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“Nenhum homem é uma ilha, 
inteiro em si mesmo; todo 
homem é um pedaço do 
continente, uma parte do todo” 

John Donne 
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RESUMO 

 

A análise desenvolvida neste trabalho centra-se no estudo das redes de cooperação de 
mercados varejistas de gêneros alimentícios, sendo um estudo de caso da Redefort de 
mercados no município de Rio Grande. A hipótese é que existem potenciais problemas de 
coordenação que afetam o funcionamento e o desempenho da Redefort como um todo e, 
conseqüentemente, das empresas a ela associadas. O trabalho aborda as redes de cooperação 
como uma alternativa de estratégia empresarial. O estudo acerca da ação de grupos, do 
comportamento dos indivíduos e das relações de confiança entre os mesmos, fundamenta o 
referencial teórico que sustenta a análise dos problemas de coordenação na Redefort. As 
entrevistas realizadas com os empresários associados a Redefort revelam que alguns dos 
problemas de coordenação identificados são efetivamente observados na rede de Rio Grande, 
enquanto outros permanecem apenas como risco potencial. Com base neste levantamento de 
dados são apresentados os problemas de coordenação, suas causas e os possíveis caminhos 
para soluciona-los.  
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ABSTRACT 

 

The analysis developed in this work is centered in the study of the nets of cooperation of 
markets retailers of nutritious goods, being a study of case of Redefort of markets in the 
municipal district of  Rio Grande. The hypothesis is that potential coordination problems that 
affect the operation and the acting of Redefort exist as a whole and, consequently, of the 
companies to her associated. The work approaches the cooperation nets as an alternative of 
managerial strategy. The study concerning the action of groups, of the individuals' behavior 
and of the trust relationships among the same ones, it bases the theoretical referencial that 
sustains the analysis of the coordination problems in Redefort. The interviews accomplished 
with the associated managers Redefort reveal that some of the identified coordination 
problems are observed indeed in the net of Rio Grande, while others just stay as potential risk. 
With base in this rising of data the coordination problems, its causes and the possible roads 
are presented for you solve them. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Empresas estão constantemente buscando uma posição melhor no mercado, e com o 

ramo de supermercados não é diferente. A busca por um melhor posicionamento no mercado 

se traduz por uma batalha em conquistar a preferência dos consumidores. Para tanto, os 

supermercados formulam suas estratégias competitivas com o objetivo de assegurar uma 

participação mais lucrativa no mercado. 

As estratégias competitivas que os supermercados podem formular individualmente 

para atingir tal objetivo são diversas e vão desde a competição de preços até a oferta de 

serviços diferenciados. Existem também estratégias conjuntas, especialmente quando se trata 

com as pequenas empresas do ramo, como compras compartilhadas entre duas ou mais lojas 

de proprietários diferentes e as redes de cooperação, ambas com o objetivo de obter melhores 

condições de barganha em relação a preços e prazos. 

 A presente dissertação busca analisar de forma sistemática os problemas de 

coordenação de uma rede de cooperação de mercados varejistas de gêneros alimentícios, a 

Redefort de mercados, no município de Rio Grande. 

 Nos últimos anos é possível observar, mesmo informalmente, uma concentração no 

setor supermercadista, especialmente entre as grandes empresas do ramo. Ao mesmo tempo 

proliferam-se em praticamente todas as cidades do estado, pequenos estabelecimentos que 

têm obtido sucesso, mesmo estando em um ramo onde as condições de competição tendem a 

ser significativamente desiguais. Essa é uma peculiaridade bastante interessante deste 

segmento do mercado. 
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Segundo Dotto (2002), o comércio varejista de gêneros alimentícios no Rio Grande do 

Sul caracterizava-se, há alguns anos atrás, pela atuação de grandes empresas como 

hipermercados e supermercados convencionais. Atuando paralelamente a estes, encontram-se 

as pequenas empresas que se convencionou chamar de pequenos e médios mercados varejistas 

ou minimercados. Estas pequenas empresas encontram dificuldades para competir com as 

redes de supermercados convencionais e hipermercados, pois estes alcançam vantagens de 

escala, especialmente no que toca o volume de compras, que são difíceis de serem alcançadas 

pelos pequenos e médios mercados. 

Em alguns casos, as empresas na tentativa de ganhar alguma vantagem competitiva, se 

unem em grupos que dão origem a associações de empresas com o objetivo de traçar 

estratégias conjuntas para suas necessidades e dificuldades. Através dessa união surgem as 

redes de empresas que buscam “fortalecimento e competitividade, potencializando suas 

características através da união entre parceiros” (MACHADO, 2002, p.1). 

Segundo Yoshino (1996), uma aliança estratégica vincula facetas específicas das 

atividades fins de duas ou mais empresas de modo que a parceria comercial aumenta a 

eficácia das estratégias competitivas das organizações participantes, seja atuando como 

compradora ou fornecedora de produtos ou serviços.  

 Reconhecendo essas potencialidades e benefícios da cooperação como estratégia para 

o desenvolvimento empresarial e para o próprio desenvolvimento regional, o Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos 

Internacionais (SEDAI), criou em 1999 o Programa Redes de Cooperação, com o objetivo de 

fomentar a cooperação entre as empresas e fornecer suporte técnico à formação e 

consolidação de redes. 
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A formação de redes de cooperação entre empresas possibilita a definição de 
estratégias conjuntas para necessidades afins, permitindo o alcance de soluções 
conjuntas que, de outra forma, seriam impossíveis. A infinidade de aplicações de 
estratégias nestes moldes caracteriza as redes de cooperação como um dos 
instrumentos de desenvolvimento mais úteis e abrangentes no atual contexto 
econômico. Entre as vantagens que as redes podem trazer estão as reduções de custos, 
a redução de riscos, os ganhos de escala, o acesso à informação, o aprendizado 
tecnológico e o alcance de mercados mais distantes. (SEDAI, 1999, p.2). 

 

Com a realização deste programa no estado, em dezembro de 2001 foi criada uma 

associação de mercados varejistas de gêneros alimentícios, a Redefort de mercados, com o 

intuito de formar uma rede de pequenos varejistas com maior poder de barganha frente a seus 

fornecedores e assim aumentar a competitividade destas pequenas empresas no mercado, 

tendo como objetivo final fortalecer o setor, idéia base do governo estadual. 

 A Redefort está presente em 35 municípios do estado do Rio Grande do Sul, e tem 

sede central no município de Novo Hamburgo. Neste município a integração entre as lojas e o 

funcionamento da Rede está, aparentemente, em um estágio mais desenvolvido do que no 

caso do município de Rio Grande. Uma observação inicial dos fatos revela que este atraso 

relativo na implementação da Rede riograndina se deve a alguns problemas de coordenação 

existentes nesta região. 

 Diante dessas considerações apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: quais são 

os potenciais problemas de coordenação que poderiam afetar negativamente o funcionamento 

da Redefort no município de Rio Grande? 

A fim de responder a este questionamento, o objetivo central deste estudo é analisar a 

estrutura organizacional da Redefort para identificar e entender como superar os principais 

problemas de coordenação presentes na associação. Seguem como objetivos específicos, 

estudar as redes de cooperação como estratégia empresarial; analisar a estrutura 

organizacional da Redefort; identificar os principais problemas de coordenação presentes na 
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Redefort de Rio Grande; e, por fim, sugerir formas possíveis de resolver ou minimizar os 

problemas de coordenação identificados na rede de Rio Grande. 

No intuito de atingir tais objetivos, a dissertação está dividida em quatro capítulos 

além desta introdução. No capítulo 2, o qual se refere às redes de cooperação como estratégia 

empresarial, são desenvolvidos conceitos como forças competitivas, co-opetição, ação 

coletiva e capital social. A partir do capítulo 3 a análise centra-se mais especificamente na 

Redefort de mercados, apresentando a sua estrutura organizacional, a história e o 

funcionamento da associação, abordando o processo de negociação coletiva da rede em 

âmbito regional e estadual. 

O capítulo 4 abordará os problemas de coordenação da Redefort de mercados no 

município de Rio Grande, realizando-se um mapeamento dos principais problemas detectados 

e das possíveis formas de soluciona-los ou ameniza-los. 

Por fim, no quinto e último capítulo são apresentadas as considerações finais, 

procurando-se responder aos questionamentos propostos bem como apresentar os principais 

pontos levantados  e as conclusões alcançadas com a realização desta pesquisa. 
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2 AS REDES DE COOPERAÇÃO COMO ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 
 

Os últimos anos testemunharam importantes mudanças na forma como são abordadas 

questões como estratégia, competição e conquista de mercado. Em função disso surgem novos 

conceitos e novas idéias como a cooperação interempresarial e a noção de co-opetição, que se 

tornaram ferramentas importantes na gestão de empresas. Este capítulo trata, portanto, de 

descrever e analisar as redes de cooperação como uma alternativa de estratégia empresarial. 

 Para melhor compreender as relações entre estratégia e cooperação o capítulo está 

dividido em cinco partes distintas. Em um primeiro momento serão brevemente apresentados 

os conceitos de estratégia e forças competitivas. Na segunda parte são expostos os conceitos 

da co-opetição, e a terceira parte compreende a uma análise das redes de cooperação como um 

modo de organização econômica. Por fim a análise do capítulo encerra-se com duas seções 

finais que apresentam as teorias da ação coletiva e do capital social enfatizando-se as 

implicações destes conceitos para as redes de cooperação. 

