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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
O objetivo foi verificar a influência do desenho dos SCG na cooperação interorganizacional, 

moderada pelo nível de identificação de empresas com seu parque tecnológico. Investigação com 

abordagem quantitativa e pesquisa survey, analisou o relacionamento estabelecido entre organizações 

associadas e residentes ao Porto Digita (97) e ao Parque Tecnológico de São José dos Campos (90), 

que contou com a participação de 187 gestores. Para a análise foi utilizada a técnica de Modelagem 

de Equações Estruturais por análise multigrupo. Resultados demonstraram que as características 

informacionais dos SCG escopo e tempestividade tiveram influência direta na cooperação das 

organizações perante o relacionamento, caracterizada pela resolução conjunta de problemas e pela 

restrição quanto ao uso do poder. O efeito moderador da identificação na relação entre os SCG e a 

cooperação não foi confirmada em nenhum parque tecnológico. Contudo, foi observada a influência 

direta e moderada da identificação na promoção de comportamentos cooperativos em suas quatro 

dimensões. Isso sugere que, conforme as empresas participantes se sentem integrantes e pertencer ao 

relacionamento estabelecido com seu parque, cooperam com o relacionamento. A não confirmação 

do efeito moderador da identificação na promoção da cooperação leva à inferências, com parcimônia, 

de que os SCG voltados à relação interorganizacional não estão configurados de modo à maximizar 

comportamentos cooperativos que a relação tem a proporcionar. A análise multigrupo não demonstrou 

diferença significativa entre os dois parques, o que indica maior representatividade de tais resultados 

em relacionamentos com esta configuração. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cooperação em relacionamentos interorganizacionais ocorre quando os participantes 

operam em conjunto para atingir objetivos correlacionados (Mahama, 2006). Em diversas 

situações, a cooperação mútua pode ser o melhor cenário para todos os lados de uma relação 

(Axelrod, 1984). Os preceitos da Teoria da Cooperação trazem implicações às escolhas 

individuais e à configuração das organizações (Axelrod, 1984). Aspecto destacado em Teece 

(1992), que propõe que alianças de empresas devem ser configuradas de modo que as 

organizações se autofortaleçam. Com base nestas aferições, o reconhecimento da relevância da 

configuração das empresas e, entre empresas, como propulsor da cooperação abre 

possibilidades para presumir papel ativo do desenho dos SCG na cooperação.  

Heide e Miner (1992) recomendaram que estudos identificassem fatores que 

viabilizassem o desenvolvimento da cooperação interorganizacional. Mahama (2006) 

encontrou que os Sistemas de Controle Gerencial (SCG) definidos por processos de 

socialização e Sistemas de Mensuração de Desempenho influenciam algumas dimensões da 

cooperação interorganizacional. Das e Teng (1998) descrevem que a cooperação deve ser 

promovida e sustentada nas interações que constituem uma relação interorganizacional. Ding, 

Dekker e Groot (2010) recomendam que estudos busquem avançar nas pesquisas para melhorar 

o entendimento de pesquisadores e gestores sobre a gestão da cooperação entre empresas.  

Organizações que perpassam as fronteiras das atividades econômicas individuais trazem 

implicações para o controle gerencial dentro e particularmente entre empresas (Dekker, 2004). 

As formas de colaboração apresentam diversos desafios quanto à sua gestão (Coletti, Sedatole 

& Towry, 2005). A concepção dos SCG faz-se fundamental para a gestão e o desempenho de 
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relacionamentos interorganizacionais (Reusen & Stouthuysen, 2017), pois relacionamentos são 

estabelecidos em busca de resultados mutuamente benéficos conforme as partes desempenham 

cooperativamente atividades que criam valor (Dekker, 2004).  

O comportamento cooperativo é concebido na literatura como um construto 

unidimensional e multidimensional. No presente estudo, assume-se a premissa de que a 

cooperação interorganizacional é um fenômeno multidimensional, que inclui quatro dimensões: 

flexibilidade, compartilhamento de informações, resolução conjunta de problemas e restrição 

quanto ao uso do poder, construto delineado por Heide e Miner (1992). Com evidências 

empíricas, Mahama (2006) concluiu que a cooperação entre os membros de uma relação leva 

ao sucesso da parceria, e os SCG promovem a cooperação nas trocas entre os participantes. 

Luft (2016) aduziu que experimentos podem evidenciar que determinados controles 

promovem a cooperação, mas tais resultados precisam ser observados em contextos reais, o que 

reforça a relevância desta pesquisa em relacionamentos onde o contexto exerce influência. 

Neste estudo, presume-se que maior utilidade percebida das informações que compõem os SCG 

possibilita maior cooperação, estimulando a ‘cooperação pelo fornecimento de informações’, 

modalidade de promoção da cooperação (Luft, 2016). A taxonomia utilizada para definir o 

desenho dos SCG é a de Chenhall e Morris (1986), com base em quatro características 

informacionais, segregadas em: escopo, tempestividade, agregação e integração. Em que, 

mensura-se a presença das características informacionais nos SCG de determinado contexto.  

Conforme a visão relacional da cooperação interorganizacional, ela é determinada por 

interações contínuas e trocas entre os parceiros da cooperação, que estabelece sentimento de 

identificação social entre os participantes (Clauss & Spieth, 2016). A identificação 

organizacional é “uma forma de identificação social em que indivíduos definem a si mesmos 

em termos de sua participação em determinada organização” (Mael & Ashforth, 1992, p. 105). 

Quanto mais alguém se identifica com seu grupo, mais agirá conforme as perspectivas e os 

interesses do grupo em detrimento dos interesses individuais (Mael & Ashforth, 1992).  

Identidade individual, grupal e organizacional são formas de explorar e explicar 

diversos fenômenos sociais e organizacionais, o que não difere no contexto da colaboração 

entre empresas (Nach, Boudreau, & Lejeune, 2016). Conforme as organizações se tornam mais 

globalizadas, sistemas de informação interorganizacionais vão sendo mais demandados, com 

crescente nível de colaboração e comprometimento dos envolvidos, além de metas e objetivos 

compartilhados (Nach et al., 2016). A Contabilidade Gerencial, em especial o controle, detêm 

importância substancial para a gestão e o desempenho de relações interorganizacionais, e a 

estrutura que rege uma relação é geralmente um fator crítico para seu sucesso (Dekker, 2004). 

Frente às problemáticas e desafios reportados para a gestão da cooperação, propõe-se 

com base em Dukerich, Golden e Schortell (2002) que a Teoria da Identificação Organizacional 

pode fornecer uma lente teórica para o estudo. Visto que, pressupostos da Teoria da 

Identificação Organizacional permite visualizar a decisão de membros das organizações de 

cooperar (Dukerich et al., 2002). De acordo com Huemer, Becerra e Lunnan (2004), os 

processos de identificação criam uma identidade para um coletivo, seja uma empresa ou uma 

rede de empresas, e contribuem para que membros compartilhem do mesmo objetivo final. 

Pesquisas investigaram os efeitos da identificação organizacional com grupo, e 

encontraram que maior identificação leva a maior cooperação intragrupo, em Towry (2003). 

Brown, Sprinkle e Way (2017) observaram que maior percepção de resultados coletivos por 

membros das organizações intensifica comportamentos cooperativos intergrupo. Neste estudo, 

em contexto interorganizacional, propõe-se que a identificação interorganizacional reforça 

comportamentos cooperativos. A identificação interorganizacional representa a medida que 

uma organização se identifica com o relacionamento (Corsten, Gruen & Peyinghaus, 2011). 

