar a evolução físico-financeira do contrato. 

� Atestar o efetivo cumprimento do contrato. 
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6. Instruções Gerais 

(...) 

O gestor do contrato deve certificar-se de que: 

�  (...) 

� A empresa contratada obedeça aos programas e normas de segurança, saúde e meio 

ambiente da YAMANA.” 

 

Alguns princípios manifestos na relação com os fornecedores, expressos em 

ambos os documentos anteriormente citados, foram investigados nas entrevistas estruturadas,  

em especial: 

(i) a questão da priorização a fornecedores locais nas comunidades onde atua – 

considerando-se uma possível relação de dependência econômica;  

(ii)  a questão da formação de parcerias e confidencialidade – pois interessa 

avaliar a qualidade das relações desenvolvidas; e 

(iii)   a questão da participação dos fornecedores em programas de integração, 

segurança, gestão ambiental e nas políticas – visto sua influência nos 

processos cognitivos, segundo o modelo teórico utilizado no estudo. 

 

Segundo o seu gerente corporativo de suprimentos, a empresa possui cadastrados, 

só no Brasil, 15.500 fornecedores de todos os tipos, desde os de pequenos serviços até 

grandes. Isto significa que o universo de que trata esta pesquisa é muito extenso, sendo 

impossível generalizar a percepção sobre a qualidade da relação entre a empresa e cada 

participante da rede de fornecedores, mesmo que a empresa tenha políticas expressas para esta 

relação.  

 

Na pesquisa em questão, os entrevistados foram estimulados a manifestar-se sobre 

a relação com seus principais fornecedores, aqueles que lhes trazem maior influência no 



139 
 

 

resultado de seu processo produtivo, como empresas que movimentam minério e sub-locam 

equipamentos críticos, empresas que dão manutenção nestes equipamentos e empresas de 

consultoria técnica. 

 

Considerando-se a complexidade do caso e a diversidade de abordagens possíveis 

no trato das questões relativas à rede de fornecedores, as unidades operacionais da Yamana 

Gold foram agrupadas em unidades de análise regionais, para a análise do caso neste nível das 

unidades, conforme descrito no tópico 4.3.3.  

 

5.3. Definição das Unidades de Análise 

 

As unidades de análise foram definidas, pelo pesquisador, posteriormente às 

entrevistas e visitas às unidades operacionais da Yamana Gold.  Visando criar uma estrutura 

de análise dos resultados do levantamento de campo, conforme exposto no tópico 4.3.3, a 

definição das unidades de análise do estudo de caso traz implicações quanto ao resultado da 

análise de dados. Cada unidade operacional não foi tratada como uma unidade de análise 

porque o pesquisador, nas observações diretas em campo e no contato com os gestores, que 

havia marcantes semelhanças no relacionamento da empresa com sua rede de fornecedores, 

no âmbito regional. 

 

A história da empresa, como descrita neste relato, por si só, já explica algumas 

dessas semelhanças regionais. No Estado da Bahia, a Yamana Gold possui duas minas 

antigas, adquiridas de empresas tradicionais do setor mineral. A Mineração Fazenda 

Brasileiro foi em 2003 adquirida da Vale, a qual operava tal mina desde 1984. A Jacobina 

Mineração e Comércio foi adquirida da Santa Elina Mineração, também em 2003, sendo que 
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sua exploração data de cinco anos antes. Tais unidades já operam, portanto, há pelo menos 

dez anos, numa região geográfica próxima, sujeitas ao mesmo mercado fornecedor de 

insumos e serviços e também de mão-de-obra, com suas próprias características tecnológicas 

e culturais. Ademais, a Yamana Gold trata tais unidades como um núcleo regional, 

compartilhando recursos administrativos e técnicos. Portanto, tratar as unidades do Estado da 

Bahia como uma unidade de análise única faz sentido, considerando-se a própria maneira 

como a empresa administra esses ativos. Elas foram denominadas, neste estudo, como a 

Unidade de Análise Yamana Região Nordeste. 

 

No Brasil, há um segundo grupo de unidades operacionais com características 

muito semelhantes: a Maracá Mineração Indústria e Comércio, em Goiás, e a Serra da Borda 

Mineração, no Estado do Mato Grosso, esta com duas minas – São Francisco e São Vicente. 

Tais unidades são as únicas minas implantadas pela Yamana Gold, que as construiu entre os 

anos de 2008 e 2008. São todas, portanto, unidades de operação recentes, que seguem projetos 

de engenharia e tratamento ambiental desenhados segundo a racionalidade da empresa, no que 

diz respeito a uma operação sustentável. Em todas essas unidades, a Yamana teve que formar 

quadro de pessoal novo, desenvolver sistemas de saúde, segurança, meio-ambiente e 

relacionamento com as comunidades, numa situação de pioneirismo, pois elas estão em áreas 

onde não existem outras atividades econômicas semelhantes. Os fornecedores são empresas 

municipais locais ou empresas que atuam na Região Centro-Oeste, com as características 

tecnológicas e culturais próprias desta região. Essas três minas representam um núcleo de 

projetos próprios da Yamana Gold no Brasil, denominadas neste estudo como Unidade de 

Análise Yamana Centro-Oeste, diferente das operações do Estado da Bahia, onde a empresa 

deu continuidade a projetos já amadurecidos e em franca atividade, porém, seguindo padrões 

estabelecidos pelos antigos controladores.  
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As Operações de Honduras, Minerales del Occidente, e Argentina, Minas 

Argentinas, são totalmente isoladas das demais, sendo que a primeira é um caso de aquisição 

e a segunda um projeto recém-implantado. Ainda que, em diversos aspectos operacionais, 

guardem semelhança com as operações do Centro-Oeste do Brasil, as peculiaridades próprias 

dos mercados em que estão inseridas, tanto na cultura de trabalho, na qualificação da mão-de-

obra, na maneira de lidar com fornecedores e nos desafios próprios de seu meio-ambiente, são 

suficientes para que se as diferenciem e se individuem, cada uma, como unidades de análise 

independentes. 

 

Já as unidades do Chile, Minera Florida e El Péñon, formam uma unidade de 

análise particular, a Unidade de Análise Minera Meridian, empresa adquirida pela Yamana 

Gold em 2007, depois de duas décadas de operação com o controlador anterior e uma situação 

de estabilidade de seus sistemas e processos de gestão. São minas muito bem estabelecidas em 

seu mercado fornecedor, o qual é formado por empresas habituadas a prestar serviços e 

fornecer bens para o setor mineral, pois o Chile é um país de tradicional atividade mineira. 

Adicionalmente, o nível de terceirização de serviços nestas minas é bastante elevado. Todos 

os processos de extração de minério e estéril são terceirizados e delegados aos fornecedores, 

mediante um contrato administrado conjuntamente com a Meridian. Os contratos contêm 

termos de compromisso quanto à performance, medidos com indicadores técnicos e há uma 

parceria formal em que a Meridian fornece o planejamento operacional e os prestadores de 

serviços prestam contas de sua realização. 

 

Essas cinco unidades de análise – Yamana Região Nordeste, Yamana Região 

Centro-Oeste, Minerales del Occidente S/A (MINOSA), Minas Argentinas S/A (MASA) e 
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Minera Meridian Gold – foram definidas com o intuito de proceder-se à análise dos caso na 

dimensão Regional, como previsto no tópico 4.3.3. 

 

Para a dimensão Corporativa, as respostas das pessoas do Centro Corporativo 

seriam a base de dados para análise. Assim, definiu-se a unidade de análise para esta 

dimensão como o Centro Corporativo de Operações da Yamana Desenvolvimento Mineral 

(YDM), localizado em São Paulo, adicionando-se a área de Tecnologia de Infomação(TI) do 

Head Office da Yamana Gold Inc. (YGI), em Toronto, porque lá se encontra a diretoria de TI, 

cuja entrevista contribuiu para o estudo de caso na dimensão corporativa. 

 

Desse modo, o racional para o agrupamento das unidades e, posteriormente, dos 

questionários resultantes das entrevistas estruturadas, conduz ao quadro expresso na Tabela 

11, a seguir, na qual se definem as unidades de análise. 

 

Tabela 11: Definição das Unidades de Análise 

Unidade de 
Análise 

Empresa Unidade Operacional da Empresa  Localidade 

 
 
1 Yamana Desenvolvimento  Mineral 

(YDM) e Yamana Gold Inc. (YGI) 

Centro Corporativo e de Operações São Paulo SP 

Corporate Head Office Canada Toronto, Canadá 

2 Minera Meridian Gold 

Minera Meridian Santiago, Chile 

Mina de El Péñon Antofagasta, Chile 

Minera Florida Alluè, Chile 

3 Minas Argentinas S/A (MASA) Mina de Gualcamayo San Juan, Argentina 

4 Minerales del Occidente S/A (MINOSA) Mina de San Andrès San Andrès 

5 Yamana Região Centro-Oeste 
Serra da Borda Mineração e Metalurgia (SBMM) Pontes e Lacerda MT 

Maracá Mineração Indústria e Comércio (MMIC) Alto Horizonte GO 

6 Yamana Região Nordeste 
Jacobina Mineração e Comércio (JMC) Jacobina BA 

Mineração Fazenda Brasileiro (MFB) Teofilândia BA 

 



143 
 

 

A seguir, serão descritos os resultados obtidos a partir das entrevistas e 

observações de campo, para que se possa proceder, mais adiante, no Capítulo 6, à análise dos 

mesmos. 

 

5.4. Resumo dos Dados Colhidos 

 

Neste tópico, serão apresentados os resultados das entrevistas estruturadas feitas 

na empresa Yamana Gold Inc., por meio de sua transcrição direta e tabulação.  

 

Foram entrevistadas 27 pessoas, resultando delas 25 questionários estruturados. 

As entrevistas foram conduzidas em 06 unidades de análise, as quais coincidem com 

Unidades Industriais da Yamana Gold Inc., as minas onde sua produção ocorre, bem como em 

seu Centro Corporativo (escritórios de São Paulo e Toronto), conforme descreve a Tabela 12. 

As datas das entrevistas e os locais em que se realizaram estão sempre explicitadas nas 

primeiras páginas das transcrições contidas no Volume 2 deste relato. 

 

O critério para escolha dos entrevistados foi o de buscar profissionais com a mais 

ampla visão possível da relação com a rede de fornecedores e capazes de trazer uma 

percepção clara dos vários pontos questionados.  

 

As pessoas com as mais altas posições na hierarquia foram entrevistadas, como o 

Presidente e os Vice-Presidentes ligados à operação da empresa, bem como os Gerentes 

Gerais das Unidades Operacionais e alguns gerentes e técnicos com atividades ligadas à 

contratação e gestão dos serviços ou processos.  
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Tabela 12: Relação dos Entrevistados por Unidade de Análise 

Unidade 
de 

Análise 
Empresa 

Unidade 
Operacional 
da Empresa  

Localidade 
No. Questionário/     
Nome do 
Entrevistado 

Cargo que Ocupa na Empresa 

1           
 
 
 

Yamana 
Desenvolvi-
mento  
Mineral 
(YDM) e 
Yamana 
Gold Inc. 
(YGI) 

Centro 
Corporativo e 
de Operações 
 

São Paulo SP 

1 Antenor Silva Presidente 

2 
Ludovico Sebastião 
Costa 

Vice-Presidente Senior de Operações 
e Chief Operation Officer 

3 Arão Portugal 
Vice-Presidente Senior 
Administrativo e Country Manager 
Brazil 

4 Ana Lúcia Martins 
Vice-Presidente de Saúde, Segurança, 
Meio-Ambiente e Comunidades 

5 
Sérgio Henrique 
Pauka Reis 

Gerente Corporativo de Manutenção 

6 
Luiz Eduardo 
Pignatari 

Gerente Corporativo de Mineração a 
Céu Aberto 

7 
Adriana Salles 
Costa Mascarenhas 

Coordenadora de Gestão de 
Desempenho 

8 Adelmo Campos 
Gerente Corporativo de Planejamento 
de Projetos 

9 Eder Santo 
Gerente Corporativo de Meio-
Ambiente 

10 Jorge Baptista 
Gerente Corporativo de Recursos 
Humanos 

11 Thiago Kakazu 
Engenheiro de Desenvolvimento 
Técnico 

Corporate 
Head Office 
Canada 

Toronto, 
Canadá 12 Mannie Baltodano IT Director 

2 
Minera 
Meridian 
Gold 

Minera 
Meridian 

Santiago, 
Chile 

13 Ricardo Palma Diretor de Operações Chile 

Mina de El 
Péñon 

Antofagasta, 
Chile 14 Patricio Illanes Gerente Administrativo 

Minera Florida Alluè, Chile 15 Alejandro Gordon Gerente Geral 

3 
Minas 
Argentinas 
S/A (MASA) 

Mina de 
Gualcamayo 

San Juan, 
Argentina 

16 
Hernan Vera y 
Nicolas Bareta 

Diretor de Operações Argentina e 
Controller Argentina 

17 Ruben Palacio Gerente Administrativo 

4 

Minerales 
del 
Occidente 
S/A 
(MINOSA) 

Mina de San 
Andrès 

San Andrès 18 
Patricia Romero y 
Otmar Harobi 
Morales Mejia 

Supervisor de Compras/ Coordenador 
de Sistemas 

5 

Yamana 
Região 
Centro-
Oeste 
 

Serra da Borda 
Mineração e 
Metalurgia 
(SBMM) 

Pontes e 
Lacerda MT 

19 
Edson Reis 
Del´Moro 

Gerente Regional MT 

20 
Paulo Roberto 
Bergmann 

Gerente Geral 

Maracá 
Mineração 
Indústria e 
Comércio 
(MMIC) 

Alto 
Horizonte 
GO 

21 
Paulo Henrique 
Almeida 

Gerente Geral 

22 Ana Carolina Vaz 
Engenheiro de Produção/Gestão de 
Custos 

6 

Yamana 
Região 
Nordeste 
 

Jacobina 
Mineração e 
Comércio 
(JMC) 

Jacobina BA 
23 

Luiz Antônio 
Abadi 

Gerente Geral 

24 
Marcos Ferreira 
Silva 

Coordenador de Compras e Contratos 
JMC e MFB 

Mineração 
Fazenda 
Brasileiro 
(MFB) 

Teofilândia 
BA 25 Silvano de Souza Gerente Geral 
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Todas as Unidades foram representadas nas entrevistas e uma participação maior 

foi demandada do Centro Corporativo, onde as pessoas definem e controlam os processos que 

formam a gestão corporativa de Operações da Yamana Gold.  

