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RESUMO 

PETTER, R.R.H. Estimativa do Retorno Financeiro da Participação de Empresas em 

Redes de Cooperação Horizontal – Um Modelo Probabilístico.  2016. 122 f. Tese 

(Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, Porto Alegre, 2016. 

 

Esta tese apresenta um modelo para mensuração probabilística do retorno financeiro gerado 

pela participação de micro e pequenas empresas em redes de cooperação horizontal (RCH). 

Esta pesquisa pretende atender uma lacuna técnica informacional da literatura no que tange a 

modelos para mensuração econômica/financeira dos benefícios gerados pela participação 

destas empresas em RCH, bem como a identificação do volume e interdependência destes 

benefícios sobre seu faturamento. Para tanto, por meio de uma revisão sistemática de 

literatura, foi realizado um levantamento dos benefícios passíveis de mensuração 

econômica/financeira em função da participação de empresas em RCH. Identificaram-se dois 

conjuntos de ganhos compostos por três blocos de benefícios, sendo estes desdobrados em 

sete benefícios estruturados por dezesseis construtos, formando assim a base teórica do 

modelo. A partir desta base teórica, os itens de mensuração capazes de traduzir os constructos 

de benefícios foram mapeados. Propôs-se então um ciclo da gestão financeira para empresas 

participantes de RCH, que se traduziu como base operacional do modelo. Como principal 

resultado do modelo obtêm-se o valor médio e a distribuição de probabilidade do retorno 

financeiro dos dois conjuntos de ganhos, por meio de três opções estratégicas de incorporação 

do retorno à estrutura financeira da empresa. A aplicação do modelo deu-se por meio de um 

teste piloto numa pequena empresa do setor moveleiro participante de uma RCH. 

 

Palavras-chave: Retorno econômico/financeiro, Redes de Cooperação Horizontal, 

Coopetição. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

PETTER, R.R.H. Estimated Financial Return of Companies Participation in Horizontal 

Cooperation Networks - A Probabilistic Model. 2016. 122 f. Thesis (Doctorate in 

Production Engineering) - Postgraduate Program in Production Engineering, Federal 

University of Rio Grande do Sul - UFRGS, Porto Alegre, 2016. 

 

This thesis presents a model for probabilistic measure of the financial return generated by the 

participation of micro and small companies in Horizontal Cooperation Networks (HCN). This 

research aims to answer a technical informational gap observed in the literature regarding 

models for measuring economic / financial benefits generated by the participation of these 

companies in HCN, considering the volume and interdependence of these benefits on 

company revenues. To achieve the objectives, through a systematic review of literature, the 

benefits subject to economic / financial measures due to the participation of companies in 

HCN were collected. Two sets of gains, comprised by three benefits blocks, which are 

compounds by seven benefits structured by sixteen constructs were identified, forming the 

theoretical basis of the model. From this theoretical basis, the items of measurement capable 

of translating constructs into benefits were mapped. Then a cycle of financial management for 

companies participating in HCN was proposed, which was reflected as the operational basis 

of the model. The main result of the model was the obtainment of the average value and the 

probability distribution of the financial return – for the two sets of gains, through three 

strategic options for incorporation of earnings in the company financial structure. The model 

application was carried out by a pilot test conducted in a small company of the furniture 

sector that participates in a HCN. 

 

Keywords: Economic/financial return, Horizontal Cooperation Networks, Coopetition.
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

O constante aumento dos níveis de competitividade global, impulsionado por 

quadros econômicos mais instáveis e imprevisíveis, desencadeia desafios inéditos e de maior 

complexidade aos modelos de atuação empresarial, forçando as organizações a se 

desenvolverem e evoluírem a ponto de criarem seus próprios métodos de gestão e estruturas 

competitivas. 

Esse cenário de instabilidade econômica e, consequentemente, mercadológica força a 

flexibilização e adaptabilidade dos sistemas de produção e administração das organizações de 

micro e pequeno portes a gerarem soluções em produtos de maior qualidade, adaptabilidade e 

aplicabilidade, a um preço menor, porém com custos de produção mais elevados (HEAVEY; 

MURPHY, 2012). 

Já em médias e grandes empresas, tal instabilidade mercadológica pouco afeta sua 

competitividade, pois é absorvida com mais facilidade devido à maior escala e capacidade 

organizacional tanto de produção quanto administrativa, bem como do maior domínio de seu 

mercado como mencionado por Wegner et al. (2015).  

No entanto, em relação as micro e pequenas empresas (MPE), por possuírem escala, 

estrutura organizacional, estrutura de produção e domínio de mercado reduzidos, o impacto da 

instabilidade mercadológica pode facilmente colocá-las em um processo de luta pela 

sobrevivência, comprometendo sua competitividade (WEGNER et al., 2015). 

Esta desvantagem sofrida pelas MPE vem sendo enfrentada através da formação de 

parcerias com base em cooperação interfirmas, que tem se configurado como uma estratégia 

eficiente (LAZZARINI, 2007). Essas parcerias, chamadas de redes de cooperação horizontal 

(RCH), fundamentam-se em acordos de colaboração que têm por objetivo a solução de 

problemas comuns às empresas parceiras (BALESTRIN et al., 2008; FIOL et al., 2011; 

WEGNER et al., 2015). 

Provan et al. (2007) e Wegner e Antonello (2012) descrevem que as redes 

horizontais estruturam-se sob acordos de cooperação de longo prazo, que permitem o 

desenvolvimento de estratégias conjuntas de operação. Estas estratégias resultam diretamente 

na geração de vantagens competitivas, compensando a defasagem que as empresas possuíam 

isoladamente. 
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Embora incipientes no Brasil, a formação de redes de cooperação horizontal está 

fortemente consolidada em países europeus como a Alemanha, Espanha e Itália. No caso da 

Alemanha, onde não são necessariamente redes horizontais, mas acordos com base na 

cooperação, já são realizados há mais de um século, sendo possível citar mais de 320 redes, 

gerando uma movimentação financeira na casa dos 350 milhões de euros anualmente 

(VELTMANN, 2009). 

Já a Espanha possui cerca de 350 redes do setor varejista, envolvendo mais de 46.000 

empresas de pequeno e médio portes. Estas redes representam cerca de 7% do PIB daquele 

país (ANCECO, 2015). Em relação à Itália, as redes concentram-se na região Nordeste do 

país e são casos clássicos de pura cooperação interfirmas, estruturando a referência do molde 

atual das RCH que atuam com base na coopetição (FIOL et al., 2011). 

No caso do Brasil, de acordo com o SEBRAE (2012), foram estabelecidas cerca de 

1.000 RCH de micro e pequenas empresas em pouco mais de dez anos. Estas redes 

corroboram com grande parte dos 53,4% do PIB do setor de comércio, 22,5% do PIB 

industrial e 36,3% do PIB do setor de serviços que são gerados por MPEs, que passaram a ser 

consideradas como as principais geradoras de riqueza do Brasil no setor do comércio 

(SEBRAE, 2014). 

Apesar da expressiva colaboração das RCH na economia brasileira, Wegner et al. 

(2015) apontam que, num período de quatro anos, aproximadamente 250 redes dissolveram-se 

em função das dificuldades para manterem-se competitivas. Ou seja, mesmo com o poder de 

geração de competitividade potencializado pela rede, essas não obtiveram a consolidação 

necessária, principalmente por dificuldades atreladas ao entendimento da dinâmica e gestão 

da rede, bem como visibilidade dos resultados gerados pela atuação em rede. Aspectos como 

estes, são fatores que vêm gerando a dissolução de um expressivo número de redes horizontal 

no sul do Brasil, como mencionado por Bortolaso et al. (2012). 

Partindo destes pressupostos, estudos como os de Hansen & Oliveira (2009), Zeng et 

al. (2010), Heavey & Murphy (2012), Wegner & Antonello (2012), Park et al. (2014), 

Wegner et al. (2015) dentre diversos outros, propõem ferramentas e modelos para a avaliação 

e diagnóstico de RCH, visando entender e desenvolver os processos de geração e 

potencialização de diferenciais competitivos e resultados obtidos por meio da atuação em 

redes horizontais. 

Porém, o ferramental que vêm sendo desenvolvido na grande maioria destes estudos, 

atem-se à análise de desempenho estratégico de redes, através da mensuração e análise de 

níveis de maturidade, níveis de confiança interfirmas e níveis de desenvolvimento 
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competitivo, cooperativo e coopetitivo, apresentando outputs de difícil interpretação e 

aplicabilidade operacional nas MPE da rede. 

Essa observação revela uma lacuna em relação à proposição de ferramental para 

mensuração do desempenho de RCH, que possuam maior tangibilidade na apresentação dos 

outputs, bem como menor complexidade estrutural e prática e de leitura mais próxima ao 

nível operacional como informações de ordem econômico/financeiras. 

Diante do exposto, chega-se ao seguinte questionamento: como estimar o retorno 

financeiro da participação de micro e pequenas empresas em redes de cooperação horizontal – 

RCH? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta tese é o desenvolvimento de um modelo probabilístico para 

estimar o retorno financeiro da participação de micro e pequenas empresas em redes de 

cooperação horizontal – RCH. 

Para alcançar o objetivo geral enunciado, o trabalho foi norteado pelos objetivos 

específicos listados a seguir: 

a) Estabelecer, com base na literatura, os benefícios e constructos mensuráveis 

econômica/financeiramente, gerados pela participação de micro e pequenas empresas em 

redes de cooperação horizontal; 

b) Mapear, com base no plano de contas de empresas participantes de RCH, os itens 

financeiros que vinculam-se aos constructos previamente estabelecidos; 

c) Propor uma estrutura de gestão financeira otimizada expondo a absorção do 

retorno econômico/financeiro da participação de micro e pequenas empresas em RCH; 

d) Com base na estrutura previamente proposta, desenvolver uma lógica para gerar a 

estimativa probabilística do retorno financeiro gerado pela participação de micro e pequenas 

empresas em RCH fundamentada nos itens, constructos e benefícios estabelecidos; 

e) Realizar teste piloto do modelo numa empresa participante de rede de cooperação 

horizontal. 
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1.3 JUSTIFICATIVA DOS OBJETIVOS 

Autores como Chassagnon (2014) e Zeng et al. (2015) relatam o aumento do 

interesse acadêmico no estudo das redes de cooperação horizontal (RCH) em função da 

grande potencialidade que essa estratégia de atuação empresarial possui na geração de 

vantagens competitivas e benefícios às empresas participantes. 

Entretanto, os estudos que propõem avaliar estas vantagens e benefícios estão se 

distanciando do nível operacional, o que diminui o valor que os mesmos podem oferecer às 

empresas participantes da rede. Tal distanciamento é devido à grande complexidade para a 

operacionalização das informações geradas, que possuem valor estratégico para a gestão e 

evolução da empresa na atuação em rede horizontal.  

Ainda, devido ao distanciamento citado, os gestores das empresas atuantes em RCH 

possuem pouca ou nenhuma noção do impacto dos resultados sobre a estrutura financeira de 

sua empresa, ainda menos da dimensão positiva ou negativa deste impacto. O modelo desta 

tese apresenta uma solução para esse problema, propondo uma estrutura lógica para 

construção e identificação desta noção, convertendo-a numa resposta probabilística tangível 

financeiramente. 

Zeng et al. (2015) menciona o interesse das empresas na possibilidade de avaliações 

que consigam quantificar os ganhos financeiros de sua participação numa RCH. Em função da 

estrutura organizacional reduzida, comum nas micro e pequenas empresas que atuam em 

RCH, a tradução de outputs em uma linguagem simplificada – por exemplo, como é o caso 

das informações econômico/financeiras relacionadas ao faturamento, lucro, custos, despesas 

de operação e etc. – facilita a interpretação e utilização dos resultados da avaliação 

econômica/financeira. 

Do ponto de vista acadêmico da proposta, a avaliação econômico/financeira dos 

benefícios gerados a uma empresa por sua participação numa RCH não foi identificada na 

literatura consultada no desenvolvimento desta tese, que partiu do trabalho de Bengtsson & 

Kock (1999). 

Não obstante, outro fator academicamente relevante trata-se da considerável redução 

da subjetividade, comum à análise de RCH, obtida pelo modelo proposto. Tal subjetividade 

apresenta-se como um dos problemas na mensuração dos reais ganhos/retornos, tanto em 

termos cooperativos (inovação, conhecimento, etc.) como, principalmente, em termos 

econômico/financeiros, uma vez que um dos principais objetivos da formação de uma rede 
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horizontal, constituída por MPE, é a sobrevivência dos associados. Leia-se sobrevivência: 

conseguir manter-se ativo, produtivo e lucrativo. 

 

 

1.4 ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO TRABALHO 

O desenvolvimento desta tese deu-se por meio de uma pesquisa de natureza aplicada, 

tendo em vista seu interesse prático para empresas participantes de redes de cooperação 

horizontal – RCH. Também, classifica-se como uma pesquisa descritiva e exploratória, uma 

vez que, de acordo com Gil (2010), este tipo de pesquisa têm por objetivo a descrição das 

características da população estudada e permite ainda um planejamento consideravelmente 

flexível, podendo assumir particularidades de uma pesquisa bibliográfica. 

O enquadramento supracitado dá-se em função à discussão dos atributos particulares 

e intrínsecos às RCH e pelo abrangente portfólio bibliográfico que fundamenta a proposição 

do modelo. 

Em relação à abordagem desta pesquisa, trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa, 

que se deve à utilização de métodos como o Delphi para coleta e organização de opiniões e 

métodos de análise probabilística como Simulação de Monte Carlo, gerada por meio do 

software @Risk, para o tratamento e leitura de dados econômico/financeiros. O detalhamento 

desta abordagem é feita na descrição metodológica do capítulo 3. 

No que diz respeito ao método de pesquisa empregado na construção da tese, 

utilizou-se o Design Science Research (DSR) que, com base no entendimento do problema de 

pesquisa, têm por objetivo a construção e avaliação de artefatos com capacidade de 

transformação de situações, convertendo-as em cenários melhores ou desejáveis 

(HOLMSTROM et al., 2009; DRESCH et al., 2015). 

Salienta-se que o método científico que rege o desenvolvimento da Design Science 

Research é o método Abdutivo que, segundo Dresch et al. (2015, p. 62), “consiste em estudar 

fatos e propor uma teoria para explicá-los”.  

Este método atende ao objetivo desta tese, que é a proposição de um modelo para 

estimar o retorno financeiro da participação de MPE em RCH, designado pela sigla 

MAFPERCH, caracterizando-se como o artefato da pesquisa. Ainda, Dresch et al. (2015) 

mencionam que a DSR é um método utilizado no desenvolvimento de pesquisas que visam a 

diminuição da distância entre a teoria e prática, sendo esta uma das principais intenções do 

MAFPERCH. 
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A execução da Design Science Research proposto por Dresch et al. (2015) é 

composto pelas etapas apresentadas na figura 1. Assim, as etapas foram alinhadas e aplicadas 

por meio dos capítulos desta tese. A descrição das etapas e dos capítulos da tese são 

apresentadas a seguir.  

 

Figura 1 – Etapas do Design Science Research 

Fonte: Adaptado de Dresch et al. (2015). 
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Capítulo 1: Introdução: expõe as considerações inicias em torno de redes de 

cooperação horizontal formadas por micro e pequenas empresas, além do tema e problema 

desta pesquisa, seguido dos objetivos e sua justificativa. Por fim apresenta a estrutura e 

procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da tese. Este capítulo caracteriza 

a primeira e segunda etapas da DSR. 

Atribui-se à primeira etapa da DSR a seção 1.1, que contextualiza o problema de 

pesquisa. No que diz respeito a esta etapa, que consiste na Identificação do Problema, Dresch 

et al. (2015, p. 126) a descrevem, entre outros aspectos, como a etapa onde o pesquisador 

expõe seu interesse para “solução de problema prático ou para uma classe de problemas”, que 

é o caso da proposição do MAFPERCH, para o problema específico da mensuração dos 

resultados gerados pela participação em RCH. 

Já para a segunda etapa do DSR (Conscientização do Problema), atribui-se as seções 

1.2 e 1.3 que expõem, respectivamente, os objetivos da pesquisa e as justificativas de sua 

relevância. Esta segunda etapa trata, de acordo com Peffers et al. (2006) e Dresch et al. 

(2015), da compreensão do problema e sua relevância tanto acadêmica quanto de aplicação. 

Capítulo 2: Referencial Teórico: expõe uma revisão de literatura em torno das redes 

de cooperação horizontal – RCH, apresentando sua origem e principais particularidades, bem 

como conceitua e explana em torno da coopetição, conjunto de ações que estrutura a base da 

atuação em RCH. O capítulo apresenta ainda uma revisão das principais vantagens da 

participação de empresas em redes horizontais e algumas particularidades em relação à 

proposições de métricas, modelos, ferramentas e metodologias para mensuração destas 

vantagens. Destaca-se que este capítulo corrobora a segunda etapa da DSR. 

Capítulo 3: Modelo proposto – MAFPERCH: apresenta o modelo para análise do 

retorno financeiro da participação de empresas em redes de cooperação horizontal, proposto 

por esta pesquisa. A proposição do modelo foi organizada em duas partes, onde cada parte 

consiste numa seção do capítulo 3 desta tese. Ainda, o capítulo 3 engloba a terceira, quarta, 

quinta, sexta e sétima etapas da DSR, sendo a execução delas distribuídas nas seções do 

capítulo, conforme explicado a seguir. 

Seção 3.1 – Base teórica para o modelo: a seção descreve a base teórica-conceitual 

para análise do retorno financeiro gerado pela participação de empresas em redes de 

cooperação horizontal. Em relação ao tipo de abordagem teórica-conceitual de pesquisa, 

Miguel et al. (2012, p. 65) mencionam que se trata de uma proposição fundamentada em 

“discussões conceituais a partir da literatura, revisões bibliográficas e modelagens 

conceituais”.  
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Para tanto, a técnica utilizada na construção da base teórica foi é a de revisão 

sistemática de literatura, norteado pela métrica proposta por Tranfield et al. (2003), onde 

foram mapeados os ganhos passíveis de mensuração econômica/financeira gerados pela 

participação de empresas em RCH. A revisão sistemática de literatura caracteriza a terceira 

etapa da DSR, que tem por objetivo permitir ao pesquisador acessar grande parte das 

informações necessárias para o desenvolvimento do artefato, consequentemente, para 

resolução do problema (DRESCH et al., 2015). 

Ainda, esta seção engloba a quarta etapa da DSR (identificação dos artefatos e 

configuração das classes de problemas), quando mapeia os possíveis ganhos da participação 

de empresas em RCH, sendo considerados artefatos da etapa nesta tese, os ganhos e seus 

desdobramentos identificados. 

Seção 3.2 – Estrutura operacional do modelo – Base operacional: seção que expõe a 

construção da análise dos ganhos econômico/financeiros gerados pela participação de 

empresas em RCH. Seu desenvolvimento baseou-se na abordagem combinada quali-

quantitativa, em função da utilização do método Delphi (qualitativo) e Simulação de Monte 

Carlo (quantitativa). 

O Método Delphi foi aplicado no mapeamento e definição dos itens de mensuração 

capazes de traduzir os ganhos/benefícios gerados pela participação de MPE em RCH. Já o 

método de Simulação de Monte Carlo (via software @Risk) foi aplicado no tratamento de 

dados da mensuração econômico/financeira dos ganhos gerados através dos ganhos/benefícios 

supracitados. 

A abordagem quali-quantitativa justifica-se inicialmente através da colocação de 

Miguel et al., (2012), quando esses descrevem uma situação que exige primeiramente uma 

abordagem qualitativa, que é o caso do modelo proposto. Ainda, 

“[...] esta situação acontece quando a abordagem qualitativa é utilizada 

primeiramente para identificar variáveis, construtos, taxonomias e até mesmo teorias a serem 

testadas, bem como para ajudar a identificar itens e escalas de medição para o 

desenvolvimento de instrumentos de pesquisa quantitativos” (MIGUEL et. al., 2012, p. 60). 

A colocação de Miguel et al. (2012) explana à realidade da construção do modelo 

proposto nesta tese. Isso porque foi necessária uma pesquisa de literatura com objetivo de 

mapear os ganhos gerados qualitativamente via ações coopetitivas, para posteriormente serem 

quantificados e mensurados financeiramente nas empresas participantes de RCH. 

Não obstante, outro aspecto da abordagem quali-quantitativa presente é a 

flexibilidade de tradução da opiniões e informações de natureza qualitativa em 
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números/valores, tornando possível analisá-las e classificá-las. Esta tradução é possível no 

modelo através da identificação dos itens de mensuração, capazes de leitura 

econômico/financeira dos benefícios gerados pela participação da empresa numa RCH. Estes 

itens são provenientes do plano de contas de empresas. 

Esta seção constitui a quinta, sexta e sétima etapas da DSR, onde o modelo 

MAFPERCH resultante caracteriza o artefato proposto, previsto pela terceira etapa que trata 

da proposição de artefatos para resolver o problema específico. Também, a quinta e sexta 

etapas, respectivamente: projeto do artefato e desenvolvimento do artefato, foram 

contempladas nesta seção, que explica os meios para operacionalização e tratamento 

matemático das informações geradas na aplicação do MAFPERCH. 

Capítulo 4: Aplicação do modelo proposto: este capítulo foi dividido em duas seções 

conforme seguem. 

Seção 4.1 – Teste piloto do modelo: apresenta a aplicação piloto do modelo com 

objetivo de testá-lo numa empresa participante de RCH. O teste piloto caracterizam a sétima 

(avaliação do artefato) e oitava (explicitações das aprendizagens) etapas da DSR. 

O teste foi realizado em uma pequena empresa do setor moveleiro, fabricante de 

móveis e portas de alto padrão e sob encomenda (sob medida). A execução do teste piloto 

deu-se através da aplicação questionários de diagnóstico aos gestores da empresa em questão, 

por meio de entrevistas estruturadas. 

Seção 4.2 – Considerações sobre o uso prático do modelo: apresenta as principais 

considerações e observações resultantes do teste do modelo. Ainda, aponta quais as 

particularidades, limitações e potencialidades do modelo em seu uso prático, caracterizando 

assim a décima etapa da DSR (conclusões). 

Capítulo 5: Considerações finais: apresenta as principais contribuições e conclusões 

da pesquisa, e caracteriza-se como a décima primeira (generalização para uma classe de 

problemas) e décima segunda (comunicação dos resultados) etapas do DSR. 

Referências e Apêndices: expõem as referências bibliográficas utilizadas por esta 

tese, bem como as estruturas para coleta de informações para alimentação do modelo proposto 

nesta tese. 

A estrutura global do desenvolvimento desta pesquisa está ilustrada na Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura global da tese 

Fonte: Autoria própria. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 REDES DE COOPERAÇÃO HORIZONTAL - RCH 

Anterior a discussão específica da tipologia de RCH, faz-se relevante mencionar a 

alguns fundamentos da teoria de geração de vantagens por meio da cooperação, 

fundamentados nos princípios de economia de Alfred Marshall.  

Marshall (1982, p. 231) descreveu de forma pioneira uma temática em torno da 

“concentração de indústrias especializadas em certas localidades”, expondo que 

principalmente pequenas empresas poderiam obter vantagens através da formação de 

aglomerações. O argumento de base do autor, centrava-se particularmente no fato que 

“industrias aglomeradas”, atuantes em atividades similares resultavam numa série de 

vantagens de ordem econômica, denominadas de “economias externas marshallianas”, como 

mencionam Humphrey e Schmitz (1996). 

Ainda, Marshall (1982) observou que as vantagens eram provenientes do 

compartilhamento do trabalho entre fabricantes de um mesmo setor industrial, concentrados 

geograficamente. Humphrey e Schmitz (1996) mencionam que Marshall falava sobre 

indústria concentrada e distritos industriais, mas não fornecia uma definição clara em torno 

disso.  

Após as discussões iniciais de Marshall, trabalhos como os de Grandori e Soda 

(1995) e Grandori (1997) tornaram-se seminais na discussão das relações interorganizacionais 

e redes de empresas. No entanto, a discussão dos autores acima citados abrange várias 

tipologias de redes, não somente a horizontal que não teve uma definição específica até o 

trabalho de Bengtsson & Kock (1999). 

Destaca-se que esta tese considera o estudo de Bengtsson & Kock (1999) como base 

da definição conceitual de redes de cooperação horizontal. Também, com objetivo de maior 

pontualidade no escopo da revisão de literatura, a tese foi estruturada com base em autores 

que discutem especificamente estudos em RCH, empíricos em sua maioria, não abstendo-se à 

discussão de teorias como as de ECT – Economia dos Custos de Transação, RBV – Resourses 

Based View e TDR – Teoria da Dependência de Recursos, tidas como teorias de sustentação 

da maioria das formas de relações interorganizacionais. 

Sendo assim, o formato de cooperação em redes com direcionalidade puramente 

horizontal – empresas de um mesmo setor, concentradas geograficamente, com grandes 

similaridades estruturais, de produto e de mercado foco – começou a ser desdobrado mais 
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precisamente por Bengtsson & Kock (1999), tendo por base quatro tipos de relações das quais 

os atores em cooperação horizontal envolvem-se (figura 3).  

 

Competidor

A

Competidor

B

Competidor

C

Competidor

D

Ator Foco

 

Figura 3 – Relação entre competidores 

Fonte: Bengtsson & Kock (1999) 

Estes tipos de relações traduzem as possibilidades de interações em nível horizontal 

dos atores da rede, que originalmente são competidores, flexibilizando a competição existente 

para um nível de coexistência, cooperação e pôr fim a coopetição. 

Bengtsson & Kock (1999) descrevem que as redes horizontais envolvem a união dos 

quatro tipos de relações, pois, pela perspectiva da coexistência, os atores não necessariamente 

envolvem trocas econômicas, mas sim estabelecem grande troca de informações técnicas, bem 

como estabelecem um intercâmbio social. 

Já numa relação de coopetição, que engloba as relações de competição e cooperação, 

as empresas competem entre si em determinado nível, porém em outro estabelecem uma 

cooperação interfirmas, realizando não somente trocas informacionais técnicas e intercâmbio 

social, mas também trocas econômicas. Ainda, especificamente a relação de cooperação, 

permite que os atores envolvam-se em interações fundamentadas em laços informais, 

estruturados com base em fatores tais como a confiança, mas também em relações formais por 

meio de alianças estratégicas (BENGTSSON & KOCK, 1999). 

Bengtsson & Kock (2000) refinam os conceitos propostos em seu trabalho do ano 

anterior, apontando que tanto a concorrência quanto a cooperação são de fundamental 

importância para o sucesso das redes horizontais. Ambas levam à evolução do negócio através 

da potencialização do desenvolvimento de melhorias em suas operações. Estabelecida a 

proposta de redes horizontais por Bengtsson & Kock (1999) e Bengtsson & Kock (2000), 

iniciou-se o surgimento de corroborações e articulações dos conceitos originais destes autores. 



26 

  

 

Um dos primeiros trabalhos a discutir conceitualmente as redes horizontais pós 

Bengtsson & Kock (2000), foi o de Gnyawali & Madhavan (2001) que as definiram como 

sendo relações de cooperação entre concorrentes. O diferencial é que, para Gnyawali & 

Madhavan (2001), as empresas cooperam de maneira formal (com base contratual), tendo por 

objetivo a geração de fluxo informacional e de bens, enquanto que, para Bengtsson & Kock 

(1999), elas cooperam de maneira informal. 

Este fluxo informacional e de bens só é possível porque as empresas constituintes de 

uma rede horizontal possuem grande similaridade em suas competências essenciais (PIOT et 

al., 2007). Nesta linha, Roveda & Vecchiato (2008) estabelecem de forma incisiva que uma 

legítima rede horizontal de cooperação só é tida como tal sob a existência de uma intensa 

movimentação de informações técnicas, caso contrário essa se descaracteriza, sendo a rede 

formalizada ou não (CHEIKHROUHOU et al., 2010). 

Entretanto, a intensa troca de informações interfirmas expõe a estrutura 

organizacional de cada empresa às demais da rede, abrindo espaço para o oportunismo e, por 

consequência, para a geração de conflitos (CHEIKHROUHOU et al., 2010). Com base nisso, 

os autores mencionam que o sucesso de uma rede horizontal depende da confiança 

interfirmas, que é construída por meio da troca de experiências interfirmas ao longo do tempo, 

uma vez que as empresas provém da mesma área de competência. 