Smith, Carroll e Ashford (1995) já alertavam sobre a necessidade de mais investigações 

para identificar as condições que promovem o surgimento da cooperação. A influência de 
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controles em relações de cooperação foi observada no estudo de Xu, Zhou, Xu e Li (2014), mas 

destacaram que a literatura ainda tem poucas evidências sobre como diferentes formas de 

controle influenciam a cooperação, principalmente em relacionamentos baseados em inovação. 

O presente estudo propõe os controles e a identificação como fatores que favorecem a 

cooperação entre organizações vinculadas a parques tecnológicos. Um relacionamento inserido 

em um contexto social sinérgico, caracterizado por não ter obrigações bem definidas, 

constituído por organizações na corrida pela inovação. 

Os parques agregam vários atores que o processo de inovação requer, por isso, é 

compreendido como um sistema local ou regional de inovação (Hoffman, Mais & Amal, 2010). 

Formam um complexo produtivo industrial concentrado e cooperativo, e de serviços de base 

científico-tecnológico, que agregam empresas que têm sua produção baseada em pesquisa 

tecnológica (ANPROTEC, 2018). Neste contexto observou-se a carência de estudos sobre as 

dinâmicas entre os atores do sistema formado pelos parques tecnológicos, que implicam na 

formação de relações interorganizacionais, que é o relacionamento investigado neste artigo.  

Relacionamentos interorganizacionais bem sucedidos podem ser atribuídos à 

cooperação entre as partes, ao grau de identificação interorganizacional, à formas alinhadas de 

geri-las (Das & Teng, 1988; Dekker, 2004; Clauss & Spieth, 2016; Reusen & Stouthuysen, 

2017). Com isso, o objetivo do estudo é verificar a influência do desenho dos Sistemas de 

Controle Gerencial na cooperação interorganizacional, moderada pelo nível de identificação de 

empresas com seu parque tecnológico. 

Contribui-se ao investigar uma relação interorganizacional com abordagem sociológica, 

ao investigar a configuração e consequentes do controle em relacionamentos entre empresas. 

Proporciona-se evidências de um novo modelo teórico à literatura, com a inclusão da 

identificação interorganizacional como variável interveniente. Inova-se ao trazer evidências do 

relacionamento estabelecido entre empresas residentes e associadas em parques tecnológicos à 

literatura dos SCG. Contribui-se ao proporcionar um maior entendimento sobre os 

determinantes da cooperação em parques tecnológicos. Pois têm-se poucos achados de países 

ainda emergentes na disputa por inovação (Schmidt et al., 2016).  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Com base na Teoria da cooperação, identificou-se que as relações devem ser 

estruturadas com a finalidade de promover interações frequentes e duradouras (Axelrod, 1984). 

Em relacionamentos interorganizacionais, enfrenta-se o desafio de contar com estruturas 

institucionais adequadas para que a cooperação surja (Teece, 1992). Na mesma linha, Williams 

(2005), ao investigar a influência de diferentes estruturas de redes interorganizacionais na 

cooperação, concluiu que, a estrutura estabelece algumas condições que afetam a predisposição 

e motivação de empresas cooperarem umas com as outras. Argumentos que levam à dedução 

de que o desenho dos SCG, como determinante de sua estrutura, influencia a cooperação em 

relacionamentos interorganizacionais. 

Quanto ao papel dos controles, no estudo de Das e Teng (1998) encontra-se que alianças 

de empresas utilizam-se de controles para assegurar o cumprimento de seus objetivos, em que, 

um controle eficaz promove a criação de um senso de confiança frente à cooperação entre 

parceiros. Mas, segundo Ding et al. (2010), a cooperação interorganizacional é difícil de ser 

gerida, evidenciando a importância de se desenhar e implementar práticas adequadas de 

controle gerencial para alinhar as trocas entre parceiros e, ao mesmo tempo, coordenar e alinhar 

atividades de gestão. Contudo, nem todos os mecanismos de controle são totalmente pertinentes 

ao gerir alianças de empresas, os que promoveram a cooperação no estudo de Das e Teng (1988) 

foram controles formais e sociais.  

  Existem diferentes abordagens sobre controles que podem levar à cooperação 

interorganizacional. Para Xu et al. (2014), de forma mais restrita, os controles são a formalidade 
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existente nestes acordos, que proporciona a identificação dos limites da cooperação, enquanto 

a definição mais ampla dos controles abrange medidas que perpassam os contratos formais, 

como a criação de uma cultura de cooperação. Os autores observaram que a cooperação 

universidade-empresa se dá principalmente pelos controles comportamentais, comparado aos 

controles de resultados. De outro lado, Coletti et al. (2005) examinaram os efeitos do controle 

na confiança e na cooperação em experimentos que simularam contextos colaborativos intra-

organizacional. Encontraram que um sistema de controle mais rígido pode aumentar a 

cooperação induzida pelo controle em ambientes onde há colaboração, e que os participantes 

cooperavam mais na condição com o sistema de controle (vs. sem sistema), sugerindo que este 

proporciona incentivos para levar à comportamentos cooperativos com seus parceiros.  

 O construto SCG definido por suas características da informação conforme postulado 

por Chenhall e Morris (1986), foi considerado no contexto interorganizacional em Velez et al. 

(2015) ao investigar empresas de exportação. O estudo confirmou que o escopo e a 

tempestividade dos SCG tiveram efeito positivo e significativo na qualidade do relacionamento, 

mais fortemente o escopo, sugerindo que a informações abrangentes e informações tempestivas 

fortalecem a relação. Resultados que levaram os autores a concluir que as características 

informacionais de controle desempenham um papel importante no desenvolvimento e 

manutenção das relações interorganizacionais a longo prazo. Ding et al. (2010) analisaram 

gestores de complexos cooperativos, notou-se que a maioria estavam bastante envolvidos nas 

atividades de gestão da cooperação, recebem com certa frequência informações gerenciais sobre 

o relacionamento cooperativo, e de vários tipos, em que, a informação financeira e não 

financeira mais detalhada foi a mais recorrente. Depreende-se dos resultados do estudo de Ding 

et al. (2010) que os gestores, geralmente envolvidos nas atividades de cooperação entre 

empresas, estão em um contexto caracterizado por um escopo amplo dos SCG e com alta 

tempestividade das informações compartilhadas entre as partes do relacionamento. 

 Mahama (2006) investigou a relação entre os SCG na cooperação interorganizacional. 

Os resultados indicaram relação direta e positiva entre o uso dos Sistemas de Mensuração de 

Desempenho e três dimensões da cooperação (compartilhamento de informação, resolução 

conjunta de problemas e flexibilidade) e dos processos de socialização apenas com o 

compartilhamento de informações. Para Dal Vesco e Beuren (2016), ao investigar os SCG da 

relação entre franqueador-franqueado, relacionamentos interorganizacionais envolvem a 

coordenação entre as partes relacionadas, que podem ter objetivos e interesses divergentes. Isso 

evidencia a importância dos controles para maior alinhamento e para assegurar que os objetivos 

globais sejam perseguidos. 

A literatura nos últimos anos evidenciou que a gestão da cooperação nas relações 

levaram a maior desempenho organizacional (Luft, 2016). Em revisão a estudos intra-

organizacionais, a autora delineia que os SCG formais podem dar passe para a cooperação 

baseada na confiança e reciprocidade, sustentando a importância da cooperação, como 

mecanismos baseados na informação e comunicação intensa. Com base nos estudos 

referenciados, postula-se que os SCG influenciam a cooperação em relacionamento 

interorganizacional (ex., Colleti et al., 2005; Williams, 2005; Mahama, 2006; Free, 2007; Xu 

et al., 2014; Velez et al., 2015; Dal Vesco e Beuren, 2016), que neste estudo é verificado no 

relacionamento estabelecido entre parques tecnológicos e organizações associadas. Assim, 

propõe-se a primeira hipótese do estudo: 

H1: Há influência positiva e direta do desenho dos SCG nas dimensões da 

cooperação interorganizacional. 