 

Em especial, as entrevistas com o Presidente e a Vice-Presidente de Saúde, 

Segurança e Meio-Ambiente têm o valor adicional de trazer a visão de dois dos fundadores da 

empresa. Também as entrevistas com os Vice-Presidentes Seniores de Operações e 

Administrativo foram especialmente significativas, pois são as pessoas com mais amplo poder 

de decisão, respectivamente, sobre os processos produtivos e de contratação dos fornecedores. 

 

As entrevistas na Yamana Gold que registram a percepção dos executivos e 

especialistas sobre a influência do capital social da rede de fornecedores no capital intelectual 

da empresa, bem como fornecem dados e informações para a validação da pesquisa, estão 

integralmente transcritas no Volume 2 deste relato de pesquisa e, no próximo tópico, 

apresenta-se um índice para facilitar a consulta ao seu conteúdo e rastreamento dos excertos 

eventualmente utilizados durante a análise dos resultados. 

 

5.5. Transcrição das Entrevistas 

 

As entrevistas foram transcritas pelo próprio pesquisador ou, em algumas 

ocasiões, os entrevistados preferiram pré-responder as perguntas e passar por uma rápida 

sessão de conferência, para entendimento. Em todas as situações, os entrevistados tiveram 

acesso ao texto final para confirmação do conteúdo. Todos estes contatos foram 

documentados em e-mail, como protocolo de pesquisa. As entrevistas foram numeradas na 

mesma seqüência da Tabela 12 e todas as linhas dos textos foram numeradas para facilitar 
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citações. A seguir, a Tabela 13 traz uma relação das páginas em que cada uma se localiza e as 

transcrições completas, contidas no Volume 2 deste relato: 

 

Tabela 13: Índice das Entrevistas Transcritas no Volume 2 

Entrevista Página Entrevista Página Entrevista Página Entrevista Página 

1 5 8 55 15 114 22 166 

2 13 9 63 16 121 23 174 

3 20 10 71 17 127 24 182 

4 29 11 77 18 135 25 188 

5 36 12 85 19 143   

6 42 13 92 20 150   

7 49 14 106 21 157   

 

 

No próximo capítulo, será feita a análise dos resultados obtidos e o tese da 

hipótese elaborada para a defesa da tese. 
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Capítulo 6 

 

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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Na análise do caso, procurou-se capturar evidências a respeito da presença dos 

elementos relacionados às dimensões do capital social, nas redes de fornecedores das 

unidades de análise, e dos elementos formadores das oportunidades propiciadas pela rede para 

a acumulação de conhecimento. Procurou-se, também, buscar uma percepção sobre a relação 

dessa acumulação com os elementos observados.  

 

A análise foi feita em duas dimensões, conforme previa a metodologia escolhida: 

(i) a dimensão corporativa, a qual considera a visão da empresa como um todo, representada 

pelo seu Centro Corporativo, a primeira unidade de análise, e (ii) a dimensão das 05 unidades 

de análise regionais. 

 

Após a análise nas duas dimensões e obtidos os resultados para cada unidade de 

análise, na conclusão do estudo, será verificada a hipótese apresentada no tópico 3.2. 

 

6.1. Análise das Entrevistas por Unidade  

 

Do conteúdo das entrevistas, pôde-se extrair um resumo que qualificasse a 

presença dos elementos procurados, segundo a percepção dos entrevistados do Centro 

Corporativo da Yamana Gold e também das cinco unidades de análise regionais, tanto para a 
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análise na dimensão corporativa, quanto na dimensão regional, conforme a Tabela 14, a 

seguir: 

 

Tabela 14: Análise de Conteúdo das Entrevistas nas Unidades de Análise 1 a 6 

Legenda da Tabela 14 
. S significa Comportamento Manifesto na Interação em Rede ou Elemento presente  
. P significa Comportamento ou Elemento parcialmente presente 
. N significa Comportamento ou Elemento não presente 
 

Questão da Entrevista e os respectivos Comportamentos Manifestados na Interação em Rede 

que estão sendo investigados, para cada Unidade de Análise, segundo o Modelo de Análise 

COMPORTAMENTOS MANIFESTOS DAS DIMENSÕES DO CAPITAL SOCIAL 

Ques
tão 

Dimensão do 
Capital Social 

Sub-Constructo 
Comportamentos 

Manifestados na Interação 
em Rede 

Percepção dos Entrevistados 
em cada Unidade de Análise 

(1 a 6) 

1 2 3 4 5 6 

1 Estrutural 
Configuração da 
Rede 

• Há dependência 
econômica entre parceiros 
e a empresa focal 

N P N S P P 

2 Estrutural Ligações na Rede • Presença de fontes 
próprias de financiamento 

N N N S N N 

4 Estrutural Ligações na Rede • Participação monetária N S S S S P 

7 Estrutural Ligações na Rede 
• Há intenção de 

compartilhar 
conhecimento? 

P S P S P P 

3 Estrutural 
Organização dos 
Processos da Rede 

• Os parceiros ajustam seus 
processos aos padrões 
requeridos para operar na 
rede 

S S S S S S 

5 Estrutural 
Organização dos 
Processos da Rede • Participação na decisão N S S S S S 

6 Estrutural 
Organização dos 
Processos da Rede 

• Redundância de 
informação 

N N N N N N 

8 Relacional 
Normas e 
Obrigações 

• Integridade e honestidade 
dos membros 

• Confiabilidade dos 
membros 

• Consistência 
comportamental 

P S S S P P 

10 Relacional 
Normas e 
Obrigações 

• Reciprocidade de 
tratamento 

• Voluntarismo dos 
parceiros 

N S N S N N 
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10 Relacional 
Normas e 
Obrigações 

• Contribuição justa aos 
membros  

• Dividem ganhos 
eqüitativamente 

•  Conduta é pautada pela 
ética utilitarista no âmbito 
da rede (esforço para que 
todos ganhem) 

N S N S N N 

11 Relacional 
Normas e 
Obrigações 

• Facilitação e colaboração 
• Flexibilidade e 

adaptabilidade 
P S S S S S 

12 Relacional 
Normas e 
Obrigações 

• Usam bem o contrato 
como ferramenta de 
solução de dúvidas e 
divergências 

S S S S S S 

11 Relacional Comprometimento 

• Identificação e intimidade 
entre os membros 

• Busca do entendimento 
comum 

S S S S S S 

13 Relacional Comprometimento 
• Competência interpessoal 

nos contatos entre o 
pessoal das firmas 

S S S S S S 

9 Cognitiva 

Competências 
Técnicas: 
Tecnologia e 
Conhecimento 
Compartilhados 

• Discrição e segurança 
quanto à informação 
confidencial 

P S S S S S 

14 Cognitiva 

Competências 
Técnicas: 
Tecnologia e 
Conhecimento 
Compartilhados 

• Abertura para 
compartilhar tecnologia e 
conhecimento técnico 

• Parceiros compartilham 
informações técnicas para 
desenvolver operações 

S S S S S S 

15 Cognitiva 

Comunicação: 
Códigos, 
Linguagem e 
Narrativas 
Compartilhados 

• Informação compartilhada 
freqüente e informalmente 

S S S N N N 

15 Cognitiva 

Comunicação: 
Códigos, 
Linguagem e 
Narrativas 
Compartilhados 

• Uso de canais formais de 
comunicação pré-
acordados e disponíveis 
para todos 

N S S N N N 

16 Cognitiva 

Comunicação: 
Códigos, 
Linguagem e 
Narrativas 
Compartilhados 

• Membros compartilham 
visão 

• Membros compartilham 
planos e objetivos 
estratégicos 

N S S S N P 

17 Cognitiva 

Interdependência 
Tecnológica: 
Desenvolvimento 
de Produtos e/ou 
Processos e/ou 
Operação 
Cooperativos 

• Parceiros compartilham 
equipamentos 

• Parceiros compartilham 
projetos de engenharia 

• Parceiros compartilham 
pessoal técnico 

P N S S S S 
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18 Cognitiva 

Interdependência 
Tecnológica: 
Desenvolvimento 
de Produtos e/ou 
Processos e/ou 
Operação 
Cooperativos 

• Parceiros dedicam 
investimentos na relação 
com a empresa focal 

P S S S N S 

19 
Dimensão 
Cognitiva 

Interdependência 
Tecnológica: 
Desenvolvimento 
de Produtos e/ou 
Processos e/ou 
Operação 
Cooperativos 

• Parceiros dependem 
tecnologicamente uns dos 
outros 

N N N N N P 

CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO CAPITAL INTELECTUAL NAS EMPRESAS 
DA REDE, POR MEIO DE CONVERSÃO 

Ques
tão 

Condições para 
Formação do 

Capital 
Intelectual 

Sub-
Constructo 

Comportamentos 
Manifestados na Interação 

em Rede 

Percepção dos Entrevistados 
em cada Unidade de Análise 

(1 a 6) 

1 2 3 4 5 6 

20 
Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Processo de gestão do 
conhecimento (capacidade 
de explicitar, documentar e 
recuperar o conhecimento) 

N N N N N N 

21 
Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Processos internos da infra-
estrutura recuperam 
conhecimento externo 

• Bases de dados retêm dados 
externos 

• Sistemas de informação 
decodificam e recuperam 
informação da rede 

N N N N N N 

22 
 

Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Normas e manuais técnicos 
ajustam-se aos processos 
desenvolvidos na rede 

N P N N N N 

23 
Oportunidade 
Estrutural 

Capital 
Organizacional 

• Práticas de governança são 
adequadas à estrutura da 
rede 

N P N N N P 

2 
Motivação 
Baseada no 
Relacionamento  

Capital de 
Relacionamento • Acesso a financiamento N N N N N N 

11 e 
12 

Motivação 
Baseada no 
Relacionamento 

Capital de 
Relacionamento 

• Capacidade de gerenciar a 
relação com os parceiros, 
incluindo conflitos 

S S S S S S 

13 
Motivação 
Baseada no 
Relacionamento 

Capital de 
Relacionamento 

• Competência interpessoal 
nos contatos entre o pessoal 
das firmas 

S S S S S S 

26a 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa às 
Pessoas: Capital 
Humano 

• Qualificação do pessoal 
adequada à retenção de 
conhecimento  

• Especialização do pessoal 
adequada à retenção de 
conhecimento técnico 

S S N S S P 

26c 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa às 
Pessoas: Capital 
Humano 

• Empregados com formação 
de mestrado e doutorado  

N N N N N N 
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26b 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Organização: 
Capital 
Organizacional 

• Processos de atração, 
retenção e desenvolvimento 
de talentos  

N N N N N N 

26d 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Organização: 
Capital 
Organizacional 

• Processos de gestão do 
conhecimento (capacidade 
de explicitar, documentar e 
recuperar o conhecimento) 

N N N N N P 

26e 
Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Tecnologia: 
Capital 
Tecnológico 

• Apoio ou fomento a 
programas de pesquisa 
acadêmica  

• Programas de Pesquisa & 
Desenvolvimento  

N N N N N N 

6, 14, 
15, 
17,  
20, 
21, 
22, 
24 

Habilidade 
Cognitiva 

Relativa à 
Tecnologia: 
Capital 
Tecnológico 

• Capacidade de inovação, 
traduzida por patentes e 
produtos inovadores 

• Capacidade de inovação, 
traduzida por novos 
processos aprendidos com 
parceiros 

N P P P P P 

PERCEPÇÃO GERAL DA APRENDIZAGEM PROPICIADA PELA RED E 

Ques
tão 

TIPO DE CAPITAL 
INTELECTUAL 

Pergunta-Chave 

Percepção dos 
Entrevistados em cada 

Unidade de Análise (1 a 6) 

1 2 3 4 5 6 

5, 11,  
12 e 
13 

Capital de 
Relacionamento 

• Ocorrem processos formais de decisão 
compartilhada? 

• Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do 
entendimento comum na solução de dúvidas 
e divergências? 

• Empresa e fornecedores usam o contrato 
como ferramenta de solução de dúvidas e 
divergências? 

• Há competência interpessoal nos contatos 
entre o pessoal das firmas?  

P S S S S S 

26a, 
26b 

Capital Humano 

• Qualificação do pessoal adequada à 
retenção de conhecimento  

• Especialização do pessoal  adequada à 
retenção de conhecimento técnico  

• Processos de atração, retenção e 
desenvolvimento de talentos 

S S N S P P 

25 
Capital 
Organizacional 

• De modo geral, a rede de fornecedores 
possibilita a absorção de conhecimento de 
qualquer espécie e este conhecimento torna-
se parte das competências da Empresa? 

N S N S N P 

24 Capital Tecnológico 

• A rede propicia capacidade de inovação, 
direta ou indiretamente, traduzida por 
patentes e produtos inovadores? 

• A rede propicia capacidade de inovação, 
traduzida por novos processos aprendidos 
com parceiros? 

N S N N N P 
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A percepção dos gestores, manifestada nas entrevistas, foi simplificada a três tipos 

de respostas, para cada elemento investigado na estrutura da rede ou da empresa: “S”, 

significando sim (comportamento manifesto em rede ou elemento presente); “P”, significando 

sim parcialmente (comportamento ou elemento parcialmente presente); “N”, significando não 

(comportamento ou elemento não presente).  

 

O critério utilizado para considerar uma resposta com “S”, “P” ou “N”, foi o 

seguinte: 

 

S: quando os elementos investigados na questão estão fortemente presentes nas 

respostas de todos os entrevistados da unidade de análise e bem exemplificados; pode ser o 

caso de todos terem respondido afirmativamente ou, mesmo quando ocorreu uma eventual 

resposta em contrário, mas a argumentação mostra-se fraca para sustentar tal posição em 

contraponto à argumentação dos respondentes que manifestaram-se positivamente; 

 

P: quando as respostas não mostraram uma predominância para uma afirmação 

positiva, mas com alguns respondentes em minoria negativa, ou quando as respostas mostram 

que, na maioria das situações ilustradas por exemplos, o elemento investigado está presente, 

mas há situações eventuais em que não está; 

 

N: quando os elementos investigados na questão não estão presentes nas respostas 

da maioria dos os entrevistados da unidade de análise; pode ser o caso de quase todos terem 

respondido negativamente ou, mesmo quando ocorreu uma eventual resposta positiva, a 

argumentação mostra-se fraca para sustentar tal posição em contraponto à argumentação dos 

respondentes que manifestaram resposta negativa. 



154 

 

 

Não sendo uma pesquisa com método quantitativo, o pesquisador, ao tabular as 

respostas, não procurou quantificar uma maioria ou uma tendência, nem mesmo em criar uma 

fórmula que procurasse formatá-las, mas, pelo contrário, interpretá-las cuidadosamente à luz 

da percepção dos entrevistados e de sua própria percepção sobre os fenômenos apresentados 

por eles. O rigor e a qualidade da interpretação das respostas tem teve ligação direta com a 

opção de dedicar ao caso uma grande profundidade de compreensão sobre o ambiente no qual 

os respondentes exercem suas atividades profissionais, ambiente também familiar ao 

entrevistador. 