Como resultado do fluxo informacional estruturado na confiança e na 

complementaridade de recursos e conhecimentos interfirmas, geram-se ganhos em eficiência 

coletiva dos atores participantes da rede que, legalmente, são empresas independentes que 

atuam em conjunto. Essas empresas buscam, como macro resultados, o desenvolvimento de 

vantagens competitivas e inserção em novos mercados, que os atores, individualmente, não 

seriam capazes de desenvolvê-las (ROVEDA & VECCHIATO, 2008; ZENG et al., 2010;  

ROSCOE et al., 2015). 

Diferentemente das empresas participantes de redes verticais (supply chains), que 

possuem seus vínculos interfirmas em diferentes níveis da cadeia – seguindo uma lógica 

“Top-Down”, ou seja, relações do tipo fornecedor-cliente onde cada empresa representa um 

elo da cadeia de determinado setor/segmento – os vínculos das empresas em RCH se dão num 

mesmo nível da cadeia produtiva do setor/segmento em que estão inseridas. Neste caso a 

própria rede de empresas torna-se o elo da cadeia. (EUROPEAN COMMISSION, 2002; WU, 

SHIH, & CHAN, 2009; ZELBST et al., 2010; PETTER et al., 2014). 

A motivação para formação das RCH é outro grande aspecto que as diferencia em 

relação às verticais, sendo geralmente formadas em situações que as empresas envolvidas 
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enfrentam consideráveis dificuldades na aquisição de recursos necessários à sua produção. 

Também em situações em que o aumento da demanda supera a capacidade de oferta da 

empresa (ADOBOR, 2011; WEGNER & ANTONELLO, 2012; BOUCHER et al. 2013; 

BENGTSSON & KOCK, 2014; ROSCOE et al., 2015).  

O fato descrito acima pode colocá-las numa situação de risco para sobrevivência 

mercadológica, necessitando o desenvolvimento de uma estratégia para potencialização de sua 

competitividade, completam os autores citados. 

Adobor (2011), Wegner & Antonello (2012), Boucher et al. (2013), Bengtsson & 

Kock (2014) e Roscoe et al. (2015) ainda mencionam que, nas RCH, as empresas competem e 

cooperam sem privações no que se refere, individualmente ou de forma conjunta, a níveis de 

liberdade para execução de ações estratégicas e níveis de poder decisório dentre os atores 

participantes da rede.  

Wegner et al. (2015) corroboram essa ideia ao mencionar que, ao contrário das redes 

verticais, geralmente nas RCH inexiste uma organização ‘central’ com a função de coordenar 

as empresas envolvidas, já que no molde horizontal trabalha-se para atingir o equilíbrio do 

poder decisório e de benefícios. 

As características fundamentais de uma rede horizontal citadas até então são claras, 

até o momento em que denominações como Arranjos Produtivos Locais (APL), Aglomerados 

Produtivos, Clusters, Sistemas Locais de Inovação (SLI), Sistemas Locais de Produção (SLP), 

dentre outros que possuem características diversas, são dadas às RCH. 

Tal atribuição equivocada dadas às RCH, gera, de acordo com Ghisi et al. (2006), 

Balestrin et al. (2008), Amato Neto (2009), Chow & Yau (2010), Wegner & Antonello (2012) 

certa confusão e, por consequência, nebulosidade em torno do objetivo de um grupo de 

empresas estruturar-se como uma rede de inter-relações cooperativas, ou seja, numa RCH. 

Tomando isso por base, Verschoore & Balestrin (2008) conseguem sintetizar de 

forma prática a caracterização de uma rede de cooperação horizontal, destacando que são 

formadas por empresas que: (i) situam-se geograficamente próximas; (ii) operam num 

setor/segmento específico do mercado; (iii) possuem relacionamento não hierárquico, mas em 

molde cooperativo onde prevalece a confiança recíproca e (iv) possuem coordenação através 

de nenhum ou mínimos instrumentos contratuais que estabelecem as diretrizes básicas à 

governança, diferenciando-se das outras tipologias que possuem instrumentos contratuais 

mais rígidos. 

Confirmando o que foi citado acima, Amato Neto (2009) e Wegner & Antonello 

(2012) mencionam que as empresas participantes de uma RCH detêm um alto nível de 
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independência e autonomia em suas decisões internas, canalizando suas ações externas na 

construção da coopetição tanto individual quanto conjunta. 

Tal independência, somada às ações externas direcionadas à coopetição, resulta ao 

longo do tempo na interdependência entre as empresas da rede, afetando-as no sentido de que 

decisões tomadas por uma podem refletir em todas as demais da rede. Isso significa que os 

atores constituintes da rede estão interligados e condicionados uns aos outros em situações 

específicas (AMATO NETO, 2009; WEGNER & ANTONELLO, 2012). 

Desta forma, por natureza as RCH tornam-se peculiares em função da proximidade 

geográfica, mas principalmente da similaridade e complementaridade estrutural das empresas 

que as constituem, onde a cooperação, a interdependência, a inibição de oportunismo e de 

conflitos, ou seja, a coopetição é privilegiada e torna-se o catalizador para a potencialização 

da competitividade destas empresas (WEGNER & PADULA, 2010). 

 

2.1.1 Coopetição em RCH 

A coopetição como base para atuação de empresas em RCH já foi deixada clara 

desde o trabalho de Bengtsson & Kock (1999), quando estes a posicionam como o molde de 

relacionamento mais importante, por se tratar da fusão das estratégias da cooperação e 

competição interfirmas em empresas rivais. Na cooperação as empresas auxiliam-se com 

objetivo do desenvolvimento e, na competição, elas pressionam-se reciprocamente pelo 

mesmo objetivo. 

Os autores mencionam ainda a coexistência como um dos elementos estruturais das 

relação entre as empresas de uma rede horizontal. No entanto, para esta pesquisa, entende-se 

que tal coexistência trata-se do simples fato das empresas estarem no mesmo elo da cadeia do 

setor/segmento em que atuam, disputando os mesmos clientes, como se não fizessem parte da 

rede, sendo então considerada como um componente da competição naturalmente existente. 

Assim, tem-se a coopetição como a estratégia estruturante para o desenvolvimento dos 

benefícios às empresas participantes de uma RCH. 

A coopetição começou a ser discutida pela teoria dos jogos alcançando popularidade 

na gestão estratégica discutidas por Brandenburger & Nalebuff (1996), que propuseram um 

novo formato ao conceito original de coopetição. Este formato consiste nos gestores 

ultrapassar o pensamento tradicional de competição de que para um negócio ter bom 

desempenho, seus concorrentes deveriam ter desempenho ruim.  
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Porém, para manter o bom desempenho, os gestores estabeleceriam cooperação com 

seus concorrentes a fim de construir um sistema de criação de valor, onde o conceito de 

competidor (concorrente que tem o poder de induzir o consumidor a valorizar menos um 

produto) fosse substituído pelo conceito do complementador (concorrente que tem o poder de 

induzir o consumidor a valorizar mais um produto) (BRANDENBURGER & NALEBUFF, 

1996). 

Nas redes de cooperação horizontal, o sucesso das empresas envolvidas exige que 

estas sigam as estratégias de cooperação e competição simultaneamente. Via cooperação, as 

empresas acessam ativos que isoladamente não conseguiriam. Via competição, as empresas 

mantém a tensão em inovar, evitando ainda a geração de conflitos interfirmas. 

Consequentemente, esta teoria da coopetição assume que a cooperação e a competição, 

quando empregadas de forma equilibrada, realizam uma função essencial no desempenho das 

empresas envolvidas na rede (BENGTSSON & KOCK, 2000). 

Para Dagnino & Padula (2002), a coopetição envolve uma interpretação renovada da 

interdependência entre empresas que possuem intersecção de objetivos e interesses, 

estruturando assim o sistema de criação de valor mencionado por Brandenburger & Nalebuff 

(1996). 

Nesse contexto, Martinelli & Joyal (2003, p. 110) explicam que no molde coopetitivo 

de atuação em rede, as empresas devem-se enxergar como parceiros que compartilham “um 

interesse comum com um ou vários atores, cada qual apresentando uma contribuição relativa 

às características que lhe são próprias". Ou seja, os atores passam a entender que iniciativas 

individuais não são mais suficientes para o atingimento de seus objetivos e interesses (LUI et 

al., 2009). 

Logo, de acordo com Hanaki et al. (2007), a partir do momento em que se tenham 

interesses em comum, uma inter-relação sinérgica entre as empresas da rede é construída com 

vistas ao atingimento eficiente de seus objetivos. Entretanto, quando fala-se em inter-relações 

condicionadas à sinergia, Balestrin et al. (2010) colocam a confiança como fator fundamental 

para a coopetição nas RCH. Desta forma, o sucesso de uma RCH é dependente do montante 

de confiança existente entre os atores da rede. 

Partindo destes pressupostos, entende-se que o processo de coopetição em RCH só se 

estrutura sob a operacionalização dos elementos constituintes das estratégias de cooperação e 

competição, caso contrário, o molde horizontal de cooperação da rede se descaracteriza 

(BENGTSSON & KOCK, 2014). 
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Especificamente no que diz respeito ao fator cooperação, Podolny & Page (1998), 

Provan et al. (2007), Verschoore & Balestrin (2008), Balestrin et al. (2010) Heavey & 

Murphy (2012) e Wegner et al., (2015) apontam a estratégia da cooperação interfirmas como 

sendo uma das melhores estratégias para a potencialização da competitividade, principalmente 

para micro, pequenas e médias empresas (MPEs), que formam a maioria das RCH. 

Ainda, a adoção da estratégia de cooperação interfirmas tem se difundido nos 

diversos setores/segmentos de atuação, pois ela vêm se mostrando eficiente para empresas 

concorrentes atingirem vantagens competitivas onde ambas ganhem, completam os autores 

supracitados. 

No entanto, Verschoore & Balestrin (2008), Oprime et al. (2011), Heavey & Murphy 

(2012), Petter et al. (2014) mencionam que o fator cooperação em RCH é dependente de uma 

série de variáveis como: confiança e comprometimento; complementaridade e reciprocidade; 

troca de experiências e aprendizagem; compartilhamento e equidade; cooperação competitiva; 

controle e padronização; adaptabilidade e alinhamento; interdependência e heteronomia; 

governança e externalidades. Estas características não só a caracterizam neste molde de redes, 

mas determinam o desempenho cooperativo de uma RCH e, por sua vez, estruturam os 

benefícios da participação das empresas numa RCH. 

Já no que diz respeito ao fator competição em RCH, Verschoore & Balestrin (2008), 

Oprime et al. (2011) e Heavey & Murphy (2012) citam poucas variáveis como caracterizantes 

deste fator, sendo: gerenciamento de conflitos e incompatibilidades; rivalidade e 

concorrência; autonomia e independência, que são variáveis a serem cuidadosamente 

gerenciadas para que a cooperação interfirmas tenha bom desempenho e resulte na geração de 

benefícios. 

No entanto, estas variáveis da competição são provenientes da teoria de Porter 

(1986), que explica que o grau da magnitude da competição entre empresas é um fator 

determinante para o desenvolvimento de novos processos, produtos e tecnologias, pois 

fundamentada na rivalidade interfirmas, fomenta a inovação. No entanto, o autor completa 

que se tal fenômeno for impulsionado excessivamente pode ser prejudicial à empresa, gerando 

seu enfraquecimento. 

Tendo em vista este risco de enfraquecimento mencionado por Porter (1986), Petter 

(2012) reestrutura o formato do fator competição como componente da coopetição de RCH, 

descrevendo-a como a capacidade interna de geração de competitividade de cada empresa 

participante da rede, e não mais como nível de “rivalidade” interfirmas.  
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Petter (2012) reestrutura ainda as variáveis que devem ser gerenciadas na competição 

interfirmas em RCH, são elas: estratégia e gestão; competência produtiva; competência 

inovativa; recursos financeiros; gestão de pessoas; e recursos intangíveis. 

Desta forma, a base teórica adotada nesta pesquisa para a coopetição como fonte 

geradora de competitividade e, por sua vez, de benefícios à RCH, é a proposta por Petter et al. 

(2014), onde a cooperação e a competição são denominadas dimensões e suas variáveis 

consideradas fatores críticos de sucesso para a análise da coopetição em RCH, sendo os 

fatores de inter-relação as variáveis para cooperação e fatores internos as variáveis para 

competição.  

O modelo teórico proposto por Petter et al. (2014) está sintetizado pela figura 4 que 

segue. 

 

Figura 4 – Estrutura da coopetição em redes de cooperação horizontal 

Fonte: Petter et al. (2014) 

Em suma, Petter et al. (2014), apoiados em autores como Das & Teng (2000), 

Dagnino & Padula (2002) e Osarenkhoe (2010), descrevem que o ganho de competitividade 

da rede via coopetição é absorvida pelos benefícios resultantes da criação do valor comum 

citado por Brandenburger & Nalebuff (1996), que, por sua vez, é resultante do sucesso da 

cooperação interfirmas.  

Entretanto, o sucesso desta cooperação depende da complementaridade e 

coordenação dos recursos de cada empresa da rede, para que haja ganhos equilibrados à todos 
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os participantes, além da gestão da competição (rivalidade) entre as mesmas afirmam Petter et 

al. (2014). 

Assim, fundamentado em Bengtsson & Kock (2014), entende-se que a forma como 

cada empresa se relaciona com as demais empresas da rede e, principalmente, os fluxos de 

trocas informacionais, transferência de conhecimento e tecnologia realizadas entre elas, 

tratam-se dos catalizadores do desempenho coopetitivo das empresas e da própria rede. 

Com base os pressupostos supracitados, a coopetição vem quebrando o paradigma da 

competição (perde-ganha), que defendia que para uma organização gerar e obter vantagens 

competitivas ou mesmo lucratividade, outra organização necessariamente deveria perder.  

Desta forma, a coopetição estabelece um novo formato de atuação, sendo esse o do 

ganha-ganha, que proporciona às empresas a identificação de novas oportunidades para 

potencialização da competitividade, fazendo com que todas as empresas saiam ganhando, 

mesmo sendo estas competidoras e parceiras simultaneamente. 

 

2.1.2 Principais vantagens/benefícios da participação em RCH 

Além da cooperação horizontal entre competidores através de redes proposta por 

Bengtsson & Kock (1999), esses autores detectaram algumas das principais vantagens da 

participação de empresas em redes de cooperação horizontal, sendo elas: (i) redução de custos 

de P&D, através da combinação e concentração das competências essenciais das empresas; e 

(ii) a construção de marketing compartilhado, via estabelecimento de fluxo informacional 

interfirmas, que viabiliza o benchmarking das características dos clientes de cada empresa. 

Este benchmarking resulta em novas estratégias e soluções de marketing. 

Bengtsson & Kock (1999) também elencam algumas vantagens ligadas diretamente 

aos quatro tipos de relacionamentos das RCH por eles propostos. Partindo do pressuposto de 

que as empresas participantes da rede possuem estruturas semelhantes, mas particularidades 

características de cada uma, emerge certa heterogeneidade em relação às vantagens que cada 

empresa pode obter por participar da rede. 

Em relação às vantagens provenientes da competição, os autores descrevem que, se 

uma empresa possui um forte posicionamento de mercado, não necessita de recursos detidos 

pelos concorrentes, concentrando-se assim numa relação de competição com as demais 

empresas da rede. A vantagem vinculada à concorrência é decorrente da pressão exercida 

pelas demais empresas da rede pela melhoria contínua, que nem sempre é exigida pelo 

mercado. 
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Se, por outro lado, a empresa necessita dos recursos detidos pelo concorrente e não 

possui um posicionamento firme no mercado, ela buscará a relação de cooperação que tem 

sua vantagem atrelada justamente ao acesso destes recursos do concorrente. São recursos 

ligados ao desenvolvimento de competências, processos, produtos, mercado, ou seja, trata-se 

do fluxo informacional técnico mencionado por Gnyawali & Madhavan (2001), Piot et al. 

(2007), Roveda & Vecchiato (2008), Cheikhrouhou et al. (2010), Zeng et al., (2010),  Roscoe 

et al. (2015) entre outros. 

Já no caso de uma empresa com forte posicionamento de mercado, mas ainda com 

falta de recursos que seu competidor detém, Bengtsson & Kock (1999) descrevem que a 

empresa deve optar pelo relacionamento coopetitivo. Uma vez que engloba as características 

da cooperação e competição, é considerado o melhor, pois ao mesmo tempo em que as 

empresas pressionam-se umas às outras pela melhoria contínua, elas passam a compartilhar 

custos de desenvolvimento de produtos, materiais, processos, etc., bem como de 

competências. Em suma, desenvolvem soluções criativas que, ao final, geram economia 

financeira às empresas. 

Já em relação à coexistência, uma vez considerada por esta pesquisa como elemento 

do relacionamento via competição, sua vantagem, com base em Bengtsson & Kock (1999) é 

entendida como a ponte de ligação direta entre as empresas da rede e seus clientes, tendo 

também por objetivo o desenvolvimento da melhoria contínua, porém concentrada nos 

produtos. 

Sequencialmente às proposições de Bengtsson & Kock (1999) das vantagens 

supracitadas, Bengtsson & Kock (2000), Dagnino & Padula (2002), Verschoore & Balestrin 

(2008b), Wang & Krakover (2008), Ritala et al. (2009), Arikan & Schilling (2011), 

O’Donnell (2014) e Teller et al. (2015) as tomaram como ponto de partida para o estudo mais 

específico de como estas se dão nas RCH, bem como de sua evolução e, ainda, a geração de 

benefícios partindo destas vantagens de base.  

Sendo assim, na sequência deste tópico, apresentam-se grupos de benefícios, os quais 

desdobram as vantagens de base e dão aporte ao mapeamento de benefícios com maior 

pontualidade com relação aos seus ganhos, bem como buscou-se mencionar grupos de 

benefícios que resultassem em ganhos financeiros às empresas por participarem de uma RCH, 

tendo por base o objetivo desta pesquisa. 

 Verschoore & Balestrin (2008b) mencionam que o ganho competitivo em RCH se dá a 

partir da evolução da coopetição interfirmas, ou como exposto por Petter (2012), do 

desenvolvimento evolutivo da coopetição na rede, resultando na redução de custos tanto 
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operacionais, como administrativos das empresas por meio do aumento do poder de barganha 

com relação aos fornecedores. 

Tal redução de custos está relacionada à dois grandes grupos de ações conjuntas. De 

acordo com Teller et al. (2015), a primeira trata-se da divisão dos custos de marketing, uma 

vez que iniciativas, como por exemplo, participação em feiras e eventos, passam a envolver 

toda a rede, emergindo a possibilidade da barganha e posterior divisão de custos deste tipo de 

ação. 

Já para a segunda, Teller et al. (2015) apontam a união de recursos com objetivo da 

complementaridade, reduzindo o custo de contratação de terceiros; a barganha por melhores 

preços na compra de matéria-prima e insumos, tendo em vista o maior volume demandado 

pelo grupo de empresas; e melhores preços na contratação de serviços de consultorias. 

Outros tipos de benefícios gerados pela participação de empresas em RCH, são citados 

por Amato Neto (2009), Chennamaneni & Desiraju (2011) e Reis & Amato Neto (2012), 

apontando ganhos como o aumento de escala e produtividade, aumento do poder de inovação 

e potencialização na formação de novos mercados, como resultados da especialização e 

concentração do setor/segmento, conseguido pela intensificação do fluxo informacional 

gerado pela cooperação interfirmas da rede. 

No que diz respeito ao aumento da escala de produção e poder de barganha, trata-se de 

um benefício gerado pelo aumento de força cooperativa interfirmas, ou seja, quanto maior a 

força cooperativa, maior o potencial de negociação com fornecedores no que tange à preços, 

condições especiais de compra e pagamento e possibilidade de acesso à fornecedores de maior 

qualidade, dos quais as empresas isoladamente não conseguiriam acessar (VERSCHOORE & 

BALESTRIN, 2008b; ARIKAN & SCHILLING, 2011; CHASSAGNON, 2014; 

O’DONNELL 2014; PETTER et al., 2014; WEGNER et al., 2015). 

Ainda, consegue-se um aumento de escala em produtos, por exemplo, realizando lotes 

de produção conjunto e/ou em parcerias entre as empresas da rede, gerando como 

consequência positiva direta o aumento de poder de atendimento ao mercado, melhores preços 

de vendas e potencialidade de acesso à novos e mais complexos mercados, completam os 

autores supracitados. 

Em relação ao aumento do poder de inovação e aprendizagem, este é um benefício 

gerado pela interatividade entre os componentes da rede. Através da troca de ideias, 

experiências e informações, gera-se certa aprendizagem coletiva que, por sua vez, tem grande 

capacidade de gerar soluções de cunho inovador tanto em produtos, quanto em processos de 

produção ou de gestão (AMATO NETO, 2009, ZENG et al., 2010, CHENNAMANENI & 
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DESIRAJU, 2011, REIS & AMATO NETO, 2012, BOUCHER et al. 2013; BENGTSSON & 

KOCK, 2014; ROSCOE et al., 2015). 

Outro benefício, considerado por autores como Cruijssen et al. (2007), Verschoore & 

Balestrin (2008b), Amato Neto (2009), Borghi et al. (2010), Chennamaneni & Desiraju 

(2011), Garcia & Madeira (2013), Gnyawali & Srivastava (2013), Fernandez et al. (2014) e 

Börjeson & Boerjeson (2015) como um dos mais impactantes às empresas participantes de 

uma RCH, principalmente tratando-se de micro e pequenas empresas, é o maior acesso e 

provisão de soluções, sendo descrito como um benefício gerado com base na troca de 

experiências e informações. Este benefício resulta em soluções para problemas tanto em 

comum, como para problemas isolados dos participantes da rede. 

Também, os autores completam que este benefício engloba soluções relacionadas à 

marketing, capacitação de pessoal, consultorias, que podem ser moldadas e contratadas 

especificamente de acordo com as necessidades das empresas da rede, sendo que 

individualmente estas não conseguiriam acessar tais serviços, devido aos altos custos 

característicos. 

Tratando-se de custos, um dos principais benefícios e impulsionador para atuação de 

empresas em RCH, principalmente no caso de MPE, trata-se da redução e divisão de custos e 

riscos. A redução de custos (gerada via atividades compartilhadas) atinge diretamente a 

estrutura financeira das empresas participantes. Essa estrutura, na maioria dos casos é frágil, 

por possuir baixo capital de giro, baixas taxas de investimento e principalmente baixo lucro 

líquido, desencadeando riscos à sobrevivência da empresa (BENGTSSON & KOCK, 2000; 

GHISI & MARTINELLI, 2006; VERSCHOORE & BALESTRIN, 2008a; VERSCHOORE & 

BALESTRIN, 2008b; WEGNER & PADULA, 2010; ZENG et al., 2010; ADOBOR, 2011; 

HEAVEY & MURPHY, 2012; CHASSAGNON, 2014; RITALA & TIDSTRÖM, 2014; 

PETTER et al., 2014; BOUNCKEN et al., 2015; WEGNER et al., 2015). 

Não obstante, num consenso entre os autores acima citados, este benefício ameniza os 

riscos relacionados aos investimentos constantemente necessários, pois, sob a ótica da rede 

cooperativa, busca-se realizar tais investimentos em conjunto, o que permite uma redução do 

valor da parcela de dívida de cada empresa, bem como maior velocidade de amortização do 

montante investido. 

Por fim, dentre os grandes grupos de benefícios, identificaram-se as relações sociais 

interfirmas, que possui menor tangibilidade, mas podem representar ganhos importantes da 

participação em RCH. Estas relações resultam no aprofundamento e fortalecimento das 

relações entre as empresas da rede.  
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Como benefícios diretos da evolução das relações, tem-se o aumento de confiança 

entre os atores da rede, diminuição da probabilidade de ocorrência de ações oportunistas, 

aumento da coesão interna da rede, aumento da reciprocidade e da cooperação em si, 

potencializando o desempenho coopetitivo da rede. 

 Apesar das vantagens, benefícios e ganhos gerados a uma empresa por sua 

participação em redes de cooperação horizontal estarem claros na literatura, são escassos os 

trabalhos que discutam métricas para mensuração destas vantagens, benefícios e ganhos. A 

seguir, são apresentadas algumas particularidades da mensuração de resultados gerados pela 

participação em RCH. 

 

2.1.3 Mensuração dos resultados gerados por RCH 

É comum encontrar propostas para mensuração dos resultados gerados por redes de 

cooperação horizontal, fundamentadas diretamente em métodos para avaliação de 

desempenho como, por exemplo, o BSC (Balanced Scorecard) uma vez que esse método 

considera fatores qualitativos em sua análise (ZINELDIN e DODOUROVA, 2005). 

Outro aspecto mencionado por Zineldin e Dodourova (2005) é que a maioria das 

propostas toma como parâmetro de insucesso da rede sua dissolução, como é o exemplo das 

propostas de Venturini (2012), Molina-Morales et al. (2015) e Wegner et al. (2015). Mesmo 

que a dissolução seja um parâmetro inquestionável que revela o pior desempenho da rede, as 

informações provindas deste tipo de análise são de pouca utilidade às empresas com objetivo 

de potencializar os resultados gerados por sua participação na RCH. 

Parung e Bititci (2008) mencionam que têm ocorrido relevante esforço acadêmico no 

desenvolvimento de ferramentas capazes de atender às dimensões e exigências particulares 

que este tipo de rede possui para mensuração de seu desempenho. Entretanto, apesar do 

esforço empregado nas pesquisas para identificação dos fatores críticos de sucesso das RCH, 

a identificação de métricas para mensuração dos resultados gerados pelas redes têm sido falha 

(CHASSAGNON, 2014; ZENG et al., 2015). 

É sabido que, em alguns casos, empresas que ingressam numa RCH colocam à 

disposição recursos internos, como máquinas e equipamentos, matéria prima, infraestrutura e 

etc., que podem ser compartilhados com as demais empresas da rede, e que, a partir da 

observação da intensidade de utilização conjunta destes recursos, avaliam-se os resultados 

gerados por esta cooperação interfirmas. Entretanto, a literatura não explica como mensurar 
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os ganhos gerados por este compartilhamento, nem como identificar se todas as partes 

(empresas) obtém ganhos (O’DONNELL, 2014). 

Ainda que estando clara a necessidade de bom desempenho das partes para o sucesso 

da rede, Parung e Bititci (2008) argumentam que são escassos os métodos para mensuração da 

inter-relação entre as partes. Com base nisso, alguns modelos podem ser citados como 

propostas ao preenchimento desta demanda. 

Parung e Bititci (2008), frente à sua constatação, propõem um modelo para avaliação 

do desempenho de redes fundamentado em três pilares: saúde da relação cooperativa 

interfirmas, contribuição individual de cada empresa para a rede e resultados alcançados. A 

mensuração da saúde da relação interfirmas é feita pela avaliação de cinco fatores: confiança, 

comunicação, coordenação, comprometimento e solução de conflitos. Este pilar tem por 

objetivo prospectar o potencial de sucesso e sustentabilidade destas relações, tomando por 

base que relações saudáveis possuem longa vida.  

Já o segundo pilar busca mensurar os recursos compartilhados mencionados por 

O’donnell (2014), de forma a idenficiar e confirmar quais recursos os atores compartilham na 

relação (capital físico, financeiro, humano, organizacional). Por fim, a mensuração dos 

resultados, terceiro pilar, trata-se de uma tentativa de determinar valores para os ganhos via 

cooperação interfirmas na rede. 

A mensuração dos indicadores do modelo dá-se por meio da utilização de uma escala 

do tipo Likert de cinco pontos, sendo posteriormente tratados matematicamente para obtenção 

dos resultados da rede. Ressalta-se que os indicadores de desempenho do modelo são uma 

sugestão, pois estes devem ser estabelecidos pelas empresas anteriormente à formalização da 

rede. 

Já Petter (2012), apoiado no método de análise multicritério AHP (Analytic 

Hierarchy Process), propõe uma ferramenta que identifica os níveis de competitividade de 

RCH por meio da mensuração quali-quantitativa dos fatores críticos de sucesso de duas 

dimensões da estrutura da competitividade de RCH (i) cooperação e (ii) competências. 