 O reconhecimento da existência de vínculos e relações sociais, além de econômicas, em 

uma relação interorganizacional constrói a identidade das partes e estabelece redes de 

comunicação abrangentes entre as empresas parceiras (Mahama, 2006). Conforme a visão 

relacional, em alianças de empresas, os resultados da cooperação são determinados pelas 
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interações e trocas entre os parceiros, que estabelecem níveis de identificação social (Clauss & 

Spieth, 2016). Chua e Mahama (2007) encontraram que Sistemas de Contabilidade Gerencial 

podem atuar para construir identidades dentro de uma relação interorganizacional. Os autores 

aduzem que a contabilidade auxilia na “construção de identidades sociais que, por sua vez, se 

tornam mais ligadas ao desenvolvimento de diferentes métricas sociais da contabilidade” (Chua 

& Mahama, 2007, p. 78). 

Tem-se evidências que indivíduos distribuídos aleatoriamente em grupos demonstraram 

sentimentos de diferença em relação aos que não estavam em seu grupo, e aumentar a 

cooperação intragrupo, o que levou Turner (1984) propor a existência de ‘grupos psicológicos’. 

Esses são definidos como sendo um conjunto de pessoas que compartilham da mesma 

identificação social ou se definem como membros da mesma categoria social (Ashforth & Mael, 

1989). Segundo Turner (1984) e Ashforth e Mael (1989), com base na Teoria da Identidade 

Social, um membro de um grupo psicológico não precisa necessariamente interagir com outros 

membros, é a sua percepção de integrante que o faz incorporar o status de membro do grupo.  

Teóricos da identidade social em nível organizacional de análise estabelecem que 

indivíduos definem a si mesmos pela sua participação em vários grupos (Dukerich et al., 2002). 

Segundo os autores, nem todos os membros da organização contribuem da mesma maneira, 

varia em função do quanto a organização serve como um grupo social para o membro, a 

identificação organizacional é elevada quando membros incorporam os valores e metas da 

organização para si. Dukerich et al. (2002), encontraram que a atratividade da identidade 

percebida e a força da identidade estava positivamente relacionada à identificação dos médicos 

com o sistema de saúde filiado, que refletiu positivamente ao comportamento cooperativo. 

Towry (2003) concluiu que a efetividade dos sistemas de controles depende do nível da 

identidade de equipe desenvolvido pelos membros, o cenário mais eficaz é o uso de sistemas 

de incentivos horizontais em grupos que apresentam forte identidade de equipe. Enquanto 

Brown et al. (2017) investigaram o processo que a identificação com o grupo afeta a cooperação 

e o desempenho intergrupo. Os autores confirmaram que a maior identificação com o grupo, 

têm efeitos positivos na propensão dos indivíduos se engajarem em cooperação intergrupo. A 

literatura demonstrou a possibilidade de desenvolvimento de sentimentos de identificação em 

diferentes níveis de análise. Huemer et al. (2004) trouxeram à literatura o conceito de 

identificação com a rede. Segundo os autores, os mecanismos de governança da rede atuam na 

promoção de sentimentos de integração dos membros, pois quando as metas são percebidas por 

seus membros como compatíveis, membros irão cooperar para sua consecução.  

Em relacionamento interorganizacional encontrou-se que uma identidade comum 

(compartilhada) entre empresas leva a uma maior cooperação e coesão na relação, por exemplo, 

encontrou-se que a identificação é a força subjacente à cooperação entre os parceiros 

interorganizacionais para superar os desafios que venham a surgir (Ireland & Webb, 2007). Nos 

estudos de Ireland e Webb (2007) e de Corsten et al. (2011), a identificação de fornecedores 

perante seus compradores foi constatada como um fator de vantagem relacional, que 

influenciou positivamente o compartilhamento de informações. Nach et al. (2018) investigaram 

a colaboração interorganizacional na análise intergrupo de projetos colaborativos, constataram 

que a identidade relacional leva ao desempenho intergrupal. Com base nos argumentos expostos 

na revisão da literatura sobre os três construtos do estudo, principalmente em evidências que 

trazem que identificação intensifica a cooperação, propõe-se a seguinte hipótese: 

H2: Há efeito moderador positivo da identificação interorganizacional na relação 

entre o desenho dos SCG e a cooperação interorganizacional. 

Com base no suporte empírico de estudos anteriores, propõe-se o modelo conceitual que 

norteia a presente investigação, ilustrado na Figura 1. 
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Nota: A linha pontilhada indica efeito moderador da variável identificação interorganizacional. 
Figura 1. Desenho teórico da pesquisa 
Fonte: Elaboração própria. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 População e amostra 

A população da pesquisa compreende empresas residentes e associadas a dois parques 

tecnológicos brasileiros. Parques tecnológicos constituem um complexo produtivo e de serviços 

de base científico-tecnológica, de caráter formal, concentrado e cooperativo, que agregam 

empresas com produção baseada em pesquisa e desenvolvimento (ANPROTEC, 2018). 

Complexos que estabelecem grande quantidade de vínculos com entidades de ensino, institutos 

de pesquisa, organizações, novos empreendedores, e órgãos governamentais da sua região. 

 A seleção da amostra iniciou-se com o mapeamento de parques tecnológicos vinculados 

a ANPROTEC, optou-se por investigar o Porto Digital de Recife e o Parque Tecnológico de 

São José dos Campos (PqTec São José). Por estarem entre os maiores do país, em termos de 

quantidade de empresas. A população deste estudo compreende 506 organizações, vinculadas 

ao Porto Digital (298) e ao Parque Tecnológico de São José dos Campos (208). Buscou-se 

estabelecer contato direto com gestores das empresas residentes e associadas a eles via rede 

profissional Linkedin.  

Das 298 empresas associadas ao Porto Digital, conseguiu-se enviar convite de conexão, 

ou por e-mail, para ao menos um gestor de 263 (88,26%) empresas associadas ao Porto Digital. 

Já no PqTec de São José, das 208, com 196 empresas (94,23%). Considerando ambos os 

parques, totalizou uma amostra de 459 organizações (90,71%). O questionário foi enviado para 

múltiplos informantes em cada empresa. Foram enviados 2.397 convites para integrar a rede 

Linkedin aos gestores das organizações do Porto Digital (1.071) e do PqTec de São José (1.236), 

de novembro de 2018 a janeiro de 2019. Obteve-se um total de 204 respostas, 17 incompletas, 

resultando em 187 questionários válidos, sendo 97 do Porto Digital, e 90 do PqTec de São José. 

A quantidade de respostas possibilitou a realização dos procedimentos estatísticos previstos. 

Conforme parâmetros de avaliação do tamanho da amostra para cada parque, adequada para 

análises com o tamanho do efeito de 0,15, nível de significância de α=0,05 e poder da amostra 

de 1-β=0,8, verificado no software G*Power (Faul, Erdfelder, Buchner & Lang, 2009). 

Quanto às empresas, classificaram-se em residentes, localizadas dentro da área do parque, 

e associadas, localizadas no cluster do parque, dentro da cidade, ou na região do parque. Em 

relação ao Porto Digital, a maior parte dos respondentes trabalham dentro do parque 

tecnológico, 66 (68,04%), seguido de empresas associadas ao parque 31 (31,96%). Ao passo 

que no PqTec São José, as residentes não são a maioria, em que 44 (48,89%) dos respondentes 

trabalham dentro do parque, 46 (51,11%) em empresas associadas. 