 

Como as respostas eram livres e nem sempre as respostas são diretas, foi 

necessária uma releitura crítica dos textos para que o investigador pudesse concluir por uma 

resposta afirmativa, parcialmente afirmativa ou negativa em relação à presença dos elementos 

investigados na unidade de análise em vista. Foi nesta etapa que o investigador pôde utilizar 

sua experiência prévia no tipo de ambiente estudado, especialmente no que diz respeito ao 

vocabulário próprio do tipo de indústria e as motivações dos gestores entrevistados, dentro da 

realidade de sua empresa. 

 

Por exemplo, a resposta “Sí, para el caso de aditivos para el agua (proceso de 

planta), tales como inhibidores de corrosión y antinscrustantes.”, para a pregunta 24 “¿La red 

propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida por patentes, 

productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? Cite casos 

relevantes.” [Volume 2, linhas 2541 a 2545], seria indecifrável a quem não tivesse vivência 

no meio operacional estudado. É necessário saber, antes de aceitar-se a afirmativa implícita, 

se há relevância nos processos citados, que tratam de aditivação da água industrial da planta 
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de beneficiamento do minério. Até mesmo o termo “planta”, utilizado corriqueiramente para 

os processos de beneficiamento mineral, numa empresa desse tipo, poderiam ser mal-

entendidos com seus diversos outros significados para um ambiente fabril. Especificamente 

nessa questão, respondida pelo gerente controlador da mina de El Péñon, Patricio Illanes, a 

resposta foi compreendida como afirmativa da existência de inovações propiciadas pela 

tecnologia absorvida de fornecedores em relação aos citados processos, utilizados para 

exemplo. 

 

Como havia mais de um gestor entrevistado em cada unidade de análise, as 

resposta deveriam expressar a percepção geral deles, exercício delicado, visto que não se 

optou por uma análise quantitativa, mas por uma análise qualitativa do conteúdo das 

respostas, feita à luz do entendimento do próprio pesquisador. Em todas as situações, 

procurou-se adotar a posição que parecia melhor sustentada nos exemplos citados ou tomar 

como mais relevante a resposta da pessoa mais afim ao processo tratado. Por exemplo, se 

tomarmos a mesma questão sobre tecnologia citada anteriormente, feita em El Péñon, a 

resposta do country manager do Chile, Ricardo Palma, apesar de afirmativa, é bem mais 

evasiva: “Efectivamente una red con los proveedores permite la transferencia rápida y 

efectiva de nuevas tecnologías y procesos con el fin de crear una sinergía entre proveedores y 

empresa. Por parte de los proveedores como un elemento de marketing por el cual promueve 

el lanzamiento de nuevos equipos, elementos, productos reactivos, etc., al mercado”. Mas, 

juntando-se as duas, reforça-se a posição afirmativa manifestada pelos gestores dessa mina do 

Chile. 

 

Ocorreram também, previsivelmente, situações em que as respostas às mesmas 

questões eram divergentes, por parte de diferentes gestores. Nelas, procurou-se dar, sempre, 
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um “peso” maior à pessoa mais afeita ao processo discutido ou com visão mais ampla do 

negócio, como, por exemplo, um gerente geral de mina ou um country manager.  

 

Por exemplo, para a questão 14 “Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar 

natural dos processos de relacionamento, compartilham informações técnicas para 

desenvolver operações, mesmo que isto não seja previsto em contrato ou pré-combinado? 

Como ocorre e em que casos?”, o presidente da Empresa, Antenor Silva, deu uma resposta 

afirmativa, mas moderadamente crítica: “Eu acho que isso é uma coisa natural no 

desenvolvimento. A gente faz isso, com certeza, nas áreas de explosivos, perfuração, 

transporte de mina. Um exemplo: desenvolvemos um trabalho de melhoria da performance 

dos equipamentos de perfuração em Jacobina, com a Atlas Copco. O trabalho foi uma 

parceria para desenvolvermos o processo. Mas, não como ficou o resultado...”.  

 

De forma oposta, o vice-presidente de operações, Ludovico Costa, considerou que 

o compartilhamento de informações técnicas pouco ocorre: “Existe, mas num nível ainda 

baixo. Como não há maturidade, falta certo profissionalismo no trato das questões técnicas. 

Um acha que está sendo ‘enrolado’ pelo outro...”.  

 

Outros executivos reforçaram a visão do presidente, como no caso do vice-

presidente administrativo Arão Portugal: “O que mais se faz aqui é isto! Até porque falta 

conhecimento nas nossas áreas e o fornecedor nos ajuda a colocar nossas idéias em prática. 

Não temos uma Engenharia que faz o projeto começando pelo projeto conceitual, depois o 

detalhamento... A gente faz tudo em paralelo, enquanto implanta e produz”.  
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Neste exemplo, a pergunta 14, respondida na unidade de análise 1, o Centro 

Corporativo, mesmo considerando que cada um dos executivos tenha uma atuação diferente e 

possa ter uma percepção diferente dos fenômenos que ali ocorrem, o discurso mostra que, de 

alguma forma, existe um compartilhamento de informações técnicas, desenrolado 

espontaneamente no processo operacional rotineiro da empresa. Ou seja, a resposta tabulada 

na Tabela 14, é “S”, significando sim.  

 

Por outro lado, sempre que ocorreu uma dificuldade de convergência para uma 

resposta puramente afirmativa ou negativa (“S” ou “N”), optou-se pelo meio-termo “P” – sim, 

em parte. 

 

Interpretando-se os resultados das entrevistas, segundo a tabulação apresentada na 

Tabela 14, de modo geral, pela percepção dos gestores na dimensão corporativa (unidade de 

análise 1), os comportamentos manifestados na rede não preenchem os requisitos do 

modelo nas dimensões do capital social: 

 

Dimensão Estrutural: baixa evidência de presença dos elementos associados, pois 

as respostas às perguntas 1, 2, 4, 5 e 6, dentre as sete que buscam a presença de elementos da 

dimensão estrutural, foram negativas; apenas em relação à intenção de compartilhar 

conhecimento (resposta à pergunta 7) e quanto aos parceiros ajustarem seus processos aos 

padrões requeridos para operar na rede (resposta à pergunta 3), há percepção positiva da 

presença destes elementos. 

 

Dimensão Relacional: os elementos estão parcialmente presentes; mas, os 

princípios de reciprocidade e ética utilitarista (reciprocidade de tratamento, voluntarismo dos 



158 

 

parceiros, contribuição justa aos membros, divisão equitativa de ganhos, esforço para que 

todos ganhem – segundo as respostas à pergunta 10) não existem, na percepção dos 

entrevistados. 

 

Dimensão Cognitiva: a dimensão cognitiva da rede estudada mostra-se 

parcialmente desenvolvida, em seu estágio atual de evolução. Na percepção dos gestores, há 

alguns pontos fracos na empresa: não se desenvolveram processos de gestão do conhecimento 

suficientes para gerenciar o conhecimento disponível na rede, explicitá-lo, documentá-lo e 

recuperá-lo, bem como não são percebidos o uso de canais formais de comunicação pré-

acordados e disponíveis para todos, bem como o compartilhamento de visão, planos e 

objetivos estratégicos com os fornecedores e parceiros, conforme se percebe pelas respostas 

às perguntas 15, 16 e 19; mas, por outro lado, alguns elementos são percebidos como 

presentes, nas respostas às perguntas 9, 14, 15, 17 e 18, como discrição, abertura para 

compartilhar tecnologia e informações técnicas seja formal ou informalmente, além do 

compartilhamento de projetos de engenharia, equipamentos e pessoal técnico. 

 

Quanto às condições para formação do capital intelectual, por meio de 

conversão do conhecimento: 

 

Oportunidade estrutural: praticamente inexistente, segundo a percepção dos 

gestores da unidade de análise 1, como demonstrado pelas respostas negativas a todas as 

questões relacionadas (20, 21, 22 e 23), em especial processos de gestão de conhecimento e 

procedimentos técnicos internos atualizados com o conhecimento disponível na relação com 

os fornecedores e prestadores de serviços. 
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Motivação Baseada no Relacionamento: é uma condição percebida como presente 

pelas respostas às perguntas 11, 12 e 13; a atratividade da rede é comercial e econômica, 

mesmo não havendo acesso a financiamento ou outros ganhos diferentes de uma rede de 

fornecimento típica, mas existe um bom ambiente de negociação, entendimento comum, boa 

vontade e boas relações interpessoais, segundo os gestores entrevistados. 

 

Habilidade Cognitiva: construto pouquíssimo evidente na empresa focal estudada; 

mesmo com respostas positivas à pergunta 26, no que se refere à qualificação e especialização 

do pessoal adequadas à retenção de conhecimento externo, não são percebidos processos de 

aproveitamento da qualificação do pessoal, não há mecanismos de gestão do conhecimento 

nem de inovação de produtos ou processos, como seve pelas respostas negativas às questões 

6, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24 e 26 na maior parte dos quesitos. 

 

Com isto, as questões dirigidas a verificar a percepção dos entrevistados quanto 

à retenção ou não de algum tipo de capital intelectual mostram que, para cada tipo deste 

capital, a realidade percebida resume-se em: 

 

Capital de Relacionamento: aparentemente, a empresa cria algum capital de 

relacionamento a partir das relações desenvolvidas na rede, ou seja, de sua dimensão 

relacional; mas a Yamana Gold não desenvolveu a capacidade de compartilhar visão, 

objetivos estratégicos e tomar decisões em parceria com os fornecedores. Aparentemente, o 

entendimento entre parceiros na rede e as relações interpessoais são cordiais e colaborativas. 

Mas, as decisões são, predominantemente, forçadas da empresa focal para os fornecedores.  
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Capital Humano: é um capital presente, mas pouco aproveitado no âmbito da rede. 

Mas, há um esforço para buscar pessoas nos fornecedores ou atrair profissionais para 

dedicarem-se à captura de conhecimento externo.  

 

Capital Organizacional: a Yamana praticamente não criou até o momento, na 

percepção dos entrevistados, um capital organizacional, nem em função da dimensão 

estrutural de sua rede de fornecedores, nem em função de sua dimensão cognitiva. As poucas 

iniciativas de sistemas, bases de dados e processos de gestão do conhecimento estão em 

estágio embrionário. 

 

Capital Tecnológico: não é criado capital deste tipo, visto que, na percepção quase 

unânime dos entrevistados, a empresa não apresenta inovação, nem em produtos, nem em 

processos, que possam ser atribuídas ao conhecimento oriundo da rede de fornecedores.  

 

A interpretação das respostas nas demais unidades de análise, ou seja, na 

dimensão regional, conduziria a diferentes percepções individuais da empresa. Porém, se 

fosse possível extrair uma resposta “média” ou representativa de todas elas, o resultado seria 

muito parecido com a percepção na dimensão corporativa, bastando um olhar crítico à Tabela 

14 para perceber-se o alinhamento da visão corporativa com a visão mediana dos gestores das 

unidades de análise regionais.  

 

Considerando-se as respostas que, em conjunto, representam a percepção dos 

gestores de cada unidade de análise, prossegue-se a análise, no tópico a seguir, confrontando 

as respostas com o modelo teórico desenvolvido para a análise, conforme descrito no Capítulo 

3, seguindo a mesma lógica descrita para a unidade de análise 1. 
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6.2. Tabulação das Respostas das Unidades no Modelo e Análise dos Resultados 

 

Para a consecução da análise do caso à luz do modelo teórico desenvolvido no 

presente estudo, com vistas a verificar a operacionalidade do mesmo, ou seja, sua validade 

interna e sua validade do construto, e também ao teste da hipótese formulada, o modelo foi 

reduzido a sua estrutura simplificada, conforme descrito na Tabela 6.  

 

Para facilidade de interpretação, os resultados da análise de conteúdo das 

entrevistas foram inseridos nas tabelas de tabulação de forma esquemática, representando o 

modelo de análise, conforme apresentado a seguir. 

 

6.2.1. Dimensão Corporativa: Análise da Unidade 1 com o Modelo 

 

A Tabela 15, a seguir, apresenta a análise do caso na dimensão corporativa, 

tomando-se o conjunto das respostas dos gestores entrevistados na Unidade de Análise 

número 1, o Centro Corporativo da Yamana Gold, da Tabela 14 e resumindo a percepção 

geral dos gestores para cada elemento do capital social da rede ou do capital intelectual da 

empresa focal estudada.  

 

O mesmo procedimento foi adotado, nos tópicos diante, para as demais unidades 

de análise, sempre com base nas respostas tabuladas na Tabela 14. Estas tabelas de análise são 

uma forma simplificada de apresentar u panorama geral do que resultou a interpretação das 

respostas e organizá-las segundo a lógica do modelo de análise formulado na Tabela 7. 
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Tabela 15: Análise da Unidade 1 com o Modelo 

Tabulação das Respostas 

com o Modelo de Análise 

Dimensão:  

Corporativa 

Unidade de Análise: 1 

Centro Corporativo 

Elementos do Capital Social 

Percebidos na Rede 

Elementos do Capital Intelectual 

Percebidos na Yamana Gold 

Aprendizagem Propiciada pela 

Rede 

Dimensão Estrutural 

Maioria dos elementos NÃO 

presentes na rede 

Oportunidade Estrutural 

NÂO percebidos os elementos 

essenciais na empresa 

Capital Organizacional 

NÃO há evidências de um acúmulo 

de capital organizacional em 

função da rede de fornecedores 

Dimensão Relacional 

Elementos PARCIALMENTE 

presentes na rede 

Motivação Baseada no 

Relacionamento 

Elementos PARCIALMENTE 

presentes na Empresa 

Capital de Relacionamento 

PARCIALMENTE afetado pela 

rede de fornecedores 

Dimensão Cognitiva 

PARCIALMENTE desenvolvida 

na rede 

Habilidade Cognitiva 

NÃO DESENVOLVIDA na 

empresa 

Capital Humano 

NÃO há uma percepção de que o 

capital humano é favorecido em 

função da interação da empresa 

com sua rede de fornecedores 

Capital Organizacional 

NÃO afetado pela rede 

Capital Tecnológico 

NÃO afetado pela rede 

 

Interpretando-se a Tabela 15 à luz do modelo de análise teoricamente 

desenvolvido, têm-se as seguintes conclusões em relação ao efeito dos elementos do capital 

social da rede de fornecedores sobre o capital intelectual da Yamana Gold, do ponto de vista 

de sua gestão corporativa: 

 

(i) os gestores da Yamana Gold entendem que a dimensão estrutural da rede 

não tem os elementos suficientes, nem a empresa propicia elementos de oportunidade 
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estrutural para que seu capital intelectual, eminentemente do tipo organizacional, seja afetado 

pela rede de fornecedores com que se relaciona; 

(ii)  os gestores da Yamana Gold entendem que a dimensão relacional da rede 

possui alguns elementos suficientes para influenciar positivamente o capital intelectual da 

empresa e, da parte desta, existe uma motivação baseada no relacionamento para uma 

interação em rede capaz de incrementar seu capital intelectual, eminentemente o capital de 

relacionamento, e, por fim, forneceram percepções de que este tipo de capital é efetivamente 

afetado pela rede de seus fornecedores e prestadores de serviços; 

(iii)  os gestores da Yamana Gold entendem que a dimensão cognitiva da rede 

possui alguns dos elementos necessários à formação de capital intelectual nas empresas da 

rede, mas a empresa não tem as habilidades cognitivas necessárias para que seu capital 

intelectual seja incrementado na interação com a rede, não havendo a percepção de um efeito 

positivo da interação em rede com o seu capital intelectual, seja do tipo capital humano, 

organizacional ou tecnológico. 