A dimensão cooperação é composta por fatores e variáveis no que diz respeito à 

inter-relação das empresas da rede, fatores como: confiança comprometimento, 

complementaridade e reciprocidade (sinergia), compartilhamento e equidade, gerenciamento 

de conflitos e incompatibilidades, entre outros do gênero, também são utilizados pelo modelo 

de Parung e Bititci (2008).  

Com relação à dimensão de competências, trata-se dos fatores e variáveis que 

constroem a capacidade interna das empresas da rede em gerar sua competitividade, 
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envolvendo fatores como: estratégia e gestão, competência produtiva, gestão de pessoas, 

gestão de recursos financeiros, entre outros do gênero.  

Assim, o modelo mensura e classifica o desempenho coopetitivo entre as empresas 

da rede de acordo com padrões pré-estabelecidos de acordo com o diagrama exposto na figura 

5. 

 

Figura 5 – Diagrama Cooperação x Competências do modelo de Petter (2012) 

Fonte: Petter (2012) 

Onde IICC é a Imaturidade Cooperativa e de Competências; DICC é o 

Desenvolvimento Cooperativo e Imaturidade de Competências; MICC é a Maturidade 

Cooperativa e Imaturidade de Competências; IDCC é a Imaturidade Cooperativa e 

Desenvolvimento de Competências; IMCC é a Imaturidade Cooperativa e Maturidade de 

Competências; DDCC é o Desenvolvimento Cooperativo e Desenvolvimento de 

Competências; MDCC é a Maturidade Cooperativa e Desenvolvimento de Competências; 

DMCC é o Desenvolvimento Cooperativo e Maturidade de Competências e; MMCC é a 

Maturidade Cooperativa e Maturidade de Competências. 

Verdecho et al. (2012) avançam em relação ao modelo de Petter (2012) quando 

utilizam o ANP (Analytic Network Process) na proposição de uma metodologia fundamentada 

no BSC (Balanced Scorecard) para a identificação dos fatores e variáveis à serem mensurados 

na avaliação do desempenho da rede. O modelo proposto por esses autores mensura e 

hierarquiza as variáveis de quatro fatores de desempenho que são: 

- Fatores estratégicos: englobam os níveis de visão cooperativa das empresas, 

equidade de ações, planejamento estratégico da rede, etc. 
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- Fatores das estruturas organizacionais: englobam os níveis de alinhamento do estilo 

de gestão das empresas da rede, tomada de decisão conjunta entre outros. 

- Fatores de infraestrutura e negociação: englobam o nível de alinhamento dos 

processos cooperativos para o atingimento dos objetivos, nível de desenvolvimento de 

habilidades complementares, coordenação interfirmas nas ações conjuntas. 

- Fatores culturais: englobam variáveis internas citadas por Petter (2012) como nível 

de confiança e comprometimento interfirmas, compartilhamento de informações, gestão de 

conflitos e outros do gênero. 

Um método mais elaborado para avaliação de RCH é o de Piedade et al. (2012), que 

propõem a avaliação preditiva do desempenho de redes com base na integração de 

ferramentas de análise de dados como Kalman Filters e redes neurais. Especificamente, o 

método de Kalman Filters tem por objetivo produzir valores reais de grandezas medidas ao 

longo do tempo como confiança, alinhamento entre objetivos das empresas e etc., predizendo 

um resultado e a incerteza atribuída à ele.  

Ainda, o método de Piedade et al. (2012) utiliza a lógica de dado difusos (Fuzzy) 

para uma avaliação automatizada do desempenho de cada empresa da rede, gerando um 

output geral da rede com objetivo de apoiar a tomada de decisões, bem como a gestão do 

desempenho. 

Com base nos modelos expostos e suas constatações, se faz claro os poucos estudos 

referentes a avaliação de desempenho e mensuração dos resultados gerados por uma RCH. 

Algumas particularidades em torno destas limitações são discutidos a seguir. 

 

2.1.4 Considerações sobre o referencial teórico 

Ao verificar as propostas de métodos para análise/mensuração dos resultados gerados 

por RCH, constata-se que estes levam em consideração de forma satisfatória os fatores de 

inter-relação como: confiança, compartilhamento de informações, gerenciamento de conflitos 

e incompatibilidades, adaptabilidade e alinhamento, entre outros que são fundamentais para 

atuação de uma rede deste tipo. Entretanto, é clara também a constatação de que as propostas 

não estão tendo sucesso no refinamento da ação das redes (coopetição) sobre a estrutura das 

empresas que as constituem.  

Esse refinamento trata não somente da mensuração do desempenho das empresas em 

relação à rede, mas da rede em relação às empresas, tendo por base a colocação de Klein et al. 

(2015) que a somatória do bom desempenho das empresas é que gera o sucesso da rede. 
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Identificou-se como uma das mais recorrentes justificativas dos modelos citados na 

seção 2.1.3, a escassa preocupação na proposição de métodos para mensuração do 

desempenho do conjunto da rede, tendo por base o excessivo foco na mensuração de 

desempenho das empresas isoladamente. Este fato gerou uma situação onde passou-se a 

considerar excessivamente o desempenho conjunto, descuidando-se do desempenho 

individual de cada empresa da rede. 

Tal foco na mensuração do conjunto, fundamentava-se na necessidade de 

incorporação dos fatores de inter-relação acima citados nos métodos de mensuração de 

desempenho. Entretanto, esta incorporação fez com que a mensuração do impacto da rede 

sobre a estrutura da empresa, principalmente no que tange ao impacto sobre a estrutura 

financeira, não fosse abordada. 

Autores como Parung e Bititci (2008) e Verdecho et al. (2012) mencionam de forma 

recorrente o paradigma de que, mesmo sabendo que a participação de uma empresa numa 

RCH tem ao final o objetivo de ganho econômico, a mensuração do desempenho/sucesso da 

rede precisa absorver fatores de ordem qualitativa (fatores de inter-relação), que não podem 

ser mensurados de forma financeira. 

Assim, através da proposição de uma forma que identifica a interferência dos fatores 

qualitativos (de inter-relação) que são base da atuação em RCH, ou seja, fatores da 

coopetição, sobre os fatores de ordem econômica/financeira como é proposto por esta 

pesquisa, quebra-se o paradigma entre a mensuração interna e externa às empresas da rede, 

presente nos modelos de mensuração de desempenho expostos na seção 2.1.3. 
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3 MODELO PROPOSTO - MAFPERCH 

Este capítulo expõe o objetivo central desta tese, que é o desenvolvimento e 

proposição de um modelo probabilístico para análise do retorno financeiro da participação de 

empresas em redes de cooperação horizontal - RCH. 

O modelo MAFPERCH foi estruturado conforme os elementos expostos no 

fluxograma da figura 6 e detalhadamente apresentadas na sequência. 

 

Figura 6 – Estapas de construção do modelo MAFPERCH 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.1 BASE TEÓRICA PARA O MODELO 

A base teórica do modelo, composta pelas etapas de (i) mapeamento dos conjuntos 

de ganhos da participação de empresas em RCH, (ii) identificação e estruturação dos blocos 

de benefícios da participação de empresas em RCH, (iii) identificação e estruturação dos 

benefícios da participação de empresas em RCH e (iv) identificação e estruturação dos 

constructos de benefícios, foi construída através de uma revisão sistemática de literatura. 
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De acordo com Akobeng (2005), esse tipo de revisão de literatura constitui um 

método estruturado para busca e seleção em meio a um grande volume de estudos, auxiliando 

no aumento da consistência dos resultados e conclusões chegadas pelo pesquisador.  

Partindo do pressuposto supracitado, a revisão sistemática desenvolvida foi norteada 

pelo método proposto por Tranfield et al. (2003), sendo este composto por três grandes fases, 

cada uma compostas por etapas particulares. São as fases: 

a) Planejamento: esta fase é composta pelas etapas i) apontamento das necessidades 

da revisão; ii) elaboração da proposta de revisão e; iii) protocolo de revisão. 

b) Condução: a fase de condução é composta pelas etapas i) identificação dos 

estudos; ii) gerenciamento dos estudos; iii) seleção dos estudos e;  

c) Resultados: esta fase é composta pelas etapas: i) contabilização e síntese da 

revisão e; ii) extração e apresentação das evidências. 

Com base nestes parâmetros, cada fase e etapas estão devidamente expostas nas 

subseções que seguem. 

 

3.1.1 Planejamento da Revisão Sistemática 

3.1.1.1 Apontamento das necessidades da revisão 

O objetivo desta revisão foi o mapeamento e formação das vantagens/ganhos gerados 

pela participação de empresas em redes de cooperação horizontal - RCH. Este mapeamento 

deu base para a identificação e estruturação dos ganhos de ordem econômico/financeira, 

passíveis de mensuração monetária, uma vez que os benefícios apresentados na literatura 

possuem capacidade limitada para tal mensuração paramétrica. 

 

3.1.1.2 Elaboração da proposta de revisão 

Esta revisão propôs buscar e avaliar artigos científicos publicados em periódicos que 

apresentem vantagens, ganhos, benefícios ou resultados gerados pela participação de 

empresas em RCH. As publicações selecionadas estão ligadas direta e indiretamente à 

tipologia de redes de cooperação horizontal, uma vez que existe grande variabilidade de 

nomes dados a este formato de atuação organizacional. Dentre os mais conhecidos estão: 

clusters, arranjos produtivos locais e redes industriais.  
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Outro tipo de publicações levadas em consideração, são as que apresentam 

discussões em torno do tema coopetição, já que tal fenômeno trata-se da principal base para a 

atuação de empresas em redes horizontal. 

 

3.1.1.3 Protocolo de revisão 

A revisão fundamentou-se na problemática elucidada pela seguinte pergunta 

problema: quais os benefícios representam os ganhos de ordem econômico/financeira da 

participação de empresas em redes de cooperação horizontal? Para responder à isso, baseou-se 

a estratégia de busca na seleção de publicações relacionados ao mapeamento e estudo de 

benefícios1 gerados pela participação de empresas em redes com regime de cooperação 

horizontal e tipologias similares2. 

Ainda, foi estabelecido o corte temporal de publicações considerando o período dos 

últimos dez anos, ou seja de 2005 à 2015 devido à defasagem informacional com mais de dez 

anos. Consideraram-se publicações em língua inglesa, espanhola e portuguesa, que estivessem 

com seu conteúdo disponível na íntegra (em formato .pdf) no momento da realização das 

buscas nas bases de dados digitais. 

Para a busca nas bases de periódicos digitais foi necessária a definição e utilização de 

expressões-chave que, combinadas, geram a estratégia que estabelece a delimitação da busca 

quanto ao seu foco/objeto. Foram estabelecidos seis termos-chave3 combinados à cinco 

palavras-chave4, resultando num arcabouço de 30 combinações.  

Os termos-chave utilizados foram: "Horizontal Network*"; "Cooperation Network*"; 

"Small-firm network*"; "Industrial Cluster*"; "Business Network*"; "Interorganizational 

relation*". Já as palavras-chave foram: "Coopetition"; "Benefit*"; "Advantage*"; "Result*"; 

"Output*". 

Para seleção final dos estudos consideraram-se, além da resposta à pergunta 

problema, estudos que apresentam meios para obtenção de benefícios1 em redes de empresas; 

modelos de avaliação e/ou mensuração do desempenho da atuação de empresas em redes de 

empresas e ferramentas para análise de redes de empresas. 

                                                 
1 Leia-se também para benefícios neste caso: vantagens; ganhos; resultados; outputs. 
2 Clusters, arranjos produtivos locais, redes industriais, clusters industriais, redes de negócios, rede de 

pequenas empresas. 
3 Termos-chave: expressão composta por duas ou mais palavras 
4 Palavras-chave: expressão composta por uma única palavra diretamente relacionada ao foco/objeto de 

estudo. 
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Como critério de exclusão de estudos, somente um assim caracterizou-se sendo a 

exclusão de estudos relacionados à supply chains, pois estas caracterizam-se como redes 

verticais. 

 

3.1.2 Condução da revisão 

3.1.2.1 Identificação dos estudos 

Para o aumento da eficácia da busca, fez-se o uso do símbolo (*) após cada termo e 

palavras-chave, tratando-se este da técnica de “truncagem” que atua gerando variações do(s) 

radical(is) anterior(es) ao símbolo capturando diferentes formações, o plural e terminologias 

da determinada expressão. A única exceção foi da palavra “Coopetition” que não possui 

variações. As 30 combinações entre os termos, palavras-chave e operadores de combinação 

são expostas na figura 7. 
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Figura 7 – Combinações entre Termos e Palavras-chave 

Fonte: Autoria própria. 

Estas combinações foram aplicadas de forma a se apresentarem nos campos do título, 

resumo e palavras-chave das publicações, sendo esta uma funcionalidade básica das bases 

digitais de periódicos. Para a execução da busca nas bases, os termos, palavras-chave e  

operadores de combinação foram estruturados na lógica em linha exposta pelo quadro 1. 

 

("Horizontal Network*" OR "Cooperation Network*" OR "Small-firm network*" OR "Industrial Cluster*" OR 

"Business Network*" OR "Interorganizational relation*") AND ("Coopetition" OR "Benefit*" OR "Advantage*" 

OR "Result*" OR "Output*") 

Quadro 1 – Lógica de combinação em linha de termos e palavras-chave para busca de estudos 

Fonte: Autoria própria. 

Foram selecionados estudos publicados em periódicos nacionais e internacionais por 

meio da busca em três renomadas bases internacionais de periódicos: Web of Science, Scopus 

e Wiley Online Library. A escolha por estas bases deu-se também em função da qualidade, 

quantidade e aderência ao foco/objeto dos estudos retornados em relação à bases como 

Science Direct e Compendex, bem como a repetição nestas bases dos estudos retornados pelas 

bases selecionadas. 

 

3.1.2.2 Gerenciamento dos estudos 

Aplicada a lógica exposta pelo quadro 1 no sistema de busca avançada das bases de 

periódicos utilizadas, os resultados de cada base foram exportados para arquivos no formato 

BibTeX (.bib), do qual estrutura os resultados das buscas em forma de lista, sendo também a 
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linguagem de base para o software Mendeley® de organização e gerenciamento de estudos em 

arquivos .pdf utilizado nesta pesquisa. 

Uma vez feito o upload dos arquivos .bib no Mendeley®, o software faz a leitura e 

expõe as informações básicas de cada estudo como título, autor, resumo, local e ano de 

publicação, dando também as opções de organização da lista de estudos por ordem alfabética 

de autores e título e cronologia de publicação. 

 

3.1.2.3 Seleção dos estudos 

Inicialmente aplicou-se a funcionalidade intrínseca ao Mendeley® da eliminação de 

estudos duplicados entre as bases de periódicos. Na sequência, a seleção se deu em duas 

etapas fundamentadas na aderência ao protocolo de revisão. São as etapas: 

i) Seleção por título e resumo: leitura e avaliação da aderência do título e resumo às 

exigência do protocolo e, em caso de dúvida, busca e leitura “transversal” do estudo; 

ii) Seleção por leitura do estudo: leitura na íntegra e avaliação da aderência do estudo às 

exigências do protocolo. 

 

3.1.3 Resultados da revisão 

3.1.3.1 Contabilização e síntese da revisão 

A figura 8 sintetiza os resultados obtidos na primeira e segunda fases da revisão 

sistemática de literatura, composta pela aplicação do protocolo e critérios de busca e seleção 

de estudos, dando forma ao portfólio bibliográfico utilizado na resposta à pergunta problema 

estabelecida para esta revisão. 
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Figura 8 – Seleção dos estudos para formação do porfólio bibliográfico 

Fonte: Autoria própria. 

 

Com base no corte temporal utilizado (01/01/2005 à 10/07/2015), a figura 9 expõe a 

distribuição dos estudos por ano neste período. Além desta, a figura 9 traz a linha de 

tendência com base em média móvel (dois períodos) onde observa-se que a publicação de 

estudos em torno do tema no período pesquisado cresceu em duas etapas, ou seja, houve um 

acréscimo nas publicações entre  2005 e 2008, estabilizando-se pela primeira até 2012, 

caracterizando a primeira etapa. Em 2012 houve o segundo crescimento nas publicações (o 

maior entre os anos pesquisados), havendo pouca variação até o final do período pesquisado 

em 2015. 

A baixa quantidade de estudos entre 2005 e 2007 e o crescimento do número de 

publicações até 2015, corroboram com a afirmação de que trata-se de uma especificidade de 

interesse, porém recente no estudo das RCH. 
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Figura 9 – Distribuição de publicações por ano e linha de tendência 

Fonte: Autoria própria. 

Analisando através do país de origem do primeiro autor dos estudos sua distribuição 

geográfica, verificou-se um expressivo número de publicações em periódicos internacionais e 

nacionais originadas no Brasil e pincipalmente nos EUA, especialmente nos últimos cinco 

anos. A tabela 1 expõe a distribuição do número de publicações por país e por ano. 

 

Tabela 1 – Distribuição por país de origem e ano das publicações 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Alemanha 
   

1 
  

1 1 
  

2 5 

Austrália       1               1 

Áustria 
  

1 
        

1 

Bélgica                 1     1 

Brasil 
 

1 
 

1 1 
 

2 3 3 4 1 16 

Canadá               1       1 

Chile 
    

1 
      

1 

China 1     1   1           3 

Coréia do Sul 
          

1 1 

Espanha         2   1 2     1 6 

EUA 1 
 

1 
  

2 
 

2 1 
 

3 10 

Finlândia                   3   3 

França 
        

1 
  

1 

Holanda     1 1               2 

Itália 
   

1 
 

1 
     

2 

Japão               2       2 

Malásia 
  

1 
        

1 

Nova Zelândia         1 1           2 

Polônia 
         

1 
 

1 

Portugal                 1     1 

Rússia 
      

1 
   

1 2 

UK       1           1   2 

            

65 

Fonte: Autoria própria. 
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A maior quantidade de publicações originadas no Brasil confirma o fato da 

importância da atuação em RCH como estratégia econômica e de competitividade para as 

MPE, embora, como menciona Veltmann (2009), seja uma estratégia relativamente incipiente, 

mas que possui importante representatividade no PIB brasileiro. 

O que mais destaca-se nesta análise, em função de uma constatação tendencialmente 

não esperada para estudos relacionados à RCH, é o bom número de publicações originadas 

nos EUA, comparado ao do Brasil. Destaca-se que a estratégia econômica e de 

competitividade das MPE daquele país, não vinha demonstrando interesse ou necessidade em 

utilizar de RCH para a potencialização de competitividade, ou mesmo como estratégia para 

sobrevivência das empresas. 

Em países como Alemanha, Espanha e Itália, onde a formação e atuação de RCH é 

historicamente tradicional e vêm interferindo diretamente sobre o PIB destes países 

(VELTMANN, 2009; FIOL et al., 2011), o número de publicações identificadas foi mais 

baixo que o esperado, porém relevante, sendo respectivamente cinco, seis e duas. 

As quantidades de publicações acima citadas, comparadas as dez publicações 

originadas nos EUA, corroboram com a importância da atuação em RCH como estratégia de 

potencialização econômica e competitiva de MPE do país, o que reforça a importância dos 

estudos relacionados ao tema, uma vez que o modelo econômico americano é tido como 

referência global. 

 

3.1.3.2 Extração e apresentação das evidências 

Respondendo à pergunta problema5, buscou-se no portfólio bibliográfico evidências 

dos ganhos que, estruturados, deram corpo aos benefícios de ordem econômica/financeira da 

participação de empresas em RCH. 

Com base na análise crítica dos estudos reunidos no portfólio bibliográfico desta 

revisão, propôs-se dois conjuntos de ganhos econômicos/financeiros: Conjunto A - Ganhos 

por Economia de Escala em RCH e; Conjunto B - Ganhos por Maior Visibilidade e 

Representatividade de Mercado gerada por RCH. 

A estruturação dos conjuntos deu-se por meio de uma proposição teórica-conceitual, 

comparando conceitualmente a descrição dos ganhos mencionados pelos estudos do portfólio 

                                                 
5 Quais os benefícios representam os ganhos de ordem econômico/financeira da participação de empresas 

em redes de cooperação horizontal? 
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bibliográfico, em relação a geração direta de resultados de ordem econômica/financeira da 

participação de empresa em RCH. 

O Conjunto A de ganhos foi desdobrado e estruturado em três níveis hierárquicos 

complementares, contendo na ordem decrescente: Três Blocos de Benefícios – Seis 

Benefícios – Dezesseis Constructos de Benefícios, como exposto na figura 10. 

 

Figura 10 – Benefícios e constructos do Conjunto A de Ganhos 

Fonte: Autoria própria. 
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Já o Conjunto B de ganhos segue uma lógica de desdobramento hierárquico diferente 

do Conjunto A, por se tratarem de ganhos com naturezas distintas gerados pela coopetição em 

RCH. Assim, a lógica estrutural do Conjunto B possui somente um nível hierárquico 

complementar, contendo na ordem decrescente um Benefício, conforme exposto na figura 11. 

 
Figura 11 – Benefício do Conjunto B de Ganhos 

Fonte: Autoria própria. 

Desta forma, para o Conjunto A de Ganhos, seus blocos, benefícios e constructos 

foram estruturados conceitos que explicam o fundamento e a relação com o ganho de ordem 

econômico/financeira. Inicialmente, o quadro 2 expõe o conceito de economia de escala para 

RCH, reestruturado com base nas referências do portfólio bibliográfico. 

 

Conjunto A de Ganhos – Economia de Escala em RCH 

O conjunto A de Ganhos fundamenta-se no escopo de economia de escala que, em seu conceito de base, trata-

se de um aumento da quantidade produzida de um bem em determinado período, porém com os mesmos ou 

menores custos. De acordo com a literatura utilizada, a redução de custos se deve à adoção e execução de 

métodos mais avançados e eficientes de produção, resultados da utilização eficaz do marketing, propaganda, 

P&D e etc. 

Numa conceituação diretamente ligada à engenharia, a economia de escala é gerada pela redução dos custos 

unitários enquanto a produção é elevada, ou seja, dividem-se os custos fixos num maior número de unidades, 

tendo por resultado direto uma redução de custos e despesas de operação, redução de custos na compra de 

matéria-prima e insumos, entre outros como redução de custos na contratação de serviços relacionados à 

produção do item (terceirização, caso necessário). 

Para esta pesquisa, o conceito de economia de escala em sua base não se altera, mas sim na forma em que ela é 

gerada. O processo de construção da economia de escala para RCH, ao em vez de se dar isoladamente dentro 

de uma organização, é gerada pelo fenômeno da coopetição, sendo ele o resultado da união entre duas ou mais 

empresas que se propõem a cooperar entre si. Os efeitos desta economia para as empresas é praticamente o 

mesmo nos aspectos de redução de custos e despesas, mas não mais estes são dependentes da geração de maior 

volume de produção. Ou seja, a base da economia de escala para RCH se dá na execução de métodos e 

estratégias para a divisão de custos e despesas e/ou gastos que uma empresa deve fazer para a produção de seu 

bem a ser comercializado. O conjunto A é composto pelos blocos A, B e C de benefícios. 

Referências 

Ahuja et al. (2012); Ainuddin et al. (2007); Akoorie & Ding (2009); Beebe et al. (2012); Borghi et al. (2010); 

Bouncken et al. (2015); Brachert et al. (2011); Carpinetti et al. (2008); Claro et al. (2011); Cruz & Silva 

(2014); Dahl (2014); Ghisi & Martinelli (2006); Hernández & Sánchez (2012); Kajikawa et al. (2012); Lui & 

Ngo (2005); Peng et al. (2012); Petter, et al. (2013); Petter et al. (2014); Ratajczak-Mrozek & Herbec (2014); 

Reis & Amato Neto (2012); Ritala & Tidström (2014); Schoonjans et al. (2013); Tálamo & Carvalho (2012); 

Vasilievich & Jurievna (2015); Wegner et al. (2015); Zeng et al. (2010). 

Quadro 2 – Conjunto A de Ganhos – Economia de Escala em RCH 

Fonte: Autoria própria. 
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O conceito de economia de escala para RCH supracitado, fundamenta-se em três 

grandes blocos de benefícios como pôde ser visualizado na figura 10. Os blocos e os 

benefícios que os compõem estão apresentados na sequência. 

Bloco A de Benefícios: Maior poder de barganha/negociação 

Trata-se do aumento da força de negociação resultante da união interfirmas, que depende diretamente do 

número de empresas participantes da rede, ou seja, quanto maior o número de empresas envolvidas, maior a 

capacidade de negociação com fornecedores e clientes o que, consequentemente, geram-se os ganhos de escala 

economicamente mais perceptíveis, dos quais englobam: ganho de escala de produção, por meio do acesso de 

novos e maiores mercados, maiores volumes e redução de custos, bem como melhores condições na compra de 

matérias-primas e insumos; melhores preços e qualidade de soluções em serviços como consultorias entre 

outros do gênero. Não obstante, com o crescimento deste benefício, gera-se uma consequência positiva que é o 

aumento de atratividade da rede, tanto por parte de fornecedores como, principalmente, por parte dos clientes. 

O Bloco A é composto pelos Benefícios 1a e 2a. 

Referências 

Ahuja et al. (2012); Ainuddin et al. (2007); Akoorie & Ding (2009); Beebe et al. (2012); Borghi et al. (2010); 

Bouncken et al. (2015); Brachert et al. (2011); Carpinetti et al. (2008); Claro et al. (2011); Cruz & Silva 

(2014); Dahl (2014); Ghisi & Martinelli (2006); Hernández & Sánchez (2012); Kajikawa et al. (2012); Lui & 

Ngo (2005); Peng et al. (2012); Petter, et al. (2013); Petter et al. (2014); Ratajczak-Mrozek & Herbec (2014); 

Reis & Amato Neto (2012); Ritala & Tidström (2014); Schoonjans et al. (2013); Tálamo & Carvalho (2012); 

Vasilievich & Jurievna (2015); Wegner et al. (2015); Zeng et al. (2010). 

Quadro 3 – Bloco A de Benefícios:  Maior poder de barganha/negociação 

Fonte: Autoria própria. 

O bloco A de Benefícios se desdobra em dois Benefícios definidos nos quadros 4 e 5. 

No que diz respeito ao Benefício 1a, este se desdobra em dois constructos conforme exposto 

no quadro 4 que segue. 

Benefício 1a - Utilização de Complementaridade Estrutural 

Fundamentalmente a complementaridade trata-se da capacidade e efetiva participação de um parceiro da rede 

em preencher e completar lacunas técnica-informacionais presentes na ação de outro, fazendo com que as 

atividades ou ações sejam mais bem executadas, tendo por base que as ações deixam de ser individualizadas e 

passam a ser coletivas, na grande maioria dos casos. Quando essas ações ocorrem em sentidos multidirecionais 

na rede (com as empresas atuando tanto como agentes quanto como sujeito da colaboração) ocorre também a 

reciprocidade na rede. A soma desses dois fatores, complementaridade e reciprocidade, gera sinergia nas 

relações da rede. Desta forma o efeito da complementaridade sobre a redução de custos se comporta de forma 

diferente dos componentes dos demais benefícios. Pois, uma vez que atua como fator de complemento, ela se 

torna um dos principais catalizadores dos demais benefícios. 

No entanto a complementaridade estrutural, trata-se da parcela pontualmente ligada ao preenchimento de 

lacunas possivelmente existentes, relacionadas à execução de ações de produção em casos que 

individualmente uma empresa não seria capaz de executar, mas através da utilização da parceria interfirmas da 

rede, através de subcontratação e/ou divisão da execução de projetos, ela torna-se capaz de executá-lo. 

Constructo C1a_1: 
Aproveitamento da 

capacidade ociosa de 

pessoal 

Em termos operacionais, a complementaridade estrutural pode ser traduzida pelo 

aproveitamento da capacidade ociosa disponível nas empresas da rede. Diretamente 

ligada à ordem financeira, o aproveitamento de capacidade ociosa dá-se através da 

compra e/ou venda desta capacidade sobressaliente disponível, neste caso: compra e 

venda de capacidade ociosa de mão de obra, gerando um ponto de economia e/ou 

ganho financeiro ao plano de contas da empresa. 