 

3.2 Mensuração dos construtos e procedimentos de análise dos dados 

A pesquisa de levantamento foi realizada com questionário direcionado à gestores das 

organizações vinculadas aos parques tecnológicos da amostra, para aferir sua percepção sobre 

a configuração dos SCG no que concerne à relação interorganizacional, adaptado de Chenhall 

e Morris (1986), o nível de identificação interorganizacional com o parque, de Mael e Ashforth 

Desenho dos Sistemas de 

Controle Gerencial 
Escopo 

Agregação 

Tempestividade 

Integração 

Cooperação 

interorganizacional 

Compartilhamento de informações 

Flexibilidade 

Resolução conjunta de problemas 

Restrição ao uso do poder 

H2+ 

H1+ 

Identificação 

interorganizacional 
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(1992), e a presença das dimensões de cooperação no relacionamento, de Heide e Miner (1992). 

Questionário composto por assertivas acessadas em escala tipo Likert ancoradas de 7 pontos. 

Nos procedimentos de análise fatorial, todas as assertivas apresentaram índices de 

confiabilidade e adequação de amostragem satisfatórios (Fávero & Belfiore, 2017). Os 

agrupamentos teóricos do estudo, agruparam os elementos dos SCG definidos por Chenhall e 

Morris (1986) em dois componentes principais: escopo e tempestividade (α= 0,869), e 

agregação e integração (α= 0,928). Quanto a identificação, conforme a escala de Mael e 

Ashforth (1992), foi confirmada sua unidimensionalidade (α= 0,870). As dimensões da 

cooperação interorganizacional trazidas por Heide e Miner (1992) formaram duas variáveis 

latentes, a flexibilidade e o compartilhamento de informações (α= 0,896), e a resolução conjunta 

de problemas e restrição quanto ao uso do poder (α= 0,875). 

No software SmartPLS, três ferramentas foram utilizadas para executar a análise da 

Modelagem de equações estruturais do modelo proposto: (i) o algoritmo PLS concluído, que 

estima os coeficientes de caminho parâmetros do modelo de modo a maximizar a variância das 

variáveis dependentes; (ii) o bootstrapping, utilizado para determinar o erro-padrão das 

estimativas dos coeficientes para então avaliar a significância estatística dos coeficientes de 

caminho, realizado para ambos grupos observados e também proporciona estimativas de 

diferenciação entre os grupos; (iii) o blindfolding, técnica de reutilização de amostras que utiliza 

as estimativas do modelo para predizer a parte omitida (Hair et al., 2016). 

A amostra engloba dados de empresas vinculadas a dois parques tecnológicos. Devido 

às especificidades dos relacionamentos de cada parque, o estudo realiza a análise multigrupo 

na estimação do modelo proposto, simultaneamente no SmartPLS. A análise multigrupo 

permite ao pesquisador testar diferenças de resultados do mesmo modelo estrutural, estimados 

em diferentes grupos de respondentes, para verificar a existência de diferenças significativas de 

resultados do mesmo modelo aplicado em dois grupos (Hair, Hult, Ringle, & Sarsted, 2017). 

Segundo Hair et al. (2017) a principal preocupação quando se compara coeficientes de 

caminhos entre grupos é assegurar que as medidas dos construtos são invariantes entre os 

grupos. Procedeu-se a análise multigrupo por fatores e observou-se as cargas externas das 

assertivas (construtos reflexivos). As assertivas que demonstraram diferença de fatores com 

nível de significância a 5% na comparação entre os parques foram excluídas do modelo, o que 

implicou na exclusão de duas assertivas. A invariância das medidas do modelo de mensuração 

é confirmada, o que permite comparar o coeficiente de caminhos estimado entre os grupos, 

assegurando a estabilidade do modelo em amostras diferenciadas (Hair et al., 2017). 

A identificação interorganizacional é a variável moderadora do estudo, espera-se que 

influencie a força de efeitos principais dentro do modelo (Baron & Kenny, 1986), relação SCG-

cooperação. A moderação no modelo estrutural ocorre quando a variável moderadora altera a 

força ou até mesmo a direção da relação entre duas variáveis no modelo (Hair et al., 2017). 

Segundo Hair et al. (2016), visto que a variável moderadora é contínua, aferida por múltiplas 

assertivas mensuradas por escala tipo Likert, o efeito da moderação é obtido pela análise por 

termo de interação. 

Para verificação do viés de não respostas das medidas, aplicou-se o teste de fator único 

de Harman (Podsakoff, MacKenzie & Podsakoff, 2003). Na análise fatorial exploratória, 

nenhum fator isolado apareceu, e o primeiro componente representou apenas 39,10% da 

variância total, ficando abaixo do limiar comum de 50%, conforme pressupostos trazidos por 

Podsakoff et al. (2003). Sugere-se que os dados não estão sendo afetados por variância de 

método comum. São verificadas possíveis distorções na amostra pelo teste do viés de não 

resposta. Em que, ao testar diferenças entre as respostas de dois grupos (primeiros e últimos 

respondentes), interpreta-se que os respondentes tardios sejam semelhantes aos que optaram 

por não participar da pesquisa (Wåhlberg & Poom, 2015). Neste sentido, aplicou-se o teste t 

por amostras independentes e compararam-se as respostas das assertivas do estudo entre os 
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primeiros 20% dos respondentes com os últimos 20%. Resultados não indicaram diferenças 

significativas (ao nível de significância de 5%) entre os respondentes, indicando a não 

existência de viés de não respostas. 

 

4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Modelo de mensuração 

Para a Modelagem de Equações Estruturais, inicia-se pela verificação do modelo de 

mensuração, que analisa a confiabilidade individual e composta, a validade convergente e 

discriminante dos construtos, para atestar a validade do modelo de mensuração (Hair et al., 

2016). Procedimentos realizados em cada parque tecnológico, demonstrado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Validade do modelo de mensuração 

 AVE CR Alfa 1 2 3 4 5 

Porto Digital (n=97)         

1. Escopo - Tempestividade 0,513 0,862 0,864 0,716     

2. Agregação - Integração 0,598 0,922 0,922 0,862 0,773    

3. Identificação Interorganizacional 0,571 0,835 0,837 0,386 0,317 0,756   

4. Flexibilidade - 

Compartilhamento de informações 
0,630 0,894 0,895 0,461 0,435 0,430 0,794  

5. Resolução conjunta de problemas 

- Restrição quanto ao uso do poder 
0,532 0,845 0,852 0,445 0,326 0,409 0,854 0,729 

PqTec São José (n=90)         

1. Escopo - Tempestividade 0,559 0,882 0,879 0,748     

2. Agregação - Integração 0,649 0,936 0,936 0,912 0,805    

3. Identificação Interorganizacional 0,696 0,900 0,900 0,525 0,546 0,834   

4. Flexibilidade- Compartilhamento 

de informações 
0,632 0,895 0,895 0,432 0,393 0,680 0,795  

5. Resolução conjunta de problemas 

- Restrição quanto ao uso do poder 
0,627 0,902 0,895 0,393 0,335 0,600 0,984 0,792 

Nota: Os elementos diagonais representam as raízes quadradas da variância média extraída (AVE). Os elementos 
fora da diagonal representam as correlações entre as variáveis latentes. 
AVE= Validade discriminante (>0,50); CR= Confiabilidade composta (>0,70); Alfa de Chronbach (>0,70). 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Inicialmente, verifica-se a confiabilidade dos indicadores, é recomendado valor superior 

a 0,70, mas as cargas que apresentam valores entre 0,40 e 0,70 só devem ser removidas se a 

exclusão levar a um aumento da AVE e da CR (Hair et al., 2016). As cargas dos indicadores 

em um estudo multigrupo devem ser atestadas para cada assertiva em cada grupo analisado. 