 

Assim, na análise do caso no âmbito da dimensão corporativa, o modelo teórico 

mostrou-se operacional, apontando para uma lógica na qual a percepção dos gestores sobre os 

efeitos da interação da Yamana com sua rede de fornecedores, no que diz respeito ao seu 

capital intelectual, guarda coerência com a percepção sobre os elementos definidos no 

arcabouço do modelo. 

 

6.2.2. Dimensão Regional: Análise da Unidade 2 com o Modelo 

 

A Tabela 16, a seguir, apresenta a análise do caso na dimensão regional,  

tomando-se a Unidade de Análise número 2, as minas da Minera Meridian Gold, no Chile: 
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Tabela 16: Análise da Unidade 2 com o Modelo 

Tabulação das Respostas 

com o Modelo de Análise 

Dimensão:  

Regional 

Unidade de Análise: 2 

Minera Meridian, Chile 

Elementos do Capital Social 

Percebidos na Rede 

Elementos do Capital Intelectual 

Percebidos na Yamana Gold 

Aprendizagem Propiciada pela 

Rede 

Dimensão Estrutural 

SIM,  os elementos investigados 

estão presentes na rede 

Oportunidade Estrutural 

NÂO são percebidos os elementos 

essenciais na empresa 

Capital Organizacional 

SIM, há evidências de um acúmulo 

de capital organizacional em 

função da rede de fornecedores 

Dimensão Relacional 

SIM,  os elementos investigados 

estão presentes na rede 

Motivação Baseada no 

Relacionamento 

SIM, elementos presentes na 

empresa 

Capital de Relacionamento 

SIM, o capital de relacionamento é 

afetado pela rede de fornecedores 

Dimensão Cognitiva 

SIM,  os elementos investigados 

estão presentes na rede 

Habilidade Cognitiva 

PARCIALMENTE desenvolvida 

na empresa 

Capital Humano 

SIM,  há uma percepção de que o 

capital humano é favorecido em 

função da interação da empresa 

com sua rede de fornecedores 

Capital Organizacional 

SIM,  impactado pela rede 

Capital Tecnológico 

SIM, impactado pela rede 

 

Interpretando-se a Tabela 16 à luz do modelo de análise, têm-se as seguintes 

conclusões em relação ao efeito dos elementos do capital social da rede de fornecedores sobre 

o capital intelectual da Yamana Gold, do ponto de vista de sua gestão regional no Chile: 

 

(i) os gestores das minas chilenas entendem que a dimensão estrutural da rede 

possui os elementos suficientes para que seu capital intelectual seja afetado pela rede de 

fornecedores com que se relaciona, mas não percebem na empresa os elementos de 
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oportunidade estrutural investigados, contudo, percebem um acúmulo de capital intelectual, 

eminentemente do tipo organizacional, em função da interação com a rede; 

(ii)  os gestores entendem que a dimensão relacional da rede possui os principais 

elementos suficientes para influenciar positivamente o capital intelectual da empresa e, da 

parte desta, existe uma motivação baseada no relacionamento para uma interação em rede 

capaz de incrementar seu capital intelectual, eminentemente o capital de relacionamento, e, 

por fim, forneceram percepções de que este tipo de capital é efetivamente afetado pela rede de 

seus fornecedores e prestadores de serviços; 

(iii)  os gestores da Yamana Gold entendem que a dimensão cognitiva da rede 

possui os principais elementos necessários à formação de capital intelectual nas empresas da 

rede e a empresa tem as necessárias habilidades cognitivas para que seu capital intelectual 

seja incrementado na interação com a rede, havendo uma percepção de efeito positivo da 

interação em rede com o seu capital intelectual, seja do tipo capital humano, organizacional 

ou tecnológico. 

 

Portanto, na análise do caso no âmbito da dimensão regional, tomando-se a 

unidade de análise número 2, as duas minas do Chile, o modelo teórico mostrou-se também 

operacional, apontando para uma lógica na qual a percepção dos gestores sobre os efeitos da 

interação da Yamana com sua rede de fornecedores, no que diz respeito ao seu capital 

intelectual, guarda coerência com a percepção sobre os elementos previstos no modelo.  

 

Uma ressalva deve ser feita sobre a percepção da oportunidade estrutural existente 

na Unidade de Análise 2, pois os gestores consideraram que ela não está fundamentada nos 

elementos investigados e, mesmo assim, seu capital intelectual, do tipo organizacional, parece 

ter uma acumulação resultante da interação com a rede de fornecedores.   
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Neste contexto, pode-se inferir que os elementos presentes na rede sejam, por si, 

suficientes para gerar algum tipo de conhecimento no ambiente interno das minas.  

 

Talvez, numa possível explicação, isto ocorra pelo elevado nível de terceirização 

que tais minas apresentam, como citado na descrição do caso, ou seja, os fornecedores dos 

principais serviços operacionais estão tão imersos no processo produtivo que influenciam 

mais fortemente o nível de conhecimento geral da empresa.  

 

Mesmo que seja assim, ou por outro motivo qualquer, o modelo não fica 

invalidado, pois não há uma contradição percebida: a falta de oportunidade estrutural não 

necessariamente implica que o processo cognitivo seja bloqueado, mas apenas reduzido em 

intensidade ou dificultado. 

 

 

6.2.3. Dimensão Regional: Análise da Unidade 3 com o Modelo 

 

A Tabela 17 apresenta a análise do caso na dimensão regional, tomando-se a 

Unidade de Análise número 3, a Mina de Gualcamayo, da MASA – Minas Argentinas S/A. 

 

Interpretando-se a Tabela 17 à luz do modelo de análise, tiram-se três conclusões 

em relação ao efeito dos elementos do capital social da rede de fornecedores, em suas três 

dimensões, sobre o capital intelectual da Yamana Gold, do ponto de vista de sua gestão 

regional na Argentina.  As conclusões são as seguintes: 
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Tabela 17: Análise da Unidade 3 com o Modelo 

Tabulação das Respostas 

com o Modelo de Análise 

Dimensão:  

Regional 

Unidade de Análise: 3 

Minas Argentinas 

Elementos do Capital Social 

Percebidos na Rede 

Elementos do Capital Intelectual 

Percebidos na Yamana Gold 

Aprendizagem Propiciada pela 

Rede 

Dimensão Estrutural 

Os elementos investigados estão 

PARCIALMENTE presentes na 

rede 

Oportunidade Estrutural 

NÂO percebidos os elementos 

essenciais na empresa 

Capital Organizacional 

NÃO há evidências de um acúmulo 

de capital organizacional em 

função da rede de fornecedores 

Dimensão Relacional 

SIM, os elementos investigados 

estão presentes na rede de 

fornecedores 

Motivação Baseada no 

Relacionamento 

SIM, existem os elementos que 

indicam uma motivação 

Capital de Relacionamento 

SIM, o capital de relacionamento é 

afetado pela rede de fornecedores, 

segundo a percepção dos gestores 

Dimensão Cognitiva 

SIM,  os elementos investigados 

estão presentes na rede, segundo a 

percepção dos gestores 

Habilidade Cognitiva 

NÃO DESENVOLVIDA na 

empresa 

Capital Humano 

NÃO há uma percepção de que o 

capital humano é favorecido em 

função da interação da empresa 

com sua rede de fornecedores 

Capital Organizacional 

NÃO afetado pela rede 

Capital Tecnológico 

NÃO afetado pela rede 

 

 

(i) os gestores da Unidade de Análise 3, Minas Argentinas, entendem que a 

dimensão estrutural possui alguns dos elementos suficientes a que seu capital intelectual, 

eminentemente do tipo organizacional, seja afetado pela rede de fornecedores com que se 

relaciona, nem a empresa propicia elementos de oportunidade estrutural para que isto 

aconteça, e, por fim, não percebem seu capital intelectual afetado pela interação com a rede; 

(ii)  os gestores entendem que a dimensão relacional da rede possui os principais 

elementos suficientes para influenciar positivamente o capital intelectual da empresa e, da 
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parte desta, existe uma motivação baseada no relacionamento para uma interação em rede 

capaz de incrementar seu capital intelectual, eminentemente o capital de relacionamento, e, 

por fim, forneceram percepções de que este tipo de capital é efetivamente afetado pela rede de 

seus fornecedores e prestadores de serviços; 

(iii)  os gestores da Yamana Gold entendem que a dimensão cognitiva da rede 

possui os principais elementos necessários à formação de capital intelectual nas empresas da 

rede, mas a empresa não tem as habilidades cognitivas necessárias para que seu capital 

intelectual seja incrementado na interação com a rede, não havendo a percepção de um efeito 

positivo da interação em rede com o seu capital intelectual, seja do tipo capital humano, 

organizacional ou tecnológico. 

 

Portanto, na análise do caso no âmbito da dimensão regional, tomando-se a 

unidade de análise número 3, Minas Argentinas S/A, o modelo teórico mostrou-se 

operacional, mais uma vez, apontando para uma lógica na qual que a percepção dos gestores 

sobre os efeitos da interação da Yamana com sua rede de fornecedores, no que diz respeito ao 

seu capital intelectual, guarda coerência com a percepção sobre os elementos definidos no 

modelo.  

 

 

6.2.4. Dimensão Regional: Análise da Unidade 4 com o Modelo 

 

A Tabela 18, a seguir, apresenta a análise do caso na dimensão regional,  

tomando-se a Unidade de Análise número 4, a Mina de San Andrés, da MINOSA – Minerales 

del Ocidente S/A, em Honduras: 
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Tabela 18: Análise da Unidade 4 com o Modelo 

Tabulação das Respostas 

com o Modelo de Análise 

Dimensão:  

Regional 

Unidade de Análise: 4 

MINOSA, Honduras 

Elementos do Capital Social 

Percebidos na Rede 

Elementos do Capital Intelectual 

Percebidos na Yamana Gold 

Aprendizagem Propiciada pela 

Rede 

Dimensão Estrutural 

SIM,  os elementos investigados 

estão presentes na rede 

Oportunidade Estrutural 

NÂO são percebidos os elementos 

essenciais na empresa 

Capital Organizacional 

SIM, há evidências de um acúmulo 

de capital organizacional em 

função da rede de fornecedores 

Dimensão Relacional 

SIM,  os elementos investigados 

estão presentes na rede 

Motivação Baseada no 

Relacionamento 

SIM, elementos presentes na 

empresa 

Capital de Relacionamento 

SIM, o capital de relacionamento é 

afetado pela rede de fornecedores 

Dimensão Cognitiva 

Os elementos investigados estão 

PARCIALMENTE presentes na 

rede, segundo a percepção dos 

gestores 

Habilidade Cognitiva 

NÃO DESENVOLVIDA na 

empresa 

Capital Humano 

NÃO há uma percepção de que o 

capital humano é favorecido em 

função da interação da empresa 

com sua rede de fornecedores 

Capital Organizacional 

SIM,  impactado pela rede 

Capital Tecnológico 

NÃO afetado pela rede 

 

Interpretando-se a Tabela 18 à luz do modelo de análise, têm-se as seguintes 

conclusões em relação ao efeito dos elementos do capital social da rede de fornecedores sobre 

o capital intelectual da Yamana Gold, do ponto de vista de sua gestão regional em Honduras: 

 

(i) os gestores da Unidade de Análise 4, Minerales del Ocidente, entendem que 

a dimensão estrutural possui quase todos os elementos suficientes a que seu capital 

intelectual, eminentemente do tipo organizacional, seja afetado pela rede de fornecedores com 

que se relaciona, mas a empresa não propicia elementos de oportunidade estrutural para que 



170 

 

isto aconteça, mas, contraditoriamente, percebem seu capital intelectual afetado pela interação 

com a rede; para compreender esta aparente contradição, é necessário verificar-se que o 

modelo prevê que o capital organizacional também sofre efeito da rede em função da 

dimensão cognitiva de seu capital social; diferentemente, em MINOSA, os elementos da 

dimensão cognitiva não estão totalmente presentes, mas aqueles associados aos processos de 

compartilhamento da visão de negócios, do conhecimento técnico, da tecnologia, da 

informação técnica e dos recursos físicos, foram percebidos como presentes na rede dos 

fornecedores, o que explicaria, ao menos em parte, a presença de algum capital 

organizacional, ainda que os gestores indiquem que não há uma habilidade cognitiva muito 

desenvolvida, exceto pela parcial capacidade de inovação em processos; 

(ii)  os gestores entendem que a dimensão relacional da rede possui os principais 

elementos suficientes para influenciar positivamente o capital intelectual da empresa e, da 

parte desta, existe uma motivação baseada no relacionamento para uma interação em rede 

capaz de incrementar seu capital intelectual, eminentemente o capital de relacionamento, e, 

por fim, forneceram percepções de que este tipo de capital é efetivamente afetado pela rede de 

seus fornecedores e prestadores de serviços; 

(iii)  os gestores da Yamana Gold entendem que a dimensão cognitiva da rede 

possuem parte dos elementos necessários à formação de capital intelectual nas empresas da 

rede, mas a empresa não tem as habilidades cognitivas necessárias para que seu capital 

intelectual seja incrementado na interação com a rede, não havendo a percepção de um efeito 

positivo da interação em rede com o seu capital intelectual do tipo capital humano ou 

tecnológico, mas percebem um efeito sobre o capital organizacional como anteriormente 

explicado. 
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Portanto, na análise do caso no âmbito da dimensão regional, tomando-se a 

unidade de análise número 4, Minerales del Ocidente S/A, o modelo teórico mostrou-se, outra 

vez, operacional, apontando para uma lógica na qual a percepção dos gestores sobre os efeitos 

da interação da Yamana com sua rede de fornecedores, no que diz respeito ao seu capital 

intelectual, guarda coerência com a percepção sobre os elementos definidos no modelo. 