 

2.1 ESTRATÉGIA E FORÇAS COMPETITIVAS 

 

Para a grande maioria das empresas é importante encontrar estratégias que as tornem 

mais competitivas, especialmente se estiverem inseridas em um mercado em que as condições 

de competição tendam a ser bastante severas. Oliveira (1999, p. 293) define estratégia como 

“ação relacionada com objetivos e desafios e com modos de persegui-los que afetam a 
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empresa como um todo”. Dentro desta visão, estratégia seria um conjunto de ações 

administrativas básicas que definem o posicionamento da empresa diante do mercado, 

indicando a direção em que ela procurará se desenvolver, os instrumentos competitivos que 

ela deverá utilizar, a maneira como deverá alocar seus recursos, as potencialidades a serem 

exploradas e desenvolvidas e as fraquezas a serem evitadas ou corrigidas. Enfim, estratégia 

poderia ser entendida como “o caminho mais adequado a ser seguido pela empresa para 

alcançar uma situação desejada” (OLIVEIRA, 1999, p. 293).  

 Entretanto, é necessário fazer uma avaliação cuidadosa a respeito de o que deve ser 

considerado estratégia, pois, segundo Mintzberg (2001), o que hoje é estratégia ou questão 

estratégica para uma empresa, amanhã pode não o ser e, portanto, deve-se procurar 

alternativas ao planejamento estratégico rígido e de longo prazo. 

 Planejamento estratégico pode ser definido como “o processo gerencial de desenvolver 

e manter uma direção estratégica que alinhe as metas e os recursos da organização com suas 

mutantes oportunidades de mercado” (KOTLER, 2000, p.86), ou ainda como define Sapiro 

(2003, p.100), “o planejamento estratégico é um processo que, alicerçado na missão, visão, 

princípios e valores da organização define as estratégias a serem adotadas para alcançar os 

objetivos, tendo em vista os ambientes externo e interno da organização”. 

 É importante que se reconheça que o planejamento estratégico pode ser oneroso e 

demasiado complexo para as pequenas empresas, podendo, até mesmo, tornar-se inviável para 

aquelas que estão inseridas em um ambiente que sofre constantes mudanças. Um sistema de 

análise interna da empresa, detectando seus pontos fortes e pontos fracos e de análise externa, 

identificando as oportunidades e ameaças, pode agregar flexibilidade para enfrentar as rápidas 

mudanças no ambiente de mercado ou mudanças na própria estrutura interna da empresa 

(ANSOFF, 1993).  Entretanto, é necessário que se reconheça que esse sistema de análise 

interna da empresa, sugerido por Ansoff (1993), pode ter custos tão elevados quanto a 
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elaboração do planejamento estratégico. É importante, portanto, que a empresa seja capaz de 

reconhecer tais custos de modo a optar pela alternativa mais viável e eficiente. 

 A análise de Porter (1999) salienta que a essência da formulação de estratégias 

consiste em enfrentar a competição e que o estado de competição de um setor depende de 

cinco forças básicas sintetizadas na FIGURA 1. A ação conjunta destas forças determinará, 

em última instância, as possibilidades de lucro do setor. 

 

FIGURA 1 – FORÇAS QUE GOVERNAM A COMPETIÇÃO EM UM SETOR 
FONTE: adaptado de Porter (1999) 
 

O esquema diagramado na FIGURA 1 demonstra as forças externas que exercem 

influência em um determinado setor segundo a visão de Porter (1999). A primeira das forças 

competitivas analisadas por ele é a ameaça de novos entrantes. O autor salienta que novos 

entrantes em um setor trazem consigo novas capacidades e o desejo de ganhar participação no 

mercado.  

Ameaça de novos entrantes 

O setor
Poder de negociação dos 
fornecedores 

Poder de negociação dos 
clientes 

Ameaça de produtos ou
serviços substitutos 
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 Segundo Drovane (et al, 1999) a entrada de novos concorrentes em um setor desgasta 

os lucros de titulares de dois modos: primeiro, os novos concorrentes roubam parte do 

negócio das empresas já instaladas dividindo demanda de mercado essencialmente entre mais 

vendedores; e, segundo, os novos concorrentes diminuem concentração de mercado e 

aquecem rivalidade interna reduzindo assim as margens de preço-custo. A intensidade da 

ameaça de entrada dependerá das expectativas das empresas entrantes em relação às barreiras 

a entrada e à reação dos concorrentes já instalados no mercado. Desta forma, se existirem 

fortes barreiras à entrada e se as empresas entrantes esperarem uma intensa retaliação dos 

concorrentes, a ameaça de entrantes em potencial será fraca. 

Drovane (et al, 1999) salienta ainda que embora a maioria das barreiras à entrada 

sejam estruturais, ou seja, resultem das exigências tecnológicas para competição próspera, 

algumas barreiras são estratégicas, isto é, são resultado de escolhas estratégicas feitas pelas 

empresas já instaladas no setor.    

 Existem seis principais tipos de barreiras à entrada. A primeira delas seriam as 

economias de escala, que ocorre quando a escala mínima de eficiência é grande em relação ao 

tamanho do mercado. Esse tipo de economia força a empresa entrante a ingressar em grande 

escala ou aceitar uma desvantagem de custo significante e pode ainda atuar como obstáculo 

na distribuição, na utilização da força de vendas, no financiamento e em outros setores da 

empresa. 

 O segundo tipo de barreira é a diferenciação do produto, pois a identificação dos 

consumidores com a marca cria barreiras que forçam as empresas entrantes a fazerem 

vultuosos investimentos para tentar quebrar a fidelidade dos clientes. A propaganda, os 

serviços ao cliente, o pioneirismo no setor e a qualidade do produto estão entre os principais 

fatores que contribuem para a identificação com a marca. 
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 Existem ainda as desvantagens de custos independentes do tamanho, ou seja, as 

empresas já instaladas no mercado talvez tenham conquistado vantagens de custos que não 

estão mais disponíveis para as entrantes em potencial e que independem do tamanho ou das 

economias de escala. Essas vantagens podem ser decorrentes dos efeitos da curva de 

aprendizagem ou da curva de experiência, da tecnologia exclusiva, do acesso a melhores 

fontes de matéria-prima, dos subsídios governamentais ou da localização favorável, enfim, de 

fatores que não estão necessariamente relacionados com o porte da empresa. 

 Outro tipo de barreira à entrada pode ser o acesso a canais de distribuição. Os 

entrantes em potencial necessitam assegurar a adequada distribuição e comercialização de 

seus produtos ou serviços, de modo que, quanto mais limitados forem os canais de 

distribuição e comercialização mais difícil será a entrada no setor. Em alguns casos, as 

dificuldades de acesso a canais de distribuição são tão elevadas que as empresas entrantes 

necessitam criar seus próprios canais de distribuição. 

 Por fim, o último tipo de barreira à entrada é representado por algumas políticas 

governamentais. O governo é capaz de limitar e até mesmo impedir a entrada em 

determinados setores através de controles legais como a exigência de licença prévia e 

limitações ao acesso a fontes de matéria-prima. 

 Mas não são apenas as barreiras a entrada que influenciam a força competitiva de 

potenciais concorrentes. Conforme salientado anteriormente, as expectativas do entrante 

potencial com relação à reação das as empresas já consolidadas no mercado, também 

influenciam as decisões de entrada. 

Porter (1999), salienta que é bastante provável que o entrante potencial hesite ao saber 

que as empresas estabelecidas já expulsaram outros entrantes anteriores, ou se os concorrentes 

consolidados possuem recursos substanciais que poderiam ser usados para retaliar a entrada 

da nova empresa, incluindo poder junto aos canais de distribuição e aos clientes. Os entrantes 
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irão ainda considerar a possibilidade de os concorrentes estabelecidos estarem dispostos a 

baixar os preços para não abrir mão de suas parcelas de mercado ou em função de excesso de 

capacidade que lhes permitiria adotar tal medida. Além disso, se o crescimento do setor for 

lento de maneira que a absorção dos entrantes seja demorada e comprometa o desempenho 

financeiro de todas as partes envolvidas o incentivo a entrada será afetado negativamente. 

 A força competitiva dos fornecedores e dos clientes se manifesta através do poder de 

negociação destes agentes. Os fornecedores exercem poder de negociação sobre as empresas 

de um setor através da elevação de preços ou da redução da qualidade dos produtos ou 

serviços. Fornecedores poderosos podem, portanto, reduzir a lucratividade de um setor que 

não consiga repassar os aumentos de custos para os preços de seus próprios produtos ou 

serviços. Os compradores também têm capacidade de forçar uma baixa de preços e cobrar 

maior prestação de serviços fazendo com que os concorrentes entrem em uma guerra, 

sacrificando os lucros. 

 O poder dos clientes e dos fornecedores depende das características do mercado em 

que a empresa está inserida e da importância relativa das respectivas compras e vendas em 

comparação com o negócio como um todo. 

 Para Porter (1999), um grupo de fornecedores é poderoso se: 

a) É dominado por poucas empresas e é mais concentrado do que o setor comprador; 

b) Seu produto é exclusivo ou pelo menos diferenciado ou sua substituição envolve 

custos de mudança1;

c) Não está obrigado a competir com outros produtos no setor;  

d) Representam uma ameaça concreta de integração para frente, invadindo o setor dos 

compradores; 

e) O setor não é um comprador importante. Se o fosse o destino dos fornecedores estaria 

estritamente vinculado ao setor; 
________________________
1Os custos de mudança são custos fixos enfrentados pelo comprador ao trocar de fornecedor. 
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De modo sintético, o autor aponta que um grupo de compradores é poderoso se: 

a) É concentrado ou compra grandes volumes; 

b) Os produtos adquiridos no setor são padronizados ou não diferenciados2;

c) Os produtos adquiridos no setor são componentes dos produtos dos compradores e 

representam parcelas significativas de seus custos; 

d) Seus lucros são baixos, criando um forte incentivo para a redução do custo das suas 

compras; 

e) Os produtos do setor não são importantes na qualidade dos produtos ou serviços dos 

compradores; 

f) Os compradores representam uma ameaça concreta de integração para trás, 

incorporando o produto do setor; 

Há ainda a força competitiva dos produtos substitutos que tem a capacidade de limitar 

a lucratividade de um setor, uma vez que produtos substitutos impõem uma espécie de “teto” 

aos preços. Segundo Drovane (et al, 1999), os produtos substitutos têm a capacidade de 

corroer lucros da mesma maneira que os concorrentes, roubando negócio e intensificando 

rivalidade interna. A não ser que a empresa consiga promover melhorias na qualidade do 

produto ou serviço, diferenciando-o de alguma outra forma, é provável que sofrerá 

conseqüências em termos de lucratividade pela substituição de seu produto por parte dos 

consumidores. Evidentemente, quanto mais atrativa for a relação custo-beneficio oferecida 

pelos produtos substitutos, mais difíceis serão as condições competitivas e, portanto as 

condições de aumento da lucratividade do negócio. 