Seguiram-se os pressupostos estabelecidos por Hair et al. (2016), excluíram-se todas as cargas 

menores que 0,5 em ao menos um grupo, e abaixo de 0,6 nos dois grupos, que levou à exclusão 

de duas assertivas do escopo, uma da identificação, do compartilhamento de informações, da 

resolução conjunta de problemas, e da restrição quanto ao uso do poder. 

 Analisaram-se também a confiabilidade da consistência interna, por meio das 

intercorrelações das assertivas analisadas (alfa de Cronbach >0,70), e a confiabilidade 

composta (CR >0,70), que indica que as assertivas, em seu conjunto são confiáveis. Em todas 

as variáveis latentes do modelo proposto e para os dois parques tecnológicos obtiveram-se 

coeficientes considerados bons e excelentes, conforme Hair et al. (2016). Assegura-se, portanto, 

a consistência interna das variáveis do modelo do estudo. A validade convergente testada pela 

variância média extraída verifica quanto, em média, as assertivas estão correlacionadas com 

suas respectivas variáveis, e os valores recomendados por Hair et al. (2016) é superior ou igual 

a 0,50. Em ambos os parques podem-se atestar a validade convergente das variáveis, indicando 

que, em média, a variável explica mais da metade da variância de seus indicadores.  

 A validade discriminante é geralmente avaliada pelo critério de Fornell e Larcker, em 

que os valores das raízes devem ser maiores que as correlações entre as variáveis (Hair et al., 
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2016). Este critério não pode ser atestado neste estudo, para as variáveis dos construtos SCG e 

da cooperação, que tiveram correlações superiores do que a raiz quadrada da AVE, nos dois 

parques. Que representa uma limitação do presente estudo, mas como ambas mensuram o 

mesmo construto e não são testadas relações entre elas, procedeu-se à análise dos dados 

conforme as segregações da análise fatorial exploratória. Visto que, a análise Variance Inflation 

Factors, confirmou a ausência de multicolinearidade no modelo (Hair et al., 2016).  

 

4.2 Modelo estrutural 

Para testar o modelo estrutural, em que demonstram-se os coeficientes de caminho para 

examinar as hipóteses da pesquisa, executou-se a análise multigrupo (MGA) com a técnica de 

bootstrapping, que possibilitou a análise dos dois parques e das diferenças entre os caminhos 

(Hair et al., 2016). Primeiro testou-se a relação da variável moderadora como independente na 

variável dependente, e depois a relação do termo de interação com a variável independente 

(Henseler & Fassott, 2010). Na Tabela 2, apresentam-se os resultados dos coeficientes do 

modelo estrutural de cada parque e a comparação trazida na análise multigrupo (PLS-MGA).  
 

Tabela 2. Validação do modelo estrutural 

 

Porto Digital (n=97)  PqTec São José (n=90)  PLS-MGA 

Path 
T 

value 
P value Path 

T 

value 
P value 

 
Dif. P value 

ES-TE → FL-CI 0,190 1,264 0,206  0,241 1,413 0,158  0,050 0,597 

ES-TE → RC-RP 0,366 2,485 0,013  0,276 1,867 0,062  0,091 0,335 

AG-IN → FL-CI 0,192 1,321 0,187  -0,034 0,232 0,817  0,227 0,136 

AG-IN → RC-RP -0,059 0,380 0,704  -0,059 0,637 0,524  0,036 0,430 

IID → FL-CI 0,232 2,167 0,030  0,465 4,217 0,000  0,233 0,935 

IID → RC-RP 0,235 2,187 0,029  0,414 3,449 0,001  0,179 0,866 

ES-TE x IID→ FL-CI -0,115 0,536 0,592  -0,270 1,292 0,196  0,155 0,279 

ES-TE x IID→ RC-RP -0,183 0,736 0,462  -0,351 1,559 0,119  0,169 0,286 

AG-IN x IID→ FL-CI -0,029 0,178 0,859  0,066 0,381 0,703  0,095 0,661 

AG-IN x IID→ RC-RP 0,081 0,478 0,633  0,179 0,915 0,360  0,098 0,647 
Nota: ES = Escopo; TE = Tempestividade; AG = Agregação; IN = Integração; IID = Identificação 
interorganizacional; FL = Flexibilidade; CI = Compartilhamento de informações; RC = Resolução conjunta de 
problemas; RP = Restrição quanto ao uso do poder. 
PLS-MGA = análise multigrupo do modelo estrutural. Dif.= Coeficientes estruturais - diferença (|Porto Digital - 
PqTec São José|); P-value da MGA= Valores de p (Porto Digital vs. PqTec São José). 
R2  = Porto Digital (FL-CI= 0,294; RC-RP= 0,275); PqTec São José (FL-CI= 0,482; RC-RP= 0,391). 
Q2 = Porto Digital (FL-CI= 0,171; RC-RP=0,119). PqTec São José (FL-CI= 0,285; RC-RP= 0,240). 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

Na hipótese H1 presume-se efeito direto dos componentes do desenho dos SCG nas 

dimensões da cooperação interorganizacional, relação confirmada apenas para o escopo e 

tempestividade das informações proporcionadas pelo parque tecnológico nos comportamentos 

cooperativos das organizações classificados pela resolução conjunta de problemas e a restrição 

quanto ao uso do poder no relacionamento. Assim, confirma-se a H1 para estas dimensões, no 

Porto Digital (0,366, p<0,05) e no PqTec de São José (0,276, p<0,10). Desse modo, atesta-se 

que o desenho dos SCG, definido por suas características informacionais, leva à 

comportamentos cooperativos no relacionamento interorganizacional estabelecido entre as 

organizações e seus parques tecnológicos. Esses resultados fornecem evidências para a não 

rejeição da H1, no que se refere a influência direta do desenho dos SCG, mensurado pelos 

componentes escopo e tempestividade, na cooperação interorganizacional, refletida pelas 

dimensões resolução conjunta de problema e restrição quanto ao uso do poder.  

A primeira hipótese do estudo implicou em quatro relações, entre os dois componentes 

dos SCG nas duas variáveis de cooperação, apenas a relação destacada acima foi confirmada. 

Portanto, resultados empíricos das organizações investigadas indicaram que não há influência 

direta do escopo e tempestividade dos SCG na flexibilidade e compartilhamento de informações 
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para nenhum dos dois parques (p>0,10). Que demonstra a multidimensionalidade da 

cooperação, formada pelas quatro dimensões trazidas por Heide e Miner (1992). Quanto a 

influência das características dos SCG em que se mensura o nível de agregação e integração de 

informações proporcionadas pelos parques às organizações associadas e residentes, não se pode 

confirmar influência destes elementos dos SCG na cooperação, agrupadas em flexibilidade e 

compartilhamento de informações e, resolução conjunta de problemas e restrição quanto ao uso 

do poder. Confirma-se, diferenças entre as duas variáveis que compõem o desenho dos SCG 

definidos pelas quatro características informacionais trazidas por Chenhall e Morris (1986). A 

análise multigrupo nestas relações não apresentou valores significativos, portanto não se atesta 

diferença entre os dois parques tecnológicos nas relações de SCG-cooperação (p<0,95). 

Para testar a hipótese H2, a variável moderadora é tratada como uma variável 

independente no modelo estrutural. Confirmou-se a influência positiva e significativa da 

identificação em ambas variáveis da cooperação. Na relação da identificação 

interorganizacional na flexibilidade e compartilhamento de informações, confirmou-se efeito 

direto no Porto Digital (0,232, p<0,05), e mais fortemente no PqTec de São José (0,465, 

p<0,01). A influência da identificação na resolução conjunta de problemas e restrição quanto 

ao uso do poder também foi confirmada no Porto Digital (0,235, p<0,05) e no PqTec de São 

José (0,414, p<0,01), e os grupos não se mostraram significativamente diferentes. Portanto, 

encontrou-se influência positiva e significativa da identificação nas duas variáveis da 

cooperação, que representam suas quatro dimensões, nos dois parques tecnológicos. 