 

Há, contudo, que registrar-se uma possível resposta contraditória do modelo à 

relação à dimensão estrutural do capital social da rede em questão com o capital intelectual do 

tipo organizacional percebido pelos gestores como afetado pela rede, mesmo sem que todos 

os elementos de oportunidade estrutural para reter conhecimento estejam disponíveis na 

empresa.  

 

É razoável considerar, também, uma possível distorção da percepção dos gestores 

entrevistados, seja nesta questão ou em todas as outras, porque o número de entrevistados é 

muito pequeno.  

 

De qualquer maneira, não há evidências suficientes, só nessa situação particular 

de MINOSA, de que o modelo não se preste à análise objetivada. 

 

6.2.5. Dimensão Regional: Análise da Unidade 5 com o Modelo 

 

A Tabela 19, a seguir, apresenta a análise do caso na dimensão regional, tomando-

se a Unidade de Análise número 5, as três minas da Yamana na Região Centro-Oeste do 

Brasil: 
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Tabela 19: Análise da Unidade 5 com o Modelo 

Tabulação das Respostas 

com o Modelo de Análise 

Dimensão:  

Regional 

Unidade de Análise: 5 

Yamana Região Centro-Oeste 

Elementos do Capital Social 

Percebidos na Rede 

Elementos do Capital Intelectual 

Percebidos na Yamana Gold 

Aprendizagem Propiciada pela 

Rede 

Dimensão Estrutural 

Os elementos investigados estão 

PARCIALMENTE presentes na 

rede 

Oportunidade Estrutural 

NÂO percebidos os elementos 

essenciais na empresa 

Capital Organizacional 

NÃO há evidências de um acúmulo 

de capital organizacional em 

função da rede de fornecedores 

Dimensão Relacional 

SIM, os elementos investigados 

estão presentes na rede de 

fornecedores 

Motivação Baseada no 

Relacionamento 

SIM, existem os elementos que 

indicam uma motivação 

Capital de Relacionamento 

SIM, o capital de relacionamento é 

afetado pela rede de fornecedores, 

segundo a percepção dos gestores 

Dimensão Cognitiva 

PARCIALMENTE desenvolvida 

na rede 

Habilidade Cognitiva 

NÃO DESENVOLVIDA na 

empresa 

Capital Humano 

Há uma percepção de que o capital 

humano é PARCIALMENTE 

favorecido em função da interação 

da empresa com sua rede de 

fornecedores 

Capital Organizacional 

NÃO afetado pela rede 

Capital Tecnológico 

NÃO afetado pela rede 

 

Interpretando-se a Tabela 19 à luz do modelo de análise, têm-se as seguintes 

conclusões em relação ao efeito dos elementos do capital social da rede de fornecedores sobre 

o capital intelectual da Yamana Gold, do ponto de vista de sua gestão regional no Centro-

Oeste do Brasil: 

 

(i) os gestores da Unidade de Análise 5, as minas da Serra da Borda e a Maracá 

Mineração, entendem que a dimensão estrutural possui alguns dos elementos suficientes a que 

seu capital intelectual, eminentemente do tipo organizacional, seja afetado pela rede de 
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fornecedores com que se relaciona, mas a empresa não propicia elementos de oportunidade 

estrutural para que isto aconteça, e, por fim, não percebem seu capital intelectual afetado pela 

interação com a rede; 

(ii)  os gestores entendem que a dimensão relacional da rede possui os principais 

elementos suficientes para influenciar positivamente o capital intelectual da empresa e, da 

parte desta, existe uma motivação baseada no relacionamento para uma interação em rede 

capaz de incrementar seu capital intelectual, eminentemente o capital de relacionamento, e, 

por fim, forneceram percepções de que este tipo de capital é efetivamente afetado pela rede de 

seus fornecedores e prestadores de serviços; 

(iii)  os gestores da Yamana Gold no Centro-Oeste entendem que a dimensão 

cognitiva da rede possui alguns elementos necessários à formação de capital intelectual nas 

empresas da rede, mas a empresa não tem as habilidades cognitivas necessárias para que seu 

capital intelectual seja incrementado na interação com a rede, não havendo a percepção de um 

efeito positivo da interação em rede com o seu capital intelectual dos tipos capital 

organizacional e  tecnológico, bem como apenas uma parcial percepção de que o capital do 

tipo humano é afetado. 

 

Portanto, na análise do caso no âmbito da dimensão regional, tomando-se a 

unidade de análise número 5, Yamana Região Centro-Oeste, o modelo teórico mostrou-se 

operacional, novamente, apontando para uma lógica na qual a percepção dos gestores sobre os 

efeitos da interação da Yamana com sua rede de fornecedores, no que diz respeito ao seu 

capital intelectual, guarda coerência com a percepção sobre os elementos definidos no 

modelo.  
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6.2.6. Dimensão Regional: Análise da Unidade 6 com o Modelo 

 

A Tabela 20, a seguir, apresenta a análise do caso na dimensão regional,  

tomando-se a Unidade de Análise número 6, as duas minas da Yamana na Região Nordeste do 

Brasil: 

 

Tabela 20: Análise da Unidade 6 com o Modelo 

Tabulação das Respostas 

com o Modelo de Análise 

Dimensão:  

Regional 

Unidade de Análise: 6 

Yamana Região Nordeste 

Elementos do Capital Social 

Percebidos na Rede 

Elementos do Capital Intelectual 

Percebidos na Yamana Gold 

Aprendizagem Propiciada pela 

Rede 

Dimensão Estrutural 

Os elementos investigados estão 

PARCIALMENTE presentes na 

rede 

Oportunidade Estrutural 

NÂO percebidos os elementos 

essenciais na empresa 

Capital Organizacional 

PARCIALMENTE, há evidências 

de um acúmulo de capital 

organizacional em função da rede 

de fornecedores 

Dimensão Relacional 

Os elementos investigados estão 

PARCIALMENTE presentes na 

rede de fornecedores 

Motivação Baseada no 

Relacionamento 

SIM, existem os elementos que 

indicam uma motivação 

Capital de Relacionamento 

SIM, o capital de relacionamento é 

afetado pela rede de fornecedores, 

segundo a percepção dos gestores 

Dimensão Cognitiva 

PARCIALMENTE desenvolvida 

na rede 

Habilidade Cognitiva 

NÃO DESENVOLVIDA na 

empresa 

Capital Humano 

Há uma percepção de que o capital 

humano é PARCIALMENTE 

favorecido em função da interação 

da empresa com sua rede de 

fornecedores 

Capital Organizacional 

PARCIALMENTE afetado pela 

rede 

Capital Tecnológico 

PARCIALMENTE afetado pela 

rede 
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Interpretando-se a Tabela 20 à luz do modelo de análise, têm-se as seguintes 

conclusões em relação ao efeito dos elementos do capital social da rede de fornecedores sobre 

o capital intelectual da Yamana Gold, do ponto de vista de sua gestão regional na Região 

Nordeste: 

 

(i) os gestores da Unidade de Análise 6, Jacobina e Mineração Fazenda 

Brasileiro, entendem que a dimensão estrutural possui alguns dos elementos suficientes a que 

seu capital intelectual, eminentemente do tipo organizacional, seja afetado pela rede de 

fornecedores com que se relaciona, mas a empresa não propicia os elementos de oportunidade 

estrutural para que isto aconteça, e, por fim, não percebem que seu capital intelectual é apenas 

parcialmente afetado pela interação com a rede; 

(ii)  os gestores entendem que a dimensão relacional da rede possui alguns dos 

elementos suficientes para influenciar positivamente o capital intelectual da empresa e, da 

parte desta, existe uma motivação baseada no relacionamento para uma interação em rede 

capaz de incrementar seu capital intelectual, eminentemente o capital de relacionamento, e 

forneceram percepções de que este tipo de capital é efetivamente afetado pela rede de seus 

fornecedores e prestadores de serviços; 

(iii)  os gestores da Yamana Gold entendem que a dimensão cognitiva da rede os 

principais parte dos elementos necessários à formação de capital intelectual nas empresas da 

rede, mas a empresa não tem as habilidades cognitivas necessárias para que seu capital 

intelectual seja incrementado na interação com a rede, havendo a percepção parcial de um 

efeito positivo da interação em rede com o seu capital intelectual, seja do tipo capital humano, 

organizacional ou tecnológico. 
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Portanto, na análise do caso no âmbito da dimensão regional, tomando-se a 

unidade de análise número 6, Yamana Região Nordeste, o modelo teórico mostrou-se 

operacional, como aconteceu nas demais unidades, apontando para uma lógica, em que a 

percepção dos gestores sobre os efeitos da interação da Yamana com sua rede de 

fornecedores, no que diz respeito ao seu capital intelectual, guarda evidente coerência com a 

percepção sobre os elementos definidos no modelo.  

 

6.3. Considerações Finais sobre a Análise do Caso 

 

A análise do caso frente ao modelo teórico desenvolvido para a pesquisa 

demonstra uma aderência bastante satisfatória ao referencial teórico que orientou a construção 

do modelo. E esta aderência fica evidente tanto quando se analisa a dimensão corporativa da 

empresa, representada pela unidade de análise 1, quanto quando se analisam as unidades 

regionais, 2 a 6. 

 

 O que leva a esta afirmação? A demonstração de um mecanismo lógico que 

relaciona a presença dos elementos do capital social percebido na rede com os elementos do 

capital intelectual percebido na Yamana e a aprendizagem que a rede de fornecedores propicia 

à empresa, na perspectiva dos gestores entrevistados. As evidências organizadas nas Tabelas 

15, 16, 17, 18, 19 e 20 poderiam ser expressas em “equações” fundamentais, as quais 

resumem uma possível relação entre esses elementos: 

 

1) Se a rede estudada tem os elementos que caracterizam uma dimensão estrutural 

desenvolvida e a empresa focal tem a oportunidade estrutural para transferir 

conhecimento da rede para seu ambiente interno, pode-se perceber um efeito 
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da rede na construção de seu capital organizacional e a negativa também pode 

ser verdadeira. Contudo, se a dimensão estrutural da rede é desenvolvida, mas 

não há oportunidade estrutural na empresa focal, o capital organizacional 

pode, em parte, mostrar algum efeito ou mesmo não mostrar. Mas, ao 

contrário, se há a oportunidade estrutural, mas a rede não tem a dimensão 

estrutural desenvolvida, o capital organizacional não poderia desenvolver-se 

por efeito da rede. Em todas as unidades de análise, pôde-se verificar esta 

equação. Faz sentido, pois, tanto na taxonomia de Edvinsson (1997), como na 

de Joia (2000), o capital organizacional está fundamentado nos elementos 

físicos disponíveis, como processos operacionais, sistemas e processos de 

gestão. Existindo tais elementos e havendo a oportunidade para fazer proveito 

deles, uma empresa pode incrementar seu capital organizacional. 

 

2) Se a rede estudada tem os elementos que caracterizam uma dimensão 

relacional desenvolvida e a empresa focal tem a motivação baseada no 

relacionamento para transferir conhecimento da rede para seu ambiente 

interno, pode-se perceber um efeito da rede na construção de seu capital de 

relacionamento e a negativa também pode ser verificada. Contudo, se a 

dimensão relacional da rede é desenvolvida, mas não há a motivação na 

empresa focal, o capital de relacionamento pode, em parte, mostrar algum 

efeito ou mesmo não mostrar. Mas, ao contrário, se há a motivação, mas a 

rede não tem a dimensão relacional desenvolvida, o capital de relacionamento 

não poderia desenvolver-se por efeito da rede. Em todas as unidades de 

análise, pôde-se verificar esta equação. Faz sentido, porque, segundo Davis & 

Spekman (2004), a dimensão relacional da rede e as motivações de parceiros 
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numa associação em rede são associadas a comportamentos colaborativos e de 

confiança. Sem tais elementos manifestados, não ocorre a abertura para 

compartilhar o conhecimento e a pesquisa demonstrou bem isto, nas respostas 

dos entrevistados. 

 

3) Se a rede estudada tem os elementos que caracterizam uma dimensão cognitiva 

desenvolvida e a empresa focal tem a habilidade cognitiva para transferir 

conhecimento da rede para seu ambiente interno, pode-se perceber um efeito 

da rede na construção de seu capital humano, bem como no capital 

organizacional e tecnológico, e a negativa também pode ser verdadeira. 

Contudo, se a dimensão cognitiva da rede é desenvolvida, mas não há a 

habilidade cognitiva na empresa focal, os capitais humano, organizacional e 

tecnológico podem, em parte, mostrar algum efeito ou mesmo não mostrar. 

Mas, ao contrário, se há a habilidade cognitiva interna, mas a rede não tem a 

dimensão cognitiva desenvolvida, o capital intelectual dos três tipos citados 

não poderia desenvolver-se por efeito da rede. Em todas as unidades de 

análise, pôde-se verificar esta equação, ainda que, neste caso, haja 

complexidades maiores, porque os aspectos cognitivos, seja da rede ou da 

empresa focal, interferem com diferentes tipos de capital intelectual. De 

qualquer modo, esta equação sentido, porque a retenção de conhecimento 

pressupõe que ele esteja disponível de alguma forma e haja capacidade 

cognitiva para retê-lo por um dos processos de retenção de conhecimento 

descritos por Nonaka &Takeuchi (1997). 
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Concluindo, a análise do caso conduziu a um resultado aderente ao modelo teórico 

desenvolvido para teste e ao referencial adotado para seu desenvolvimento. É importante 

ressaltar que a pesquisa não trata de uma investigação prática de diagnóstico de um caso 

concreto, mas apenas o utiliza para a verificação de uma teoria desenvolvida para explicar os 

fatores, ou elementos, que fazem o capital intelectual de empresas focais ser afetado quando 

elas participam de redes estratégicas. O objetivo do estudo de caso é testar a hipótese 

formulada, por meio do estudo de caso. Testar a hipótese implica verificar se o modelo teórico 

para testá-la é operacional, ou seja, se ele funciona logicamente para que se confirme ou não a 

hipótese.  

 

Posto isto, no próximo capítulo, será verificada a hipótese formulada no tópico 3.2 

e serão apresentadas as conclusões e comentários finais acerca da tese ora defendida e de sua 

contribuição prática e acadêmica. 
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Capítulo 7 

 

 

 

CONCLUSÕES 
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Este relato de pesquisa compartilhou os resultados de um estudo explanatório, no 

qual se buscou:  

 

(i) desenvolver um modelo teórico, capaz de explicar como os elementos 

constituintes do capital social presente em uma rede estratégica empresarial podem influenciar 

a formação de capital social nas empresas participantes, em especial, as empresas focais da 

rede; 

(ii)  testar a capacidade explanatória do modelo, tomando-se a empresa Yamana 

Gold como caso para estudo em múltiplas unidades de análise; 

(iii)  realizar a verificação da hipótese formulada para a pesquisa, de modo a 

defender-se a tese de que o capital social presente na rede estratégica influencia positivamente 

o capital intelectual da empresa focal, por meio de mecanismos formadores de conhecimento, 

propiciados pela interação entre os participantes da rede. 