Drovane (et al, 1999) destaca ainda a importância dos produtos complementares, pois 

estes impulsionam a demanda para o produto em questão, aumentando assim as oportunidades 

de lucro. Quando se faz uma avaliação de substitutos e complementos deve-se considerar, 

segundo o autor, três fatores: (a) a disponibilidade de complementos e de substitutos íntimos; 
_____________________________
2Estando os compradores certos de que disporão de fornecedores alternativos, jogam um fornecedor contra o outro 
comprimindo os lucros do setor (PORTER, 1999, p.35). 
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(b) as características de preço-valor de substitutos e complementos pois, substitutos 

aparentemente íntimos podem representar uma ameaça pequena se tiverem um preço muito 

alto e, de forma similar, os complementos não terão capacidade de impulsionar a demanda se 

seu preço for muito elevado; e  (c) a elasticidade-preço de demanda do setor, que é uma 

medida útil da pressão de  substitutos em uma indústria pois, quando a elasticidade-preço de 

um setor é grande existe um incentivo maior para que os consumidores comprem produtos 

substitutos.    

 O objetivo central da empresa em termos de estratégia deve ser, segundo Porter 

(1999), encontrar uma posição na qual ela seja capaz de se defender destas forças ou então 

influenciá-las a seu favor. Para tanto faz-se necessário analisar as fontes da pressão 

competitiva de cada uma das forças pois “elas realçam os pontos fortes e os pontos fracos 

mais importantes da empresa, inspiram seu posicionamento no setor, iluminam as áreas em 

que as mudanças estratégicas talvez proporcionem o maior retorno e identificam os pontos em 

que as tendências setoriais são mais significativas em termos de oportunidades ou ameaças” 

(PORTER, 1999, p.28). 

 O reconhecimento das forças competitivas mais poderosas é, portanto, extremamente 

importante para a rentabilidade de um setor e, conseqüentemente, para a elaboração de 

estratégias de ação. Assim se, por exemplo, uma empresa encontra-se em um mercado com 

baixa ameaça de novos entrantes, mas se defronta com um produto substituto de qualidade 

superior ou com preço mais baixo ela poderá ter baixa rentabilidade. Nesta situação, a 

prioridade estratégica da empresa deve estar concentrada em combater o produto substituto. 

Fica evidente, portanto, que reconhecer qual das forças competitivas é a mais poderosa, é vital 

para a rentabilidade do negócio. 
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2.1.1 AS FORÇAS COMPETITIVAS NO RAMO DE MERCADOS VAREJISTAS 

 

Se o reconhecimento das forças competitivas é fundamental para a garantia de 

rentabilidade de um negócio, torna-se interessante a identificação das forças competitivas que 

exercem influência sobre o setor de mercados varejistas. Para tornar esta identificação mais 

objetiva de modo a atender melhor aos propósitos do trabalho, a análise se centrará apenas 

nos pequenos e médios mercados varejistas.3

Sabe-se que a intensidade da ameaça de entrada depende das expectativas que as 

empresas entrantes tem em relação às barreiras a entrada e em relação à reação dos 

concorrentes já instalados no mercado. Deste modo, se existem fortes barreiras à entrada ou se 

as empresas entrantes esperam uma forte retaliação dos concorrentes, a ameaça de entrantes 

em potencial é provavelmente mais fraca.  

 No caso dos mercados varejistas, em especial entre os pequenos e médios, a ameaça de 

novos entrantes tende a ser relativamente forte, uma vez que praticamente não existem 

barreiras que realmente desestimulem a entrada de novos concorrentes. Salientou-se 

anteriormente que existem diversos tipos de barreiras à entrada, entretanto, nenhum destes 

tipos parece ser significativo o suficiente para impedir a entrada de concorrentes quando se 

tratam de pequenos mercados varejistas.  

 A primeira destas barreiras estaria relacionada à existência de economias de escala. 

Entretanto, quando se trabalha apenas com as empresas de pequeno e médio porte, cada uma 

delas isoladamente dificilmente conseguirá obter vantagens deste tipo em função de seu porte 

reduzido. Assim, a escala não chega a configurar uma barreira à entrada realmente 

significativa neste setor. 

 Um segundo tipo de barreira à entrada seria a diferenciação do produto ou serviço e a 

identificação do consumidor com a marca. Certamente existe algum grau de fidelidade e 

_____________________________
3Para os mercados de grande porte, supermercados ou hipermercados é necessário que se faça uma nova análise , 
pois os resultados podem ser significativamente diferentes. 
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identificação dos consumidores com a marca neste setor, entretanto, o que ocorre com maior 

freqüência é os consumidores optarem por comprar onde encontram maiores vantagens, seja 

nos preços ou na qualidade dos serviços oferecidos, de modo que a fidelidade ou a 

identificação com a marca se tornam diferenciais competitivos bastante frágeis não 

representando, portanto, uma barreira à entrada eficiente. 

 As exigências de capital também não representam uma barreira à entrada forte, pois, 

embora inicialmente pareça que a formação de um estoque inicial e a compra de 

equipamentos demande um volume grande de recursos para instalar o negócio, a necessidade 

de investimento inicial pode ser bastante reduzida. Entre os pequenos mercados varejistas, o 

que ocorre com maior freqüência é o ponto de venda inicial ser instalado na própria residência 

do proprietário ou em prédio próprio, com poucos equipamentos e poucos funcionários, 

contando inicialmente com o trabalho dos familiares. À medida que o novo estabelecimento 

conquista clientes e amplia seus negócios faz investimentos em infra-estrutura, ampliação do 

estoque, ampliação do espaço físico do ponto de venda, compra de equipamentos, contratação 

de funcionários, etc. Portanto, para a instalação inicial de um pequeno mercado varejista não é 

necessário mobilizar um grande montante de recursos financeiros de modo que a exigência de 

capital também não representa uma barreira à entrada forte. 

 Outro tipo de barreira à entrada são as vantagens de custos, ou seja, as empresas já 

instaladas no mercado talvez possuam vantagens de custos que não estão ao alcance das 

empresas entrantes. Conforme ilustrado anteriormente, essas vantagens podem se originar dos 

efeitos da curva de aprendizagem ou da curva de experiência, da tecnologia exclusiva, do 

acesso a melhores fontes de matéria prima, dos subsídios governamentais ou da localização 

favorável, ou seja, se originam de fatores que não estão necessariamente relacionados com o 

porte da empresa.  
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 No caso dos pequenos e médios mercados varejistas, dificilmente um destes fatores se 

torna uma forte barreira à entrada. Neste ramo, os efeitos da curva de experiência tendem a 

ser relativamente fracos, não existem subsídios governamentais e, de modo geral, o acesso à 

tecnologia e a fontes de matéria prima não costuma ser limitado. O único fator que realmente 

poderia tornar-se um diferencial significativo seria a localização favorável. Entretanto, 

considerando-se que os consumidores deste tipo de mercado estão espalhados por uma área 

bastante extensa, os novos entrantes em potencial têm, provavelmente, diversas opções de 

localização em que é possível obter sucesso.    

 Existe ainda o acesso a canais de distribuição, que poderia se tornar um tipo de 

barreira à entrada, pois para as empresas entrantes é importante garantir uma adequada 

distribuição e comercialização de seus produtos ou serviços, de modo que, se o acesso aos 

canais de distribuição e comercialização for limitado, a entrada no setor se torna mais difícil. 

No caso dos pequenos e médios varejistas, os canais de distribuição e comercialização são 

representados pelo próprio ponto de venda, de modo que, se o negócio possui uma localização 

adequada, este problema está resolvido. Outra forma de barreira à entrada está relacionada ao 

acesso aos fornecedores. Para os pequenos e médios varejistas este não é um problema, pois 

não há motivos para que os fornecedores não possam, ou não queiram adicionar um novo 

varejista à sua relação de clientes. 

 Por fim, o último tipo de barreira à entrada seria as políticas governamentais, já que 

através de controles legais o governo é capaz de limitar e até mesmo impedir a entrada de 

novas empresas em um setor, o que não é o caso do setor de pequenos e médios mercados 

varejistas.  

 Mas, como se sabe, não são apenas as barreiras à entrada que influenciam a força 

competitiva das empresas entrantes. Conforme destacado anteriormente, as expectativas do 

entrante potencial em relação à reação das empresas já consolidadas no mercado, também 
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influenciam suas decisões de entrada. Assim, se o entrante potencial sabe que as empresas 

estabelecidas já expulsaram outros entrantes anteriores, ou que as mesmas possuem recursos 

abundantes para retaliar a entrada da nova empresa, esta certamente hesitará em investir neste 

mercado.  

 As empresas entrantes devem considerar, portanto, a possibilidade de as empresas 

estabelecidas estarem dispostas a baixar os preços para não abrir mão de suas parcelas de 

mercado e esta é uma consideração muito importante. Se os mercados varejistas já 

estabelecidos possuem margem que lhes permita reduzir os preços durante tempo suficiente 

para influenciar negativamente a lucratividade da nova empresa e, assim, expulsa-la do 

mercado, o incentivo à entrada estará fortemente ameaçado.    