Constructo C1a_2: 

Aproveitamento da 

capacidade ociosa de 

máquinas e 

equipamentos 

Este constructo possui a mesma base do Constructo 1a_1, no entanto está 

concentrado na compra e/ou venda de capacidade ocioso de máquinas e 

equipamentos, gerando da mesma forma um ponto de economia e/ou ganho 

financeiro ao plano de contas da empresa. 

Quadro 4 – Benefício 1a:  Utilização de Complementaridade Estrutural. 

Fonte: Autoria própria. 
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Já o Benefício 2a desdobra-se em cinco constructos de conforme exposto pelo 

quadro 5 que segue. 

 

Benefício 2a: Aumento da Capacidade de Negociação com Fornecedores e Serviços 

Partindo do maior volume de negócios gerado pela união interfirmas, tem-se o aumento da capacidade de 

negociação com seus fornecedores. Entretanto, estabelecem-se duas classes de fornecedores para as redes 

horizontal: Fornecedores de matérias-primas e insumos e; Fornecedores de Serviços. Relacionado à primeira 

classe de fornecedores, este benefício é gerado pela abertura da possibilidade de compra de maiores lotes de 

matérias-primas e insumos, gerando uma redução direta no preço dos itens; obtenção de condições especiais 

para pagamento (inibindo a geração de taxas como as de juro); acesso à fornecedores de maior qualidade; 

poder de exigência de melhoria de qualidade nas matérias-primas e insumos. Já com relação à segunda classe 

de fornecedores, o benefício está no poder de negociação dos preços dos serviços necessários, dos quais 

tratam-se de terceirizações. Entretanto, para a classe de fornecedores de serviços, foram destacadas três 

subclasses de fornecedores totalmente terceirizados: i) fornecedores de serviços operacionais; ii) fornecedores 

de serviços administrativos e; iii) fornecedores de serviços trabalhistas. Por fim, de forma mais ampla este 

benefício também gera um aumento do poder de construção de contratos com proteção legal para compra e 

venda e/ou fornecimento, entre outros do gênero. 

Constructo C2a_1:  

Vantagens e Negociação com 

Fornecedores de Matéria-

prima e Insumos 

Constructo que traduz a negociação com fornecedores de matéria-prima e 

insumos, tendo o objetivo claro da obtenção de menores preços em 

consequência da compra em maior quantidade. Trata-se de um dos 

constructos com maior capacidade de gerar economia financeira ao plano de 

contas de uma empresa participante de RCH. 

Constructo C2a_2:  

Vantagens e Negociação com 

Fornecedores de Serviços 

Operacionais 

Constructo que busca captar todo e qualquer item de custo de serviço 

indispensável à estrutura operacional da empresa, mas que pode ser diluído 

entre as empresas da rede através de sua contratação em “pacotes”, por 

exemplo. Pois tais serviços só podem ser executados via terceirização devido 

suas especificidades e exigências técnicas e legais. Serviços como: seguros, 

manutenções, gestão de resíduos, licenças, entre outros do gênero. 

Constructo C2a_3:  

Vantagens e Negociação com 

Fornecedores de Serviços 

Administrativos 

Este constructo possui a mesma base do Constructo C2a_2, no entanto 

concentra-se na estrutura administrativa da empresa, sendo possível apontar 

itens de custo como: honorários contábeis, pagamento de associações, 

softwares, entre outros do gênero. 

Constructo C2a_4:  

Vantagens e Negociação com 

Fornecedores de Serviços 

Trabalhistas 

Este constructo possui a mesma base do Constructo C2a_2, no entanto 

concentra-se na estrutura de gestão de pessoas da empresa, sendo possível 

apontar itens de custo como: seguros e/ou planos hospitalares, seguros 

pessoais, entre outros do gênero. 

Constructo C2a_5:  

Vantagens e Negociação em 

Torno de Gastos Logísticos 

Constructo que busca captar todo e qualquer item de custo provindo da 

necessidade de operações logísticas, tanto para o recebimento de matérias-

primas e insumos, máquinas e equipamentos, bem como para a expedição 

e/ou escoamento da produção da empresa. A terceirização das operações 

logísticas pode ser parcial ou total, sendo possível a prestação de serviços 

logísticos entre as empresas da rede. Por exemplo: pode-se diluir os custos 

do escoamento de produção de várias empresas da rede, através da utilização 

do veículo de uma empresa que o disponibiliza e faz o ‘rateio’. 

Quadro 5 – Benefício 2a:  Aumento da Capacidade de Negociação com Fornecedores e Serviços 

Fonte: Autoria própria. 

 

Uma vez definido conceitualmente o Bloco A, seus Benefícios e, por sua vez, seus 

constructos, estruturou-se conceitualmente o Bloco B, sendo este composto por três 

Benefícios. A descrição do Bloco B é apresentada no quadro 6 que segue. 
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Bloco B de Benefícios: Maior acesso e economia na provisão de soluções 

Trata-se da flexibilização através da redução de custos com serviços básicos e comuns à todas as empresas da 

rede como, por exemplo, gestão contábil, gestão de links externos às empresas e à própria rede, como: links 

com instituições financeiras, bancos, sindicatos, etc., atribuindo maior alinhamento às necessidades específicas 

das empresas. Desenvolvimento e/ou contratação conjunta de soluções para problemas relacionados à 

produção e gestão administrativa comuns a todas e/ou a uma parte das empresas da rede, dos quais uma 

empresa isoladamente não seria capaz de desenvolver e/ou adquirir, como: aquisição de tecnologias, máquinas 

e equipamentos específicos de alto valor agregado, mas de uso comum às empresas da rede; desenvolvimento 

de sistemas de informações específicos; contratação de consultorias e/ou treinamentos moldados 

especificamente às necessidades do grupo. O Bloco B é compostos pelos Benefícios 1b, 2b e 3b. 

Referências 

Barretta (2008); Besser & Miller (2010); Borghi et al. (2010); Börjeson & Boerjeson (2015); Bouncken et al. 

(2015); Brown et al. (2010); Cao & Lumineau (2015); Carneiro et al. (2013); Cunha et al. (2014); Chin et al. 

(2008); Claro & Claro (2011); Cruijssen et al. (2007); Cruz & Silva (2014); (Fiol et al. (2011); Hanna & 

Walsh (2008); Garcia & Madeira (2013); Gnyawali & Srivastava (2013); Hanna & Walsh (2008); Kim (2015); 

Petter et al. (2014); Ross Jr. & Robertson (2014); Ritala & Tidström (2014); O’Donnell (2014); Pellegrin et al. 

(2013); Ratajczak-Mrozek & Herbec (2014); Ritala & Tidström (2014). 

Quadro 6 – Bloco B de Benefícios:  Maior acesso e economia na provisão de soluções. 

Fonte: Autoria própria. 

O bloco B de Benefícios se desdobra em três Benefícios definidos nos quadros 7, 8 e 

9. No que diz respeito ao Benefício 1b, este se desdobra em dois constructos conforme 

exposto no quadro 7 que segue. 

 

Benefício 1b: Aumento da Credibilidade Financeira 

Utilizando-se da credibilidade construída pela rede e da responsabilidade legal existente entre seus 

participantes, passa-se a ser gerada certa facilitação de acesso ao crédito, em resultado ao aumento de 

confiança nas empresas da rede por parte das instituições financiadoras. Ainda, tal garantia gera-se a partir do 

desenvolvimento de linhas de crédito e soluções financeiras especiais para a rede, ou seja, fazendo parte da 

rede, a empresa possuirá acesso ao crédito desenvolvido e disponibilizado para os integrantes daquela 

determinada rede, já que a confiança e garantia é potencializada por possuir o aval das demais empresas da 

rede. Desta forma, o grande ganho está no desenvolvimento e disponibilização de taxas de juros e encargos 

especiais (menores) para as soluções de crédito desenvolvidas para rede, bem como em estruturas especiais de 

amortização da dívida. Tal benefício se faz relevante para as RCH, pelo fato de que na grande maioria dos 

casos, estas são constituídas por micro e pequenas empresas que possuem uma estrutura financeira de menor 

flexibilidade, o que gera maiores demandas por captação de recursos externos como financiamentos e 

empréstimos. 

Constructo C1b_1:  

Economia em Investimentos 

através de Linhas de Crédito 

Especiais (parcerias com 

bancos) 

Constructo que busca captar todo e qualquer item de custo relacionado à 

financiamentos e empréstimos realizados pela empresa. Na maioria dos 

casos estes custos geram-se com base nas taxas de juros e outros encargos 

intrínsecos à estes tipos de operações financeiras. Com base na parceria da 

rede com instituições financeiras como bancos, o Constructo C1b_1 impacta 

diretamente no plano de contas das empresas da rede, através da economia 

gerada pela redução de taxas de juros e demais encargos intrínsecos às linhas 

de crédito. 

Constructo C1b_2:  

Economia em Investimentos 

através de Perecerias com 

Fornecedores de Máquinas, 

Equipamentos e Infraestrutura 

Este constructo possui a mesma base do Constructo C1b_1, no entanto a 

parceria da rede é diretamente com seus fornecedores de máquinas e 

equipamentos que oferecem planos de vendas, dos quais podem se 

caracterizar como financiamentos. 

Quadro 7 – Benefício 1b:  Aumento da Credibilidade Financeira. 

Fonte: Autoria própria. 
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O Benefício 2b é composto por três constructos conforme apresentado pelo quadro 8 

que segue. 

 

Benefício 2b: Aumento da Capacidade de Contratação e Desenvolvimento de Soluções Técnicas e 

Capacitações 

Trata-se da viabilização da contratação de consultorias especializadas, das quais as empresas isoladamente não 

seriam capazes de contratar devido ao alto custo deste tipo de serviço. A viabilidade gera-se através do 

desenvolvimento de consultorias para solução de problemas comuns às empresas da rede, o que torna possível 

o compartilhamento através das replicação das mesmas estruturas das consultorias desenvolvidas para a rede.  

Este benefício também incorpora o desenvolvimento e execução de treinamentos, capacitações, palestras e 

etc., específicos às necessidades das empresas da rede. No entanto, ao longo do tempo de cooperação 

interfirmas, através do acúmulo de ações em conjunto, trocas de informações e experiência, gera-se um 

acúmulo de aprendizagem capaz de estruturar soluções onde antes somente seria possível via consultorias, 

treinamentos, ou seja, via busca de soluções externas à rede. Este acúmulo informacional é chamado de 

aprendizagem coletiva, que permite o desenvolvimento de soluções internamente à rede. Tal fato gera a 

possibilidade de economia financeira quando determinada solução é desenvolvida, eliminando a necessidade 

de contratação de terceiros para realiza-la. 

Por fim, o grande ponto deste benefício é a barganha no valor das consultorias e treinamentos, uma vez que 

sejam realizadas na maior parte e/ou em todas empresas da rede, como também, o poder de contratação de 

profissionais e/ou empresas de maior qualidade e de maior credibilidade. 

Constructo C2b_1: 
Compartilhamento de 

Consultorias 

Este constructo trata-se da economia gerada na contratação compartilhada entre 

as empresa das rede de consultorias especializadas relacionadas à, por exemplo: 

análise e prospecção de oportunidades e mercado; engenharia de produção; 

consultoria jurídica; gestão contábil; gestão administrativa; relações comerciais 

nacionais e internacionais, entre outras necessidades de maior especificidade. 

Constructo C2b_2: 
Viabilização de 

Certificações 

Constructo que busca captar todo e qualquer item de custo relacionado à 

necessidade de obtenção de certificações para processos, produtos, exigências 

ambientais e etc., como por exemplo, certificação ISO, NRs, etc. Entretanto, o 

ponto de economia gerado pelo constructo não se trata do compartilhamento da 

certificação, mas sim dos custos envolvidos para a preparação da empresa à 

obtenção das certificações necessárias. 

Constructo C2b_3: 

Capacitação de Pessoal 

O constructo que busca captar todo e qualquer item de custo relacionado à 

qualquer tipo de ações de treinamentos e atualização informacional ligados à: 

métodos de produção, administração, gestão de pessoas, adaptação à novas 

tecnologias, atualização regulamentar, tributária e etc. Ou seja, mesmo o 

mercado não oferendo soluções específicas às necessidades da rede, através da 

força do grupo e/ou quantidade de empresas e pessoas interessadas, viabiliza o 

desenvolvimento de soluções específicas pelas empresas que as oferecem, como 

também gera-se a oportunidade da barganha no valor das soluções oferecidas 

que, diluídas entre as empresas da rede torna-se vantajosa tanto para a rede, 

como para os fornecedores destes serviços. Porém, este constructo ainda conta 

com a capacitação interna à rede, ou seja, via troca de informações e 

experiências das empresas, torna-se possível construir soluções internamente à 

rede, rendendo assim uma economia na contratação de terceiros para este tipo de 

capacitação. 

Quadro 8 – Benefício 2b:  Aumento da Capacidade de Contratação e Desenvolvimento de Soluções 

Técnicas. 

Fonte: Autoria própria. 

Por fim, o Benefício 3b desdobra-se em dois constructos conforme apresentado pelo 

quadro 9 que segue. 
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Benefício 3b: Maior Acesso à Soluções de Marketing 

Sabe-se que estruturas de marketing não são comuns à micro e pequenas empresas, principalmente pelo alto 

custo de sua gestão e de contratação de profissionais da área. Desta forma, via cooperação interfirmas da rede, 

consegue-se o desenvolvimento conjunto de campanhas publicitárias, eventuais desenvolvimento de veículos 

de comunicação digital como sites, anúncios, entre outras ações do gênero. Porém, a principal ação de 

marketing compartilhado em redes horizontal, trata-se da participação conjunta em feiras e eventos de 

promoção, por meio da considerável redução de custos por empresa na compra dos espaços de exposição, 

tornando estes eventos acessíveis. Não obstante, através da estruturação de ações de marketing compartilhado, 

existe a possibilidade da criação e potencialização de uma marca relacionada ao grupo, da qual pode ser usada 

como estratégia competitiva frente à empresas do mesmo setor e de maior porte. 

Constructo C3b_1: 
Economia em Ações de 

Propaganda 

O constructo que busca captar todo e qualquer item de custo relacionado à 

propaganda da marca (empresa) e de seus produtos, individualmente e/ou da rede. 

Tendo por base que ações de propaganda buscam construir e fortalecer a marca. A 

economia financeira gerada por este constructo estrutura-se no compartilhamento 

dos custos atrelados às ações de propaganda da(s) marca(s) das empresas da rede. 

Ações como: participação em feiras e eventos especializados no setor de atuação da 

rede; propaganda por meio impresso ou digital entre outros do gênero. 

Constructo C3b_2: 
Economia em Ações de 

Promoção 

Este constructo possui a mesma base do Constructo C3b_1, no entanto relaciona-se 

às ações para promoção dos produtos e, por consequência, da marca da empresa. Ou 

seja, gera-se economia financeira através do compartilhamento de custos atrelados à 

ações como: viagens para promoção/divulgação de produtos; viagens para 

participação de feiras e eventos especializados no setor de atuação da rede, com 

objetivo de identificar novos mercados e/ou segmentos de mercado para os produtos 

das empresas da rede; realização de eventos específicos para divulgação e/ou 

comercialização dos produtos, entre outros do gênero. 

Quadro 9 – Benefício 3b:  Maior Acesso à Soluções de Marketing. 

Fonte: Autoria própria. 

Estruturados conceitualmente o Bloco B, bem como seus Benefícios e constructos, 

estruturou-se conceitualmente o Bloco C, sendo este composto por um Benefício. A descrição 

do Bloco C é apresentada no quadro 10 que segue. 

 

Bloco C de Benefícios: Maior viabilidade para Inovação e Aprendizagem 

Trata-se da abertura e disponibilidade a todas empresas da rede, de informações e técnicas de produção e 

gestão geradas pela experiência de cada empresa no mercado, permitindo que a rede desenvolva-se 

conjuntamente, ou seja, o fator benéfico deste bloco trata-se do compartilhamento informacional e de 

tecnologias internas, sendo estes os catalizadores de conhecimentos gerados em nível de inter-relação que, por 

sua vez, são potentes ferramentas de criação de valor agregado às empresas da rede, por meio de diversas 

vertentes de inovação em produtos e processos e a própria complementaridade técnica-informacional entre as 

empresas da rede. No que diz respeito à aprendizagem, a mesma é obtida em níveis mais aprofundados da 

troca de experiências técnica-informacionais, dos quais o grupo de empresas consegue utilizar de lições 

aprendidas para gerar novas competências e habilidades sem a necessidade de interferência externa. O Bloco C 

é composto pelo Benefício 1c. 

Referências 

Ahuja et al. (2012); Ainuddin et al. (2007); Akoorie & Ding (2009); Álvarez et al. (2009); Audia et al. (2010); 

Beebe et al. (2012); Bizzi & Langley (2012); Borghi et al. (2010); Bouncken et al. (2015); Brachert et al. 

(2011); Brown et al. (2010); Chin et al. (2008); Dahl (2014); Dias et al. (2013); Felzensztein & Gimmon 

(2009); Fiol et al. (2011); Galdámez et al. (2009); Garcia & Madeira (2013); Gerolamo et al. (2014); Ghisi & 

Martinelli (2006); Gnyawali & Srivastava (2013); Hanna & Walsh (2008); Hoffmann (2007); Kajikawa et al. 

(2012); Peng et al. (2012); Ritala & Tidström (2014); Zeng et al. (2010). 

Quadro 10 – Bloco C de Benefícios:  Inovação e Aprendizagem. 

Fonte: Autoria própria. 
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O bloco C de Benefícios se desdobra no Benefício 1c, que se desdobra em dois 

constructos conforme apresentado no quadro 11 que segue. 

 

Benefício 1c: Maior Viabilidade para Inovação 

Por meio da troca de experiências e informações entre as empresas da rede, torna-se possível o 

desenvolvimento de inovações tanto em produtos, quanto em processos. Tais inovações são resultantes da 

somatória de experiências e práticas das empresas da rede, que por sua vez, fundamentam-se na 

complementaridade interfirmas, sendo um dos grandes catalizadores destas inovações. Assim, por exemplo, 

consegue-se desenvolver um produto com maior nível de complexidade que, por ventura, foi exigido à alguma 

empresa da rede por seu cliente. Ainda, a geração de inovações coletivas não se restringe à classe de inovação 

radical, mas principalmente à inovações incrementais, das quais geram retornos consistentes às empresas da 

rede, por meio da agregação de valor à produtos existentes, por exemplo, desenvolvendo em conjunto uma 

forma de produção de maior eficiência, ou ainda, atribuindo novas características de funcionalidade, design, 

etc., das quais permitem ao produto diferenciar-se no mercado. 

Pontualmente, este benefício é gerado possibilidade de redução de custos no desenvolvimento de produtos e 

soluções, via transferência interfirmas de conhecimento e tecnologia. Ou seja, em casos de maior 

complexidade, o desenvolvimento conjunto de soluções, com base na aprendizagem coletiva construída ao 

longo do tempo de cooperação, viabiliza certa redução de custos diretamente relacionados ao 

custo/hora/homem para o desenvolvimento. 

Constructo C1c_1: 
Compartilhamento no 

Desenvolvimento de 

Produtos 

O constructo que busca captar todo e qualquer item de custo relacionado à 

necessidades de contratação de terceiros para o desenvolvimento de produtos, sendo 

a economia financeira gerada via compartilhamento dos custos do desenvolvimento 

de soluções comuns às empresas da rede. Outro ponto de economia financeira está 

na redução do custo/hora/homem para o desenvolvimento de produtos internamente 

à rede, ou seja, realizado em conjunto caso uma ou mais empresa detêm os para o 

desenvolvimento. 

Constructo C1c_2: 
Compartilhamento no 

Desenvolvimento de 

Processos (produção e 

administração) 

Este constructo possui a mesma estrutura do Constructo C1c_1, no entanto 

relaciona-se ao desenvolvimento de processos de produção e administração. 

Também possui as mesmas lógicas de economia financeira. 

Quadro 11 – Benefício 1c:  Maior Viabilidade para Inovação. 

Fonte: Autoria própria. 

Diferentemente do conjunto A de Ganhos, que possui seus benefícios diretamente 

ligados à potencialidade de redução de custos e despesas via economia de escala gerada pela 

coopetição na rede, o conjunto B têm sua base de benefício na potencialidade do aumento de 

volume de vendas e/ou nas faixas de preço do produto.  

Assim, o ponto chave da diferença é interpretado da seguinte forma: para o Conjunto 

A: redução de custos e despesas (por meio da economia de escala); para o Conjunto B: ganho 

financeiro sobre a receita da empresa (por meio da maior visibilidade e representatividade de 

mercado). 

O quadro 12 expõe o conceito de maior visibilidade e representatividade de mercado 

através de RCH, reestruturado com base nas referências do portfólio bibliográfico. 
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Conjunto B de Ganhos – Maior Visibilidade e Representatividade de Mercado através da RCH 

O aumento da visibilidade e representatividade no mercado de empresas de RCH, pode ser traduzido como o 

resultado macro da potencialização de sua competitividade. No entanto, este aumento de competitividade é 

gerada na mesma base estrutural do conjunto A de ganhos, a coopetição, caracterizada pelo resultado união 

entre duas ou mais empresas que se propõem a cooperar entre si. 

Este aumento do poder competitivo, consequentemente da visibilidade de mercado, trata-se do resultado direto 

das ações realizadas de modo compartilhado pelas empresas da rede. Por exemplo, como resultado de ações de 

marketing compartilhado tem-se o aumento da preferência do consumidor pelas soluções produzidas nas 

empresas da rede, obtenção do domínio de parcelas de mercado no setor e segmento em que atua, dos quais 

antes não eram acessíveis sem a força da cooperação em rede, etc. 

A maior visibilidade de mercado também caracteriza-se pela criação e domínio de novos mercados via 

soluções em produtos desenvolvidas em conjunto na rede, conquistados via formação de melhores preços de 

venda em resultado à redução de custos gerados pelo poder de barganha vinculado ao conjunto A de ganhos, 

capacidade de geração de condições diferenciadas de venda, aumento dos níveis de absorção do impacto da 

concorrência e/ou maior estabilidade de mercado. 

Ainda, este conjunto de ganhos engloba a possibilidade de geração e potencialização de uma marca referente à 

rede, permitindo atingir maiores patamares de reconhecimento, representatividade e legitimidade do que se 

produz nas empresas participantes da rede. Em suma, com o crescimento do conjunto B de ganhos, gera-se 

como consequência o aumento da atratividade da rede, tanto por parte de fornecedores como, principalmente, 

por parte dos clientes, o que retroalimenta constantemente o aumento da visibilidade de mercado da rede. 

No tangente à interpretação de ordem econômico/financeira do conjunto B de ganhos, constatou-se que os 

benefícios acima descritos convergem para um único fato de referência, o aumento no volume de 

vendas/margem. Desta forma, os benefícios descritos como resultantes do conjunto B, foram condensados em 

um ‘macro’ benefício denominado aumento do volume de vendas/margem, dispensando a necessidade do 

sobre nível de blocos de benefícios e do sub nível de constructos de benefícios. 

Benefício B1: 

Aumento no volume de 

vendas/margem 

Uma vez com maior visibilidade de mercado gerada pela participação em uma RCH, 

composta pela maior competitividade, maior representatividade e, por sua vez, 

maior atratividade do mercado em relação aos produtos ofertados pelas empresas da 

rede, o impacto direto recai sobre o aumento do volume de vendas, sendo este 

traduzido pelo aumento do faturamento e/ou margem de lucro. 

Referências 

Ainuddin et al. (2007); Akoorie & Ding (2009); Beebe et al. (2012); Bengtsson & Kock (2014); Bizzi & 

Langley (2012); Brown et al. (2010); Cao & Lumineau (2015); Carneiro et al. (2013); Carpinetti et al. (2008); 

Claro & Claro (2011); Dahl (2014); Felzensztein & Gimmon (2009); Fiol et al. (2011); Ghisi & Martinelli 

(2006); Kozyrev & Malyzhenkov (2011); O’Donnell (2014); Peng et al. (2012); Ritala & Tidström (2014); 

Ross Jr. & Robertson (2014). 

Quadro 12 – Conjunto B de Ganhos – Maior visibilidade de mercado através de RCH 

Fonte: Autoria própria. 

 

Feito o mapeamento e estruturação dos conjuntos de ganhos, benefícios e seus 

constructos, dando forma à base teórica do modelo proposto, partiu-se para o 

desenvolvimento operacional do mesmo. 

 

3.2 ESTRUTURA OPERACIONAL DO MODELO – BASE OPERACIONAL 

A estrutura operacional do modelo MAFPERCH foi construída com base na 

interferência dos conjuntos A e B de ganhos sobre a estrutura financeira de empresas 

participantes de RCH. Ainda, a estrutura operacional absorveu aspectos comportamentais da 

lógica financeira de empresas participantes de RCH e colaboradoras nesta pesquisa. 



59 

  

 

Desta forma, propôs-se um ciclo de gestão financeira (figura 12), que parte do 

investimento inicial para entrada da empresa na RCH, sendo este gerado pela necessidade de 

adequação estrutural da empresa às exigências da rede, quando existentes.  

Na sequência, a empresa passa a atuar em regime de coopetição, gerando e 

absorvendo benefícios econômico/financeiros e, por sua vez, gerindo-os até o ponto da 

conversão em ganhos financeiros sobre seu faturamento, finalizando com o investimento 

interno em eficiência da empresa e investimento na manutenção da RCH. 

 

Figura 12 – Base Operacional – Ciclo de gestão financeira considerado no Modelo MAFPERCH 

Fonte: Autoria própria. 
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Salienta-se que o ciclo de gestão financeira toma por base o conceito de Custeio por 

Absorção Total, que segundo Bornia (2010), atribui ao produto os custos tanto fixos quanto 

variáveis, inclusive as ineficiências. A escolha por este método de custeio se fez com base na 

existência de certa imprecisão dos sistemas de controle e gestão de custos, comuns da 

estrutura reduzida de MPE que participam de redes horizontais. 

Ainda, o ciclo exposto pela figura 12 considera como gerador direto da redução de 

custos e despesas de operação o conjunto A de ganhos, a economia de escala gerada pela 

participação da empresa numa RCH. Uma vez gerada esta economia de escala e/ou ganho 

financeiro com a redução de custos e despesas de operação, o ciclo considera que tal fato 

reflete diretamente na redução do custo do produto/serviço e que, por sua vez, gera uma 

potencial ampliação de margem associada ao preço de venda do produto. 

Na sequência, encontram-se três opções estratégicas para incorporação do ganho 

financeiro6 gerado pelos conjuntos A e B de ganhos, sobre a precificação de seus 

produtos/serviços, que refletirá diretamente na prospecção de seu volume de vendas. São as 

opções estratégicas a, b e c, descritas a seguir. 

a) Redução dos preços do produtos/serviços: pode resultar num aumento do volume 

de vendas, uma vez levada em consideração a compensação financeira da 

redução de preço gerada pela redução dos custos e despesas. Ou seja, o foco está 

no aumento de escala do volume produzido, compensando a redução de preço por 

meio de ganho de escala; 

b) Manutenção dos preços dos produtos/serviços: pode resultar num pequeno 

aumento ou na manutenção do volume de vendas. Neste caso o foco está no 

manutenção no preço dos produtos/serviços para o aumento da margem de lucro 

sob o mesmo volume de venda, ou ainda, adicionando ganho à margem sob um 

pequeno aumento no volume de vendas. Ou seja, adiciona-se o ganho financeiro 

gerado pela redução de custos e despesas à margem de lucro. 

c) Ampliação dos preços dos produtos/serviços: pode resultar na manutenção do 

volume de vendas, tendo em vista a alta probabilidade de estabilização do 

volume de vendas. Este é um caso de maior especificidade por tratar-se de uma 

estratégia de agregação de valor da marca ao produto/serviço, uma vez que apoia-

                                                 
6 Valor monetário que representa a redução de custos e despesas de operação da empresa (conjunto A de 

ganhos) e pela maior visibilidade e representatividade da empresa no mercado (conjunto B de ganhos), 

gerados em função de sua participação numa RCH. 
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se no aumento de visibilidade e representatividade da empresa no mercado 

gerada por sua participação na rede. 