 

A análise do caso presta-se a uma elaboração teórica. Não era objetivo final do 

estudo relatado analisar o resultado da análise dos fenômenos que se passam na empresa focal 

estudada, per si, mas como eles se encaixam no modelo lógico que emergiu da 

fundamentação teórica e como este modelo funciona na realidade de uma rede de empresas 

em condições reais e concretas. 
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Assim, tendo sido demonstrada a operacionalidade, ou capacidade explanatória, 

do modelo no capítulo anterior, é mister proceder-se à verificação da hipótese, expressa no 

tópico 3.2, a qual afirma que “o capital social presente na estrutura de relações de uma 

rede estratégica empresarial gera efeito positivo sobre o capital intelectual das empresas 

da rede, aumentando-o relativamente à operação isolada dessas empresas”. 

 

7.1. Verificação da Hipótese e Considerações sobre a Tese Defendida 

 

A demonstração lógica de que o capital social da rede afeta o capital intelectual 

das empresas individuais foi feita no Capítulo 6, em todas as seis unidades de análise. A 

presença ou a ausência de elementos representativos desse capital social mostrou efeitos 

diretos sobre o capital intelectual das unidades estudadas no caso, seja por afirmação, seja por 

negação.  

 

Ou seja, se os elementos do modelo estão predominantemente presentes em uma 

das dimensões do capital social, desde que existam, também, as condições ou motivações 

internas da empresa, o capital intelectual relacionado mostra-se presente. A negativa também 

se mostrou verdadeira, como se pôde constatar nas Tabelas 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Por fim, as 

equações apresentadas como resultado da análise do caso, no tópico 6.3 confirmam a hipótese 

submetida a teste. 

 

O modelo de análise elaborado teoricamente e utilizado para testar a hipótese, ao 

ser apresentado de forma resumida, como se vê na Figura 8, suprimindo-se a citação dos 

comportamentos manifestados na rede que evidenciam o status de desenvolvimento do seu 
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capital social, bem como os comportamentos que evidenciam as condições propiciadoras à 

formação do capital intelectual na empresa focal, expressa, de maneira simplificada, a lógica 

expressa pela hipótese e, por fim, confirmada empiricamente.  

 

Salienta-se que a hipótese trata de capital social e intelectual como conceitos 

amplos, enquanto o modelo indica que determinadas dimensões do capital social estão 

associadas ao capital intelectual de uma determinada natureza ou a mais de uma natureza, 

como no caso da dimensão cognitiva. O modelo, portanto, excede a capacidade explanatória 

necessária para testar a hipótese, mas, de forma alguma, isto trouxe prejuízo à análise do caso 

e as conclusões que conduziram à sua confirmação.  

 

Dimensões do 

Capital Social e seus 

Sub-Construtos

Condições para 
Formação do capital 
Intelectual nas 
Empresas da Rede

Tipo de Capital 

Intelectual Associado

ESTRUTURAL
. Configuração
. Ligações
. Org. Processos

Conversão do 
Conhecimento

OPORTUNIDADE 
ESTRUTURAL
PARA COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO

CAPITAL 
ORGANIZACIONAL

RELACIONAL
. Normas e obrigações
. Comprometimento
. Confiança

Socialização
Externalização
Combinação

Internalização

MOTIVAÇÃO, BASEADA NO 
RELACIONAMENTO
PARA COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO

CAPITAL DE 
RELACIONAMENTO

COGNITIVA
. Competências técnicas
. Comunicação
. Interdependência
Tecnológica

HABILIDADE COGNITIVA 
PARA COMPARTILHAR 
CONHECIMENTO
. Relativa às Pessoas
. Relativa à Organização
. Relativa à Tecnologia

CAPITAL HUMANO
CAPITAL 

ORGANIZACIONAL
CAPITAL TECNOLÓGICO

(CAP. ESTRUTURAL)

 
 

Figura 8: Representação Simplificada do Modelo de Análise 

 

O detalhamento do modelo mostrou-se, ademais, útil para a sua operacionalização 

nas diferentes unidades de análise observadas, nas quais se fez necessária uma compreensão 

mais profunda de como cada dimensão do capital social afeta o capital intelectual para que se 
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tirassem conclusões em um nível de análise aprofundado e que os resultados refletissem, num 

pano mais genérico, esta qualidade conceitual. 

 

Portanto, o estudo empírico descrito neste relato de pesquisa leva á conclusão de 

que não só a hipótese formulada se confirma, mas também a tese levantada sobre os 

mecanismos que transferem conhecimento da rede para a empresa individual faz sentido à luz 

do caso estudado, com a possibilidade de generalização analítica para outras estruturas em 

rede semelhantes, visto que o modelo trata de elementos gerais estruturais, relacionais e 

cognitivos, bem como de comportamentos interempresariais e intra-empresariais que podem 

ser estudados em qualquer caso de redes estratégicas.  

 

Os comportamentos utilizados para refletir os elementos contidos no modelo, 

selecionados da literatura de referência e estruturados na forma de questionário como 

protocolo de entrevistas, também são instrumentos para a generalização teórica do modelo, 

conquanto possa ser uma ferramenta para estudos e aplicações práticas no campo. 

 

Assim, com as evidências proporcionadas pelo estudo de caso e amparado nos 

testes de validade e confiabilidade do estudo de caso, pode-se afirmar que, de fato, uma rede 

desenvolve certo capital social originado das relações colaborativas entre os participantes e 

que esse capital propicia o surgimento de um conhecimento novo, capturado pelas empresas 

individualmente como um adicional em seu capital intelectual, em especial, pelas empresas 

focais, na medida em que estas detêm a particular capacidade de determinar as regras e 

influenciar a conduta no ambiente de interação. 
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7.2. Implicações Acadêmicas 

 

No âmbito acadêmico, a confirmação da hipótese formulada e a análise das 

respostas obtidas no estudo de caso contribuem para uma melhor compreensão sobre a 

implicação dos fatores que compõem o capital social em estruturas de redes estratégicas, 

evidenciando elementos para a aplicação em pesquisas futuras no campo, além de permitir a 

verificação empírica da hipotética relação entre capital social na rede e capital intelectual nas 

empresas focais, como era o propósito da pesquisa relatada.  

 

O modelo desenvolvido no estudo é inédito e aprofunda o conhecimento sobre os 

mecanismos de formação do capital intelectual em organizações participantes em redes 

empresariais, especialmente as empresas focais, geralmente organizações de grande porte, 

com posição de destacado domínio econômico dentre as corporações da economia atual e que 

determinam a conduta dos parceiros no âmbito das suas redes, bem como o desenvolvimento 

e disseminação dos padrões técnicos necessários para operacionalizá-las. 

 

Estudos anteriores, em especial os de Nahapiet & Ghoshal (1998) e Narayan & 

Cassidy (2001), conseguiram traçar uma primeira relação entre capital social e criação de 

conhecimento em redes, mas o modelo descrito neste relato trouxe avanços substanciais no 

detalhamento dos construtos capital social e intelectual. Os construtos foram descritos em 

termos de elementos estruturais, relacionais ou cognitivos capazes de operacionalizá-los para 

um estudo empírico. 

 

O modelo mostrou-se muito robusto na capacidade explanatória proposta, 

possibilitando segmentar os tipos de capital intelectual – humano, organizacional, tecnológico 

e de relacionamento –, e associá-los a uma ou mais dimensões do capital social presente na 
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rede e às condições facilitadoras para o surgimento de conhecimento nas empresas da rede –

oportunidade estrutural, motivação baseada no relacionamento e habilidade cognitiva.  

 

Isto implica que, ao menos, três campos de conhecimento sejam beneficiados com 

o conhecimento propiciado pelo estudo: o campo de estudos de Redes Estratégicas, o de 

Capital Social e o de Capital Intelectual.  

 

7.2.1 Contribuição no Campo das Redes Estratégicas Empresariais 

 

Quanto à teoria de redes estratégicas, o estudo agrega a discussão sobre os 

comportamentos característicos de associações colaborativas, pois a literatura específica do 

campo aborda predominantemente os aspectos estruturais e organizacionais, como a 

topologia, a hierarquia e os sistemas de coordenação, como se pode perceber nas referências 

utilizadas –  Vem & Ferry (1980), Malone & Crowston (1990), Axelson & Easton (1992), 

Hakansson & Johanson (1995), Dyer & Singh (1998), Porter (1998), Castells (1999), dentre 

outros.  

 

Ainda que haja uma parcela expressiva de estudos que enfocam os aspectos 

comportamentais, as relações e a evolução das redes, incluindo aspectos cognitivos de seu 

desenvolvimento – por exemplo, Lundgren (1994), Smith-Doerr (1994), Gulati, Nohria & 

Zaheer (2000), Powell & Todeva & Knoke (2005) e outros –, o tema rede estratégica é 

recorrentemente tratado em seus aspectos de competitividade, flexibilidade e eficiência 

operacional e econômica, como se as redes fossem apenas uma estrutura física de 

coordenação.  
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Tal abordagem foi evitada neste estudo e, tanto a concepção do modelo, quanto a 

forma de realizar a pesquisa no campo, conduziram a uma percepção mais completa dos 

elementos físicos e fenômenos envolvidos no ambiente de rede, incluindo a parte física, mas 

dedicando igual especial atenção às questões relacionais e cognitivas. 

 

7.2.2 Contribuição no Campo das do Capital Social 

 
 

Do mesmo modo, no campo de estudos do capital social, o enfoque ora é centrado 

em aspectos estruturais e cognitivos – como, por exemplo, em Coleman (1988), Putnan 

(1993) e Coleman (2000), em que os processos operacionais e os mecanismos de gestão de 

conhecimento são profundamente estudados –, ora é centrado nas relações entre os agentes 

sociais e nos seus padrões de comportamento – como em Granovetter (1973), Bourdieu 

(1986), Fukuyama (1996), Liu & Besser (2003), Davis & Spekman (2004), Huysman (2004), 

Zanini (2007a), Zanini (2007b), dentre outros.  

 

No sentido de enriquecer as abordagens citadas, o estudo descrito neste relato 

seguiu a conceituação adotada por Nahapiet & Ghoshal (1998) e Narayan & Cassidy (2001), 

na qual o capital social é representado por um conjunto de dimensões e não apenas pelo 

aspecto constitutivo da rede, suas dimensões estrutural e cognitiva, não reduzindo, também, o 

campo ao estudo das relações entre os agentes e suas motivações.  

 

A pesquisa pode até mesmo ser reconhecida como um aprofundamento ou 

refinamento dos trabalhos precursores destes dois últimos citados, buscando uma abordagem 

ainda mais rica e detalhada de todas as complexas questões que envolvem comunidades de 

empresas. Se uma empresa isolada já é uma entidade que permite múltiplas abordagens para a 
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compreensão de sua dinâmica, uma rede de empresas traz à tona questões ainda mais 

intrincadas. 

 

7.2.3 Contribuição no Campo das do Capital Intelectual 

 
 

Já o campo de estudos do capital intelectual é bastante rico em diferentes 

abordagens para se entender como o conhecimento é criado, retido e disseminado. Mas, 

percebe-se, numa leitura mais crítica do campo, ora um viés de se buscar delimitar a discussão 

das organizações nos aspectos tecnológicos – como, por exemplo, em Bell (1984), Pavitt 

(1985), Dosi (1988) e Pavitt (1990) –, ora concentrado na explicação do processo interno de 

conversão de conhecimento – como em Winter (1988), Teece, Pisano e Shuen (1990), Nelson 

(1991), Mintzberg et al. (1996), Spender (1996) e, o melhor exemplo, Nonaka & Takeuchi 

(1997) –, ou, às vezes, fazendo a conexão entre os processos estruturais e os processos 

cognitivos – por exemplo, em Edvinsson (1997) e Edvinsson e Malone (1998). 

 

E há, ainda, algumas abordagens do capital intelectual que são focadas em buscar 

competências operacionais e eficiência na coordenação da empresa ou rede, como em 

Prahalad & Hamel (1990) e Zucker, Darby, Brewer e Peng (1996), abordagens estas que 

trazem uma visão muito mecânica dos processos cognitivos. 

 

No caso da construção do modelo teórico deste estudo, a taxonomia escolhida foi 

a de Joia (2000), exatamente porque era a que reunia a maior quantidade de elementos do 

capital social e melhor os caracterizava no sentido de dar uma grande amplitude ao conceito, 

em comparação às outras abordagens. No caso da teoria de capital intelectual, o presente 
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estudo reuniu a conceituação mais elaborada e a aperfeiçoou para estudos no campo, inclusive 

com uma proposta do próprio autor para definir capital intelectual, representada na Figura 2. 

 

Além das citadas contribuições teóricas aos campos mencionados, o modelo faz 

uma conexão lógica entre estes três campos do conhecimento, trazendo uma abordagem nova, 

mas testada e validada, possível de ser útil em estudos futuros, a serem realizados nesta 

fronteira de conhecimentos, sobre a qual existem poucas abordagens estruturadas. 

 

Por fim, outro aspecto que se deve ressaltar é a aplicabilidade do modelo para fins 

de gestão empresarial, como será feito no tópico a seguir. 

 

7.3. Implicações Gerenciais 

 

Para que se possa concluir sobre as implicações do estudo para a prática gerencial 

nas empresas, é conveniente recordar que o problema que motivou a pesquisa foi a busca pela 

compreensão sobre como os elementos formadores do capital intelectual nas empresas focais 

são afetados pelo capital social acumulado nas redes das quais elas participam como empresas 

dominantes.  

 

Assim, a contribuição da pesquisa foi evidenciar os fatores presentes na interação 

em rede que favorecem a formação do capital intelectual das empresas participantes, em 

particular as empresas focais, e quais são os fatores internos das empresas que contribuem 

para absorver a maior parcela possível do conhecimento que porventura está disponível na 

rede, demonstrando como determinados comportamentos e elementos estruturais, relacionais 

ou cognitivos presentes na rede podem ser fonte de conhecimento.  
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Ao mesmo tempo, a pesquisa também indicou as condições que essas empresas 

devem desenvolver no seu ambiente organizacional interno para fazer proveito do 

conhecimento disponível na rede.  