 Entre os pequenos e médios mercados é comum que haja algum grau de retaliação à 

entrada de novos concorrentes, entretanto, essa retaliação poucas vezes resultará na expulsão 

da nova empresa, a não ser que a nova entrante possua significativos pontos de ineficiência4.

Analisadas a principais barreiras à entrada e as possíveis reações das empresas já 

estabelecidas, pode-se dizer que a ameaça de novos entrantes no setor de pequenos e médios 

mercados varejistas é bastante forte. Isto significa que, segundo o modelo construído por 

Porter (1999), a força competitiva dos novos entrantes exerce significativa influência sobre o 

setor.   

 O modelo de Porter (1999) aborda ainda a força competitiva dos fornecedores e dos 

clientes que se manifesta através do poder de negociação destes agentes. Já se destacou que o 

poder de negociação dos clientes e dos fornecedores depende das características do mercado 

em que a empresa está inserida e da importância relativa das respectivas compras e vendas em 

comparação com o negócio como um todo. Assim, com o objetivo de identificar o poder de 

negociação de fornecedores e clientes no setor de mercados varejistas, se fará a seguir uma 

_____________________________
4Por exemplo, custos muito altos, baixa qualidade nos serviços, preços pouco competitivos, etc. 
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breve análise das características desse mercado com base nas colocações de Porter (1999) 

quanto às condições que determinam o poder destes agentes.  

 Conforme já destacado, Porter (1999) considera que um grupo de fornecedores é 

poderoso se é dominado por poucas empresas e é mais concentrado do que o setor comprador. 

Este não é o caso do setor de pequenos mercados varejistas, pois neste setor existe um número 

grande de fornecedores. Na verdade, o poder dos fornecedores poderia estar mais ligado ao 

tamanho destes em relação aos pequenos mercados compradores, do que ao número de 

fornecedores. Na maioria dos casos, os atacadistas e os distribuidores são grandes empresas 

que têm porte bem maior do que seus clientes, a maioria pequenos mercados. Ainda assim, os 

pequenos mercados, apesar dessa desvantagem em relação à escala, tem uma vantagem – 

talvez ainda mais importante do que o tamanho – que é a possibilidade de escolher entre 

diversos fornecedores diferentes. Se a negociação com um determinado atacadista ou 

distribuidor não for satisfatória, há um número relativamente grande de outros atacadistas e 

distribuidores que trabalham com o mesmo “mix” de produtos com os quais o pequeno 

mercado pode negociar. O poder dos fornecedores fica, portanto, limitado pela concorrência 

entre eles.   

 De maneira similar salientou-se que Porter (1999) aponta que um grupo de 

compradores é poderoso se é concentrado ou compra grandes volumes. O setor de pequenos 

mercados varejistas é bastante desconcentrado5 e, isoladamente, cada loja não soma um 

volume de compras muito grande. Uma forma de aumentar o poder dos pequenos varejistas 

como compradores, seria a prática de compras conjuntas, com a participação de várias 

empresas, de modo que o volume negociado se torne bem maior do que quando a negociação 

é feita com cada empresa isoladamente. 

Os compradores são considerados poderosos também quando os produtos adquiridos 

no setor são padronizados ou não diferenciados. Aqui aparece a questão da exclusividade: 

___________________
5Existe um número bastante grande de pequenos estabelecimentos atuando no ramo varejista. O mesmo não 
ocorre entre os mercados de grande porte que tendem a ter um nível de concentração bem maior.  
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para a grande maioria dos produtos com que os varejistas trabalham existem similares ou 

substitutos de diversas marcas com níveis de qualidade semelhantes entre si. Assim, o 

comprador, neste caso, o varejista, tem diversas opções de marcas diferentes para um mesmo 

tipo de produto. A limitação de seu poder, neste caso, encontra-se na fidelidade dos 

consumidores com determinadas marcas. Caso uma marca consiga um nível de fidelidade ou 

de identificação bastante elevado de seus consumidores, o mercado varejista terá menos 

poder, pois ele pode perder vendas se não tiver o produto da marca preferida do seu cliente. 

Conforme visto anteriormente, a análise de Porter (1999) considera ainda que um 

fornecedor é poderoso quando seu produto é exclusivo ou pelo menos diferenciado ou sua 

substituição envolve custos de mudança, e quando não está obrigado a competir com outros 

produtos na venda do setor.  

No setor de mercados varejistas existem fornecedores que possuem marca própria. 

Aparece aqui novamente a questão da exclusividade, já que a marca própria pode ser 

considerada uma forma de exclusividade, pois, neste caso, o distribuidor detém exclusividade 

sobre esta marca. Somente este fornecedor venderá os produtos desta marca específica, mas 

estes produtos não são os únicos do mercado. Existem substitutos de outras marcas, de modo 

que o poder de negociação desse fornecedor torna-se limitado à medida que é do interesse 

deste distribuidor manter sua marca no mercado. Caso a negociação não seja satisfatória para 

os pequenos mercados eles poderão deixar de comprar o produto desta marca, substituindo-o 

por produtos similares de outras marcas que ofereçam melhores condições. Assim, é 

interessante para o fornecedor manter uma boa negociação com o pequeno varejista para 

garantir seu espaço nas gôndolas deste estabelecimento, o que significa em última instância 

manter seu espaço no mercado. 

Outra fonte de poder de fornecedores previamente apresentada ocorre quando eles 

representam uma ameaça concreta de integração para frente, invadindo o setor dos 
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compradores. No caso dos mercados varejistas, essa é de fato uma ameaça significativa. Não 

são raros os exemplos de fornecedores atacadistas que possuem pontos de venda de varejo e, 

não é difícil para a maioria deles estabelecer-se neste mercado se lhes for conveniente e 

lucrativo, uma vez que já possuem experiência, conhecimento de mercado, estrutura de 

distribuição e condições de trabalhar com preços bastante competitivos. De maneira simétrica 

Porter (1999) define que os compradores são considerados poderosos quando representam 

uma ameaça concreta de integração para trás, incorporando o produto do fornecedor. No 

entanto, este é um caso bastante raro entre pequenos varejistas, ocorrendo somente se estes 

crescerem o suficiente para tornarem-se mercados de grande porte, dispondo de um volume 

de recursos suficientemente grande para mudar seu foco de atuação do varejo para o atacado. 

Outro ponto previamente discutido mostra que os fornecedores têm poder quando o setor 

não é um comprador importante. Um varejista de pequeno porte, isoladamente, realmente não 

soma um volume de compras grande o suficiente para ser considerado um comprador 

essencial para os negócios da maioria dos fornecedores. No entanto, quando são somadas as 

compras de vários pequenos varejos, o volume passa a ser significativamente grande, podendo 

inclusive representar a maior parte das vendas de um determinado fornecedor. Este é um fator 

que pode justificar a formação de grupos de pequenos varejistas que, conjuntamente, irão 

barganhar com os fornecedores, conseguindo reduzir um pouco o poder de negociação dos 

mesmos. Pode-se dizer então, que um fornecedor tem mais poder quando trata com pequenos 

varejistas isoladamente do que quando estes varejistas negociam em conjunto.  

Foram apresentadas ainda outras fontes de poder dos compradores como será descrito 

a seguir. Quando os produtos adquiridos do fornecedor são componentes dos produtos dos 

compradores e representam parcelas significativas de seus custos. Na verdade, no setor de 

mercados varejistas a maioria dos produtos adquiridos dos fornecedores são os próprios 

produtos finais de venda dos mercados. Mas embora estes não sejam componentes dos 
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produtos dos compradores, eles representam uma parcela significativa dos custos dos 

mercados. Ainda mais importante, é considerar que é a partir da negociação com os 

fornecedores é que são formulados os preços finais de venda para os clientes, o que aumenta o 

incentivo para o comprador – o pequeno varejista – querer extrair o máximo possível de uma 

negociação com fornecedores. 

O poder dos compradores aumenta quando seus lucros são baixos, criando um forte 

incentivo para a redução do custo das suas compras. Seria necessário um estudo detalhado da 

lucratividade do setor de mercados varejistas para afirmar se seus lucros são baixos ou altos, 

entretanto, o que se pode afirmar com certeza, é que a lucratividade deste setor depende 

diretamente dos custos de suas compras. Se um varejista não faz boa negociação com os 

fornecedores e como conseqüência tem custos elevados, deverá vender seu estoque por preços 

menos competitivos em relação aos seus concorrentes, perdendo clientes e tendo, portanto, 

um volume menor de vendas. Isto pode afetar negativamente seus lucros.  Este varejista teria 

ainda outra opção igualmente redutora de lucros: para manter sua competitividade teria que 

reduzir sua margem de lucro de modo a garantir o volume de vendas, no entanto, com lucros 

mais reduzidos.  

Quando os produtos do fornecedor não são importantes na qualidade dos produtos ou 

serviços dos compradores, estes detêm maior poder de negociação. No caso dos mercados 

varejistas isto ocorre apenas em relação a alguns fornecedores que vendem produtos que 

podem ser dispensados pelo varejista sem comprometer a qualidade de seu negócio. 

Deve-se considerar ainda a força competitiva dos produtos substitutos e, no caso em 

estudo, dos serviços substitutos. A importância de se considerar os produtos e serviços 

substitutos está na já salientada capacidade que estes possuem de limitar a lucratividade de 

um setor. Um pequeno mercado varejista, frente à concorrência não só dos demais mercados 

de pequeno porte, mas também dos mercados de grande porte, deve buscar promover 
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melhorias na qualidade de seus serviços e praticar preços atrativos ou então diferenciar-se de 

alguma outra forma, caso contrário, sofrerá conseqüências em termos de lucratividade.  