Ao analisar os resultados conjuntos da identificação nos dois grupos de dimensões da 

cooperação interorganizacional, pode-se afirmar que em relacionamentos estabelecidos entre 

organizações e parques tecnológicos, a identificação das organizações com o relacionamento 

que elas fazem parte, as influenciam a se engajarem em comportamentos cooperativos de 

diversas maneiras, nas quatro dimensões trazidas por Heide e Miner (1992). E para o PqTec de 

São José houve maior influência da percepção de identificação interorganizacional em 

comportamentos cooperativos em termos de magnitude e de significância estatística. 

Na hipótese H2, presumiu-se moderação positiva da identificação interorganizacional 

na relação entre os componentes do desenho dos SCG e as dimensões da cooperação, buscou-

se atestar que o efeito positivo do desenho dos SCG na cooperação seria intensificado pelo grau 

de identificação suscitado na relação, por parte das organizações em relação ao seu parque. Tal 

análise implicou na criação de quatro efeitos moderadores, em que se tinha o produto da relação 

escopo e tempestividade dos SCG e a identificação interorganizacional (i) na flexibilidade e 

compartilhamento de informações, (ii) na resolução conjunta de problemas e restrição quanto 

ao uso do poder. Tais relações não se mostraram significativas nem positivas nos dois parques. 

Buscou-se identificar a influência do produto da agregação e integração das informações com 

a identificação interorganizacional, (iii) na flexibilidade e compartilhamento de informações, e 

(iv) na resolução conjunta de problemas e restrição quanto ao uso do poder. Nenhuma equação 

obteve significância estatística ao nível de 10%. A análise multigrupo não atestou diferenças 

entre os dois grupos nestas relações. Dado a não confirmação de significâncias estatísticas do 

efeito moderador na relação, as inferências são limitadas. Portanto, ao analisar as relações de 

moderação, rejeita-se a hipótese H2 nos dois parques tecnológicos investigados 

Para atestar a validação das variáveis, traz-se o coeficiente de determinação de Pearson 

(R2). Os valores de R2 indicam que a flexibilidade-compartilhamento de informações é 

explicada pelo modelo em 29,40% no Porto Digital e 48,2% no PqTec São José, 

consubstanciando a validade preditiva do modelo. A resolução conjunta de problemas-restrição 

quanto ao uso do poder é explicada em 27,5% no Porto Digital, e 39,1% no PqTec São José. 

Atesta-se a validade preditiva do modelo em ambos os relacionamentos, em que as variáveis 

do desenho dos SCG e a identificação interorganizacional trazem explicações moderadas no 

Porto Digital e altas no PqTec de São José à variação das dimensões da cooperação nos parques. 
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A Relevância Preditiva (Q2) do modelo, avalia quanto o modelo se aproxima do que se esperava 

dele (acurácia do modelo), e como critérios de adequação, devem ser obtidos valores maiores 

que zero (Hair et al., 2016). Todos os valores são aceitáveis para ambos os parques, e mostram 

que o modelo estrutural aplicado ao PqTec São José reflete um pouco mais a realidade. 

 

4.3 Discussão dos resultados 

Delineiam-se algumas discussões passíveis de serem extraídas dos principais achados 

da investigação empírica. Para ilustrar os resultados que confirmaram significância estatística, 

elaborou-se a Figura 2, com o modelo final do estudo, por parque tecnológico. 

 

 
Nota: *p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01. Os valores descritos na figura referem-se aos coeficientes de caminho. 
Figura 2. Resultados por Parque Tecnológico 
Fonte: elaboração própria. 

 

A hipótese H1 presumia relação direta e positiva do desenho dos SCG na cooperação 

interorganizacional. Ao propor que a configuração dos SCG dos parques tecnológicos 

percebidos pelas organizações vinculadas a eles leva a comportamentos cooperativos no 

relacionamento, conseguiu-se confirmar tal relação no que se refere ao impacto do escopo (foco 

e abrangência de informações) e da tempestividade das informações prestadas em 

comportamentos cooperativos pelas organizações nas dimensões resolução conjunta de 

problemas e restrição quanto ao uso do poder, no Porto Digital (0,366, p<0,05) e no PqTec de 

São José (0,276, p<0,10). Isso possibilita aceitar a hipótese H1 para estas dimensões nos dois 

parques investigados. Os indícios são mais fortes no Porto Digital, mas tal relação não 

apresentou diferenças significativas de um parque para o outro, segundo a análise multigrupo.  

Com base nos dados empíricos, pode-se confirmar que o escopo das características da 

informação do parque tecnológico, que se refere ao foco e quantificação das informações 

proporcionadas, conjuntamente com a tempestividade dos SCG, que que se refere à frequência 

e velocidade de informações oportunas compartilhadas entre as empresas (Chenhall & Morris, 

1986), levam à comportamentos cooperativos. Caracterizados pela resolução conjunta de 

problemas, empenho mútuo ao determinar e realizar as necessidades da relação, em que as 

organizações buscam trabalhar de maneira colaborativa para resolver problemas que venham 

surgir no parque (Mahama, 2006). Também em comportamentos cooperativos, em que avalia-

se a percepção sobre o quanto o parque abstêm-se de explorar suas organizações, em que, 

declina-se de ganhos a curto-prazo advindos de custos elevados à elas (Heide & Miner, 1992).  

O nível de agregação e integração das informações dos SCG no relacionamento, que 

representa quanto as informações são agregadas e prestadas em diversos períodos de tempo 

entre as partes da relação, e quanto as informações proporcionadas pelos SCG estão integradas 

e consideram os efeitos das decisões (Chenhall & Morris, 1985) entre elas,  na resolução 
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conjunta de problemas e restrição quanto ao uso do poder, a relação não foi confirmada. O 

efeito do escopo-tempestividade e agregação-integração das informações dos SCG nas 

dimensões da cooperação flexibilidade e compartilhamento de informações não foi confirmado, 

o que traz evidências para assumir diferentes papéis dos componentes dos SCG e das dimensões 

da cooperação como variáveis latentes separadas, não como construto único neste estudo.  

Denota-se que a cooperação refletida pela flexibilidade e compartilhamento de 

informações não é determinada pelos SCG do parque, assim, infere-se que seja decorrente de 

especificidades da relação das organizações com os parques. Em geral, tais relações não são tão 

próximas nas atividades cotidianas das organizações. Portanto, não se deve exigir que as 

organizações compartilhem informações e que se adaptem a possíveis mudanças de forma tão 

nítida e com tanta frequência como em relacionamentos interorganizacionais com maior nível 

de interdependência, como na cadeia de suprimentos, em que se exige colaboração em 

atividades corriqueiras, por exemplo, parcerias diretamente ligadas à operação das empresas.  

 Os resultados da H1 seguem a mesma linha do estudo de Velez et al. (2015), que 

investigaram as características da informação de Chenhall e Morris (1986) e seus reflexos na 

qualidade do relacionamento entre exportadora e intermediária. O estudo encontrou efeito 

principalmente do escopo e da tempestividade na qualidade percebida do relacionamento, em 

que, encontraram efeito significativo apenas destas duas características informacionais na 

cooperação entre as partes (Velez et al., 2015). Isso demonstra que a cooperação, mesmo 

analisada em outro relacionamento e com um construto unidimensional, já trouxe evidências 

que é suscitada pelo escopo e tempestividade das informações, corroborando com os autores.  