Destaca-se que não necessariamente a empresa terá a liberdade de selecionar uma 

das opções estratégicas propostas, em função de seu possível condicionamento às estratégias 

coletivas estabelecidas pela RCH que participam. Tais estratégias, geralmente fundamentam-

se nos padrões de comprometimento e reciprocidade estabelecidos pelo estatuto da RCH. 

Desta forma, o modelo diagnostica em qual das opções estratégicas a empresa poderia 

maximizar seu retorno, podendo ser testados os cenários de resultados das outras opções. 

De acordo com a interferência sobre o volume de vendas de cada estratégia 

supracitada, considera-se como output geral uma potencial ampliação das vendas e/ou 

margem, construída pela soma entre os resultados gerados pelos conjuntos A e B de ganhos. 

Para avaliar monetariamente o conjunto A de ganhos, o(s) respondente(s) da empresa 

aponta(m) um percentual de ganho financeiro (economia/redução) gerado pela participação da 

empresa em uma RCH, sobre o valor monetário de cada item. Este valor é formado pela 

média do valor registrado para cada item nos últimos três anos de operação da empresa. Já o 

indicativo percentual, estruturará o valor monetário que representará o efeito da economia de 

escala em RCH sobre o item de custo ou despesa da empresa. 

Para avaliar monetariamente o conjunto B de ganhos, o(s) respondente(s) da empresa 

estima(m) o percentual de alteração no volume de vendas ou no preço do produto/serviço 

resultante das opções estratégias (a, b e c). No entanto, o volume de vendas terá como valor 

de referência a média do faturamento bruto dos três últimos anos de operação da empresa, e a 

estimativa em percentual com base neste faturamento. Isto significa que o aumento ou não do 

volume de vendas e/ou do preço dos produtos/serviços, será estimado percentualmente sobre a 

média do faturamento bruto anual da empresa. 

Assim, partindo dos resultados dos conjuntos A e B de ganhos e cruzando os 

mesmos, faz-se possível a distinção da parcela sobre as médias dos últimos três anos de 

operação da empresa do custo de operação e do faturamento bruto, gerada pela participação 

da empresa em uma RCH, bem como do nível de dependência entre a estrutura financeira da 

empresa e sua participação na rede. 

Na união dos resultados, torna-se possível a identificação do ganho financeiro 

líquido sobre o faturamento da empresa em função de sua participação em uma RCH. 

Partindo deste resultado, o ciclo se encerra em duas partes: a primeira encerra-se normalmente 

como em qualquer outra empresa não participante de uma RCH – distribui-se o faturamento 

parte entre os dividendos da empresa e parte no investimento em eficiência e/ou 
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reinvestimento na otimização/melhoria contínua do processo. A segunda encerra-se no 

investimento periódico na manutenção da empresa na rede e na própria gestão da RCH. 

Estabelecida o ciclo de gestão financeira de empresas participantes de RCH, partiu-

se para o mapeamento dos itens de custos e despesas relacionados ao conjunto A de ganhos, 

como também os relacionados ao investimento inicial para entrada da empresa na rede e os 

relacionados ao investimento periódico para manutenção da RCH. 

Também, mapearam-se os itens de interferência na gestão do preço de 

produtos/serviços e volume de vendas, gerados pelo conjunto B de ganhos, permitindo assim 

a avaliação monetária dos conjuntos A e B de ganhos, benefícios e constructos de benefícios 

objetivada pelo modelo proposto. 

 

3.2.1 Itens para mensuração econômica/financeira do modelo 

Os itens de mensuração econômica/financeira do modelo foram mapeados em quatro 

blocos, de acordo com o ciclo de gestão financeira, sendo: Bloco 1: itens do investimento 

inicial para entrada da empresa na RCH; Bloco 2: itens financeiros dos constructos de 

benefícios do conjunto A de ganhos; Bloco 3: itens de mensuração do conjunto B de ganhos 

e; Bloco 4: itens de investimento periódico para manutenção da RCH. 

Inicialmente a abordagem para o mapeamento dos itens de mensuração dos quatro 

blocos foi a mesma, tratando-se da consulta em modelos genéricos de planos de contas 

empresariais, bem como planos de contas reais de empresas participantes de RCH e 

colaboradoras com o desenvolvimento desta pesquisa. 

Fez-se a escolha pelo plano de contas como base para o mapeamento dos itens de 

mensuração, por tratar-se da estrutura de controle financeiro mais próxima ao nível 

operacional das empresas, mas também que engloba informações da gestão financeira da 

empresa. O plano de contas também se mostrou com grande poder de tradução 

econômica/financeira dos benefícios a serem mensurados pelo modelo proposto. 

Com base nestes pressupostos, estruturou-se empiricamente para cada bloco, uma lista 

preliminar dos itens de mensuração que apresentaram potencialidade para parametrização 

objetivada. Esta lista foi submetida ao método Delphi para seu alinhamento e validação. A 

execução do Delphi deu-se em três etapas: 

i. Avaliação dos itens por especialistas pesquisadores integrantes do grupo de pesquisa 

em engenharia organizacional e redes de empresas (EORE) ligado à Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), bem como por especialistas em gestão de 
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custos do laboratório de otimização de produtos e processos (LOPP) ligado à 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em torno do alinhamento, 

compatibilidade e poder de parametrização econômico/financeira dos itens de 

mensuração dos blocos, dos quais geraram a primeira lista dos itens de mensuração 

(lista 1), filtrada através de inferências na seleção e reconstrução de alguns itens; 

ii. Avaliação da lista 1 por gestores de empresas participantes de RCH, tendo por base 

sua experiência de cooperação em rede, gerando assim a segunda lista (lista 2) 

balizada em torno da compatibilidade entre a realidade econômica/financeira da 

empresa e a base conceitual dos benefícios; 

iii. Reavaliação e validação da lista 2 pelos especialistas do EORE e do LOPP. Nesta 

etapa não houve alterações, encerrando o ciclo do método Delphi. 

Desta forma, a lista 2 exposta pelos quadros que seguem, contém os itens de 

mensuração que dão estrutura à parametrização econômica/financeira dos blocos 1, 2, 3 e 4 do 

ciclo de gestão financeira. 

No bloco 1 (itens do investimento inicial para entrada da empresa na RCH) os itens 

de mensuração foram desdobrados hierarquicamente de grupos de itens estruturados 

previamente, conforme exposto no quadro 13.  

 

Bloco 1 – Itens do investimento inicial para entrada da empresa na RCH 

Grupo de Itens Itens 

Investimento para Adequação 

Estrutural e Tecnológica 

Investimento em Infraestrutura 

Investimento em Máquinas e Equipamentos 

Investimento em adequação e/ou aquisição de Tecnologia da Informação – TI operacional 

(softwares, ERP, etc.) 

Outros do gênero deste grupo 

Investimento em Licenças e 

Certificações 

Despesa inicial para implantação de Gestão de Resíduos Químicos e outros do gênero (coleta) 

Despesa inicial para obtenção de Licenças (IBAMA; Bombeiros e outras do gênero) 

Despesa inicial com preparação para certificações (ISO, NR, etc.) 

Despesa inicial com a obtenção de certificações (ISO, NR, etc.) 

Outros do gênero deste grupo 

Investimento em Adequação 

Administrativa e Social 

Despesas com associação em sindicatos, cooperativas, associações e etc. 

Despesas com contratação de Consultorias operacionais 

Despesas com contratação de Consultorias administrativas (tributária, gestão, marketing, etc.) 

Despesas com ações de publicidade devido à entrada da empresa na rede 

Outros do gênero deste grupo 

Quadro 13 – Bloco 1: itens do investimento inicial para entrada da empresa na RCH 

Fonte: Autoria própria. 

Para o bloco 2 (itens financeiros dos constructos de benefícios do conjunto A de 

ganhos), a estrutura da vinculação dos itens seguiu a hierarquia exposta pelos resultados do 
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mapeamento dos conjuntos, blocos, benefícios e seus constructos apresentados na seção 3.1.3 

desta tese. Assim, os itens de mensuração representam o desdobramento dos constructos de 

benefícios sob o aspecto econômico/financeiro. O quadro 14 apresenta os itens do bloco 2. 

 

Bloco 2 – Itens financeiros dos constructos de benefícios do conjunto A de ganhos 
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Benefícios Constructos Itens de Custos e Despesas impactados pelos Benefícios 

Benefício (B1a) - 
Utilização de 

Complementaridade 

Estrutural 

Constructo C1a_1: 

Aproveitamento da 

capacidade ociosa de 
pessoal 

Custos com compra de capacidade ociosa (custo/hora/homem) 

Constructo C1a_2: 

Aproveitamento da 
capacidade ociosa de 

máquinas e equipamentos 

Custos com compra de capacidade ociosa (custo/hora/máquina) 

Benefício (B2a): 

Aumento da 

Capacidade de 
Negociação com 

Fornecedores e 

Serviços 

Constructo C2a_1: 
Vantagens e Negociação 

com Fornecedores de 

Matéria-prima e Insumos 

Custos com Matéria Prima 

Despesas com Combustíveis, Lubrificantes e Insumos do Gênero 

Constructo C2a_2: 
Vantagens e Negociação 

com Fornecedores de 

Serviços Operacionais 

Despesas com Seguro de veículos/imóveis/máquinas/equipamentos 

Despesas com manutenção de veículos 

Despesas com manutenção especializada de máquinas e equipamentos 

Despesas com construção e manutenção especializada de infraestrutura da 

empresa 

Despesas com Gestão de Resíduos químicos e outros (coleta) 

Despesas com Licenças (IBAMA; Bombeiros e outras do gênero) 

Despesas com Tecnologia da Informação TI operacional (softwares, ERP, 

etc.) 

Despesas com EPI/Uniformes, etc. 

Custos com montagens e serviços relacionados aos produtos da empresa 

(terceirizado) 

Custos com montagens e serviços relacionados aos produtos da empresa 

Constructo C2a_3: 
Vantagens e Negociação 

com Fornecedores de 

Serviços Administrativos 

Despesas com Honorários contábeis 

Despesas com Tecnologia da Informação TI administrativa (softwares, 

ERP, etc.) 

Despesas com sindicatos e associações 

Despesas com departamento comercial (comissões de vendas, etc.) 

Constructo C2a_4: 

Vantagens e Negociação 

com Fornecedores de 
Serviços Trabalhistas 

Despesas com Seguros hospitalar/pessoal, etc. 

Despesas com PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) 
(parceria com SESI, SENAI, etc.) 

Constructo C2a_5: 
Vantagens e Negociação em 

Torno de Gastos Logísticos 

Despesas com Fretes de recebimento de matéria-prima e insumos 

Despesas com Fretes de escoamento da produção 
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Benefício (B1b): 

Aumento da 
Credibilidade 

Financeira. 

Constructo C1b_1: 

Economia em Investimentos 
através de Linhas de 

Crédito Especiais (parcerias 

com bancos) 

Despesas com financiamentos e empr. para invest. em máquinas e 

equipamentos 

Despesas com financiamentos e empréstimos para investimento em 

infraestrutura 

Despesas com financiamentos e empréstimos para injeção de capital de giro 

Constructo C1b_2: 

Economia em Investimentos 

através de Parcerias com 
Fornecedores de Máquinas, 

Equipamentos e 

Infraestrutura 

Barganha sobre o preço de máquinas e equipamentos em sua aquisição 

Despesas sobre o valor do investimento em máquinas e equipamentos 

Barganha sobre o preço de infraestrutura (veículos) em sua aquisição 

Despesas sobre o valor do investimento em infraestrutura (veículos) 

Continua 
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Continuação 
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Benefício (B2b): 

Aumento da 
Capacidade de 

Contratação e 

Desenvolvimento de 
Soluções Técnicas e 

Capacitações 

Constructo C2b_1: 

Compartilhamento de 

Consultorias 

Despesas com contratação de Consultorias operacionais 

Despesas com contratação de Consultorias administrativas (tributária, 

gestão, etc.) 

Constructo C2b_2: 

Viabilização de 
Certificações 

Despesas com preparação para certificações (ISO, NR, etc.) 

Despesas com a obtenção de certificações 

Benefício (B2b): 

Aumento da 
Capacidade de 

Contratação e 

Desenvolvimento de 
Soluções Técnicas e 

Capacitações 

Constructo C2b_1: 

Compartilhamento de 
Consultorias 

Despesas com contratação de Consultorias operacionais 

Despesas com contratação de Consultorias administrativas (tributária, 

gestão, etc.) 

Constructo C2b_2: 
Viabilização de 

Certificações 

Despesas com preparação para certificações (ISO, NR, etc.) 

Despesas com a obtenção de certificações 

Constructo C2b_3: 

Capacitação de Pessoal 

Despesas com contratação de treinamentos e capacitações administrativas 

Despesas com contratação de treinamentos e capacitações operacionais 

Despesas com contratação de treinamentos e capacitações de outra 

natureza 

Benefício (B3b): 

Maior Acesso a 

Soluções de 
Marketing 

Constructo C3b_1: 
Economia em Ações de 

Propaganda 

Despesas com anúncios de jornais, revistas especializadas, rádio e 

televisão 

Despesas com a participação em feiras e eventos do gênero (simpósios e 

etc.) 

Despesas com o desenvolvimento e manutenção de sites e páginas web 

Despesas com material de propaganda (folders, catálogos, brindes, etc.) 

Constructo C3b_2: 

Economia em Ações de 

Promoção 

Despesas com viagens para promoção da empresa e/ou produtos 

Despesas com viagens de visita em feiras e eventos do setor 

Despesas com a realização de eventos específicos para promoção dos 

produtos 

Despesas com material de promoção (folders, panfletos, etc.) 

B
lo

co
 C

 d
e 

B
en

ef
íc

io
s:

 

M
ai

o
r 

v
ia

b
il

id
ad

e 
p
ar

a 

In
o
v

aç
ão

 e
 A

p
re

n
d

iz
ag

em
 

Benefício (B1c): 

Maior Viabilidade 
para Inovação 

Constructo C1c_1: 

Desenvolvimento 

Compartilhado de Produtos 

Despesas com desenvolvimento de produto 

Despesas com desenvolvimento de marcas e patentes 

Constructo C1c_2: 

Desenvolvimento 

Compartilhado de Processos 
(produção e administração) 

Despesas com desenvolvimento de processos de produção 

Despesas com desenvolvimento de processos administrativos 

Quadro 14 – Bloco 2: Itens financeiros dos constructos de benefícios do conjunto A de ganhos 

Fonte: Autoria própria. 

Já os itens do bloco 3 (itens de mensuração do conjunto B de ganhos) contemplam a 

descrição de ganhos comerciais, obtidos por meio do aumento de visibilidade e 

representatividade da empresa no mercado gerados por sua participação na rede. O viés 

econômico/financeiro destes itens é traduzido pelo impacto sobre os preços de 

produtos/serviços ou volume de vendas, de acordo com a estratégia (a, b ou c – figura 12) de 

atuação. 

Ainda, a estrutura da vinculação dos itens seguiu a hierarquia exposta no quadro 12 

que conceitua o conjunto B de ganhos, bem como o benefício por ele gerado. Logo, os itens 

tratam-se de ações de natureza comercial, que afetam diretamente a gestão do preço de 
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produtos/serviços e volume de vendas da empresa. O quadro 15 apresenta os itens do 

conjunto B de ganhos. 

 

Bloco 3 – Itens de mensuração do conjunto B de ganhos 

Benefícios Constructos 

Benefício B1: 

Aumento no volume 
de vendas/margem 

Impacto sobre estratégia para gestão de preço do produto/serviços e/ou volume de 

vendas gerado pela indicação de sua empresa por outras empresas parceiras 
participantes da rede, bem como por indicações externas provenientes de arquitetos e 

profissionais do gênero envolvidos com a rede. 

Impacto sobre estratégia para gestão de preço do produto/serviços e/ou volume de 

vendas gerado pela venda de soluções estruturadas em conjunto (consórcios, vendas 

casadas, etc.). 

Impacto sobre estratégia para gestão de preço do produto/serviços e/ou volume de 

vendas gerado exclusivamente por resultados de ações conjuntas de Publicidade 

(marketing). 

Impacto sobre estratégia para gestão de preço do produto/serviços e/ou volume de 

vendas gerado por resultados provindos de novos mercado acessados via 
potencialização da competitividade da rede. 

Impacto sobre estratégia para gestão de preço do produto/serviços e/ou volume de 

vendas gerado em resultado da criação e desenvolvimento da marca, selo de qualidade, 
certificações e etc., vinculadas à rede. 

Quadro 15 – Bloco 3 – Itens de mensuração do conjunto B de ganhos 

Fonte: Autoria própria. 

Por fim, o bloco 4 (itens de investimento periódico para manutenção da RCH) 

envolve itens de custos e despesas geradas pela gestão da empresa na rede, bem como da 

própria estrutura da rede. Não obstante, engloba custos e despesas gerados pelos projetos e 

ações compartilhados na rede. Ainda, tratam-se de itens que possam existir sob uma possível 

exigência da rede em relação à sua manutenção nas empresas participantes. 

Este bloco 4 possui a mesma estrutura hierárquica do bloco 1, sendo: grupo de itens 

e, na sequência, os itens de mensuração conforme exposto no quadro 16. 

 

Bloco 4 – Itens de investimento periódico para manutenção da RCH 

Grupo de Itens Itens 

Custos com administração da 
rede 

Despesas com a administração da rede (escritório, pessoal, logística, etc.) 

Despesas com deslocamento em função da gestão da rede (combustível, etc.) 

Despesas com honorários em função do deslocamento para gestão da rede [custo/hora/homem] 

Outros do gênero deste grupo 

Manutenção de Investimento em 

Licenças e Certificações 

Despesa anual de manutenção de certificações (ISO, NR, etc.) 

Outros do gênero deste grupo 

Investimento em P&D 

Despesas com desenvolvimento de produtos 

Despesas com desenvolvimento de processos 

Despesas com desenvolvimento de marcas e patentes 

Outros do gênero deste grupo 

Investimento em Adequação 

Administrativa e Social 

Despesas com associação em sindicatos, cooperativas e etc. 

Outros do gênero deste grupo 

Quadro 16 – Bloco 4 – Itens de investimento periódico para manutenção da RCH 

Fonte: Autoria própria. 
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Uma vez mapeados os itens de mensuração, passou-se para o desenvolvimento da 

lógica de coleta e tratamento das informações econômico/financeiras relacionadas à cada 

item. 

 

3.2.2 Estrutura para coleta das informações econômico/financeiras dos itens de mensuração 

do modelo - ECI 

Para cada item de mensuração elencados aos quatro blocos descritos no tópico 3.2.1, 

existe uma informação econômico/financeira proveniente do plano de contas dos três últimos 

anos de operação da empresa ou, atribuída pelo(s) gestor(es) da empresa por meio de 

estimativa. Cada bloco possui uma estrutura de coleta de informações (ECI) particular devido 

à natureza de seus itens. 

A atribuição das estimativas, em casos de empresas que possuem mais de um gestor 

com poder decisório, deve ser realizada em consenso entre os gestores da empresa em 

questão. A utilização de métodos como grupo focado considera-se como boa opção para 

construção consensual das estimativas. 

Além dos blocos de itens, informações iniciais para alimentação do modelo são 

necessárias, como: faturamento bruto e custo de operação dos três últimos anos de atuação da 

empresa. O apêndice 1 expõe a ECI para coleta destas informações, juntamente com as dos 

blocos 1 e 4. 

Para o bloco 1 (itens do investimento inicial para entrada da empresa na RCH), as 

informações são de proveniência mista, estimadas pelo(s) gestor(es) com base no histórico de 

plano de contas da empresa, uma vez que: (i) para empresas já participantes de uma RCH, 

tratam-se de informações históricas, datadas da entrada da empresa na rede e; (ii) para 

empresas que estão ingressando em uma RCH, trata-se do montante de valor monetário a 

dispor e investir para o início da atuação em rede. A tabela 2 apresenta a ECI para o bloco 1. 

Tabela 2 – ECI para o Bloco 1 de itens de mensuração 

Para o ingresso e atuação de sua empresa na RCH, qual o montante de investimento inicial relacionados aos 

itens abaixo foi necessário? 

Grupo de Itens Itens Valor (RS) 

Investimento para 

Adequação 

Estrutural e 
Tecnológica 

Investimento para adequação de Infraestrutura -- 

Investimento para adequação e/ou aquisição de Máquinas e Equipamentos -- 

Investimento em adequação e/ou aquisição de Tecnologia da Informação – TI 

operacional (softwares, ERP, etc.) 
-- 

Outros do gênero deste grupo -- 

Investimento em 

Licenças e 

Certificações 

Despesa inicial para implantação de Gestão de Resíduos Químicos e outros do 

gênero (coleta) 
-- 

  Continua 
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  Continuação 

Investimento em 

Licenças e 

Certificações 

Despesa inicial para obtenção de Licenças (IBAMA; Bombeiros e outras do 

gênero) 
-- 

Despesa inicial com preparação para certificações (ISO, NR, etc.) -- 

Despesa inicial com a obtenção de certificações (ISO, NR, etc.) -- 

Outros do gênero deste grupo -- 

Investimento em 

Adequação 

Administrativa e 
Social 

Despesas com associação em sindicatos, cooperativas, associações e etc. -- 

Despesas com contratação de Consultorias operacionais -- 

Despesas com contratação de Consultorias administrativas (tributária, gestão, 

marketing, etc.) 
-- 

Despesas com ações de publicidade devido à entrada da empresa na rede -- 

 Outros do gênero deste grupo -- 

Outros Outros -- 

Total R$ -- 

Fonte: Autoria própria. 

 

Já para o bloco 2 (itens financeiros dos constructos de benefícios do conjunto A de 

ganhos), sua ECI é preenchida com o valor monetário de cada item, por meio da consulta ao 

plano de contas da empresa sob balizamento do respondente que, neste momento, também 

estima o potencial de economia/ganho financeiro gerado para cada item pela participação da 

empresa na rede em conjunto com o operacionalizador do modelo. A tabela 3 exemplifica a 

ECI para o bloco 2 de itens de mensuração. 

 

Tabela 3 – ECI para o Bloco 2 de itens de mensuração 

Benefício 

 

 
 

   
 

Participar da rede gera redução de custos e/ou 

despesas para os itens listados abaixo ligados ao 
Constructo de benefício? 

Sim/ 

Não/NA 

Valor Registrado 

para o Item (R$) 

Menor 
impacto 

possível 

(%) 

Impacto 

Provável 
(%) 

Maior 
impacto 

possível 

(%) 

Base de 

Raciocínio 

Item financeiro            

Item financeiro            

...       

Fonte: Autoria própria. 

A estrutura completa exposta no apêndice 2, foi construída de acordo com a tabela 3  

considerando cada benefício como sendo um módulo da ECI, expondo primeiramente o 

benefício que será analisado, na sequência o construto e, por sua vez, os itens que receberão 

os valores e índices do potencial de economia/ganho. Os níveis de blocos de benefícios e 

Conjunto de ganhos não são expostos pela ECI do bloco 2 de itens. 

Assim o preenchimento desta ECI é realizado por meio de sua aplicação ao 

respondente, que deverá ser o(s) gestor(es) da empresa em análise e/ou pessoa designada por 

ele, em formato de entrevista estruturada composta por três etapas: 

i) exposição geral da capacidade de geração de benefícios financeiros resultantes 

da participação da empresa numa RCH, feita pelo operacionalizador;  
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ii) coleta e cálculo da média dos últimos três anos de exercício da empresa dos 

valores monetários registrados para cada item de mensuração do bloco 2, através 

de consulta ao plano de contas junto ao respondente e;  

iii) Execução da entrevista estruturada ao respondente para atribuição dos índices do 

potencial de economia pra cada item listado. 

A etapa iii possui a seguinte sequência de partes para sua operacionalização: 

Parte A – classificação do item financeiro como de economia/ganho efetivo (Sim) 

ou potencial (Não): trata-se da resposta dada pelo respondente ao seguinte questionamento 

exemplificado com o constructo C2a_2: “Participar da rede gera redução de custos e/ou 

despesas para os itens listados abaixo ligados às Vantagens e Negociação com Fornecedores 

de Serviços Operacionais?”. 

Em resposta à esta pergunta, para empresas que já participam de uma RCH, existem 

três opções possíveis: 

“Sim” – Significa que no período dos últimos três anos de exercício da empresa 

houve economia/ganho financeiro associado ao item analisado; 

“Não” – Significa que no período dos últimos três anos de exercício da empresa não 

houve economia/ganho financeiro sobre o item analisado; 

“NA” – Não se Aplica ao escopo da estrutura financeira da empresa. 

Já para empresas que estão ingressando numa RCH, as opções reestruturam-se da 

seguinte forma: 

“Sim” – Significa que sobre o valor identificado para o item no período dos últimos 

três anos de exercício da empresa, sua participação na rede pode gerar economia/ganho 

financeiro associado ao item analisado; 

“Não” – Significa que sobre o valor identificado para o item no período dos últimos 

três anos de exercício da empresa, sua participação na rede não gerará economia/ganho 

financeiro sobre o item analisado; 

“NA” – Não se Aplica ao escopo da estrutura financeira da empresa. 

Parte B – atribuição dos índices de economia a cada item de mensuração do bloco 2: 

com base no raciocínio do questionamento feito na sub etapa A, somado à observação do 

valor registrado para o item, o respondente atribui três índices de possível economia para cada 

item: 

- Menor impacto (- ou +) possível: índice de menor impacto possível gerado pela 

participação da empresa da rede, para o período e valor do item em questão, dada em 

proporção (%) (negativa ou positiva) sobre o valor monetário do item. 
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- Impacto (- ou +) Provável: índice de impacto mais provável gerado pela 

participação da empresa da rede, para o período e valor do item em questão, dada em 

proporção (%) (negativo ou positivo) sobre o valor monetário do item. 

- Maior impacto possível: índice de maior impacto possível gerado pela participação 

da empresa da rede, para o período e valor do item em questão, dada em proporção (%) sobre 

o valor monetário do item. 

- Base de raciocínio: trata-se da fonte/ação(ões) coopetitiva(s) de referência que 

resultaram nos índices de economia/ganho financeiro para o item em questão. 

Para o bloco 3 (itens de mensuração do conjunto B de ganhos), o preenchimento de 

sua ECI segue a lógica da atribuição de três níveis de impacto para cada item como na ECI do 

bloco 2. Entretanto, a atribuição dos índices de impacto seguirão diretrizes particulares 

relacionadas: (i) ao impacto dos itens sobre o volume de vendas ou (ii) ao impacto dos itens 

sobre o preço do produto de acordo com cada uma das estratégias (a, b ou c) do ciclo de 

gestão financeira (figura 12). 

A lógica de raciocínio para atribuição dos valores necessários a cada uma das três 

estratégias, se dá por enunciados específicos conforme exposto na sequência. 

 Opção estratégica (a) – Redução de Preço → Aumento no Volume de Vendas: 

Levando em consideração a economia financeira gerada pela redução de custos e 

despesas de operação em função da participação da empresa na RCH, somada ao 

ganho de competitividade provindo da maior visibilidade e representatividade da 

empresa no mercado gerada por esta participação e, optando pela compensação da 

economia financeira por meio da redução de preço do produto/serviço, qual a 

estimativa de aumento (impacto) que pode ocorrer no volume de vendas? 

 Opção estratégica (b) – Manutenção de Preço → Pequeno Aumento ou Manutenção 

no Volume de Vendas: Levando em consideração a economia financeira gerada pela 

redução de custos e despesas de operação em função da participação da empresa na 

RCH, somada ao ganho de competitividade provindo da maior visibilidade e 

representatividade da empresa no mercado gerada por esta participação e, optando 

pela incorporação da economia financeira na margem da empresa de forma a não 

reduzir o preço do produto/serviço, mas mantendo-o, qual a estimativa de aumento 

(impacto) que pode ocorrer no volume de vendas? 

 Opção estratégica (c) – Aumento de Preço → Manutenção no Volume de Vendas: 

Apoiando-se fundamentalmente na maior visibilidade e representatividade da empresa 

no mercado gerada pela participação da empresa na RCH, somando-a à economia 
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financeira gerada pela redução de custos e despesas de operação em função desta 

participação, quais são as possíveis estimativas de aumento do preço do 

produto/serviço capaz de manter o volume atual de vendas? 