Reconhecendo esta necessidade o varejista poderá adotar estratégias adequadas de 

competição que lhe permita enfrentar a concorrência e garantir sua lucratividade. Para tanto, 

existem três tipos básicos de estratégias que podem ser seguidas: estratégia de custos, de 

qualidade ou mista.  

A escolha da estratégia mais adequada para a empresa deve levar em consideração a 

renda e as preferências dos consumidores que sejam potenciais clientes desta empresa. Isto 

ocorre porque os consumidores se defrontam freqüentemente com trocas na escolha entre 

produtos, serviços, ou até mesmo atribuições destes, como preço e qualidade.  

Segundo Drovane (et al, 2000), a inclinação da curva de indiferença do consumidor 

indica as trocas entre preço e qualidade que um consumidor está disposto fazer. A curva de 

indiferença representada no GRÁFICO 1 ilustra este fato: Começando pelo ponto A e fazendo 

um movimento em direção ao ponto B, observa-se que o consumidor aqui representado torna-

se disposto a abrir mão de uma boa quantidade de qualidade (-Q1) para obter uma unidade 

adicional de desconto no preço da mercadoria (D1). Se o movimento continuar do ponto B em 

direção ao ponto C, o consumidor ainda estará disposto a trocar qualidade por preço, mas 

agora, a quantidade de qualidade que o consumidor está disposto a abrir mão (-Q2) em troca 

de uma unidade adicional de desconto no preço do produto (D2) é bem menor do que na 

primeira troca.  Desse modo, na medida em que se continua fazendo o movimento em direção 

à extremidade inferior da curva de indiferença deste consumidor, percebe-se que o mesmo 

está cada vez menos disposto a trocar qualidade por desconto no preço. 
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GRÁFICO 1 – TROCAS ENTRE QUALIDADE E PREÇO 
FONTE: Adaptado de Pindyck e Rubinfeld (1999). 
 

Comparando-se o GRÁFICO 1 com o GRÁFICO 2, percebe-se que a curva de 

indiferença representada no segundo é menos inclinada, o que significa que a disposição para 

trocas entre qualidade e preço do consumidor representado neste segundo gráfico é 

sensivelmente diferente em relação ao consumidor representado pelo GRÁFICO1. 

 No GRÁFICO 2, fazendo-se o movimento do ponto A para o ponto B, observa-se que 

o consumidor está disposto a abrir mão de –Q1*  unidades de qualidade para obter uma 

unidade adicional de desconto no preço (D1*). Nota-se, entretanto, que esta quantidade (–Q1*)

é menor do que a quantidade que o consumidor representado pelo GRÁFICO 1 estava 

disposto a abrir mão para obter a mesma unidade de desconto no preço. Isto acontece porque 

no caso do consumidor representado no GRÁFICO 2, a curva de indiferença é menos 

inclinada, modificando a taxa marginal de substituição entre qualidade e preço. 

 

Qualidade 
 

A
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B
-Q2 C
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D1 D2
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 Qualidade 

 

A
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-Q2* C

Desconto no preço 
 D1* D2* 

 
GRÁFICO 2 – TROCAS ENTRE QUALIDADE E PREÇO 
FONTE: Adaptado de Pindyck e Rubinfeld (1999). 
 

Assim, uma curva de indiferença abruptamente inclinada indica que o consumidor está 

disposto desistir de uma quantidade consideravelmente grande de qualidade para obter um 

desconto adicional no preço da mercadoria, enquanto uma curva de indiferença rasa indica 

que o consumidor não abrirá mão uma parte significativa de qualidade para obter descontos 

adicionais no preço deste produto ou serviço.   

Empresas que estimam de maneira incorreta a disposição dos consumidores em trocas 

entre preço e qualidade nunca se tornam competidores eficientes e correm o risco de perder 

mercado. (DROVANE, et al, 2000). 

A estratégia de custos implica em reduzir ao máximo os custos da empresa de modo a 

permitir que o preço oferecido ao consumidor seja o menor possível. Neste tipo de estratégia a 

preocupação central da empresa passa a ser a minimização do preço de seus insumos, sejam 

estes produtos ou serviços de modo a possibilitar a prática de preços de venda tão baixos 

quanto for possível. Considerações sobre qualidade do produto ou dos serviços oferecidos ao 

cliente tendem a ficar em segundo plano quando a empresa adota a estratégia de custos. 
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A estratégia de qualidade, ao contrário da estratégia de custos, está centrada na 

satisfação do cliente. Nesta estratégia a empresa deve valorizar a proximidade com os clientes 

de forma a permitir a identificação das necessidades e das expectativas dos mesmos. Assim, 

“A competência essencial nesta estratégia é a capacidade da organização em conhecer seus 

clientes e seus mercados, identificar suas necessidades e antecipar de forma proativa para 

agregar valor aos serviços oferecidos”. (WERNER e SEGRE, 2003, p.7). Neste caso, em que 

a preocupação central é a qualidade do que a empresa oferece ao cliente, o preço poderá não 

estar entre os mais baixos do mercado, entretanto, deverá necessariamente contemplar os 

preços oferecidos pela concorrência.    

A estratégia mista envolve relações de custo-beneficio ou preço-qualidade. Assim 

como nos casos anteriores, na adoção de uma estratégia mista é importante que a empresa seja 

capaz de reconhecer quais atribuições ou benefícios serão percebidos pelo consumidor de 

maneira positiva, influenciando sua decisão de compra. O consumidor adquire um 

determinado produto ou serviço se este lhe proporciona acréscimos de bem-estar. Esse 

acréscimo pode ser medido através do excedente do consumidor, que corresponde ao 

beneficio total obtido pelo consumo de um determinado produto ou serviço, subtraindo-se o 

custo de sua aquisição. 

Os consumidores escolherão, portanto, comprar o produto ou serviço da empresa que 

lhes ofereça a maior quantia de excedente de consumidor, pois dessa forma estariam 

aumentando seu bem-estar. Qualquer empresa que ofereça ao consumidor menos excedente 

do consumidor do que seus concorrentes perderá a briga pela preferência deste consumidor.  

Drovane (et al, 2000) salienta que se todas as empresas alcançam paridade no 

excedente do consumidor em um mercado no qual os consumidores têm preferências 

idênticas, nenhum consumidor dentro deste mercado tem incentivo para trocar uma empresa 

ou vendedor por outro. Segundo esta noção, quando uma empresa proporciona ao consumidor 
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menor excedente que seus concorrentes, é provável que perca parte de sua clientela de modo 

que suas vendas declinarão e sua parte de mercado será reduzida.  

O sucesso da estratégia competitiva a ser implementada pela empresa está diretamente 

ligado, portanto, à capacidade da empresa de conhecer seu mercado, ou seja, de conhecer o 

ambiente em que esta se insere e as preferências de seus clientes. Além disso, é necessário 

que a empresa seja capaz de explorar e desenvolver suas próprias competências. É muito 

importante, portanto, que a empresa estimule o desenvolvimento e o uso das competências 

individuais, bem como a própria empresa desenvolver suas capacidades gerais. (WERNER e 

SEGRE, 2003, p.7). 

 

2.2 OS CONCEITOS DA CO-OPETIÇÃO E A ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

De modo geral quando se pensa a respeito de negócios há uma tendência a imaginar o 

mercado é como uma guerra em que os combatentes são as empresas. Dentro dessa visão, a 

melhor estratégia para as empresas seria combater energicamente a concorrência, capturar 

fatias de mercado, praticar guerra de preços, combater marcas rivais, derrubar fornecedores e 

aprisionar consumidores. Nalebuff e Brandenburger (1996), introduzem um conceito na 

análise empresarial chamado co-opetição, através do qual compreende-se que negócio pode 

ser cooperação quando o objetivo é criar valor e é concorrência quando o objetivo é capturar 

valor. De certa forma a idéia traduzida por Nalebuff e Brandenburger (1996) faz contraste 

com a análise das cinco forças competitivas de Porter (1999), pois esta tende a ver todas as 

outras firmas, sejam estas competidores, provedores, ou compradores, como ameaças para 

rentabilidade da empresa. Nalebuff e Brandenburger (1996) mostram que existem diferentes 
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tipos de interações entre as firmas, enfatizando as muitas interações positivas que Porter 

(1999) geralmente ignora. 

 Segundo estes autores, o modo como os negócios são administrados nos dias de hoje 

contraria a noção de guerra empresarial. É necessário ouvir os clientes, trabalhar em conjunto 

com fornecedores e estabelecer parcerias e sociedades estratégicas, inclusive com 

concorrentes. “Ademais, há poucos vencedores quando os negócios são conduzidos como 

uma guerra. O resultado típico de uma guerra de preços é a renúncia do lucro global” 

(NALEBUFF e BRANDENBURGER, 1996, p. 13). 

 

2.2.1 A REDE DE VALORES 

 

Para compreender melhor a estrutura da co-opetição nos negócios e quem são os 

atores desta estrutura, Nalebuff e Brandenburger (1996) elaboraram um esquema simples, 

porém muito ilustrativo, demonstrando as relações interdependentes entre a empresa e os 

agentes diretamente envolvidos com ela, que está representado pela FIGURA 2. A análise 

destes autores contrasta com a idéia das forças competitivas de Porter (FIGURA 1) na medida 

em que Nalebuff e Brandenburger (1996) vêem o ambiente em que a empresa está inserida não 

somente sob a ótica da ameaça que os demais agentes representam para a empresa, mas também 

considerando os possíveis benefícios que a empresa pode obter destes agentes. 