Mahama (2006), em relação comprador-fornecedor, encontrou efeito do Sistema de 

Mensuração de Desempenho em três dimensões da cooperação, exceto na restrição quanto ao 

uso do poder. Demonstra-se que, de alguma forma, os parques tecnológicos têm isso bem 

definido, que pode ser reflexo de um relacionamento mais horizontal (sem hierarquia bem 

definida). Mahama (2006) encontrou que os sistemas influenciam no alto compartilhamento de 

informações, para a redução da assimetria informacional, e configurados de forma a habilitar 

comportamentos flexíveis frente à possíveis mudanças. Neste trabalho, acredita-se que tais 

problemas não sejam tão frequentes nem tão percebidos no relacionamento dentro dos parques, 

se comparado às exigências de um relacionamento de cadeia de suprimentos, que são 

configurados para atividades operacionais e contato direto, o que levou os SCG dos parques 

não terem sido configurados de modo à estimular atividades cooperativas nestas dimensões.  

Aceitou-se a proposição de que os SCG levam à cooperação das organizações 

vinculadas com o seu parque, contribui-se para uma linha de pesquisa em um relacionamento 

interorganizacional novo à literatura de controles. Em investigação da relação indústria-

universidade, Xu et al. (2014) encontraram que a cooperação é estimulada pelo uso de 

mecanismos de controle. Ding et al. (2010) encontraram que gestores geralmente utilizavam 

informações sobre o desempenho (financeiras e não financeiras) da relação como um todo, e de 

informações recebidas com certa frequência para gerir a cooperação, tais características são 

compreendidas como escopo e tempestividade dos SCG neste estudo. Além de que, tais 

resultados coadunam com estudos que se utilizaram de abordagem experimental, como Coletti 

et al. (2005), onde a cooperação é induzida pelo controle em contextos colaborativos.  

Verificou-se os impactos da identificação no relacionamento entre empresas e seu 

parque tecnológico. O construto identificação alicerçado em teorias sociais e organizacionais 

traz diversas possibilidades de nível de análise, no contexto interorganizacional, verificou-se a 

possibilidade de indivíduos se identificarem com o relacionamento interorganizacional 

(Corsten et al., 2011) ou com seu parceiro (Ireland & Webb, 2007). Buscou-se averiguar o 

quanto a organização se identifica com este relacionamento interorganizacional, o quanto ela 

se percebe como integrante e pertencer ao relacionamento estabelecido com seu parque 

tecnológico. Para testar os efeitos desta variável moderadora, primeiramente precisou-se atestar 
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a relação direta desta variável (como independente) na variável dependente. Foi confirmada a 

influência positiva e significativa da identificação interorganizacional em comportamentos 

caracterizado pela flexibilidade, que refere-se à predisposição das empresas em se adaptarem à 

eventuais mudanças no relacionamento, ao compartilhamento de informações destas empresas 

com o parque, no Porto Digital (0,232, p<0,05) e, com maior magnitude, no PqTec de São José 

(0,464, p<0,001). Percepções de identificação interorganizacional das organizações residentes 

e associadas aos parques tecnológicos implicam em comportamentos cooperativos, 

caracterizados pela predisposição em compartilhar as responsabilidades de problemas que 

venham a surgir e pelo uso moderado do poder pelo parque perante as organizações do Porto 

Digital (0,232, p<0,05) e, mais intensamente, do PqTec de São José (0,465, p<0,01).  

A Teoria da Identificação Social (Tajfel & Turner, 1986), assim como a Teoria da 

Cooperação (Das & Teng, 1988), postulam que a identificação e a cooperação são altamente 

dependente de seu contexto. Que torna mais relevante a investigação destes construtos em 

parques tecnológicos, porém, resultados seguiram - em geral - a mesma linha de estudos em 

outros relacionamentos colaborativos. A influência direta da identificação interorganizacional 

na cooperação também foi verificada em estudos anteriores. Por exemplo, em uma cadeia de 

suprimentos, Ireland e Webb (2007) encontraram efeitos da identidade comum entre as 

empresas, com maior cooperação e coesão dentro do grupo. Corsten et al. (2011) encontraram 

na relação comprador-fornecedor que a identificação interorganizacional leva a criação de 

padrões de comportamento positivos à relação, como o compartilhamento de informações, o 

que realça a importância de gestores buscarem formas de influenciar processos de identificação 

interorganizacional. Resultados também confirmados na relação estabelecida por organizações 

associadas e vinculadas a seu parque tecnológico. 

A hipótese H2 previa efeito moderador positivo na relação dos SCG com a cooperação, 

que implicou no teste de quatro efeitos moderadores. Nenhuma destas relações foi confirmada, 

portanto, rejeitou-se a H2. Tal indica que a identificação interorganizacional não influencia na 

intensidade e nem significativamente na direção da relação entre o desenho dos SCG na 

cooperação, mas influencia diretamente na cooperação. Desse modo, confirma-se que a 

identificação percebida pelas organizações no contexto social em que sua organização está 

vinculada aos parques tecnológicos, levam à comportamentos cooperativos que se refletem nas 

quatro dimensões da cooperação propostas.  

Em estudos teórico-empíricos, observou-se que os Sistemas de Contabilidade Gerencial 

podem atuar de maneira importante na construção de identidades dentro de uma relação 

interorganizacional (Chua & Mahama, 2007). E que os mecanismos de governança do 

relacionamento atuam na promoção de sentimentos de integração por parte dos membros em 

relação ao relacionamento, pois quando as metas são percebidas por seus membros como 

compatíveis, supõe-se que eles irão cooperar para sua consecução (Huemer et al., 2004). E 

também, em evidências que mostraram que a efetividade dos sistemas de controles depende do 

nível da identidade de equipe desenvolvido por seus membros (Towry, 2003). E que, pelo 

sentimento de identificação social, as pessoas se percebem psicologicamente vinculadas aos 

propósitos do grupo, partilhando do mesmo objetivo final (Mael & Ashforth, 1992). Esperava-

se que os SCG, enquanto mecanismos de governança, controle e gestão do relacionamento 

estabelecido nos parques tecnológicos, se alinhados aos objetivos e interesses das organizações 

vinculadas, levariam à cooperação, que seria intensificada pela maior percepção de 

identificação interorganizacional, o que não foi observado nesse artigo.  

Com os resultados da pesquisa, infere-se com parcimônia que os SCG do 

relacionamento estão desalinhados com a identificação interorganizacional no processo de 

promoção da cooperação. Reconhece-se que as formas de colaboração apresentam desafios a 

serem geridos (Coletti et al., 2005), pois, a concepção dos SCG de maneira adequada é 

fundamental para a gestão e o desempenho de relacionamentos interorganizacionais (Reusen & 
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Stouthuysen, 2017). Especula-se que os resultados obtidos pelo termo de interação entre os 

componentes do desenho dos SCG junto à identificação estejam desalinhados, pois tanto na 

literatura quanto no presente estudo, são construtos que levam à cooperação, e que estão inter-

relacionados. Construtos que, se apresentassem certo alinhamento, poderiam contribuir para 

intensificar a promoção da cooperação interorganizacional, ao promover comportamentos que 

instigam favorecer a maximização de benefícios ao relacionamento.  

 

5 CONCLUSÕES 

O presente estudo propôs e testou um modelo teórico com foco em fatores que levam à 

cooperação interorganizacional, motivado pela crescente onda de vínculos colaborativos nas 

organizações e devido à dificuldade de gerir tais colaborações, com vistas em desempenharem 

comportamentos cooperativos. A cooperação é, em sua essência, o objetivo de acordos 

interorganizacionais e, ao propor fatores que têm potencial de promover tais comportamentos, 

presume-se maiores possibilidades de relacionamentos bem sucedidos. Realizou-se tal 

investigação no relacionamento estabelecido entre empresas associadas e residentes com seu 

parque tecnológico, configuração colaborativa em ascensão no Brasil, e ainda incipiente nas 

investigações em contabilidade.  