 

O modelo traz especial interesse porque permite, com algum grau de 

aplicabilidade prática, a análise de situação com fins a buscar-se oportunidades de melhorar a 

gestão do conhecimento, ampliar ou acelerar as acumulação de capital intelectual, ou mesmo, 

prevenir efeitos negativos da falta dos elementos e comportamentos que permitam a 

acumulação de conhecimento.  

 

Por exemplo, uma empresa que faça investimentos para elevar sua oportunidade 

estrutural tenderia, numa aplicação prescritiva do modelo, a melhorar a retenção de 

conhecimento oriundo de sua rede de relacionamentos.  

 

Por outro lado, se não desenvolver as habilidades cognitivas, segundo os 

elementos descritos no modelo, mesmo que a rede tenha uma dimensão cognitiva muito 

desenvolvida, a empresa teria dificuldades de formar capital intelectual. Este tipo de lógica 

contribui para que as empresas possam investir nos elementos que mais lhe pareçam trazer 

impacto na acumulação de conhecimento, visto que, em qualquer segmento industrial, o 

conhecimento é um ativo intangível que perpassa os ativos físicos e essencial à gestão destes. 

 

Na prática, o modelo também pode ser utilizado como um check list para que se 

possa diagnosticar o grau de “competência” das empresas para reter conhecimento e, 

conseqüentemente, elevar o status de seu capital intelectual, por meio do relacionamento com 
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suas redes de negócios, investindo esforços naqueles comportamentos, regras de conduta, 

processos e sistemas que se mostrem pouco desenvolvidos para chegar a esse objetivo.  

 

Em termos concretos, o modelo de análise traz à tona a necessidade de refletir-se 

sobre como fomentar relações interempresariais embasadas em princípios colaborativos –  

como participação conjunta na decisão, parceiros ajustando seus processos aos padrões 

requeridos para operar na rede, autonomia, redundância de informação, reciprocidade de 

tratamento, abertura para compartilhar tecnologia e conhecimento técnico, uso de canais 

formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, dentre outros –, para 

proveito mútuo das empresas participantes de redes estratégicas empresariais (aliás, um tipo 

de estrutura econômica predominante nos dias atuais). 

 

No campo da organização interna das empresas, o modelo demonstrou, na 

aplicação de campo, como os mecanismos de retenção e gestão de conhecimento – como, por 

exemplo, processos internos da infra-estrutura e bases de dados que recuperam conhecimento 

externo, normas e manuais técnicos que se ajustam aos processos desenvolvidos na rede,  

capacidade de gerenciar a relação com os parceiros incluindo conflitos, capacidade de 

gerenciar canais de distribuição, qualificação de pessoal adequada à retenção de 

conhecimento –, são necessários ao incremento do capital intelectual, a partir do 

conhecimento disponível nas redes das quais a empresa participa. 

 

Adicionalmente, no setor público, a pesquisa levanta questões de interesse social, 

como a importância de compreenderem-se os mecanismos que permitem às sociedades 

desenvolver maior competência em campos específicos, os quais poderiam contribuir para seu 

desenvolvimento tecnológico e, conseqüentemente, econômico. As pesquisas de Bell (1984), 
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Leonard-Barton (1988), Pavitt (1990) e Teece & Pisano (1994), dentre outros, no campo das 

competências tecnológicas, vêm fornecendo um entendimento relevante sobre os processos 

cognitivos, mas há muito a se estudar no campo das estruturas físicas e comportamentos que 

permitem a acumulação de conhecimento e a elevação da capacidade de organização e 

inovação das sociedades.  

 

Fukuyama (1996) estuda a importância de um dos aspectos da dimensão 

relacional das redes sociais, a confiança, mas não há muitos estudos aprofundados sobre os 

demais aspectos mencionados na pesquisa aqui relatada, expressos como elementos 

constituintes do modelo teórico testado. Ainda que Fukuyama (2000) e outras referências (por 

exemplo: Granovetter, 1973; Putnam, 1993; Coleman, 2000; Huysman, 2004) abordem as 

sociedades como redes de relacionamento e muitos dos conceitos elaborados no presente 

estudo sejam utilizados em sua teoria, o entendimento dos diversos níveis de rede presentes 

em uma sociedade é por demais complexo para que se tenha atingido uma capacidade 

explanatória suficiente a um tratamento prático das questões determinantes do 

desenvolvimento das comunidades e nações. 

 

Assim, a pesquisa descrita neste relato tem, potencialmente, um vasto espectro de 

possibilidades para contribuição teórica e prática em ambientes organizacionais e sociais, que 

vão de entidades públicas ou privadas até as sociedades que as contêm. 

 

7.4. Limitações da Pesquisa 

 

Como todo trabalho de pesquisa, porém, este também apresenta suas limitações 

conceituais e metodológicas, que devem ser consideradas ao se analisar os resultados finais.  
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Algumas destas limitações foram previamente detalhadas no Capítulo 4, Método 

de Pesquisa, e cabe, neste ponto salientar que há ainda algumas limitações do estudo que 

dizem respeito à acuidade da percepção dos executivos com relação aos elementos 

investigados na empresa caso de estudo e também ao próprio caráter do estudo, enquanto não 

utiliza métodos quantitativos.  

 

A primeira limitação, descrita por Scandura e Williams (2000) e Bertucci (2005), 

se referem à possibilidade de ocorrência das mais variadas interpretações da realidade pelo 

respondente, à sua tentativa – não necessariamente consciente – de passar uma boa imagem da 

empresa, às limitações de informações disponíveis no ato da resposta e ao modelo 

epistemológico do respondente.  

 

Tais problemas foram parcialmente mitigados pelo fato de que toda a análise do 

caso foi feita à luz de um modelo construído e sustentado em pesquisa pregressa, restringindo 

a liberdade do pesquisador no ato de tratar as evidências coletadas em campo. O pesquisador, 

por uma escolha metodológica, centrou o foco sobre a operacionalidade do modelo e não na 

avaliação do caso ou do contexto operacional observado. 

 

A segunda limitação está na dificuldade em se explicar exatamente quais são os 

mecanismos cognitivos exatos que permitem ou influenciam o surgimento de cada tipo de 

capital intelectual em particular, ou seja, que tipo de processo de conversão de conhecimento, 

dentre os citados processos de socialização, externalização, combinação e internalização, está 

associado à influência das dimensões do capital social a cada tipo de capital intelectual. A 
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única medida para tratar esta questão seria aprofundar o estudo sobre os processos cognitivos, 

promovendo outras pesquisas complementares. 

 

A terceira limitação vem do caráter qualitativo do estudo, pois não foi sua 

proposta quantificar os efeitos percebidos entre os dois construtos modelados ou criar uma 

forma de tratar intensidade ou freqüência dos sub-construtos analisados, o que poderia trazer 

maior capacidade de aplicação prática prescritiva para o modelo. 

 

De qualquer forma, o grande avanço do modelo em relação às pesquisas 

pregressas é segmentar os tipos de capital intelectual humano, organizacional, tecnológico e 

de relacionamento, associando-os a uma ou mais dimensões do capital social presente na rede 

e à condições facilitadoras para o surgimento de conhecimento nas empresas da rede, sejam as 

oportunidades estruturais, motivações relacionais ou habilidades cognitivas.  

 

Mas, por outro lado, o modelo consegue operacionalizar uma relação entre os dois 

construtos sem, contudo, explicar como o conhecimento é intrinsecamente construído ou 

acumulado. 

 

7.5. Recomendações para Estudos Futuros 

 

Considerando-se as citadas limitações, parece razoável que se proponha uma 

extensão do modelo, no que se refere aos processos cognitivos, para que se verifique a 

alocação dos processos de socialização, externalização, combinação e internalização de 

conhecimento num ciclo cognitivo próprio do ambiente de rede. Isto significa tentar explicar 



195 
 

 

quando ocorre cada processo desses, em qual dimensão do capital social ele ocorre e em qual 

tipo de capital intelectual ele implica. 

 

Com isto, o modelo evoluiria na capacidade de explicar os processos de formação 

do conhecimento e contribuiria ainda mais para que se desenvolvam esses mecanismos na 

empresas e se possam ampliar as teorias cognitivas disponíveis para estudos no campo da 

Administração. 

 

Uma outra oportunidade para tornar a abordagem utilizada neste estudo ainda 

mais contributiva aos campos de conhecimento mencionados seria a tentativa de criar-se uma 

escala empírica para graduar-se ou trazer uma noção de quantidade de conhecimento retido 

nas organizações, bem como uma escala de grau de desenvolvimento das dimensões do 

capital social da rede e dos mecanismos de retenção de conhecimento das empresas 

participantes. 

 

Também poderia trazer significativo avanço teórico e prático aplicar o modelo em 

diferentes empresas da mesma rede, para se estudar se há uma diferença de impacto do capital 

social ali presente no capital intelectual de diferentes perfis de participantes, seja a empresa 

focal, sejam as demais. O modelo foi concebido de modo a prestar-se a esta análise e também 

os questionários podem ser facilmente adaptados, mas tratar-se-ia de uma pesquisa complexa, 

que poderia envolver triangulação de respostas entre empresas conectadas entre si, no âmbito 

da rede. 

 

O propósito do pesquisador é, claramente, que o modelo criado possa ser 

submetido a novos testes e ampliado, com a conseqüente elaboração de outras hipóteses a 
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respeito das dimensões particulares do capital social e dos diferentes tipos de capital 

intelectual. 

 

7.6. Comentários Finais 

 

O descrito estudo não poderia ser levado a cabo sem a contribuição dos gestores 

da Yamana Gold que se prontificaram a receber o pesquisador e prestar-lhe seu depoimento 

sobre as questões investigadas.  

 

Quando se consideram as dificuldades logísticas, as dificuldades de comunicação 

entre entrevistador e entrevistados e a difícil formulação de conceitos numa linguagem 

suficientemente compreensível a ambas as partes, é ainda mais surpreendente que a pesquisa 

possa ter sido concluída no prazo e dentro das expectativas do pesquisador. 

 

A empresa, em nenhum momento, colocou restrições ou procurou influenciar o 

resultado, sendo que seu presidente, os vice-presidentes abordados e todos os demais gestores 

mostraram posicionamento crítico e entendimento de que a pesquisa tinha fim acadêmico e 

deveria ser conduzida sob as preferências do pesquisador.  

 

Muitos dos entrevistados manifestaram interesse em ter conhecimento do texto 

final da tese e utilizá-la como material orientativo em suas decisões estratégicas sobre gestão 

de fornecedores e prestadores de serviços, bem como nos processos de capacitação de 

pessoas. 
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O pesquisador considera, por princípio, extremamente valiosa qualquer 

oportunidade de combinar a experiência prática com a formulação teórica e, neste estudo em 

particular, funcionar como agente de internação de conceitos acadêmicos no ambiente 

operacional foi uma experiência gratificante.  

 

Assim, para finalizar, resta agradecer à FGV EBAPE a oportunidade de poder 

conduzir este trabalho sob a valiosa orientação de seu corpo docente e realizar um 

procedimento que, independentemente dos resultados apresentados, aproxima o mundo 

acadêmico do mundo empresarial, numa prática cada vez mais necessária – e tantas vezes 

dificultada –, ao desenvolvimento das competências de ambos os segmentos. 
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ANEXO I: Questionário de Coleta de Dados 

 

PESQUISA PARA ESTUDO DE CASO SOBRE CAPITAL 

INTELECTUAL EM REDES DE FORNECEDORES 

 
 

EMPRESA PESQUISADA:  

UNIDADE DE ANÀLISE:  

NOME DO ENTREVISTADO:  

CARGO:  

TEMPO DE EMPRESA:  

TELEFONE DE CONTATO:  

E-MAIL:  

LOCAL DA ENTREVISTA:  

DATA:  

 

DADOS GERAIS DA REDE DE FORNECEDORES 

• Número médio aproximado de fornecedores da Empresa (tomar os últimos dois anos, como referência):  

• Número de fornecedores com que o entrevistado se relaciona: 
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QUESTÕES RELATIVAS AO CAPITAL SOCIAL NA REDE 

 

DIMENSÃO ESTRUTURAL 

1) Há fornecedores com elevada dependência econômica da Empresa (mais da metade do faturamento)? Cite 

alguns casos, quando houver. 

2) A Empresa financia os fornecedores de alguma forma? Se sim, cite um caso. 

3) Os fornecedores ajustam seus processos aos padrões requeridos pela Empresa (por exemplo: desenhos de 

instalações e equipamentos, normas de qualidade, segurança, meio-ambiente)? Descreva como. 

4) Os fornecedores investem recursos financeiros para se capacitar, dentro das expectativas da Empresa? 

Exemplifique. 

5) Ocorrem processos formais de decisão compartilhada (por exemplo: planejamento de serviços, 

dimensionamento dos recursos, definição do nível de serviço ou qualidade do produto, interrupção ou 

mudança de escopo contratual)? Descreva um caso, se houver. 

6) Há redundância de informação, ou seja, os sistemas dos fornecedores são interligados aos da Empresa para 

transferência de dados? Se sim, descreva os casos mais relevantes. 

7) Em algum caso, há intenção explícita de absorver conhecimento dos fornecedores ou de transmitir 

conhecimento a eles? Se sim, exemplifique. 

 

DIMENSÃO RELACIONAL  

8) De modo geral, os fornecedores cumprem o que prometem (por exemplo: qualidade, prazo, nível de 

serviço, custos), alimentando uma percepção geral de confiança? Exemplifique casos negativos, se 

houverem. 

9) Ocorrem discrição e segurança quanto à informação confidencial? Cite um caso de violação de sigilo, se 

houver. 

10) Quando há uma melhoria de processo ou aumento de produtividade, seja na Empresa, seja no fornecedor, 

os ganhos são partilhados? Como? Cite um exemplo. 

11) Há flexibilidade, adaptabilidade e busca do entendimento comum na solução de dúvidas e divergências? 

Cite um exemplo. 
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12) Empresa e fornecedores usam o contrato como ferramenta de solução de dúvidas e divergências? Cite um 

exemplo. 

13) Como se manifesta a competência interpessoal nos contatos entre o pessoal das firmas? (Por exemplo: você 

percebe um sentimento de identificação, boa vontade e abertura ao diálogo?) Em que situação isto fica 

demonstrado? 

 

 

DIMENSÃO COGNITIVA 

14) Os fornecedores e a Empresa, no desenrolar natural dos processos de relacionamento, compartilham 

informações técnicas para desenvolver operações, mesmo que isto não seja previsto em contrato ou pré-

combinado? Como ocorre e em que casos?  

15) São usados canais formais de comunicação pré-acordados e disponíveis para todos, para que a informação 

seja compartilhada freqüente e informalmente? Se sim, exemplifique. 

16) Empresa e fornecedores compartilham visão, planos e objetivos estratégicos? Cite um caso, se houver. 