A tabela 4 exemplifica a ECI para o bloco 3 de itens de mensuração para a estratégia 

(a). A ECI completa está apresentada no apêndice 3. 

 

Tabela 4 – Exemplo preenchido da ECI para o Bloco 3 de itens de mensuração 

Opção estratégica (a): Redução de Preço → Aumento no Volume de Vendas 

 

Levando em consideração a economia financeira gerada pela redução de custos e despesas de operação em 

função da participação da empresa na RCH, somada ao ganho de competitividade provindo da maior 

visibilidade e representatividade da empresa no mercado gerada por esta participação e, optando pela 

compensação da economia financeira por meio da redução de preço do produto/serviço, qual a estimativa de 

redução (impacto) que pode e/ou que foi aplicada? Tome os itens abaixo como base de raciocínio para 

construção de sua resposta. 

Itens para base de raciocínio 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela indicação de sua empresa por outras empresas parceiras participantes da rede, bem como 

por indicações externas provenientes de arquitetos e profissionais do gênero envolvidos com a rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela venda de soluções estruturadas em conjunto (consórcios, vendas casadas, etc.). 

Maior visibilidade e representatividade gerada exclusivamente por resultados de ações conjuntas de Publicidade (marketing). 

Maior visibilidade e representatividade gerada por resultados provindos de novos mercado acessados via potencialização da competitividade 

da rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada em resultado da criação e desenvolvimento da marca, selo de qualidade, certificações e etc., 

vinculadas à rede. 

Outros  

Estimativa 

Menor redução possível (%) Redução Provável (%) Maior redução possível (%) 

0,00 2,00 3,00 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Por fim, o bloco 4 (itens de investimento periódico para manutenção da RCH) 

também possui natureza mista de proveniência de suas informações econômica/financeiras. 

No entanto, para empresas já participantes de uma RCH, as informações são geradas com 

base no histórico de plano de contas da empresa. Para empresas que estão ingressando numa 

RCH, as informações são geradas através da estimativa de investimento anual para 

manutenção da empresa na rede e da própria RCH apontada pelo(s) gestor(es). A tabela 5 

expõe a ECI para o bloco 4. 
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Tabela 5 – ECI para o Bloco 4 de itens de mensuração 

Para a manutenção da atuação de sua empresa na RCH, qual o montante de investimento anual relacionados aos 

itens abaixo é necessário? 

Grupo de Itens Itens Valor (RS) 

Custos com administração da rede 

Despesas com a administração da rede (escritório, pessoal, logística, etc.) -- 

Despesas com deslocamento em função da gestão da rede (combustível, 

hora/homem, etc.) 
-- 

Outros do gênero deste grupo -- 

Manutenção de Investimento em 

Licenças e Certificações 

Despesa anual de manutenção de certificações (ISO, NR, etc.) -- 

Outros do gênero deste grupo -- 

Investimento em P&D 

Despesas com desenvolvimento de produtos -- 

Despesas com desenvolvimento de processos -- 

Despesas com desenvolvimento de marcas e patentes -- 

Outros do gênero deste grupo -- 

Investimento em Adequação 

Administrativa e Social 

Despesas com associação em sindicatos, cooperativas e etc. -- 

Outros do gênero deste grupo  

Outros   

Total R$ -- 

Fonte: Autoria própria. 

Com base nas informações coletadas via a ECI dos quatro blocos de itens de 

mensuração, faz-se possível seu tratamento por meio da operacionalização do modelo. 

 

3.2.3 Operacionalização do modelo 

O modelo é operacionalizado em duas fases, sendo a primeira fase executada em 

duas etapas, conforme detalhado a seguir. 

Fase 1: Levantamento das informações econômico/financeiras iniciais e do Conjunto 

A de Ganhos. 

- Etapa A: coleta das informações iniciais de tempo da empresa na rede; 

faturamento bruto; custos de operação da empresa; investimento inicial para 

entrada da empresa na rede; e investimento periódico para manutenção da 

empresa na rede. Estas informações são coletadas através da ECI para as 

informações iniciais e dos blocos 1 e 4, exposta no apêndice 1; 

- Etapa B: coleta das informações econômico/financeiras dos itens de 

mensuração do bloco 2 (Itens financeiros dos constructos de benefícios do 

conjunto A de ganhos). As informações são coletadas através da ECI para o 

bloco 2, exposta no apêndice 2. 

Aplicadas às ECI da fase 1, os dados são compilados por meio de planilhas 

eletrônicas que formam a estrutura para o tratamento matemática do modelo (seção 3.2.4). 

Assim, o objetivo desta fase do modelo é mensurar de forma probabilística o ganho financeiro 
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da participação da empresa numa RCH por meio da redução de custos e despesas de operação 

gerados por esta participação. 

Fase 2: Levantamento das informações relacionadas ao Conjunto B de Ganhos, bem 

como da ação da empresa em relação às estratégias A, B e C de incorporação dos ganhos no 

ciclo de gestão financeira da empresa. As informações são coletadas através da ECI para o 

bloco 3 (Itens de mensuração do conjunto B de ganhos), exposta pelo apêndice 3. 

Aplicada a ECI da fase 2, os procedimentos de compilação e tratamento dos dados 

dão-se da mesma forma que para fase 1. 

Salienta-se que os valores históricos coletados são considerados valores presentes do 

momento da aplicação do modelo, não incorporando correções monetárias. 

 

3.2.4 Tratamento matemático das informações financeiras 

3.2.4.1 Considerações acerca dos métodos escolhidos 

Os resultados probabilísticos de retorno financeiro são obtidos por meio da utilização 

do aplicativo @Risk da empresa Palisade que utiliza a técnica de simulação de Monte Carlo, 

sendo executadas 10.000 iterações para cada simulação.  

A escolha do método de Monte Carlo está fundamentada em sua capacidade de gerar 

uma série de resultados possíveis e suas probabilidades de ocorrência, frente a situações em 

que a incerteza é inerente (LAW; KELTON, 2000). É o caso do efeito das ações coopetitivas 

provindas de uma RCH sobre a estrutura financeira das empresas que participam da rede. 

Com relação ao número de iterações/repetições, 10.000 iterações para cada 

simulação coincide com o limite máximo de iterações fornecido pelo @Risk. Entretanto, o 

real motivo do grande número de iterações é que quanto maior seu número, menor será o erro 

da estimativa nos resultados (DAMODARAN, 2009). 

No que diz respeito ao aplicativo @Risk, direcionado fundamentalmente para análise 

de risco em investimentos, projetos e aplicações do gênero, este se mostrou compatível à 

demanda do modelo MAFPERCH. Com o apoio desse aplicativo é possível obter resultados 

que são desconhecidos e intrínsecos a coopetição, como o resultado financeiro gerado pela 

participação de uma empresa numa RCH. Em analogia, pode-se considerar a participação em 

uma RCH como um projeto de investimento de uma empresa, referente ao qual espera-se por 

retorno financeiro. Desta forma, a aplicação do @Risk fornece um diagnóstico do retorno 

corrente e/ou esperado e suas probabilidades de ocorrência. 
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Ainda, é atribuída a distribuição triangular de probabilidade aos itens que formam o 

modelo, devido à sua capacidade de aproximação da distribuição normal em casos de 

ausência de dados históricos. A distribuição triangular utiliza como referência três 

parâmetros: um valor mínimo, um máximo e o valor mais provável (moda), balizando a 

representação da respectiva variável aleatória, como mencionado por Moore et al. (2006). 

O payback utilizado pelo modelo MAFPERCH é o simples que, segundo Brigham et 

al. (2001), trata-se do período em que o dispêndio de capital efetuado é recuperado pelo fluxo 

de caixa líquido gerado pelos resultados do investimento, não levando em considerações as 

correções monetárias como no caso do payback descontado. 

 

3.2.4.2 Fase 1 – Cálculo das informações iniciais e retorno financeiro do Conjunto A de 

Ganhos 

De acordo com a Etapa A desta fase, através da ECI para coleta das informações 

econômico/financeiras iniciais do modelo, exposta no apêndice 1, foram coletadas as 

seguintes informações de base necessárias ao simulador: 

i) Tempo de participação da empresa na rede; 

ii) Valor do faturamento bruto dos três últimos anos de atuação da empresa; 

iii) Valor dos custos de operações dos três últimos anos de atuação da empresa; 

iv) Valor e informações adicionais do investimento inicial para entrada da empresa na 

rede (se feito); 

v) Valor do investimento periódico para manutenção da empresa na rede e da própria 

rede. 

Assim, com base nos valores dos itens ii e iii, o simulador calcula e fornece a média 

para cada um deles, bem como, cruzando as informações, a margem média de rendimento 

líquido anual da empresa (em R$ e %). As demais informações (itens i, iv e v) são lançadas 

diretamente na estrutura do simulador, sendo utilizadas como informações de cálculos na fase 

2. 

Na sequência, de acordo com a Etapa B, os dados coletados via ECI do bloco 2 

(apêndice 2) são lançados no simulador e este calcula o produto entre os percentuais de 

impacto informados (menor; provável; maior) e o valor registrado para o item, estruturando a 

base para a respectiva distribuição triangular. A tabela 6 exemplifica a obtenção do produto 

para o item matéria-prima. 
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Tabela 6 – Exemplo da obtenção do produto para cada item de mensuração 

Item 
Valor 

Registrado para 

o Item (R$) 

Menor impacto 

(- ou +) possível 

(%) 

Impacto (- ou +) 

Provável (%) 

Maior impacto 

possível (%) 

Custos com Matéria Prima R$   237.469,52 
0% 2% 5% 

R$ 0,00 R$ 4.749,39 R$ 11.873,48 

Fonte: Autoria própria. 

 

Na sequência é atribuída via @Risk a distribuição triangular para os produtos de 

cada item, tendo como resultado o valor médio (em R$) entre os produtos dos três valores de 

impacto, bem como sua distribuição de probabilidade. A distribuição do item matéria-prima 

pode ser visualizado na figura 13. 

 

 

Figura 13 – Distribuição de probabilidade para o exemplo da matéria-prima 

Fonte: Autoria própria. 

Este procedimento é aplicado a todos os itens de mensuração do bloco 2 tanto 

efetivos quanto potenciais para empresa em análise. Ao final deste processo, somam-se as 

saídas geradas pela atribuição da distribuição triangular (valor médio em R$) e aplica-se a 

simulação via @Risk com 10.000 iterações, resultando no valor médio e intervalo 

probabilístico do retorno financeiro (em R$) gerado pelo conjunto A de ganhos (VcA). 

 

3.2.4.3 Fase 2 – Cálculo da incorporação dos ganhos dos conjuntos A e B às opções 

estratégicas do ciclo de gestão financeira 

Aplicadas a ECI apresentada no apêndice 3, os valores coletados são lançados no 

simulador do modelo, e para cada uma das opções estratégicas (a, b e c) os seguintes outputs 

são gerados: 
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Output 1: Valor médio  e intervalo probabilístico do retorno financeiro anual em resposta 

à lógica da opção estratégica para os conjuntos A e B de ganhos - (Vrf); 

Output 2: Dependência da margem de lucro líquido anual da empresa sobre o retorno 

financeiro (Vrf) gerado pelos conjuntos A e B de ganhos em resposta à lógica 

da opção estratégica - (Mrf); 

Output 3: Valor médio e intervalo probabilístico do retorno financeiro anual em resposta 

à lógica da opção estratégica para o conjunto B de ganhos - (VcB); 

Output 4: Dependência da margem de lucro líquido anual da empresa sobre o retorno 

financeiro (VcB) gerado pelo conjunto B de ganhos em resposta à lógica da 

opção estratégica - (MrfB); 

Output 5: Payback simples do investimento inicial de acordo com o retorno financeiro 

médio anual de cada opção estratégica - (Pb). 

- Cálculo das informações de base para opção estratégica A - Redução dos preços do 

produtos/serviços → Aumento do volume de vendas 

Com base na redução de custos e despesas de operação obtida pelo conjunto A de 

ganhos, obtém-se uma taxa máxima (de referência) possível para redução de preço do 

produto/serviço. Esta taxa é obtida através da equação 1. 

 

      (1) 

Onde Tmr é a taxa máxima de redução de preço (taxa de referência, expressa em %), 

VcA é o valor do ganho médio do conjunto A (em R$) e Vco é o valor médio do custo de 

operações (em R$). 

A taxa máxima de redução de preço (Tmr) é uma referência de comparação em relação 

à taxa real (Trr) de redução executada pela empresa. Para obtenção da taxa real, é atribuída a 

distribuição triangular de probabilidade às informações coletadas utilizando a ECI do bloco 3 

– opção estratégia A parte 1 (apêndice 3). Desta forma, consegue-se a taxa média real de 

redução do preço, executada em função da redução de custos e despesas de operações da 

empresa. Tanto a taxa real como a taxa de referência, são utilizadas adiante no cálculo do 

valor médio de retorno financeiro. 

Um aspecto a salientar é que, se aplicada como redução de preço do produto/serviço a 

taxa de referência na redução do preço sem que haja aumento de vendas, significa que todo 

ganho conseguido no conjunto A está sendo repassado ao cliente, havendo ganho financeiro 
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líquido zero para empresa. Ademais, se a taxa real de redução for maior que a taxa de 

referência (Trr > Tmr), a empresa passa a gerar resultados negativos. 

Sequencialmente, os valores dos três parâmetros (menor, provável e maior) coletados 

pela ECI do bloco 3 – opção estratégia A parte 2 (apêndice 3), são lançados ao simulador 

compondo o intervalo de variação do aumento do volume de vendas gerado exclusivamente 

em função da redução de preço. 

Para o intervalo de variação do aumento do volume de vendas gerado pelo conjunto B 

de ganhos, os valores dos três parâmetros são importados das informações coletadas pela ECI 

do bloco 3 – opção estratégica B (apêndice 3), tendo por base que o aumento no volume de 

vendas gerados exclusivamente pelo conjunto B de ganhos é o mesmo para as opções 

estratégicas A e B. 

Sendo assim, o intervalo de variação do aumento do volume de vendas para opção 

estratégica A, é o resultado da soma linear entre os três parâmetros da opção estratégica B e o 

aumento do volume de vendas gerado exclusivamente em função da redução de preço da 

opção estratégica A. 

Entendendo que um aumento de vendas impacta diretamente sobre o valor de 

rendimento líquido da empresa, gerou-se o valor monetário para cada um dos três parâmetros 

obtidos para opção estratégica A, conforme equação 2. 

 

      (2) 

Onde Vmp é o valor monetário do parâmetro (em R$), P é o valor do parâmetro (em 

%) e Vl é o valor monetário da margem líquida anual da empresa (em R$). 

Partindo dos valores obtidos via equação 2, é atribuída a distribuição triangular de 

probabilidade aos valores monetários dos três parâmetros, resultando no valor médio do 

retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (VcBA). 

 

- Cálculo das informações de base para opção estratégica B – Manutenção dos preços 

dos produtos/serviços → Pequeno Aumento do volume de vendas 

Sendo o pressuposto desta opção estratégica o manutenção dos preços, a obtenção 

dos outputs depende somente do cálculo do valor médio do retorno financeiro gerado 

exclusivamente pelo conjunto B de ganhos para opção estratégica B (VcBB). 
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Inicialmente por meio da equação 2 aplicada a cada um dos três parâmetros 

elencados via ECI para o bloco 3 – opção estratégica B (apêndice 3), obtém-se o valor 

monetário para cada um. 

Partindo dos valores obtidos via equação 2, é atribuída a distribuição triangular de 

probabilidade aos valores monetários dos três parâmetros, resultando no valor médio do 

retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos para opção estratégica B 

(VcBB). 

 

- Cálculo das informações de base para opção estratégica C - Aumento dos preços dos 

produtos/serviços → Manutenção do volume de vendas 

Como na opção estratégica B, a obtenção dos outputs depende diretamente do 

cálculo do retorno financeiro médio do conjunto B de ganhos, entretanto direcionado ao 

aumento estratégia de aumento do preço do produto/serviço. 

Também, por meio da equação 2 aplicada a cada um dos três parâmetros elencados 

via ECI para o bloco 3 – opção estratégica C (apêndice 3), obtém-se o valor monetário para 

cada um. 

Partindo dos valores obtidos via equação 2, é atribuída a distribuição triangular de 

probabilidade aos valores monetários dos três parâmetros, resultando no valor médio do 

retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos para opção estratégica C 

(VcBC). 

 

- Cálculo do output 1 para opção estratégica A 

A obtenção do valor médio do retorno financeiro (Vrf) em resposta a lógica da opção 

estratégica A para os conjuntos A e B, é diretamente dependente do payback (Pb) do 

investimento inicial para entrada da empresa na rede. O Vrf é obtido de acordo com duas 

restrições (1 e 2) em relação ao payback. 

No entanto, inicialmente é necessário obter o Vrf de base através da equação 3. Este 

Vrf fundamentará o cálculo do payback (Pb) do investimento inicial, que por sua vez, será 

necessário para o cálculo do Vrf das restrições citadas acima. 

 

    (3) 

Onde Vrf é o valor médio anual do retorno financeiro de base (expresso em R$), 

VcBA é o valor do retorno financeiro médio do conjunto B de ganhos para opção estratégica 
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A (em R$), VcBB trata-se do valor do retorno financeiro médio do conjunto B de ganhos para 

opção estratégica B (em R$), Trr é a taxa real de redução de preço (em %), Vl é o valor 

monetário da margem líquido anual da empresa (em R$) e Ip trata-se do investimento 

periódico (anual, expresso em R$). 

Uma vez calculado o Vrf de base, procede-se ao cálculo do payback (Pb) para que 

apoiado neste, seja possível o ajuste do Vrf de acordo com a restrição identificada (payback < 

ou > Tre7). Obtido o payback (Pb) através da equação 10, passou-se para obtenção do Vrf da 

opção estratégica de acordo com as restrições. 

 Para restrição 1, onde o payback é menor que o tempo de empresa na rede (Pb < 

Tre), a obtenção do VrfA1 é tida via equação 3. 

Para a restrição 2, onde o payback é maior que o tempo de empresa na rede (Pb > 

Tre), a obtenção do VrfA2 é tida via equação 4. 

 

   (4) 

Onde VrfA2 é o valor médio anual do retorno financeiro de base (para restrição 2, 

expresso em R$), VcBA é o valor do retorno financeiro médio do conjunto B de ganhos para 

opção estratégica A (em R$), VcBB trata-se do valor do retorno financeiro médio do conjunto 

B de ganhos para opção estratégica B (em R$), Trr é a taxa real de redução de preço (em %), 

Vl é o valor monetário da margem líquido anual da empresa (em R$), Ip trata-se do 

investimento periódico (anual, expresso em R$) e Pii é a parcela anual do investimento inicial 

(em R$). 

Para a restrição 2 que possui um payback (Pb) maior que o tempo da empresa na rede 

(Tre), entende-se que o débito do investimento inicial ainda está sendo executado através da 

amortização de sua parcela anual (Pii) sobre o valor médio do ganho financeiro anual para 

opção estratégica A. A restrição 2 aplica-se também para empresas que estão ingressando 

e/ou desejam ingressar numa RCH. 

 Calculado o valor médio de retorno financeiro anual (Vrf) para restrição corrente na 

opção estratégica A, faz-se possível a obtenção do intervalo probabilístico intrínseco a ele. 

Para isso, o Vrf é considerado como um output do @Risk e nele é efetuada a simulação com 

10.000 iterações. 

 

 

                                                 
7 Tre = Tempo de empresa na rede (expresso em anos) 
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- Cálculo do output 1 para opção estratégica B 

Da mesma forma que a opção estratégica A, a obtenção do valor médio do ganho 

financeiro (Vrf) em resposta a lógica da opção estratégica B para os conjuntos A e B de 

ganhos, depende somente do payback do investimento inicial (Vii), sendo calculado de acordo 

com duas restrições (1 e 2). 

Também, deve-se calcular um Vrf de base para obtenção do payback. O cálculo do 

Vrf de base para opção estratégica B é expresso pela equação 5. 

 

     (5) 

Onde VrfB é o valor médio anual do retorno financeiro de base para opção estratégica 

B (em R$), VcA é o valor do ganho médio do conjunto A (em R$), VcBB é o valor do retorno 

financeiro médio do conjunto B de ganhos para opção estratégica B (em R$) e Ip trata-se do 

investimento periódico (anual, expresso em R$). 

Calculado o VrfB de base, procede-se ao cálculo do payback para que, com base 

neste, seja possível o ajuste do Vrf de acordo com a restrição identificada (Pb < ou > Tre) em 

relação as duas restrições possíveis. 

Para restrição 1, onde o payback é menor que o tempo de empresa na rede (Pb < 

Tre), a obtenção do VrfB1 é tido via equação 5. 

Para a restrição 2, onde o payback é maior que o tempo de empresa na rede (Pb > 

Tre), a obtenção do VrfB2 é tido via equação 6. 

 

    (6) 

Onde VrfB2 é o valor médio anual do retorno financeiro de base para opção 

estratégica B para restrição 2 (em R$), VcA é o valor do ganho médio do conjunto A (em R$), 

VcBB é o valor do retorno financeiro médio do conjunto B de ganhos para opção estratégica B 

(em R$), Ip trata-se do investimento periódico (anual, expresso em R$) e Pii é a parcela anual 

do investimento inicial (em R$). 

Recalculado o VrfB para restrição corrente da opção estratégica B, faz-se possível a 

obtenção do intervalo probabilístico intrínseco a ele. Para isso, o VrfB é considerado como um 

output do @Risk e nele é efetuada a simulação com 10.000 iterações. 
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- Cálculo do output 1 para opção estratégica C 

Para a opção estratégica C, o Vrf é obtido sob as mesmas restrições e 

particularidades que o Vrf para opção estratégica B. A única alteração está na proveniência do 

valor do retorno financeiro médio do conjunto B de ganhos (VcBC), que é fundamentada nos 

valores relacionados aos três parâmetros de aumento de preço do produto/serviço. 

 

- Cálculo do output 2 para as opções estratégicas A, B e C 

 Sendo o valor médio (Vrf) e o intervalo probabilístico de retorno financeiro das 

opções estratégicas, considerados como valores pertencentes e/ou uma parcela da margem de 

lucro líquido anual da empresa (Vl), gera-se automaticamente uma dependência da Vl ao 

retorno financeiro anual gerado pela opção estratégica de participação da empresa na RCH. 

Esta dependência, trata-se da parcela da margem de lucro líquido anual da empresa 

gerada pelo retorno financeiro (Vrf) das opções estratégicas, obtido pela equação 7. 

 

      (7) 

Onde Mrf é a margem adicional gerada pelo retorno financeiro das opções 

estratégicas (expressa em %), o Vrf valor médio anual do ganho financeiro para cada opção 

estratégica (em R$), Vl é o valor monetário da margem líquido anual da empresa (em R$) e o 

Vlp é o valor da margem líquida anual da empresa (em %). 

A Mrf trata-se de um indicador proposto junto ao modelo MAPERCH, que têm por 

objetivo mensurar o nível de dependência da margem de lucro líquido anual da empresa (Vl) 

em relação ao retorno financeiro (Vrf) gerado por cada uma das opções estratégicas (a, b e c). 

 

- Cálculo do output 3 para as opções estratégicas A, B e C 

 O valor médio do retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos 

é obtido via equação 8. 

 

     (8) 

Onde VrfB é o valor do retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de 

ganhos (expresso em R$), Vrf valor médio anual do retorno financeiro da opção estratégica 

(em R$) e VcA é o valor do ganho médio do conjunto A (em R$). 
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Executada a equação 10 para cada uma das opções estratégicas, aplica-se a simulação 

via @Risk com 10.000 iterações para obtenção do intervalo probabilístico do retorno 

financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos. 

 

- Cálculo do output 4 para as opções estratégicas A, B e C 

A parcela da margem de lucro líquido anual da empresa gerada pelo retorno 

financeiro provindo exclusivamente do conjunto B de ganhos, possui a mesma lógica exposta 

no cálculo do output 2, sendo está obtida pela equação 9. 

 

      (9) 

Onde MrfB é a margem adicional gerada pelo retorno financeiro das opções 

estratégicas (exclusivamente do conjunto B de ganhos, expressa em %), VrfB é o valor do 

retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (em R$), Vl é o valor 

monetário da margem líquida anual da empresa (em R$) e Vlp é o valor da margem líquido 

anual da empresa (em %). 

 

- Cálculo do output 5 para as opções estratégicas A, B e C 

O cálculo do payback (Pb) do investimento inicial para entrada da empresa na rede, 

utiliza o Vrf de base calculado inicialmente em cada uma das opções estratégicas. O payback 

então é obtido por meio da equação 10. 

 

    (10) 

Onde Pb é o payback para opção estratégica (em anos), T tempo e amortização do 

investimento inicial (em anos), Vrf é o valor médio anual do retorno financeiro da opção 

estratégica (em R$), Pii é a parcela anual do investimento inicial (em R$) e Vii é o valor do 

investimento inicial (em R$). 

Definida a sequência de equações para estimativa do retorno financeiro da 

participação de MPE em RCH, estas foram aplicadas ao ciclo de gestão financeira (figura 12), 

bem como os apêndices (ECI) necessários a coleta das informações econômica/financeiras. 

Assim, tem-se como resultado a lógica de operacionalização do ciclo considerado no modelo 

MAFPERCH. A figura 14 apresenta a lógica. 
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Figura 14 – Operacionalização do Ciclo de gestão financeira considerado no Modelo MAFPERCH 

Fonte: Autoria própria. 

 

Tendo definida a sequência de operacionalização (seção 3.2.3) e o tratamento 

matemático (seção 3.2.4) do modelo conforme exposto, tornou-se possível a aplicação do 

modelo em formato de teste piloto. O capítulo 4 que segue expõe o teste. 
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4 APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

A aplicação do modelo deu-se por meio do teste piloto numa empresa de pequeno 

porte participante de uma RCH, denominada por esta pesquisa como empresa β (beta). 

 

4.1 TESTE PILOTO EMPRESA BETA 

A empresa β atua no setor moveleiro, especializada na produção de móveis e portas 

sob medida de alto padrão desde 1982. Situa-se na cidade de Peritiba, SC (localizada na 

região meio oeste do Estado de Santa Catarina). Atualmente conta com um quadro de 15 

colaboradores e um faturamento bruto anual médio de aproximadamente R$ 860.000,00, 

classificando-se como de pequeno porte de acordo com a Lei 123/06. 

Com relação à sua produção sob encomenda, a maior parte é destinada à região meio 

oeste do Estado de Santa Catarina, atendendo também a capital Florianópolis e regiões 

específicas do estado do Paraná e Rio Grande do Sul. 

A RCH em que a empresa β é participante, está estruturada como núcleo setorial 

denominado Núcleo dos Moveleiros da ACIC (Associação Comercial e Industrial de 

Concórdia, SC), tendo 16 anos de atuação. 

O Núcleo dos Moveleiros caracteriza-se como uma RCH em função de sua 

composição de empresas, que são em tua totalidade de micro e pequeno portes, produtoras de 

móveis sob medida e de alto padrão. Essas empresas estão associadas à ACIC e regidas por 

um estatuto particular da rede, onde os próprios gestores da empresa gerenciam as ações de 

cooperação. Atualmente o Núcleo conta com 10 empresas participantes, situadas da região 

meio oeste do Estado de Santa Catarina. 

Como em outros casos de RCH estruturadas em Núcleos setoriais, as empresas 

participantes do Núcleo dos Moveleiros não são capazes de estimar o impacto financeiro 

sobre o planos de contas de sua participação na rede. Uma vez identificada a falta desta 

informação, bem como a necessidade desta informação manifestada pelos gestores das 

empresas, viabiliza-se o teste piloto na empresa β. 

De acordo com a ordem de operacionalização do modelo, executaram-se as duas 

etapas da primeira fase de coleta de dados por meio de entrevistas estruturadas com o gestor 

(sócio/gerente) da empresa, sendo este seu único gestor. As informações podem ser 

consultadas nos apêndices 1 e 2. 