Apesar de relações interorganizacionais serem bastante contextualizadas, tornando cada 

contexto único (Das & Teng, 1998), o estudo conseguiu construir premissas com base em 

achados de pesquisas realizadas em diferentes contextos e níveis de análise, e, ao final, 

corroborar alguns de seus resultados (p. ex., Dukerich et al., 2002; Towry, 2003; Huemer et al., 

2004; Coletti et al., 2005; Mahama, 2006; Corsten et al., 2011; Xu et al., 2014; Velez et al., 

2015). Para o construto desenho dos SCG adotou-se a taxonomia trazida por Chenhall e Morris 

(1986), que os definem por suas características informacionais, originalmente definido e 

mensurado para o contexto organizacional, e adaptado por Velez et al. (2015) em 

relacionamento interorganizacional, assim como neste estudo. Apresentam-se evidências ao 

questionamento de Anderson et al. (2015), de se os frameworks de controle gerencial se 

adequam ao contexto de alianças. Os autores atestaram a extensão de outros três frameworks, e 

demonstra-se a possibilidade de fazê-lo com a taxonomia dos SCG de Chenhall e Morris (1986).  

Ao identificar a configuração dos SCG e a cooperação nos parques tecnológicos, os seus 

componentes e dimensões agruparam-se em duas variáveis latentes, que delineou a análise do 

estudo deste modo. Que demonstra que eles explicam potencialmente fenômenos comuns no 

contexto dos parques tecnológicos. Isso confere uma abordagem única à presente investigação, 

ao mesmo tempo que instiga novas pesquisas. Avaliou-se a disponibilidade de características 

informacionais nos SCG dos parques tecnológicos, resultados indicaram presença moderada a 

baixa. Que pode ser reflexo de relacionamentos com baixa interdependência. Avaliou-se a 

cooperação com base no construto quadrimensional trazido por Heide e Miner (1992). Esses se 

revelaram presentes nos dois parques, com níveis moderados a altos. E a identificação, ao 

mensurar o quanto a organização se sente integrante e pertencer ao parque, obteve-se níveis de 

identificação moderadas a altas, em maior grau no Porto Digital. Que demonstra um panorama 

e caracteriza o relacionamento estabelecido entre empresas e seu parque tecnológico, em que 

verifica-se menor presença dos SCG percebidos na relação, se comparado à relacionamentos 

mais formalizados e com mais interdependência, cooperativo em todas suas dimensões, e 

caracterizado por sentimentos de identificação das organizações perante seu parque. 

Na verificação da influência da configuração dos SCG dos parques tecnológicos nas 

atitudes cooperativas das organizações vinculadas, denota-se que os componentes dos SCG: 

escopo e tempestividade levam à comportamentos cooperativos das organizações; 

categorizados por comportamentos onde há senso de responsabilidade compartilhada frente à 

problemas que venham surgir na relação; e também ao senso de que as partes do relacionamento 

se restringem de exercer poder, em situações em que o parque tenha a possibilidade de tirar 
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proveito às custas das organizações vinculadas. Tal relação foi mais fortemente confirmada no 

Porto Digital do que no PqTec de São José. Essa diferença pode advir de fatores contextuais de 

cada parque, das especificidades das organizações de sua amostra, em que as do Porto Digital 

são em sua maioria residentes, que infere-se ter o potencial de gerar maior proximidade e pela 

configuração do parque, que é um dos mais consolidados do Brasil. 

Contribui-se para a linha de investigação por encontrar resultados distintos dos 

componentes dos SCG em diferentes dimensões da cooperação interorganizacional. Traz-se 

resultados mais específicos sobre quais componentes dos SCG têm maiores possibilidades de 

promover a cooperação no relacionamento e qual tipo de cooperação está sendo direcionada. 

Velez et al. (2014) também encontraram impacto apenas do escopo e tempestividade dos SCG 

na cooperação interorganizacional, o que leva à concluir, na mesma linha dos autores, que nem 

todas as características da informação dos SCG são igualmente importantes e influenciam do 

mesmo modo a cooperação interorganizacional, informações tempestivas e com escopo mais 

abrangente exercem papéis fundamentais na relação, pois reforçam diretamente a cooperação. 

Com base em estudos que encontraram reflexos positivos de sentimentos de 

identificação com determinado contexto social na cooperação (p. ex., Ireland & Webb, 2007; 

Corsten et al., 2011; Brown et al., 2017), propôs-se o efeito moderador da identificação, com 

vistas a intensificar esta relação. Ao analisar o efeito moderador da identificação 

interorganizacional das empresas associadas e residentes na relação entre o desenho dos SCG 

e a cooperação com o parque tecnológico, seu efeito não foi confirmado. Indica que o 

sentimento de identificação interorganizacional não intensifica os resultados positivos do 

impacto dos SCG nas dimensões da cooperação.  

Apesar de não ter sido encontrada influência indireta (efeito moderador) da identificação 

interorganizacional, encontraram-se resultados com coeficientes moderados e significativos da 

percepção de identificação interorganizacional diretamente nas quatro dimensões da 

cooperação no Porto Digital e, mais fortemente, no PqTec de São José. Argumenta-se que 

conforme as organizações se sentem parte integrante de seu parque tecnológico, mais elas 

exercem comportamentos cooperativos. Resultados que corroboram com achados dos estudos 

que investigaram a identificação em contexto interorganizacional, de que a  identificação é a 

força subjacente à cooperação entre parceiros (Ireland & Webb, 2007), e que a identificação no 

relacionamento leva ao compartilhamento de informações (Corsten et al., 2011). O que 

demonstra a importância do reconhecimento de vínculos e relações sociais nos relacionamentos 

entre empresas (Mahama, 2006).  

Conclui-se com parcimônia que os SCG do relacionamento não estão alinhados com a 

identificação interorganizacional no processo de promoção da cooperação. Esse achado é 

relevante, pois a concepção dos SCG de maneira adequada leva à gestão e ao desempenho de 

relacionamentos interorganizacionais (Reusen & Stouthuysen, 2017). Visto que a utilidade de 

controles em relacionamentos interorganizacionais reside em alinhar os objetivos individuais 

aos do relacionamento, infere-se que pela moderação não ter sido confirmada sinaliza possíveis 

desalinhamentos na concepção dos SCG dos parques. Em outras palavras, os SCG dos parques 

tecnológicos investigados não estão contribuindo para promover a cooperação de modo a 

maximizar seus benefícios, principalmente no que se refere ao nível de integração e agregação 

das informações, que mesmo diretos não favorecem a cooperação. Destaca-se a importância de 

relacionamentos terem certo alinhamento entre a gestão (SCG) com as percepções de 

identificação interorganizacional das organizações perante ao relacionamento. 

Este artigo investigou dois parques tecnológicos, o que possibilitou observar diferenças 

de resultados, que poderiam ser explicados pelas especificidades do contexto, e não apenas pelo 

tipo de relacionamento investigado. Em termos gerais, não foram encontradas diferenças 

substanciais entre os parques pesquisados, pois as relações não apresentaram diferenças 

multigrupo significativas e, principalmente, pelas relações confirmadas em um parque terem 
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sido confirmadas no outro, assim como as não confirmadas. Isso traz indicativos de que tais 

resultados têm potencial de representar a realidade de outros parques tecnológicos brasileiros.  
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