17) Empresa e fornecedores compartilham equipamentos, instalações, projetos de engenharia, pessoal técnico 

ou outros recursos físicos? Exemplifique. 

18) Os fornecedores e a Empresa investem em qualificação e treinamento nas competências intrínsecas ao seu 

relacionamento? Exemplifique. 

19) Ocorrem casos de dependência tecnológica entre a Empresa e os fornecedores? Cite um caso exemplar. 

 

QUESTÕES RELATIVAS À FORMAÇÃO DE CAPITAL INTELECTUA L  

 
OPORTUNIDADE PROPICIADA PELA REDE PARA COMPARTILHAR  CONHECIMENTO   

20) Existem processos operacionais internos para capturar conhecimento disponível na rede, como, por 

exemplo, sistemas de gestão de conhecimento, relatórios de visita a fornecedores e exposições técnicas, 

dossiês técnicos dos fornecedores? Se, sim, descreva os principais. 

21) Os processos internos da infra-estrutura, bases de dados e sistemas de informação (por exemplo, ERP e 

outros softwares) recuperam e documentam o conhecimento oriundo da rede de fornecedores? Se sim, 

como isto ocorre? 

22) As normas e manuais técnicos internos ajustam-se aos processos desenvolvidos pelos fornecedores? Como? 
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23) As práticas de governança contemplam as relações com fornecedores (por exemplo, há processos de gestão 

compartilhada com os mesmos)? Se sim, exemplifique. 

 

APRENDIZADO PROPICIADO PELA REDE 

24) A rede propicia capacidade de inovação, direta ou indiretamente, traduzida por patentes, produtos 

inovadores ou novos processos aprendidos com os fornecedores? Cite casos relevantes. 

25) De modo geral, a rede de fornecedores possibilita a absorção de conhecimento de qualquer espécie e este 

conhecimento torna-se parte das competências da Empresa? Se sim, cite exemplos e descreva a sua 

percepção.  

26) Se há retenção de conhecimento oriundo dos fornecedores por parte da Empresa (por exemplo, para 

desenvolver novos produtos e processos internos), quais são os fatores que favorecem este aprendizado? 

Assinale e comente tais fatores, dentre os seguintes: 

(a) A qualificação ou a especialização do pessoal é adequada à retenção de conhecimento externo.  

(b) Existem processos de atração, retenção e desenvolvimento de profissionais que orientam a empresa a 

recuperar o conhecimento externo. 

(c) Há empregados com formação de mestrado e doutorado dedicados à recuperação e documentação de 

conhecimento oriundo de fontes externas. 

(d) Existem processos de gestão do conhecimento capazes de recuperar, documentar e disseminar o 

conhecimento absorvido de fontes externas. 

(e) Existe apoio ou fomento a programas acadêmicos ou Pesquisa & Desenvolvimento dedicados à 

recuperação de conhecimento oriundo de fontes externas.  
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ANEXO II: Questionário em Espanhol 

 

 

Cuestionario de Coleta de Datos: 

 

 
 

INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIO DE CASO SOBRE CAPITAL 
INTELECTUAL EN REDES DE PROVEEDORES 

 
 

 

FAENA PESQUISADA:  

UNIDAD DE ANÀLISIS:  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  

POSICIÓN:  

TIEMPO EN LA COMPAÑÍA:  

TELEFÓNO DE CONTACTO:  

E-MAIL:  

LOCALIDAD DE LA ENTREVISTA:  

FECHA:  

 

 

DATOS GENERALES DE LA RED DE PROVEEDORES 

• Cantidad media aproximada de proveedores de la Compañía (tomar los últimos dos años, como referencia):  

• Cantidad de proveedores con que el entrevistado se relaciona: 
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PREGUNTAS RELATIVAS AL CAPITAL SOCIAL EN LA RED  

 

DIMENSIÓN ESTRUCTURAL 

1) ¿La Compañía tiene proveedores con alta dependencia económica (más de la mitad de la facturación)? Cite 

algunos casos, si así fuera. 

2) ¿La compañía financia a los proveedores de alguna manera? Si positivo, cite un caso.  

3) ¿Los proveedores ajustan sus procesos a los standards requeridos por la Compañía (por ejemplo: proyectos 

de instalaciones y equipos, normas de calidad, seguridad, medio-ambiente)? Describir como. 

4) ¿Los proveedores invierten recursos financieros para capacitarse, dentro de las expectativas de la 

Compañía? Dar ejemplos.  

5) ¿Ocurren procesos formales de decisión compartida (por ejemplo: planificación de servicios, cálculo de la 

necesidad de recursos, definición del porcentaje de disponibilidad o de la calidad del servicio, interrupción 

o cambio del alcance contractual)? Describir un caso, si ocurre. 

6) ¿Tiene redundancia de la información, es decir, los sistemas de los proveedores se conectan a los que hay 

en la Compañía para la transferencia de datos? Si positivo, describir los casos más relevantes. 

7) ¿En alguno caso específico, ha ocurrido una intención explícita de absorber el conocimiento de los 

proveedores o de transmitir conocimiento a ellos? Si positivo, ejemplifique. 

 

DIMENSIÓN RELACIONAL  

8) ¿De manera general, los proveedores cumplen lo que prometen? (por ejemplo: calidad, fecha de entrega, 

nivel de servicio, costo), alimentando una percepción general de confiabilidad? Ejemplifique casos 

negativos si los hay. 

9) ¿Ocurre la discreción y la seguridad respecto a la información confidencial? Citar un caso de quiebra de 

confidencialidad, si ha ocurrido.  

10) ¿Cuándo ocurre una mejora del proceso o aumento de la productividad, cualquiera en la compañía, 

cualquiera en el surtidor, los beneficios son repartidos? ¿Cómo? Cite un ejemplo.  

11) ¿Hay flexibilidad, adaptabilidad y búsqueda del acuerdo común para solución de dudas y divergencias? 

Cite un ejemplo.  
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12) ¿La Compañía y los proveedores utilizan el contrato como herramienta para solución de dudas y 

divergencias? Cite un ejemplo.  

13) ¿Cómo se ha manifestado la capacidad interpersonal en los contactos con el personal de las firmas? (Por 

ejemplo: ¿usted percibe un sentimiento de identificación, de colaboración y de abertura al diálogo?) ¿En 

cuál situación esto se demuestra?  

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

14) ¿Los proveedores y la Compañía, en el desarrollo natural de los procesos de la relación, comparten 

información técnica para desarrollar operaciones, aún cuando esto no está previsto en el contrato o  

previamente convenido? ¿Cómo ocurre y en cuales casos?  

15) ¿Se utilizan canales formales de comunicación previamente convenidos y disponibles para todos, de modo 

que la información sea frecuentemente y informalmente compartida? Si positivo, ejemplifique.  

16) ¿La Compañía y los proveedores comparten la visión, planes y objetivos estratégicos? Cite un caso, si lo 

hay.  

17) ¿La compañía y los proveedores comparten el equipo, instalaciones, proyectos de ingeniería, personal 

técnico u otros recursos físicos? Ejemplifique.  

18) ¿Los proveedores y la Compañía invierten en la calificación y el entrenamiento del personal en las 

capacidades intrínsecas a su relación? Ejemplifique.  

19) ¿Ocurren casos de dependencia tecnológica entre la Compañía y los proveedores? Cite un ejemplo.  

 

PREGUNTAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN DE CAPITAL INTEL ECTUAL  

 

OPORTUNIDAD PROPICIADA POR LA RED PARA QUE SE COMPA RTA EL CONOCIMIENTO  

20) ¿Existen procesos operacionales internos para capturar conocimiento disponible en la red, como, por 

ejemplo, sistemas de gerencia del conocimiento, informes de visitas a los proveedores y exposiciones 

técnicas, informes técnicos de los proveedores? Si positivo, describir los principales.  

21) ¿Los procesos internos de la infraestructura, de las bases de datos y de los sistemas de información (por 

ejemplo, ERP y otros softwares) recuperan y documentan el conocimiento oriundo de la red de 

proveedores? Si positivo, ¿cómo esto ocurre?  
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22) ¿Las normas y los manuales técnicos internos se ajustan a los procesos desarrollados por los proveedores? 

¿Cómo?  

23) ¿Las prácticas de gobernanza contemplan las relaciones con los proveedores (por ejemplo, hay procesos de 

la gerencia compartidos con los mismos)? Si positivo, ejemplifique.  

 

APRENDIZAJE PROPICIADA POR LA RED  

24) ¿La red propicia la capacidad de innovación, directamente o indirectamente, traducida por patentes, 

productos innovadores ó nuevos procesos aprendidos con los proveedores? Cite casos relevantes.  

25) ¿De manera general, la red de proveedores hace posible la absorción del conocimiento de cualquier especie 

y este conocimiento se convierte como parte de las capacidades de la Compañía? Si positivo, cite ejemplos 

y describe su opinión.  

26) ¿Si hay retención de conocimiento oriundo de los proveedores por parte de la Compañía (por ejemplo, 

convertido para desarrollo de nuevos productos y procesos internos), cuales son los factores que favorecen 

esto? Señalar y comentar tales factores, entre los siguientes:  

(a) La calificación o la especialización del personal se ajusta a la retención del conocimiento externo. 

(b) Existen procesos para la atracción, la retención y el desarrollo de profesionales que orientan la 

Compañía para recuperar el conocimiento externo.  

(c) Hay empleados con la formación de Maestreado y Doctorado dedicados a la recuperación y a la 

documentación del conocimiento originado de las fuentes externas.  

(d) Hay procesos de gerencia del conocimiento capaces de recuperar, documentar y diseminar el 

conocimiento absorbido de las fuentes externas.  

(e) Existe apoyo ó fomento a programas académicos ó de Investigación y Desarrollo dedicados a la 

recuperación del conocimiento originado en fuentes externas. 
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ANEXO III: Questionário em Inglês 

 

 

Data Collection Questionnaire 

 

 

RESEARCH FOR CASE STUDY ON INTELLECTUAL CAPITAL ON 

THE SUPPLIERS NETWORK  

 
 

COMPANY RESEARCHED:  

UNIT OF ANALYSIS:  

INTERVIEWEE NAME:  

JOB TITLE:  

TIME IN COMPANY:  

TELEPHONE:  

E-MAIL:  

INTERVIEW’S LOCATION:  

DATE:  

 

 

GENERAL DATA ON SUPPLIERS NETWORK 

• Estimate the average number of company suppliers (take last two as reference) 

• Number of suppliers the interviewee deals: 
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QUESTIONS REGARDING SOCIAL CAPITAL ON THE NETWORK 

 

STRUCTURAL DIMENSION 

1) Are there suppliers with high economical dependency on the company (over half its revenue)? If so, cite a 

case. 

2) Does the Company finance its suppliers in any way? If so, cite a case. 

3) Do suppliers adjust their processes to the Company’s required standards (for instance, installation and 

equipment drawings, quality, safety and environmental standards)? Describe how. 

4) Do suppliers invest financial resources to capacitate themselves within Company expectations? Exemplify. 

5) Are there formal processes for shared decisions (e.g., services planning, resources dimensioning, definition 

from a service’s or product’s level of quality, interruption or change in contractual scope)? Describe a case, 

if any. 

6) Is there redundancy of information, i.e., are the supplier’s systems interlinked to the Company’s for data 

exchange? If so, describe the most relevant cases. 

7) Is there in any case that there is a explicit intent to absorb expertise from suppliers or to transmit knowledge 

to them? If so, exemplify. 

 

RELATIONAL DIMENSION  

8) Do suppliers generally deliver their promises (for instance: quality, deadlines, service level, cost), causing 

an overall trust perception? Exemplify negative cases, if any. 

9) Is there discretion and security regarding confidential information? Cite a case of confidentiality breach, if 

any. 

10) When there is a process or productivity improvement, be it the Company’s or the supplier’s, are the gains 

shared? How? Cite an example. 

11) Are there mutual flexibility, adaptability and search of common-ground understanding to solve doubts and 

divergences? Cite an example. 

12) Do both Company and supplier use the contract as tool for solving divergences and doubts? Cite an 

example. 
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13) How is the interpersonal competency at contact among both staffs manifested? E.g., do you realize any 

feelings of identification, goodwill and willingness towards dialogue? In what situation is this 

demonstrated? 

 

COGNITIVE DIMENSION 

14) Do Company and suppliers, throughout the natural flow of relationship processes, share technical 

information to develop operations, even though this lies neither in contract nor any previous arrangements? 

How does it occur and in what cases?  

15) Are there formal communication channels, pre-arranged and available for all, used so that information is 

frequently and informally shared? If so, exemplify. 

16) Do Company and suppliers share vision, plans and strategic objectives? If so, cite a case. 

17) Do Company and suppliers share equipment, facilities, engineering projects, technical staff or other 

physical resources? Exemplify. 

18) Do suppliers and the Company invest on qualification and training on intrinsic competencies to their 

relationship? Exemplify. 

19) Do cases of technological dependency between the Company and suppliers occur? Cite and exemplary 

case. 

 

QUESTIONS REGARDING THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL  CAPITAL  

 
OPPORTUNY OFFERED BY THE NETWORK FOR SHARING KNOWLE DGE 

20) Are there internal operational processes to gather knowledge available on the network like, for instance, 

knowledge management systems, reports on visits to suppliers or technical expositions, technical datasheets 

of the suppliers? If so, describe the most relevant. 

21) Do internal infrastructure processes, databases and information systems (such as ERP and other software) 

recover and document knowledge originated from the suppliers network? If so, how does it occur? 

22) Do internal standards and technical handbooks suit the processes developed by the suppliers? How? 

23) Do governance practices contemplate relationships with suppliers, e.g., shared management processes? If 

so, exemplify. 
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LEARNING PROMOTED BY THE NETWORK 

24) Does the network promotes innovation capacity, directly or indirectly, translated through patents, 

innovative products or new processes learned from suppliers? Cite relevant cases? 

25) Generally speaking, does the suppliers network allow knowledge adsorption of any sort and does this 

knowledge become part of the Company’s competencies? If so, cite examples and describe your perception. 

26) If the Company retains knowledge come from suppliers (e.g., to develop new products and internal 

processes), which are the factors that favor this knowledge? Mark and comment such knowledge, amidst 

the following: 

(a) Staff qualification or specialization is adequate for the retention from external knowledge. 

(b) There are processes of attraction, retention and development of professionals that lead the company to 

retrieve external knowledge. 

(c) There are employees with Master and Doctorate degrees dedicated to retrieving and documenting 

knowledge come from external sources. 

(d) That are processes of knowledge management capable of retrieving, documenting and spreading the 

knowledge come from external sources. 

(e) There is the support or promotion of academic programs dedicated to retrieve knowledge come from 

external sources. 
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