 



85 

  

 

4.1.1 Resultados obtidos para o Conjunto A de Ganhos na Empresa β 

Seguindo as diretrizes expostas pela Etapa A da Fase 1 de operacionalização do 

modelo (seção 3.2.3), bem como o tratamento matemático das informações financeiras 

(indicado na seção 3.2.4.2), os cinco itens de informações iniciais da empresa β foram 

coletados e seguem abaixo. 

i) Tempo de participação da empresa na rede: 16 anos. 

ii) Valor do faturamento bruto dos três últimos anos de atuação da empresa: 

Tabela 7 – Faturamento bruto dos três últimos anos de atuação da empresa β 

Ano 2013 2014 2015 Média 

Valor R$ 696.872,95 R$ 838.718,40 R$ 1.057.948,30 R$ 864.513,22 

Fonte: Empresa β. 

 

iii) Valor dos custos de operações dos três últimos anos de atuação da empresa: 

Tabela 8 – Custos de operações dos três últimos anos de atuação da empresa β 

Ano 2013 2014 2015 Média 

Valor R$ 566.245,79 R$ 657.801,14 R$ 860.625,79 R$ 694.890,91 

Fonte: Empresa β. 

 

iv) Valor e informações adicionais do investimento inicial para entrada da empresa na 

rede (se feito): sem necessidade de investimento inicial. 

v) Valor do investimento periódico para manutenção da empresa na rede e da própria 

rede: R$ 2.100,00 por mês. 

Com base nestas informações iniciais, obteve-se a margem média de rendimento 

líquido anual da empresa, que resultou em R$ 169.622,31, ou 19,62% do faturamento bruto 

anual. 

Executando as diretrizes impostas pela Etapa B da Fase 1 de operacionalização 

(seção 3.2.3) e o tratamento matemático proposto (indicado na seção 3.2.4.2), na sequencia 

apresentam-se os resultados obtidos para cada um dos seis benefícios e três blocos de 

benefícios do conjunto A de ganhos. 

Para a empresa β o Benefício 1a - Utilização de Complementaridade Estrutural, foi 

identificado pelo gestor como não aplicável (NA). Por este motivo, a apresentação dos 

resultados parte do Benefício 2a (figura 15). 
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Bloco A de Benefícios: Maior poder de barganha/negociação 

Benefício 2a (B2a): Aumento da Capacidade de Negociação com Fornecedores e Serviços 

 

Média 

6.558,15 

Desv. Padr. 

2.441,07 

Valor 5% 

2.697,63 

Valor 95% 

10.842,18 

Figura 15 – Retorno financeiro para o Benefício 2a – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria. 

O Bloco A de Benefícios é representado pelos retornos gerados via Benefício 2a, 

uma vez que este bloco é composto somente pelos benefícios 1a e 2a. Desta forma o 

Benefícios 2a e, por sua vez, o Bloco A de benefícios gerou um ganho efetivo médio anual de 

R$ 6.558,15 com um desvio-padrão de R$ 2.441,07. Para um intervalo de confiança de 90%, 

o retorno financeiro esperado para o Bloco A está entre R$ 2.697,63 e R$ 10.842,18. 

Uma vez que os resultados do Bloco A de benefícios para empresa β são gerados 

através do aumento do poder de negociação e barganha com fornecedores resultante da união 

interfirmas provindo do Benefício 2a. O retorno financeiro obtido indica um razoável 

desempenho coopetitivo da empresa na rede, porém com grande potencial de melhoria, 

principalmente no fomento às ações relacionadas ao Benefício 1a. 

Entretanto, a potencialidade de melhoria pode ser constatada na base de raciocínio do 

gestor da empresa β ao responder a ECI para os Benefícios 1a e 2a, onde ele menciona a falta 

de efetividade e profissionalização da gestão da rede (governança). Esta governança possui a 

responsabilidade do fomento, por exemplo, à estruturação de um centro de compras e 

distribuição integrado para as empresas da rede, além do fomento à integração e extração das 

capacidades complementares de cada empresa da rede que gere. 

O bloco B de benefícios é representado pelo Benefício 1b – Aumento da 

Credibilidade Financeira; Benefício 2b – Aumento da Capacidade de Contratação e 

Desenvolvimento de Soluções Técnicas e Capacitações; e Benefício 3b – Maior Acesso a 

Soluções de Marketing. Este bloco aborda o maior acesso e economia na provisão de soluções 

e seus ganhos financeiros para empresa β expostos na figura 16, que apresenta os ganhos 

efetivos dos benefícios que compõe o bloco. 
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Benefício 1b: Aumento da Credibilidade Financeira 

 

Média 

1.609,33 

Desv. Padr. 

220,15 

Valor 5% 

1.275,81 

Valor 95% 

1.999,04 

Benefício 2b: Aumento da Capacidade de Contratação e Desenvolvimento de Soluções Técnicas 

e Capacitações 

 

Média 

9.840,10 

Desv. Padr. 

1.561,22 

Valor 5% 

7.075,19 

Valor 95% 

12.239,07 

Benefício 3b: Maior Acesso a Soluções de Marketing 

 

Média 

1.592,37 

Desv. Padr. 

175,19 

Valor 5% 

1.299,23 

Valor 95% 

1.884,04 

Bloco B de Benefícios: Maior acesso e economia na provisão de soluções 

 

Média 

13.041,80 

Desv. Padr. 

1.587,84 

Valor 5% 

10.222,65 

Valor 95% 

15.482,47 

Figura 16 – Retorno financeiro para o Bloco B de Benefícios – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria. 
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O bloco B de benefícios gerou um ganho financeiro efetivo médio anual de R$ 

13.041,80 com um desvio-padrão de R$ 1.587,84. Para um intervalo de 90% de confiança, os 

valores esperados de retorno ficaram entre R$ 10.222,65 e R$ 15.482,47. 

Representando uma parcela de R$ 1.609,33 sobre um ganho efetivo médio anual de 

R$ 13.041,80, em termos coopetitivos o benefício 1b constrói esta parcela com base na 

redução de taxas de juros e encargos sobre linhas de crédito para investimento demandadas 

pelas empresas da rede. A viabilização destas linhas, tornou-se possível através da força 

gerada pela união das empresas através da rede que, por consequência, gerou-se um 

alinhamento das especificidades relacionas à estas linhas, bem como uma demanda por 

maiores valores, facilitando sua formalização por meio de parcerias com bancos. 

No que tange ao benefício 2b, com uma parcela de ganho médio anual de R$ 

9.840,10 sobre R$ 13.041,80, destacou-se não somente como benefício do bloco A com maior 

ganho, mas como benefício com maior retorno financeiro dentre todos os blocos de 

benefícios. Em termos coopetitivos, a geração deste resultado se deve às parcerias 

conseguidas entre a rede e entidades externas prestadoras de serviços de consultoria e 

treinamentos como SENAI, SESI e SEBRAE. 

O gestor da empresa β destaca na base de raciocínio para o bloco A, que a parceria 

com as entidades acima citadas e os grandes descontos conseguidos, só foram viabilizados 

através da união entre as empresas da rede e intenso trabalho em conjunto pela melhoria 

contínua das empresas e da própria rede. Outro aspecto salientado é que a participação da 

empresa β na rede fez com que a atualização de sua estrutura em relação à legislação seja 

acelerada, justamente pela redução de custos conseguida via rede. 

Em relação ao benefício 3b, tendo este uma parcela de ganho efetivo médio anual de 

R$ 1.592,37 sobre os R$ 13.041,80 do bloco, em termos coopetitivos este ganho é 

fundamentalmente um resultado do maior poder de barganha gerado pela rede em relação aos 

fornecedores de serviços de marketing. 

No que diz respeito ao Bloco C de Benefícios, representado pelo Benefício 1c – 

Maior Viabilidade para Inovação, os itens de mensuração dos constructos de benefício foram 

identificados como não aplicáveis (NA) à empresa β por seu gestor. A figura 17 expõe as 

distribuições de probabilidades do retorno financeiro do Conjunto A de Ganhos – Economia 

de Escala em RCH da empresa β. 
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Conjunto A de Ganhos – Economia de Escala em RCH 

 

Média 

19.599,96 

Desv. Padr. 

2.929,97 

Valor 5% 

14.879,11 

Valor 95% 

24.550,16 

Figura 17 – Retorno financeiro do Conjunto A de Ganhos – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria. 

 

Entendendo que o valor monetário gerado através de reduções de custos e despesas 

de operação de uma empresa, integra-se automaticamente à sua margem líquida, tem-se que 

para empresa β, sua participação no Núcleo dos Moveleiros da ACIC está gerando uma 

redução média anual de R$ 19.599,96 sobre sua média de custo de operações que é de R$ 

694.890,91. Ou seja, a participação na RCH gera uma redução estimada em 2,82% do custo 

total de operações. 

Em relação à margem média anual de lucro líquido da empresa β, cerca de 2,27% dos 

19,62% gerados anualmente, deve-se à sua participação no Núcleo dos Moveleiros. 

 

4.1.2 Resultados obtidos via opções estratégicas do ciclo de gestão financeira da Empresa β 

De acordo com as diretrizes da Fase 2 de operacionalização (seção 3.2.3) e 

tratamento matemático do modelo (seção 3.2.4.2), na sequencia estão apresentados os 

resultados obtidos para cada uma das opções estratégicas (a, b e c) da incorporação dos 

resultados gerados pelos conjuntos A e B de ganhos no ciclo de gestão financeira da empresa 

β. 

Inicialmente foi identificado que a empresa atua com base na opção estratégia B 

(Manutenção dos preços dos produtos/serviços → Aumento do volume de vendas) para 

incorporação dos ganhos obtidos via conjuntos A e B de ganhos. Entretanto, as três opções 

estratégicas foram avaliadas no teste piloto. 
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4.1.2.1 Resultados para opção estratégica A na Empresa β 

Por meio da equação (1), obteve-se uma taxa máxima (de referência) Tmr de 2,82% 

para redução possível do preço do produto. No entanto, em resposta à ECI para o bloco 3, o 

gestor da empresa apontou uma redução provável (Trr) de 3,00% no caso da utilização desta 

opção estratégica. A estimativa foi baseada numa situação ocorrida no ano de 2015, onde a 

redução de preço do produto variou entre 2,00% e 4,00% devido à uma baixa na demanda por 

produção. 

Em relação ao aumento do volume de vendas gerado pela redução de preço, o gestor 

da empresa mencionou que este não existiu, sendo a redução acima citada compensatória à 

queda na demanda. Entretanto, por meio da maior visibilidade e representatividade da 

empresa no mercado gerado pelo conjunto B de ganhos, estimou-se um aumento entre 5,00% 

a 10,00% no volume de vendas, com uma média provável de 7,50%. 

Sendo assim, por meio da equação (2) e atribuição da distribuição triangular de 

probabilidade via @Risk para os três parâmetros, obteve-se um valor médio de R$ 12.721,67 

representando o retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos para 

opção estratégica A (VcBA). 

Na sequência, por meio da equação (3) extraiu-se o valor médio anual do ganho 

financeiro (Vrf) de R$ 18.254,68, uma vez que a situação da empresa β enquadra-se na 

Restrição 1 – taxa real (Trr) de redução de preço é maior que a taxa de referência (Tmr) e o 

payback é inexistente8, já que não houve investimento inicial para entrada da empresa na rede 

– para o cálculo do output 1 da opção estratégia A.  

Aplicada a simulação via @Risk, a seguinte distribuição de probabilidade para o 

VrfA foi obtida (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Uma vez o payback inexistente o cálculo do output 5 para as opções estratégicas A, B e C torna-se 

também inexistente. 
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Média R$ 18.254,68 

Desv. Padr. R$ 2.544,88 

Valor 5% R$ 14.066,63 

Valor 95% R$ 22.469,80 

  

  

  

  

  

Figura 18 – VrfA opção estratégica A – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

O output 2 gerou – por meio da equação (7), uma margem (MrfA) de 2,11% 

adicional à margem do lucro líquido anual da empresa. Percebe-se que esta taxa está abaixo 

da margem adicional de 2,27% gerada pelo conjunto A de ganhos, apontando para um 

rendimento médio líquido menor do que a redução de custos e despesas conseguida. Assim, é 

evidente que a opção estratégica A conduz a um resultado negativo para o conjunto B de 

ganhos. 

O resultado acima citado, que se trata do output 3, foi obtido via equação (8) gerando 

retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (VrfBA) de -R$ 

1.345,28. Sua distribuição de probabilidade é apresentada na figura 19. 

 

  

  

  

  

Média R$ -1.345,28 

Desv. Padr. R$ 3.896,81 

Valor 5% R$ -7.887,63 

Valor 95% R$ 4.937,80 

  

  

  

  

  

Figura 19 – VrfBA opção estratégica A – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

Não obstante, de acordo com a distribuição apresentada na figura 20 constatou-se 

que a probabilidade de um VrfBA negativo é de 63,5%. 
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Média R$ -1.345,28 

Desv. Padr. R$ 3.896,81 

Valor 5% R$ -7.887,63 

Valor 95% R$ 4.937,80 

  

  

  

  

  

Figura 20 – Probabilidade de um VrfBA negativo para opção estratégica A – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

Com base no retorno negativo do VrfBA, a margem adicional ao lucro líquido anual 

da empresa em relação à margem gerada exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (MrfBA) 

– obviamente é negativa estabelecendo-se em -0,16%. Esta taxa trata-se do output 4 obtido 

via equação (9). 

Sendo assim, o aumento médio de vendas de 7,50% gerado pelo conjunto B de 

ganhos não consegue compensar a redução média de 3,00% do preço do produto ao ponto de 

gerar um resultado positivo, inviabilizando a opção estratégica A para a empresa β. 

 

4.1.2.2 Resultados para opção estratégica B na Empresa β 

Tendo que a base da opção estratégica B é a manutenção do preço e o aumento no 

volume de vendas, inicialmente obtiveram-se as estimativas para os três parâmetros de 

aumento (menor, provável, maior), com base na maior visibilidade e representatividade da 

empresa no mercado gerado pelo conjunto B de ganhos. As estimativas foram de um aumento 

entre 5,00% a 10,00%, com uma média provável de 7,50%. 

Com base nisso, da mesma forma que para opção estratégica A, por meio da equação 

(2) e atribuição da distribuição triangular de probabilidade apoiada nos três parâmetros, 

obteve-se o retorno financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos para opção 

estratégica B (VcBB), num montante médio de R$ 12.721,67. 

Conhecido o VcBB, obteve-se o output 1, o valor médio anual do ganho financeiro 

(VrfB) com base na equação (5), uma vez que o payback é inexistente – Restrição 1: payback 

é menor que o tempo de empresa na rede – resultando num VrfB de R$ 30.221,63. 
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Aplicada a simulação via @Risk, a distribuição de probabilidade apresentada na 

Figura 21 para o VrfB foi obtida. 

 

  

  

  

  

Média R$ 30.221,63 

Desv. Padr. R$ 3.379,99 

Valor 5% R$ 24.644,80 

Valor 95% R$ 35.768,03 

  

  

  

  

  

Figura 21 – VrfB opção estratégica B – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

O output 2 gerou – por meio da equação (7), uma margem (MrfB) de 3,50% 

adicional à margem de lucro líquido anual da empresa. 

Para o output 3, a aplicação da equação (8) resultou num retorno financeiro gerado 

exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (VrfBB) de R$ 10.621,67. A distribuição de 

probabilidade para o VrfBB é apresentada na figura 22. 

 

  

  

  

  

Média R$ 10.261,66 

Desv. Padr. R$ 1.731,67 

Valor 5% R$ 7.721,82 

Valor 95% R$ 13.520,73 

  

  

  

  

  

Figura 22 – VrfBB opção estratégica B – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

No que se refere ao output 4 obtido via equação (9), o VrfBB representa uma margem 

gerada exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (MrfBB) – de 1,23% adicional ao lucro 

líquido anual da empresa β. 

Desta forma, o aumento do volume de vendas entre 5,00% e 10,00% gerado 

exclusivamente pela maior visibilidade e representatividade da empresa no mercado, em 
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resultado à sua participação no núcleo dos moveleiros, torna esta opção estratégica viável e 

rentável, sendo a escolhida pela empresa β para incorporação dos retornos dos conjuntos A e 

B de ganhos ao seu ciclo de gestão financeira. 

 

4.1.2.3 Resultados para opção estratégica C na Empresa β 

A opção estratégica C possui as mesmas lógicas para obtenção dos outputs em 

relação à opção B. No entanto, a diferença está na proveniência do retorno financeiro médio 

do conjunto B de ganhos (VcBC), que neste caso é atribuída ao aumento de preço com base na 

maior visibilidade e representatividade da empresa no mercado que, para empresa β foi entre 

1,00% e 5,00%, com um aumento provável de 2,50%. 

Assim, por meio da equação (2), são obtidos os valores monetários para os três 

parâmetros e, através da atribuição da distribuição triangular, obteve-se um retorno financeiro 

gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (VcBC) de R$ 4.805,97. 

Com base no VcBC o output 1 foi calculado via equação (5), gerando um valor médio 

anual do ganho financeiro (VrfC) de R$ 22.305,92. Aplicada a simulação via @Risk, a 

distribuição de probabilidade apresentada na figura 23 para o VrfC foi obtida. 

 

  

  

  

  

Média R$ 22.305,92 

Desv. Padr. R$ 3.233,63 

Valor 5% R$ 17.087,82 

Valor 95% R$ 27.706,49 

  

  

  

  

  

Figura 23 – VrfC opção estratégica C – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

O output 2 gerou – por meio da equação (7), uma margem (MrfC) de 2,58% 

adicional à margem do lucro líquido anual da empresa.  

Na sequência, o output 3, obtido utilizando a equação (8), resultou num retorno 

financeiro gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (VrfBC) de R$ 2.705,97. A 

distribuição de probabilidade para o VrfBC é apresentada pela figura 24. 
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Média R$ 2.705,97 

Desv. Padr. R$ 1.399,38 

Valor 5% R$ 524,60 

Valor 95% R$ 5.180,35 

  

  

  

  

  

Figura 24 – VrfBC opção estratégica C – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

Em relação ao output 4 gerado através da equação (11), o VrfBC representa uma 

margem gerada exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (MrfBC) de 0,31%, adicional à 

margem líquida anual da empresa β. 

Desta forma, o aumento de preço do produto entre 1,00% e 5,00% gerado 

exclusivamente pela maior visibilidade e representatividade da empresa no mercado, em 

resultado à sua participação no núcleo dos moveleiros, torna esta opção estratégica viável e 

rentável para empresa β, mas não a melhor entre as três. 

 

4.1.2.4 Comparação dos resultados entre as opções estratégicas A, B e C na Empresa β 

Algumas comparações do retorno financeiro propiciado pelas três opções estratégicas 

para empresa β foram realizadas, a fim de facilitar a visualização dos resultados obtidos no 

teste piloto do modelo. 

Inicialmente foram sobrepostas as distribuições de probabilidade do valor médio 

anual do ganho financeiro (Vrf) das três opções estratégicas, considerando como limites 

plotados no gráfico o valor (R$) referente a 5% de probabilidade para distribuição da opção 

estratégica A e o valor (R$) referente a 95% de probabilidade da opção estratégica B. Estes 

limites são o menor e maior valores retornados pelas opções estratégicas respectivamente para 

empresa β, dentro de seus intervalos de confiança de 90%.  

A figura 25 apresenta a sobreposição em ordem crescente dos valores monetários da 

esquerda para direita. Como pode ser observado, as opções estratégica aparecem ordenadas 

em: A – C – B. 
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 Opção Estratégica A 

Média R$ 18.254,68 

Desv. Padr. R$ 2.565,86 

Valor 5% R$ 14.012,53 

Valor 95% R$ 22.498,27 

  

  

 Opção Estratégica C 

Média R$ 22.305,92 

Desv. Padr. R$ 3.244,43 

Valor 5% R$ 17.023,70 

Valor 95% R$ 27.698,06 

  

  

 Opção Estratégica B 

Média R$ 30.221,63 

Desv. Padr. R$ 3.379,99 

Valor 5% R$ 24.644,80 

Valor 95% R$ 35.768,03 

Figura 25 – Sobreposição do Vrf das opções estratégicas a, b e c – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria  

Ao visualizar a figura 25, torna-se clara a diferença entre os resultados das opções 

estratégicas, bem como o destaque da opção estratégica B como a mais rentável. Outra 

observação destes resultados, dá-se utilizando a opção estratégica B como base de 

comparação. A figura 26 apresenta o gráfico que compara o Vrf das opções estratégicas, 

apresentando o intervalo de confiança de 90% da distribuição do Vrf da opção estratégica B. 

A figura 25 revela que os resultados das opções estratégicas A e C são claramente inferiores.  

 

 Opção Estratégica A 

Média R$ 18.254,68 

Desv. Padr. R$ 2.565,86 

Valor 5% R$ 14.012,53 

Valor 95% R$ 22.498,27 

  

  

 Opção Estratégica C 

Média R$ 22.305,92 

Desv. Padr. R$ 3.244,43 

Valor 5% R$ 17.023,70 

Valor 95% R$ 27.698,06 
  

  

 Opção Estratégica B 

Média R$ 30.221,63 

Desv. Padr. R$ 3.379,99 

Valor 5% R$ 24.644,80 

Valor 95% R$ 35.768,03 

Figura 26 – Sobreposição do Vrf das opções estratégicas com base na opção b – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 
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Na mesma ordem decrescente, apresentam-se os resultados do retorno financeiro 

gerado exclusivamente pelo conjunto B de ganhos (VrfB). As figuras 27 e 28 apresentam os 

gráficos de sobreposição dos VrfB seguindo as mesmas lógicas de apresentação das figuras 25 

e 26. 

 

 Opção Estratégica A 

Média R$ -1.345,28 

Desv. Padr. R$ 3.886,70 

Valor 5% R$ -7.757,73 

Valor 95% R$ 4.948,18 

  

  

 Opção Estratégica C 

Média R$ 2.705,96 

Desv. Padr. R$ 1.399,38 

Valor 5% R$ 525,05 

Valor 95% R$ 5.181,10 

  

  

 Opção Estratégica B 

Média R$ 10.621,67 

Desv. Padr. R$ 1.731,28 

Valor 5% R$ 7.721,35 

Valor 95% R$ 13.520,79 

Figura 27 – Sobreposição do VrfB das opções estratégicas a, b e c – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 Opção Estratégica A 

Média R$ -1.345,28 

Desv. Padr. R$ 3.886,70 

Valor 5% R$ -7.757,73 

Valor 95% R$ 4.948,18 

  

  

 Opção Estratégica C 

Média R$ 2.705,96 

Desv. Padr. R$ 1.399,38 

Valor 5% R$ 525,05 

Valor 95% R$ 5.181,10 
  

  

 Opção Estratégica B 

Média R$ 10.621,67 

Desv. Padr. R$ 1.731,28 

Valor 5% R$ 7.721,35 

Valor 95% R$ 13.520,79 

Figura 28 – Sobreposição do VrfB das opções estratégicas com base na opção b – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

Por fim, uma última sobreposição pode ser realizada comparando os resultados das 

opções estratégicas ao ganho médio do Conjunto A (VcA), valor este que dá base ao cálculo 
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do Vrf das três opções estratégicas. A figura 29 apresenta esta sobreposição levando em 

consideração o intervalo de confiança de 90% da distribuição de probabilidade do VcA. 

 

 Opção Estratégica A 

Média R$ 18.254,68 

Desv. Padr. R$ 2.565,86 

Valor 5% R$ 14.012,53 

Valor 95% R$ 22.498,27 

  

  

 Opção Estratégica C 

Média R$ 22.305,92 

Desv. Padr. R$ 3.244,43 

Valor 5% R$ 17.023,70 

Valor 95% R$ 27.698,06 

  

  

 Opção Estratégica B 

Média R$ 30.221,63 

Desv. Padr. R$ 3.379,99 

Valor 5% R$ 24.644,80 

Valor 95% R$ 35.768,03 

  

  

 
Ganho médio do 

Conjunto A (VcA) 

Média R$ 19.599,96 

Desv. Padr. R$ 2.917,33 

Valor 5% R$ 14.878,90 

Valor 95% R$ 24.450,27 

Figura 29 – Sobreposição do Vrf das opções estratégicas em relação ao VcA – Teste piloto empresa β 

Fonte: Autoria própria 

A sobreposição apresentada na figura 29 confirma a regra de que, para qualquer 

opção estratégica (a, b ou c) ser viável, ela deve retornar um valor médio anual do ganho 

financeiro (Vrf) maior ou igual ao valor do ganho médio do Conjunto A (VcA). Esta regra se 

dá pelo fato do VcA ser gerado pela redução de custos e despesas, logo, se absorvido 

diretamente pela estrutura de gestão financeira da empresa, converte-se automaticamente em 

lucro líquido. 

Sendo assim, no caso da opção estratégica A para empresa β, que possui um valor de 

R$ 14.012,53 para o limite de 5% da distribuição de seu Vrf, constata-se que este valor está 

abaixo do valor de R$ 14.878,90 para o limite de 5% da distribuição do VcA. Ainda, em 

comparação dos valores Vrf e VcA, tem-se respectivamente R$ 18.254,68 e R$ 19.599,96, 

ficando clara a diferença de -R$ 1.345,28, caracterizando a inviabilidade da opção estratégica 

A, anteriormente apresentada nas figuras 18, 19 e 20. 

Com relação às opções estratégicas B e C, estas encontram-se com suas distribuições 

sobrepostas à direita da distribuição para o VcA na figura 28, caracterizando sua viabilidade 

econômica. 
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4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO E SUA APLICAÇÃO 

Quatro aspectos podem ser observados em torno do modelo e sua aplicação: (i) uso 

do modelo para empresas entrantes ou com menos de três anos de participação numa RCH, 

(ii) dificuldades na operacionalização, (iii) benefícios indiretos do uso prático do modelo e, 

(iv) limitações do modelo. 

Em relação a utilização do modelo para prognóstico de retorno financeiro para 

empresas entrantes em RCH, a operacionalização do MAFPERCH, no nível atual de 

desenvolvimento, necessita do apoio de diagnósticos obtidos através de sua aplicação em 

empresas com mais de três anos de participação numa RCH. Tal necessidade se dá em função 

do pouco ou nenhum conhecimento da realidade de participação numa RCH, por parte  do(s) 

gestor(es) de empresas entrantes. Frente a este fato, para que consigam gerar as estimativas 

necessárias ao modelo, os diagnósticos provindos das empresas já participantes de RCH são 

indispensáveis. 

A situação acima também é observada no caso de empresas com menos de três anos 

de participação numa RCH, tendo por base que a interferência da atuação em RCH sobre sua 

estrutura financeira, ainda encontra-se em fase de adaptação. Sendo assim, tendo como 

referência os diagnósticos de base, o(s) gestor(es) das empresas em análise, podem obter certo 

balizamento para suas estimativas e, em consequência disso, uma diminuição na propagação 

de erros de avaliação. 

Em relação às dificuldades encontradas na operacionalização do modelo, constatou-

se falta de informações no plano de contas da empresa β, bem como de uma apresentação 

estruturada de sua gestão financeira. Frente a isso, a identificação do histórico dos valores 

registrados para os itens de mensuração, tornou-se relativamente difícil. No entanto, este tipo 

de dificuldade ligada à estrutura financeira é comum em MPE participantes de RCH, como a 

empresa β, em função da reduzida estrutura organizacional de MPEs. 

No que diz respeito aos benefícios indiretos do uso prático do modelo, identificou-se 

uma funcionalidade secundária em torno da revisão do controle e gestão financeira com base 

no plano de contas de MPEs participantes de RCH, que não raramente possuem dificuldades 

neste controle e gestão. Com isso, a aplicação do modelo ainda proporciona maior 

conhecimento à empresa de seu próprio controle e gestão financeira. 

Outro benefício constatado, está na colaboração do modelo para a profissionalização 

do controle e gestão financeira de MPE participantes de RCH. Isso acontece porque o modelo 

requer a análise de opções ligadas à estratégia de reduções ou manutenção de preço do 
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produto/serviço associado ao respectivo aumento no volume de vendas que pode ocorrer 

(redução de preço ou maior exposição dos produtos da empresa). Mesmo tratando-se de 

simulações contábeis simples, a grande maioria das MPE participantes de RCH não possuem 

este tipo de análise. 