 Na dimensão vertical da rede de valores de Nalebuff e Brandenburger (1996) 

encontram-se os clientes e os fornecedores da empresa. Os recursos para a produção ou 

serviço fluem dos fornecedores para a empresa e os produtos finais ou serviços fluem da 

empresa para os clientes. O fluxo monetário faz o caminho inverso, fluindo dos clientes para a 

empresa e desta para os fornecedores.  
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 Na dimensão horizontal estão os concorrentes e os complementadores. “Um jogador é 

seu complementador se os clientes valorizam mais o seu produto quando eles têm o produto 

do outro jogador do que quando têm o seu produto isoladamente” (NALEBUFF e 

BRANDENBURGER, 1996, p.29). O conceito de concorrente é o oposto. “Um jogador é um 

concorrente se os fregueses valorizam menos o seu produto quando têm o produto do outro 

jogador do que quando têm o seu produto isoladamente” (NALEBUFF e 

BRANDENBURGER, 1996, p.29). 

 Até aqui foram estabelecidos os conceitos de concorrente e complementador sob a 

ótica da metade superior da rede de valores, ou seja, a parte que lida com os clientes. 

Entretanto pode-se entender ainda esses conceitos sob a ótica da outra metade da rede de 

valores, que trata com os fornecedores. Então um agente é um complementador da empresa se 

for mais interessante para um fornecedor proporcionar recursos para esta quando também está 

suprindo o agente em questão do que quando supre somente a empresa. Da mesma forma, um 

agente é um concorrente da empresa se for menos interessante para um fornecedor 

proporcionar recursos para esta quando também está suprindo o agente em questão do que 

quando supre somente a empresa. 
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FIGURA 2 – A REDE DE VALORES 
FONTE: adaptado de Nalebuff e Brandenburger (1996). 

Conhecendo-se a rede de valores de Nalebuff e Brandenburger (1996), pode-se 

esboçar uma rede de valores para uma empresa do ramo de varejo conforme a FIGURA 3. 

Através do esboço de uma rede de valores para uma empresa do ramo de supermercados ou 

mercados de pequeno e médio porte, fica mais fácil compreender como funciona a rede de 

valores de Nalebuff e Brandenburger (1996) e como ela pode ser aplicada ao caso em estudo. 

Tome-se como exemplo a empresa “Varejo A”, que possui uma loja em um determinado 

bairro de uma cidade atuando no ramo de supermercados ou mercados de pequeno e médio 

porte: seus clientes são, essencialmente, os consumidores que residem no próprio bairro ou 

que aí trabalham e, eventualmente, consumidores de outros bairros da cidade. Os fornecedores 

de uma empresa neste ramo de negócios são os fabricantes, os atacadistas ou distribuidores de 

mercadorias. Os concorrentes são os demais mercados e estabelecimentos comerciais que 

atuam neste ramo, estejam eles localizados no mesmo bairro ou não. Os complementadores 

desta empresa são alguns fornecedores com os quais a empresa venha estabelecer parcerias 

para a obtenção de vantagens mútuas. 

Clientes 

Empresa Concorrentes Complementadores

Fornecedores 
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FIGURA 3 – A REDE DE VAL
ALIMENTÍCIOS 
FONTE: adaptado de Nalebuff e Branden
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 Para compreender melhor como um agente que antes era somente concorrente passa a 

ser um complementador da empresa quando ambos estão inseridos em uma rede, faz-se 

necessário retomar o conceito de complementador: sob a ótica da metade superior da rede de 

valores, ou seja, sob a ótica dos consumidores e conforme visto anteriormente, um agente é 

considerado complementador da empresa se os clientes valorizam mais o produto da empresa 

quando eles têm o produto do agente que está se chamando de complementador, do que 

quando têm o produto da empresa isoladamente.  

 No entanto, é necessário ainda que se faça uma adaptação deste conceito para o caso 

em estudo: no caso da rede de valores para mercados varejistas, pode-se considerar que um 

concorrente, ao participar da rede de cooperação, torna-se um complementador da empresa, 

na medida que a cooperação interempresarial proporcionará benefícios para os consumidores 

que antes não eram possíveis. Assim, os consumidores valorizarão mais o produto ou o 

serviço oferecido pela empresa quando ela participa da rede de cooperação. Esta é uma 

adaptação do conceito de complementador que, apesar de simples, é importante, pois embora 

os consumidores não obtenham produtos ou serviços diretamente do agente que se está 

chamando de complementador, eles serão beneficiados de maneiras indiretas pela associação 

das empresas. Isto significa que através da rede de cooperação o preço dos produtos 

oferecidos ao cliente será menor, expandindo o benefício do consumidor.     

 É possível ainda analisar a questão sob a ótica da metade inferior da rede de valores, 

ou seja, sob a ótica dos fornecedores. Sob este enfoque, um agente pode ser considerado 

complementador da empresa se for mais interessante para um fornecedor proporcionar 

recursos para esta quando também está suprindo o agente em questão do que quando supre 

somente a empresa. Neste caso, a relação da cooperação com a definição de complementador 

é bem mais clara: na grande maioria dos casos é mais interessante para um determinado 



39

fabricante ou distribuidor atender a várias empresas do que apenas uma isoladamente e a rede 

de cooperação atua exatamente neste sentido.  

FIGURA 4 – A REDE DE VAL
ALIMENTÍCIOS ASSOCIADO A UM
FONTE: adaptado de Nalebuff e Branden
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hora de dividi-lo (...) é simultaneamente guerra e paz” (NALEBUFF e BRANDENBURGER, 

1996, p.13-14). 

 

2.3 REDE COMO MODO DE ORGANIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

 

Uma das principais contribuições para as abordagens acerca do modo de organização 

das atividades econômicas tem origem no trabalho de Coase citado por Farina (1997), que foi 

retomado por Williamson (1975). A idéia básica do trabalho destes autores é de que mercado e 

hierarquia, ou firma, são modos alternativos de organização de mercado, ou seja, a firma e o 

mercado são duas formas de coordenação do sistema econômico que concorrem entre si. 

 O argumento básico de Williamson (1975) é de que transações econômicas envolvem 

incertezas sobre seus resultados e, portanto, requerem investimento em ativos específicos. Estes 

tipos de transações tenderão a ser internalizadas pela firma e as transações mais simples, que não 

requerem investimento em ativos específicos, tenderão a ocorrer através do mercado (transações 

de mercado). 

 Nesta abordagem, mercado e firma são considerados como estruturas de governança, 

cujos custos variam de acordo com a freqüência das transações, grau de especificidade dos ativos 

necessários e o grau de incerteza sobre os resultados esperados. Williamson (1975) destaca que 

esses custos de transação estão ligados ao comportamento oportunista e à racionalidade limitada. 

 A racionalidade limitada é um princípio que considera que os indivíduos agem 

racionalmente, porém de forma limitada, ou seja, as decisões ou a formulação de soluções 

dependem da capacidade cognitiva dos indivíduos (seus conhecimentos, habilidades ou 
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providências) o que pode gerar uma certa incapacidade dos indivíduos de elaborar contratos que 

cubram todas as contingências possíveis associadas à transação. (FARINA, 1997). 

 A racionalidade limitada leva, portanto, à formulação de contratos incompletos e o 

oportunismo implica que os atores envolvidos nesses contratos podem se aproveitar dessa 

incompletude, agindo de modo desleal, fazendo com que uma das partes seja prejudicada. 

 Estas são duas razões importantes que podem levar a firma a preferir internalizar a 

transação e assim tentar evitar os custos associados à transação de mercado. Quando as 

transações são internalizadas reduz-se a necessidade de prever todas as contingências possíveis, 

pois elas podem ser administradas pela estrutura de governança da firma, de modo que se 

reduzem, conseqüentemente, os problemas originados de contratos incompletos. Neste caso, o 

comportamento oportunista também é mitigado através das relações de autoridade e de relações 

de identificação mais forte que existe quando os agentes envolvidos na transação pertencem a 

uma mesma organização.  

 Para exemplificar pode-se pensar na possibilidade de uma empresa terceirizar um de 

seus serviços ou procedimentos. Neste caso, será necessário que a empresa seja capaz de prever 

uma série de contingências possíveis de ocorrer e que a mesma consiga obter um desenho 

contratual que a salvaguarde dessas contingências. Isto implica em custos de transação e não 

elimina a possibilidade de que os agentes envolvidos se comportem de maneira oportunista, já 

que é bastante difícil prever os acontecimentos e o ambiente futuro. Se a empresa decide por não 

terceirizar seus serviços, não haverá a necessidade de previsão de todas as contingências 

possíveis, pois, conforme já destacado, os possíveis problemas serão administrados pela estrutura 

de governança da empresa e, além disso, as relações de autoridade e identificação com a 

organização tornarão o comportamento oportunista menos provável.    

Mercado e firma correspondem, conforme já salientado, a formas alternativas de 

coordenação da atividade econômica. Entretanto, existem formas de coordenação que não 



42

podem ser asseguradas nem pela firma, nem pelo mercado e que decorrem da cooperação 

entre firmas: são as redes de cooperação inter-firmas. 

 A abordagem baseada na economia dos custos de transações considera que existe um 

continuum entre os dois modos extremos de coordenação, ou seja, entre mercado e hierarquia 

(neste extremo teríamos a firma verticalmente integrada). A rede interfirmas seria, nesta ótica, 

uma forma intermediária, ou seja, um misto de mercado e hierarquia. 

 Para Powell (1990) os arranjos em rede podem ter origem em uma variedade de 

situações e em apenas uma pequena parte dos casos o surgimento destes arranjos estaria ligado 

ao objetivo de minimização de custos de transação. Para o autor, considerações estratégicas 

como, por exemplo, acesso a recursos críticos e conhecimentos especializados, tendem a ter uma 

importância maior do que os custos de transação na maioria das situações. Até porque os custos 

de transação são mais relevantes nas relações organizadas verticalmente, como relações de 

compra e venda, por exemplo, do que em relações organizadas horizontalmente como 

concorrência ou cooperação.  