Em relação as limitações do modelo no estágio de desenvolvimento em que se 

encontra, a primeira trata-se da necessidade de um especialista para sua aplicação. O 

especialista deve possuir conhecimentos de nível médio-avançado referentes a informações 

financeiras empresariais e atuação de empresas em RCH. Esse conhecimento é necessário, 

pois, via de regra, durante a coleta das informações financeiras providas do plano de contas da 

empresa, um rearranjo de nomenclaturas é necessário, para que os itens do plano enquadrem-

se aos itens de mensuração do modelo. 

Outra limitação, está no fato de que, atualmente, o cálculo o payback do 

investimento inicial está sendo feito por meio do payback simples, não sendo consideradas as 

correções monetárias incorporadas pelo cálculo do payback descontado. Isso atribui alguma 

imprecisão ao modelo, em situações onde o tempo da empresa na rede é menor do que o 

payback do investimento inicial, o valor do retorno financeiro das opções estratégicas (Vrf) 

depende diretamente deste payback, logo, resultando em um Vrf e sua distribuição de 

probabilidade menos precisos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa atingiu o objetivo de propor um modelo probabilístico para estimativa 

do retorno financeiro gerado pela participação de micro e pequenas empresas em RCH, por 

meio das etapas norteadas pelos objetivos específicos: 

- Estabelecer, com base na literatura, os benefícios e constructos mensuráveis 

econômica/financeiramente gerados pela participação de micro e pequenas empresas em redes 

de cooperação horizontal. Este objetivo foi atingido por meio da revisão sistemática de 

literatura e proposição da estrutura de benefícios gerados pela participação de MPE em RCH, 

expostas pela seção 3.1. 

- Mapear, com base no plano de contas de empresas participantes de RCH, os itens 

financeiros que vinculam-se aos constructos previamente estabelecidos. Os itens mencionados 

foram identificados e ajustados às necessidades do modelo, conforme exposto pela seção 

3.2.1. 

- Propor uma estrutura de gestão financeira otimizada expondo a absorção do retorno 

econômico/financeiro da participação de micro e pequenas empresas em RCH. A estrutura foi 

construída e exposta na seção 3.2, tornando-se o guia para operacionalização do modelo. 

- Com base na estrutura previamente proposta, desenvolver uma lógica para análise 

probabilística do retorno financeiro gerado pela participação de micro e pequenas empresas 

em RCH fundamentada nos itens, constructos e benefícios estabelecidos. A lógica foi obtida 

junto à estrutura de gestão financeira otimizadas, ambas expostas na seção 3.2. 

Com isso, chegou-se a um modelo que possui uma estrutura financeira flexível e 

adaptável às particularidades de cada empresa participante de uma RCH, decorrendo em uma 

contribuição para análise dos resultados estimados pela participação neste tipo de rede. 

Em termos científicos, o modelo preenche uma lacuna técnica informacional 

existente no campo da mensuração e análise econômica/financeira de resultados gerados pela 

participação de empresas em RCH, caracterizando-se a primeira proposta deste gênero na 

literatura pesquisada. 

Outro aspecto a destacar, trata-se do ineditismo do modelo na forma da atribuição 

dos valores monetários às ações qualitativas da coopetição. Na literatura, este tipo de 

atribuição direta não foi identificada até o momento. Na grande maioria dos casos, para 

mensurações de desempenho da rede sobre a empresa, atribuíam-se valores numéricos de 

pesos, gerando diagnósticos em padrões qualitativos e descritivos, como nos exemplos 

mencionados na seção 2.1.3. 
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Com relação à operacionalidade do modelo, uma das principais contribuições é a sua 

capacidade para mensuração da dependência entre a rede e os resultado financeiros de 

empresas participantes de RCH. 

Uma vez que MPEs geralmente possuem reduzida estrutura organizacional, a 

profissionalização de seu controle e gestão financeira é incomum, dando espaço ao 

surgimento de inconsistências e erros neste controle e gestão. Assim, uma vez que o modelo 

exige o mapeamento de informações econômica/financeiras específicas, bem como pontuais e 

fidedignas ao fluxo financeiro da empresa, uma valiosa revisão do plano de contas 

desenvolveu-se durante o teste piloto na empresa β. Esta revisão  permitiu a identificação e 

correção de inconsistências e erros existentes em seu controle e gestão financeira. 

Ainda, anterior à mensuração e análise geradas pelo modelo MAFPERCH, observou-

se que a empresa β possuía uma noção mínima do impacto da rede sobre sua estrutura 

financeira, e ainda menos da dimensão positiva ou negativa deste impacto. A viabilidade 

econômica/financeira da participação na RCH era estimada somente pela percepção do gestor 

da empresa, porém sem qualquer base de raciocínio matemático e/ou referência tangível para 

formação da resposta. Este fato permite uma propagação de erros que, para RCH que geram 

baixo impacto sobre as empresas participantes (como no caso da empresa β), acaba tornando a 

informação em torno dos resultados não identificável. 

Em relação à empresas entrantes ou que desejam ingressar em uma RCH, o 

MAFPERCH pode ser de grande utilidade ao gerar o diagnóstico e intervalos de 

probabilidade dos possíveis retornos financeiros, dando base à tomada de decisão para o 

ingresso na rede desejada. A importância da análise gerada pelo modelo é acrescida quando 

este é capaz de gerar o payback do investimento inicial exigido para ingresso na rede com 

base nos possíveis resultados financeiros anteriormente identificados. 

Para trabalhos futuros, a atualização do cálculo do payback simples para o payback 

descontado, atribuirá ao modelo maior precisão em seu resultado. A extensão e flexibilização 

do modelo ao nível de prospecção de cenários, além dos cenários a, b e c utilizados neste 

trabalho, é possível e interessante aos gestores das empresas da rede. O estudo de diferentes 

cenários pode auxiliar os gestores no planejamento estratégico da empresa, na decisão 

referente a sua permanência na rede, bem como com relação à potencialização de sua ação 

coopetitiva, com vistas ao aumento do retorno financeiro. 

Por fim, existe uma boa oportunidade para simplificação na operacionalização do 

modelo, especificamente, através da proposição de uma plataforma online que facilite e 

ofereça maior segurança na entrada de dados. Através dessa plataforma, os gestores das 
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empresas poderiam compreender melhor os procedimentos de aplicação do MAFPERCH, 

bem como ter autonomia na produção de diagnósticos e prospecção de cenários da 

participação de sua empresa na RCH. 
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APÊNDICE 1 – ECI DOS BLOCOS 1 E 4 DE ITENS DE MENSURAÇÃO 

 

Estrutura para coleta das informações econômico/financeiras (ECI) iniciais do modelo e 

para os itens de mensuração do Bloco 1 – itens do investimento inicial para entrada da 

empresa na RCH e Bloco 4 - itens de investimento periódico para manutenção da RCH. 

(ECI preenchidas na aplicação do teste piloto da empresa β) 
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A quanto tempo a empresa faz participa da rede? 

(   16   ) Anos     ou     (         ) Meses (   ) Ingressando 

 

Informe qual o faturamento bruto e o custo de operação dos três últimos anos de atuação da empresa. 

Faturamento Bruto (R$) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

R$   696.872,95 R$   838.718,40 R$   1.057.948,30 

Custo de Operação (custos e despesas) (R$) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

R$   566.245,79 R$   657.801,14 R$   860.625,79 

 

 

Para o ingresso e atuação de sua empresa na RCH, qual o montante de investimento inicial relacionados aos 

itens abaixo foi necessário? 

Grupo de Itens Itens Valor (RS) 

Investimento para 

Adequação 
Estrutural e 

Tecnológica 

Investimento para adequação de Infraestrutura  

Investimento para adequação e/ou aquisição de Máquinas e Equipamentos  

Investimento em adequação e/ou aquisição de Tecnologia da Informação – TI 

operacional (softwares, ERP, etc.) 
 

Outros do gênero deste grupo  

Investimento em 

Licenças e 

Certificações 

Despesa inicial para implantação de Gestão de Resíduos Químicos e outros do 

gênero (coleta) 
 

Despesa inicial para obtenção de Licenças (IBAMA; Bombeiros e outras do 
gênero) 

 

Despesa inicial com preparação para certificações (ISO, NR, etc.)  

Despesa inicial com a obtenção de certificações (ISO, NR, etc.)  

Outros do gênero deste grupo  

Investimento em 

Adequação 
Administrativa e 

Social 

Despesas com associação em sindicatos, cooperativas, associações e etc.  

Despesas com contratação de Consultorias operacionais  

Despesas com contratação de Consultorias administrativas (tributária, gestão, 

marketing, etc.) 
 

Despesas com ações de publicidade devido à entrada da empresa na rede  

Outros do gênero deste grupo  

Outros   

Total 
Sem necessidade de 

investimento inicial 

Realizou empréstimo financeiro sob juros para o investimento? (   ) Sim (   ) Não. Se Sim, 

qual a taxa de juros aplicada? ________% (   ) a.m. (   ) a.a.. Qual o prazo de pagamento do 

empréstimo? (        ) parcelas (meses). 

 

 

 

Para a manutenção da atuação de sua empresa na RCH, qual o montante médio de investimento anual 

relacionados aos itens abaixo é necessário? 

Grupo de Itens Itens Valor (RS) 

Custos com administração da rede 

Despesas com a administração da rede (escritório, pessoal, logística, etc.) 600,00 

Despesas com deslocamento em função da gestão da rede (combustível, 

etc.) 
300,00 

Despesas com honorários em função do deslocamento para gestão da rede 1.200,00 

Outros do gênero deste grupo  

Manutenção de Investimento em 

Licenças e Certificações 

Despesa anual de manutenção de certificações (ISO, NR, etc.)  

Outros do gênero deste grupo  

Investimento em P&D 

Despesas com desenvolvimento de produtos  

Despesas com desenvolvimento de processos  

Despesas com desenvolvimento de marcas e patentes  

Outros do gênero deste grupo  

Investimento em Adequação 

Administrativa e Social 

Despesas com associação em sindicatos, cooperativas e etc.  

Outros do gênero deste grupo  

Outros   

Total 2.100,00 
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APÊNDICE 2 – ECI DOS BLOCO 2 DE ITENS DE MENSURAÇÃO 

 

Estrutura para coleta das informações econômico/financeiras dos itens de mensuração 

(ECI) do Bloco 2 – Itens financeiros dos constructos de benefícios do conjunto A de 

ganhos 

(ECI preenchidas na aplicação do teste piloto da empresa β) 
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Avaliação da economia financeira sobre itens de custos e despesas de operação da empresa por sua participação na RCH 

 

 

Perguntas-chave: 
     

 

A participação de sua empresa no Rede é capaz de gerar impactos financeiros sobre o plano de contas (custos e despesas) da empresa? 

Qual a proporção de impacto que a interferência da Rede é capaz de gerar? 

Partindo destas perguntas fundamentado em sua experiência, aponte qual o impacto (em percentual) sobre o valor dos itens de custos e despesas abaixo, a participação de 

sua empresa na Rede é capaz de gerar. Principalmente através da barganha de preços por compartilhar ações e fornecedores. 

 

Legenda: 
     

 

Valor Registrado para o Item: Média dos últimos 3 anos de operação do valor para o item registrado no plano de contas da empresa. 

Menor impacto (- ou +) possível (%): Trata-se da menor impacto possível sobre o valor registrado gerada por interferência da rede (em percentual). 

Impacto (- ou +) Provável (%): Trata-se do impacto provável sobre o valor registrado gerada pela interferência da rede (em percentual). 

Maior impacto possível (%): Trata-se do maior impacto possível sobre o valor registrado gerada por interferência da rede (em percentual). 

 
Obs.: Inicialmente assinale "Sim" ou "Não" para a existência de impacto financeiro sobre o item mencionado. 

É de suma importância lembrar que as informações para o "Valor Registrado para o Item", trata-se da média dos valores dos últimos 3 anos registrados para cada item.  

 

 

Benefício (B1a): Utilização de Complementaridade Estrutural 

 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados ao 

Aproveitamento da capacidade ociosa de pessoal? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 
ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 
Provável 

(%) 

Maior 

impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Custos com compra de capacidade ociosa (custo/hora/homem) NA  -- --   --  -- -- 

 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados ao 

Aproveitamento da capacidade ociosa de máquinas e equipamentos? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 
ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 
Provável 

(%) 

Maior 

impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Custos com compra de capacidade ociosa (custo/hora/máquina) NA  -- --   --  -- -- 
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Benefício (B2a): Aumento da Capacidade de Negociação com Fornecedores e Serviços 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados às 

Vantagens e Negociação com Fornecedores de Matéria-prima e 

Insumos? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 

ou +) 
possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 

Provável 
(%) 

Maior 
impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Custos com Matéria Prima S 237.469,52 0 2 5 Abaixo 

Despesas com Combustíveis, Lubrificantes e Insumos do Gênero S 1.214,50 0 1 2 Abaixo 

   
  

  
Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados às 

Vantagens e Negociação com Fornecedores de Serviços 

Operacionais? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 
ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 
ou +) 

Provável (%) 

Maior 

impacto 

possível 
(%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com Seguro de veículos/imóveis/máquinas/equipamentos  S 2.770,65  2 5 8 
A base de raciocínio para este benefício (B2a) foi a mesma 

para todos seus itens.  

Base: Troca de informações entre as empresas da rede sobre 

fornecedores com melhores preços e, por vezes, 

compra/contratação em conjunto com uma ou duas das outras 

empresas da rede. No entanto existe possibilidade de melhoria 

e maiores retornos se a gestão da rede envolver-se mais. 

Sentimos necessidade de um escritório para pesquisa de preços 

e compra de material de forma integrada, desta forma 

poderíamos reduzir ainda mais os custos. Além disto, 

poderíamos gerar ganhos no benefício anterior, se a gestão da 

rede se profissionalizasse de forma à conseguir maior 

integração das empresas, com objetivo de descobrir 

oportunidades de troca de serviços de acordo com a capacidade 

de cada empresa. Isso afetaria diretamente na redução de custos 

relacionados à possíveis terceirizações e até mesmo de 

consultorias. 

Despesas com manutenção de veículos  N  7.214,57 1 3 5 

Despesas com manutenção especializada de máquinas e 

equipamentos 
 S  2.812,22 2 5 10 

Despesas com construção e manutenção especializada de 

infraestrutura da empresa 
 N  691,92 0 2 4 

Despesas com Gestão de Resíduos químicos e outros (coleta)  S 324,00 2 5 8 

Despesas com Licenças (IBAMA; Bombeiros e outras do gênero)  S  1.211,35 8 10 15 

Despesas com Tecnologia da Informação TI operacional (softwares, 

ERP, etc.) 
 NA  -- -- -- -- 

Despesas com EPIs/Uniformes, etc.  N  2.237,35 2 5 8 

Custos com montagens e serviços relacionados aos produtos da 

empresa (terceirizado) 
 N  8.272,00 1 3 5 

Custos com montagens e serviços relacionados aos produtos da 

empresa (interno) 
 N  2.994,26 0 0 2 

   
  

  
Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados às 

Vantagens e Negociação com Fornecedores de Serviços 

Administrativos? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 

ou +) 
possível (%) 

Impacto (- 
ou +) 

Provável (%) 

Maior 

impacto 

possível 
(%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com Honorários contábeis N  4.196,67 2 4 8 Acima 

Despesas com Tecnologia da Informação TI administrativa 

(softwares, ERP, etc.) 
S  740,00 20 40 50 Acima 

Despesas com sindicatos e associações S  1.210,93 7 10 15 Acima 

Despesas com departamento comercial (comissões de vendas, etc.) S  450,00 0 3 5 Acima 
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Benefício (B2a): Aumento da Capacidade de Negociação com Fornecedores e Serviços 

 
  

  
   

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados às 

Vantagens e Negociação com Fornecedores de Serviços 

Trabalhistas? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 
impacto (- 

ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 
ou +) 

Provável 

(%) 

Maior 

impacto 
possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com Seguros hospitalar/pessoal, etc. S 918,71 0 2 5 Acima 

Despesas com PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais) 

(parceria com SESI, SENAI, etc.) 
S 1.105,85  5  10  12 Acima 

              

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados às 

Vantagens e Negociação em Torno de Gastos Logísticos? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 
impacto (- 

ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 
ou +) 

Provável 

(%) 

Maior 

impacto 
possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com Fretes de recebimento de matéria-prima e insumos S 919,71 0 3 5 Acima 

Despesas com Fretes de escoamento da produção N 10.378,45 0 1 3 Acima 

             

      
 

Benefício (B1b): Aumento da Credibilidade Financeira 

      
 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados à 

Economia em Investimentos através de Linhas de Crédito Especiais 

(parcerias com bancos)? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 
ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 
Provável 

(%) 

Maior 

impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com financiamentos e empr. para invest. em 

máquinas e equipamentos 
 S 1.500,00  2 5 7 Identificação da necessidade por empréstimo por mais de uma 

empresa, sendo esta realizada quando necessária em conjunto 

com uma ou mais empresas. Desta forma, se consegue uma 

taxa de juros mais acessível, ou até mesmo soluções 

específicas para a necessidade comuns das empresas. 

Despesas com financiamentos e empréstimos para 

investimento em infraestrutura 
 S  2.000,00  2  5  7 

Despesas com financiamentos e empréstimos para injeção de 

capital de giro 
 N  5.125,75  0  3  5 

 
      

 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados à 

Economia em Investimentos através de Parcerias com Fornecedores 

de Máquinas, Equipamentos e Infraestrutura? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 

ou +) 
possível (%) 

Impacto (- 
ou +) 

Provável (%) 

Maior 

impacto 

possível 
(%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Barganha sobre o preço de máquinas e equipamentos em sua 

aquisição 
S 34.000,00 2 3 5 Abaixo 
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Economia sobre o valor do investimento em máquinas e 

equipamentos 
S 4.000,00 2 5 7 

Funciona da mesma forma que os empréstimos com os bancos. 

No entanto direto com os fornecedores, em vezes consegue-se 

descontos por uma ou mais empresas da rede já terem 

comprado com o mesmo fornecedor. 

Barganha sobre o preço de infraestrutura (veículos) em sua 

aquisição 
N 120.000,00 2 3 5 

Economia sobre o valor do investimento em infraestrutura 

(veículos) 
S 2.700,00 2 5 7 

 

Benefício (B2b): Aumento da Capacidade de Contratação e Desenvolvimento de Soluções Técnicas e Capacitações 

 
 

 
 

 
 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados à 

Contratação Compartilhada de Consultorias? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 
impacto (- 

ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 
ou +) 

Provável 

(%) 

Maior 

impacto 
possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com contratação de Consultorias operacionais  S 5.000,00 20 40 60 Abaixo 

Despesas com contratação de Consultorias administrativas 

(tributária, gestão, etc.) 
 S 12.000,00 20 60  80 Abaixo 

      
 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados à 

Viabilização de Certificações? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 
impacto (- 

ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 
ou +) 

Provável 

(%) 

Maior 

impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com preparação para certificações (ISO, NR, etc.) S 6.000,00 10 20 30 Abaixo 

Despesas com a obtenção de certificações N -- -- -- -- Ainda não certificado 

      
 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados à 

Capacitação de Pessoal? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 
ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 
Provável 

(%) 

Maior 

impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com contratação de treinamentos e capacitações 

administrativas 
S 800,00 5 10 20 

A base de raciocínio para este benefício (B2b) foi a mesma para 
todos seus itens. 

Por meio da participação na rede, tivemos acesso especial à 

entidades como SENAI, SESI e SEBRAE, das quais moldaram 

soluções de acordo com as necessidades das empresas da rede que 

sempre eram bem parecidas. Com isso, conseguimos grandes 
descontos destas entidades em pacotes de consultorias, 

treinamentos, auxílios técnicos e etc. Estes descontos dependem 

parte da quantidade de empresas que irá contratar a consultoria, 
parte de incentivos governamentais para empresas que trabalham 

em redes como a nossa. 

Despesas com contratação de treinamentos e capacitações 

operacionais 
S 1.258,00 5 10 20 

Despesas com contratação de treinamentos e capacitações de 

outra natureza 
 NA -- -- -- -- 
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Benefício (B3b): Maior Acesso a Soluções de Marketing 

  
 

 
 

 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados à Ações de 

Propaganda? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 

ou +) 
possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 

Provável 
(%) 

Maior 
impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 
 

Despesas com anúncios de jornais, revistas especializadas, 

rádio e televisão 
S 6.054,00 5 10 15 

É a simples divisão entre as empresas da rede dos pacotes de 

propaganda, onde cada uma das empresas tem um espaço de 

propaganda, e a compra de vários espaços faz com que 

descontos sejam gerados. 

Despesas com a participação em feiras e eventos do gênero 

(simpósios e etc.) 
S 5.362,36 5 10 15 

Despesas com o desenvolvimento e manutenção de sites e 

páginas web 
NA -- -- -- -- 

Despesas com material de propaganda (folders, catálogos, 

brindes, etc.) 
S 3.849,21 2 5 8 

 

Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados à Ações 

de Promoção? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrad

o para o 

Item (R$) 

Menor 
impacto (- 

ou +) 

possível 
(%) 

Impacto (- 

ou +) 
Provável 

(%) 

Maior 

impacto 
possível 

(%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com viagens para promoção da empresa e/ou 

produtos 
NA -- -- -- -- 

Também é a divisão dos custos entre os participantes. 

Despesas com viagens de visita em feiras e eventos do setor S 1.500,00 5 10 15 

Despesas com a realização de eventos específicos para 

promoção dos produtos 
NA -- -- -- -- 

Despesas com material de promoção (folders, panfletos, 

etc.) 
S 2.163,78 2 5 8 

 
    

 
    

  

 

   
 

   
Benefício (B1c): Maior Viabilidade para Inovação 

   
 

   
Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados ao 

Desenvolvimento Compartilhado de Produtos? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 
ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 
Provável 

(%) 

Maior 

impacto 

possível (%) 

Qual a base de raciocínio utilizada para as respostas? 

Despesas com desenvolvimento de produto  NA  -- -- -- --  

Despesas com desenvolvimento de marcas e patentes  NA  -- -- -- --  
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Participar da rede gera impactos (positivos ou negativos) sobre os 

custos e/ou despesas para os itens listados abaixo ligados ao 

Desenvolvimento Compartilhado de Processos (produção e 

administração)? 

Sim/ 

Não/

NA 

Valor 

Registrado 

para o Item 

(R$) 

Menor 

impacto (- 
ou +) 

possível (%) 

Impacto (- 

ou +) 
Provável 

(%) 

Maior 

impacto 

possível (%) 

 

Despesas com desenvolvimento de processos de produção NA  -- -- -- --  

Despesas com desenvolvimento de processos administrativos  NA  -- -- -- --  
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APÊNDICE 3 - ECI DOS BLOCO 3 DE ITENS DE MENSURAÇÃO 

 

Estrutura para coleta das informações econômico/financeiras dos itens de mensuração 

(ECI) do Bloco 3 – Itens de mensuração do conjunto B de ganhos 

(ECI preenchidas na aplicação do teste piloto da empresa β) 
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Opção estratégica (a) Parte 1: Redução de Preço → Aumento no Volume de Vendas 

 

Levando em consideração a economia financeira gerada pela redução de custos e despesas de operação em 

função da participação da empresa na RCH, somada ao ganho de competitividade provindo da maior 

visibilidade e representatividade da empresa no mercado gerada por esta participação e, optando pela 

compensação da economia financeira por meio da redução de preço do produto/serviço, qual a estimativa de 

redução (impacto) que pode e/ou que foi aplicada? Tome os itens abaixo como base de raciocínio para 

construção de sua resposta. 

Itens para base de raciocínio 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela indicação de sua empresa por outras empresas parceiras participantes da rede, bem como 

por indicações externas provenientes de arquitetos e profissionais do gênero envolvidos com a rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela venda de soluções estruturadas em conjunto (consórcios, vendas casadas, etc.). 

Maior visibilidade e representatividade gerada exclusivamente por resultados de ações conjuntas de Publicidade (marketing). 

Maior visibilidade e representatividade gerada por resultados provindos de novos mercado acessados via potencialização da competitividade 

da rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada em resultado da criação e desenvolvimento da marca, selo de qualidade, certificações e etc., 

vinculadas à rede. 

Outros  

Estimativa 

Menor redução possível (%) Redução Provável (%) Maior redução possível (%) 

2,00 3,00 4,00 

 

 

 

Opção estratégica (a) Parte 2: Redução de Preço → Aumento no Volume de Vendas 

 

Somando a situação de redução do preço do produto/serviço com o ganho de competitividade provindo da maior 

visibilidade e representatividade da empresa no mercado gerada por sua participação na rede, qual a estimativa 

de aumento (impacto) que pode e/ou ocorreu no volume de vendas? Tome os itens abaixo como base de 

raciocínio para construção de sua resposta. 

Itens para base de raciocínio 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela indicação de sua empresa por outras empresas parceiras participantes da rede, bem como 

por indicações externas provenientes de arquitetos e profissionais do gênero envolvidos com a rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela venda de soluções estruturadas em conjunto (consórcios, vendas casadas, etc.). 

Maior visibilidade e representatividade gerada exclusivamente por resultados de ações conjuntas de Publicidade (marketing). 

Maior visibilidade e representatividade gerada por resultados provindos de novos mercado acessados via potencialização da competitividade 

da rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada em resultado da criação e desenvolvimento da marca, selo de qualidade, certificações e etc., 

vinculadas à rede. 

Outros  

Estimativa 

Menor aumento possível (%) Aumento Provável (%) Maior aumento possível (%) 

0,00 0,00 0,00 
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Opção estratégica (b): Manutenção de Preço → Pequeno Aumento ou Manutenção no Volume de Vendas 

 

Levando em consideração a economia financeira gerada pela redução de custos e despesas de operação em 

função da participação da empresa na RCH, somada ao ganho de competitividade provindo da maior 

visibilidade e representatividade da empresa no mercado gerada por esta participação e, optando pela 

incorporação da economia financeira na margem da empresa de forma a não reduzir o preço do 

produto/serviço, mas mantendo-o, qual a estimativa de aumento que pode e/ou ocorreu no volume de 

vendas? Tome os itens abaixo como base de raciocínio para construção de sua resposta. 

Itens para base de raciocínio 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela indicação de sua empresa por outras empresas parceiras participantes da rede, bem como 

por indicações externas provenientes de arquitetos e profissionais do gênero envolvidos com a rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela venda de soluções estruturadas em conjunto (consórcios, vendas casadas, etc.). 

Maior visibilidade e representatividade gerada exclusivamente por resultados de ações conjuntas de Publicidade (marketing). 

Maior visibilidade e representatividade gerada por resultados provindos de novos mercado acessados via potencialização da competitividade 

da rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada em resultado da criação e desenvolvimento da marca, selo de qualidade, certificações e etc., 

vinculadas à rede. 

Outros  

Estimativa 

Menor aumento possível (%) Aumento Provável (%) Maior aumento possível (%) 

5,00 7,50 10,00 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Opção estratégica (c): Aumento de Preço → Manutenção no Volume de Vendas 

 

Apoiando-se fundamentalmente na maior visibilidade e representatividade da empresa no mercado gerada pela 

participação da empresa na RCH, quais são as possíveis estimativas de aumento do preço do produto/serviço 

capaz de manter o volume atual de vendas? Tome os itens abaixo como base de raciocínio para construção de 

sua resposta. 

Itens para base de raciocínio 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela indicação de sua empresa por outras empresas parceiras participantes da rede, bem como 

por indicações externas provenientes de arquitetos e profissionais do gênero envolvidos com a rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada pela venda de soluções estruturadas em conjunto (consórcios, vendas casadas, etc.). 

Maior visibilidade e representatividade gerada exclusivamente por resultados de ações conjuntas de Publicidade (marketing). 

Maior visibilidade e representatividade gerada por resultados provindos de novos mercado acessados via potencialização da competitividade 

da rede. 

Maior visibilidade e representatividade gerada em resultado da criação e desenvolvimento da marca, selo de qualidade, certificações e etc., 

vinculadas à rede. 

Outros  

Estimativa 

Menor aumento possível (%) Aumento Provável (%) Maior aumento possível (%) 

1,00 2,50 5,00 

 