 Faz-se importante ainda mencionar a abordagem, proposta por Richardson (1972, apud 

Morvan, 1991), para a qual a essência da cooperação 

 

É o fato que os parceiros aceitam comprometer-se com algumas obrigações e 
fornecem, em contrapartida, um certo grau de garantia quanto ao seu comportamento 
futuro; na ausência de comprometimento, voltaríamos ao caso da transação pura. A 
cooperação é apresentada, portanto, como uma forma de organização alternativa às 
transações de mercado e pertinente em si (MORVAN, 1991, p.474). 
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2.3.1 RELAÇÕES ENTRE OS PARTICIPANTES DE UMA REDE 

 

Quando se estuda as relações cooperativas entre empresas há duas questões 

fundamentais a serem respondidas: o que leva ao surgimento de relações de cooperação entre os 

participantes e, talvez ainda mais pertinente, o que explica a estabilidade do comportamento 

cooperativo? 

 Estas questões têm suscitado estudos não somente na área de Economia (teoria dos 

jogos, teoria dos contratos, etc) como também na área de Sociologia e Antropologia (a rede 

como um construto social, representação social, reciprocidade). As abordagens a estas questões 

consideram, em geral, além das relações formais entre as firmas, também as relações informais e 

mesmo interpessoais. As abordagens sociológicas e antropológicas tendem a concentrar-se mais 

nos padrões normativos que sustentam a cooperação. A teoria dos jogos, a partir da análise de 

situações de cooperação pura, conflito-cooperação e conflito puro, questiona como os ganhos 

individuais dos agentes podem ser ampliados através da cooperação. E a teoria dos contratos 

focaliza dois tipos de mecanismos: um para impedir comportamentos oportunistas por parte dos 

participantes e outro para incentiva-los a adotar comportamentos considerados eficientes do 

ponto de vista da rede como um todo. 

 É fundamental destacar aqui um elemento de extrema importância para o sucesso de 

uma rede segundo a literatura: a confiança. A confiança é o elo fundamental que permite que os 

parceiros em uma rede mantenham uma relação de interdependência e poder compartilhado.  

 Cummings e Bromiley (1995) propõem uma definição de confiança que pode ser 

facilmente adaptada ao contexto de redes de cooperação interfirmas. Segundo estes autores, um 

indivíduo confia em outro indivíduo ou grupo de indivíduos quando: 

 - considera que o outro agirá de boa fé, respeitando todos os compromissos assumidos 

implícita ou explicitamente; 
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 - considera que o outro foi honesto em todas as negociações que precederam o acordo; 

 - considera que o outro não tirará vantagem mesmo que surja a oportunidade. 

 Particularmente em relação ao último ponto levantado por Cummings e Bromiley 

(1995), é interessante indagar por quais razões o indivíduo envolvido na negociação não tiraria 

vantagem, mesmo tendo oportunidade para fazê-lo. A teoria dos jogos diria que isto ocorre 

porque o pay-off final seria menor, especialmente quando a negociação, ou seja, o jogo, é 

repetido um número grande de vezes, sem que os jogadores saibam quando este jogo irá 

terminar. Nestes casos, a traição ou a vantagem alcançada por um dos jogadores pode lhe 

proporcionar um ganho de curto prazo elevado, entretanto, este ganho tem um preço: em todas as 

demais jogadas haverá retaliação por parte dos demais jogadores de forma que o ganho de longo 

prazo será reduzido. Essa ponderação dos ganhos de curto e longo prazo pode levar o indivíduo a 

jamais se comportar de maneira oportunista o que é importante para a construção de confiança. 

 Confiança é um elemento que aparece na maioria dos estudos que tencionam 

explicar de que forma nascem as relações de cooperação e o que leva os agentes a não 

desrespeitar os compromissos assumidos, agindo de maneira oportunista. Conforme destacam 

Joly e Mangematin (1995 citado por DOTTO, 2002), a confiança depende de uma série de 

fatores dentre os quais destacam-se a importância das redes de relações sociais preexistentes, 

do respeito mútuo, da reputação de cada parceiro, o aprendizado da relação e os riscos 

incorridos no caso de comportamento oportunista, principalmente em termos de exclusão da 

rede; 

 

2.3.2 A COOPERAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE COMPETIÇÃO 
 

Os conceitos da co-opetição apresentados na seção anterior tornam evidente que a 

obtenção de sucesso no ambiente empresarial está ligada diretamente à forma como a empresa 
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se relaciona não só com seus clientes, mas também com seus fornecedores, colaboradores e, 

não menos importante, com a concorrência. Esta estrutura de relações depende da estratégia 

global da empresa. Trata-se, portanto de entender de que maneira a cooperação pode fazer 

parte da estratégia global das empresas como forma de conquistar um diferencial competitivo. 

 Neste contexto, a cooperação entre empresas deve ser analisada do ponto de vista das 

vantagens competitivas que poderão ser conquistadas, seja em custos de produção, conquista 

de mercado ou outros objetivos estratégicos. 

 Casarotto Filho (1998) aponta a união de pequenas empresas em estruturas de rede 

como uma das formas possíveis de melhorar a competitividade dessas empresas. Através das 

redes as pequenas empresas devem buscar traçar estratégias conjuntas para necessidades 

comuns de modo que alcancem melhores condições de competitividade. 

 Dotto (2002), salienta que o ambiente de redes possibilita as pequenas e médias 

empresas a troca de experiência, tornando possível a comunicação e conhecimento da cultura 

de outras empresas, obtendo, desta forma, parcerias no desenvolvimento de soluções e 

possibilitando a adaptação mais rápida a mudanças tecnológicas, sejam estas de produto, de 

serviços ou mudanças gerenciais. 

 Existem diferentes formas de associativismo que as empresas podem adotar como, por 

exemplo, as centrais de compra e venda, onde se negocia a oferta de um grupo de produtos ou 

os produtos de um determinado grupo de empresas. Uma segunda forma de associativismo 

seriam as franquias onde uma empresa detém a marca e determina a estratégia de vendas e o 

fornecimento dos produtos. Pode-se citar ainda os consórcios que são compostos por um 

número fixo de empresas que se unem através e um contrato com objetivos bem definidos e, 

por fim, as redes empresariais que são a união de empresas homogêneas, ou seja, de um 

mesmo segmento de mercado que se unem em uma identidade juridicamente estabelecida, 

com objetivos de criar uma central de negócios. Neste tipo de associação a negociação é 
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efetuada em conjunto, mas a compra é individualizada, existe o estabelecimento de uma 

marca comum, são estabelecidas parcerias, buscam-se novas oportunidades de negócios e se 

desenvolve marketing compartilhado (SEDAI, 2000). 

 Na visão de Dotto (2002) pode-se constatar que as pequenas e médias empresas são, 

geralmente, mais ágeis e flexíveis do que as grandes empresas no que tange as funções 

produtivas. Em contrapartida, as empresas menores possuem desvantagens em termos de 

consolidação da marca, logística e tecnologia. 

 Ao participar de um processo associativo as pequenas empresas alcançam alguns 

benefícios bem como enfrentam algumas dificuldades. Entre os benefícios pode-se citar a 

definição de estratégias conjuntas, a preservação da individualidade e proteção dos dados da 

empresa, a valorização da marca e compartilhamento de marketing, a redução de custos de 

produção e riscos de investimento, maior intensidade de comunicação e maior acesso à 

informação, ampliação da capacitação gerencial, maior acesso a crédito e, finalmente, 

ampliação da escala produtiva e das dimensões de mercado (SEDAI, 2000). 

 Nos últimos anos, os pequenos supermercados e, na verdade, não somente estes, mas 

diversas pequenas empresas dos mais variados ramos têm se organizado de forma a aumentar 

a competitividade através da formação de centrais de compra. Neste contexto, aumenta a 

formação de grupos cujo objetivo é aumentar o volume de compras para, desta forma, obter 

melhores condições de negociação com fornecedores e redução de custos. 

 Para as pequenas empresas e, especialmente para os pequenos varejistas, a busca por 

redução de custos pode ser uma estratégia muito relevante em termos de competitividade e a 

formação de redes de cooperação pode ser a saída para implementar este tipo de estratégia. 

 A redução de custos através da cooperação pode estar ligada a diversos fatores, dentre 

os quais Morvan (1991, p.476-477) destaca: 
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 - O tamanho do mercado para um determinado produto ou componente: se o tamanho 

atinge um nível crítico haverá vantagem na associação com uma firma especializada para 

produção conjunta desses produtos. Tanto a existência de economias de escala como de efeito de 

experiência atuam favoravelmente à cooperação. 

 - A existência de indivisibilidade de fatores e a necessidade de compartilhar meios de 

produção como equipamentos, pessoal, etc. Corresponde em grande parte aos acordos de 

cooperação em P&D ou na comercialização. 

 - A possibilidade de segmentação do sistema produtivo, permitindo a uma empresa 

concentrar suas atividades nos segmentos em que está mais capacitada. 

 A busca de outras vantagens competitivas além dos custos, conforme síntese elaborada 

por Morvan (1991, p.477-478), está associada à formação de alianças com os seguintes objetivos 

estratégicos: 

 - Busca de vantagens baseadas na complementaridade: a conveniência de ações 

conjuntas (“estratégia de simbiose”) que exploram a complementaridade dos recursos ou 

competências das empresas. Por exemplo, rede de vendas conjuntas para aumentar a penetração 

em novos mercados ou ampliá-la nos mercados em que a empresa já atua, acordos de produção, 

baseados no princípio da especialização ou no compartilhamento de tarefas ou atividades 

complexas, esforço conjunto de marketing, etc. 

 - Criação de poder de compra: acordos que permitem aos participantes reduzir custos 

de suprimentos ou aumentar seu poder de mercado, em função do peso econômico, da imagem e 

da reputação de sua organização, ou seja, sua rede. 

 - Constituição de bases ampliadas: algumas atividades arriscadas e onerosas, como 

P&D, por exemplo, normalmente não estão ao alcance de pequenas empresas ou empresas com 

pouco poder financeiro. Nestes casos a cooperação com outras empresas pode permitir a 
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obtenção de recursos externos e a aquisição ou acumulação de competências tecnológicas, ao 

mesmo tempo em que reduz riscos. 

 - Ampliação dos conhecimentos: a velocidade e a complexidade das mudanças torna 

praticamente impossível que uma única empresa detenha todos os conhecimentos necessários ao 

seu sucesso competitivo. As redes de cooperação podem, neste caso, através de um processo de 

aprendizagem coletiva, gerar os conhecimentos e as informações necessários a cada membro. No 

entanto, Powell (1990) enfatiza que a colaboração para o aumento do conhecimento não deve ser 

usada simplesmente como um meio para compensar a falta de competências internas, pois, ao 

mesmo tempo em que o valor de uma empresa como parceira está relacionado às suas 

competências internas, a cooperação contribui para desenvolver e aprimorar essas competências. 

Capacitação interna e colaboração externa não devem ser entendidas, portanto, como substitutas, 

mas sim como complementares uma à outra. 

 A união em centrais de compras ou em redes além de ser uma ferramenta importante 

para os pequenos e médios comerciantes pode, ao mesmo tempo, beneficiar a indústria ou 

fornecedores. Estes últimos, muitas vezes, não têm condições de atender o mercado 

pulverizado dos pequenos devido aos altos custos que pode representar a distribuição de uma 

pequena quantidade de mercadoria em vários pontos de venda diferentes. Desta forma, a 

união em redes ou centrais de compras possibilita a colocação de produtos nos pequenos 

mercados varejistas que seria mais difícil em função do porte reduzido destas empresas. 

 A união de empresas em torno de uma rede de cooperação pode ainda agregar 

vantagens em termos de padronização. Marshall Junior (2003) considera a padronização uma 

peça fundamental na gestão de qualidade e enfatiza ainda que somente padronizar processos 

ou métodos não é suficiente. É preciso melhora-los continuamente. No caso das redes de 

cooperação para mercados varejistas a padronização das lojas, agrega vantagens em termos de 

custos, uma vez que a aquisição conjunta de equipamentos, uniformes, embalagens e diversos 
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outros tipos de materiais de trabalho se torna mais barata em função da compra 

compartilhada. Além desta redução de custos a união em redes padronizadas pode gerar 

também um adicional de qualidade nos serviços uma vez que as lojas envolvidas na rede 

poderão, também agindo conjuntamente, investir em treinamento de pessoal e padronização 

de serviços oferecidos ao cliente. A padronização pode ser também uma importante 

ferramenta na geração de reputação. Se os serviços de diversas lojas associadas forem 

padronizados e de qualidade, há uma tendência de que essa qualidade possa ser 

informalmente difundida no mercado consumidor, já que a reputação de qualidade de uma ou 

algumas lojas será entendida como existência de qualidade nas demais associadas da rede. 

 Segundo Marshall Junior (2003) a padronização também é importante para permitir a 

análise crítica e a conseqüente melhoria dos procedimentos e métodos da empresa, pois 

propicia uma perspectiva completa do que deve ser analisado e melhorado.    

 

2.4 A AÇÃO COLETIVA E AS REDES DE COOPERAÇÃO 

 

Evidentemente, quando se trata com redes de empresas, na verdade, está se tratando 

com a ação conjunta de diversos agentes que, embora tenham objetivos comuns, sem dúvida 

têm também interesses, opiniões, culturas e recursos diferentes entre si. Neste sentido, a 

análise de Mancur Olson (1999) acerca da ação de grupos pode contribuir para a compreensão 

das relações que envolvem empresas em estruturas de redes. 

Em seu livro, A lógica da ação coletiva, originalmente concebido em 1965, Olson 

investiga de que maneira os componentes de um grupo agem para prover um bem coletivo. 

Para compreender sua análise é importante entender que para considerar um bem como 
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coletivo Olson (1999) requer apenas que o bem provido seja não-excludente para os membros 

do próprio grupo6. Isto explica porque, na análise de Olson (op. cit.), um bem que beneficia 

apenas o próprio grupo é considerado um bem coletivo. 

Partindo do princípio de que um agente racional age de acordo com seu interesse, 

Olson (1999), destaca que o grupo como um todo deverá agir apenas em seu benefício 

próprio.  

 O autor enfatiza ainda que é uma característica inerente ao ser humano a formação de 

grupos para trabalhar coletivamente e competir com outros grupos. “(...) as organizações 

privadas e os grupos são fenômenos onipresentes na sociedade humana e essa onipresença se 

deve a uma fundamental propensão da espécie a formar associações ou se unir a elas”. (Olson, 

1999, p. 29). 

 Desde o surgimento das sociedades primitivas os homens já formavam grupos para 

desenvolver atividades podem ser consideradas bens comuns a todo grupo, como produzir, 

caçar e guerrear, proteger uns aos outros, etc. Mas, para Olson (1999), a formação de grupos 

não está necessariamente condicionada a afinidades entre os membros e sim pode ser 

determinada pelas estruturas das relações sociais. 

 O comportamento ideal esperado dos membros de um grupo é o de agir em benefício 

da totalidade do grupo e não apenas em benefício próprio, mas sob o ponto de vista 

econômico, pode-se esperar que membros de grupos ajam em seu interesse individual, pois 

este é um comportamento racional. Por isso, Olson (1999) enfatiza a ação de grupos só será 

possível quando o interesse coletivo refletir o interesse individual de cada membro. Por 

exemplo, em uma rede de cooperação quando todos os membros buscam, através da compra 

conjunta de um determinado produto, um preço melhor para todos, a ação coletiva terá um 

resultado ótimo. Mas caso alguns membros do grupo tenham razões para acreditar que a 

negociação conjunta produzirá resultados que diferem de seus interesses individuais, 

_____________________________
6Um bem é considerado não-excludente quando os indivíduos não podem ser excluídos de seu consumo, mesmo que 
não tenham participado da provisão do mesmo.  



51

provavelmente se retirariam da negociação e o resultado seria subótimo. Uma terceira 

situação é possível neste caso: se por quaisquer motivos, todos ou quase todos os membros do 

grupo acreditam que a negociação conjunta não coincide com seus interesses individuais, não 

haverá ação coletiva. 

 Neste sentido, é importante destacar que Olson (op.cit) deixa claro que, embora a ação 

coletiva torne-se possível quando reflete os interesses individuais dos membros do grupo, o 

alinhamento do interesse coletivo e do interesse individual não garante a provisão ótima do 

bem coletivo. “(...) a menos que haja coerção ou algum outro dispositivo especial que faça os 

indivíduos agirem em interesse próprio, os indivíduos centrados nos próprios interesses não 

agirão para promover seus interesses comuns ou grupais” (OLSON, 1999, p.14). 

 Na ação de grupos é comum a ocorrência do comportamento de free rider. Nestes 

casos, os benefícios da ação coletiva estão dispersos entre os membros do grupo, o que pode 

encorajar alguns indivíduos a não se engajarem da mesma forma e “pegar carona” no esforço 

dos demais componentes.  

 É provável que todos os membros que integram um determinado grupo tenham um 

objetivo comum e que estejam interessados no sucesso quanto à provisão de um bem coletivo. 

Entretanto, um ou mais membros deste grupo podem sentir-se tentados a pensar que se todos 

os demais componentes estão se esforçando para prover o bem coletivo de modo satisfatório 

se este indivíduo se esforçar um pouco menos do que seus parceiros, este comportamento não 

será percebido e, mais importante, não afetará o resultado final, pois, o bem coletivo será 

provido independentemente de seu nível de esforço.  

 A ocorrência do comportamento de free rider certamente torna a provisão do benefício 

coletivo menos eficiente, podendo inclusive impedi-la, mostrando ainda que mesmo quando 

os membros do grupo têm interesse individual em obter o bem coletivo, sua provisão poderá 
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não ocorrer por não ser possível identificar adequadamente contribuintes não contribuintes e 

excluir o “caroneiro”.  

 Para Olson (1999), este tipo de problema pode ser contornado através de coerção ou 

incentivos individuais. Como a ação individual racional esperada de cada componente de um 

grupo é que ele atenda seu interesse privado, o grupo pode oferecer benefícios específicos, ou 

seja, benefícios individuais que de alguma forma satisfaçam o interesse individual e 

incentivem cada membro a trabalhar pelo provimento do bem coletivo. Os benefícios 

específicos podem ser utilizados também para atrair novos sócios para o grupo, ou seja, 

indivíduos que ainda não faziam parte do grupo, mas são potenciais colaboradores para o 

provimento do bem coletivo perseguido. 

 Há uma inconsistência em casos como o comportamento de free rider, pois, se o bem 

coletivo é de interesse de todos os membros de um determinado grupo, não seria coerente 

esperar que um membro deste grupo não participe ou não se esforce para provê-lo. Neste 

caso, Olson (1999) enfatiza que o valor que cada indivíduo atribui ao bem coletivo provido 

pelo grupo influencia em seu comportamento. Faz-se necessário esclarecer que este valor que 

os membros de um grupo atribuem ao bem coletivo não necessariamente é um valor 

monetário podendo ter um caráter subjetivo e nem precisa ser igual para todos os membros.  

 Desta forma, o indivíduo que atribui um valor maior ao bem, provavelmente estará 

disposto a trabalhar mais em sua provisão do que outros indivíduos que atribuam menor valor 

ao referido bem. Além disso, como o bem coletivo se caracteriza por ser não-excludente, 

todos os membros do grupo serão beneficiados da mesma forma ou com a mesma quantia do 

bem, o que pode ser um incentivo ainda maior para que o indivíduo que atribui menor valor 

ao bem trabalhe menos em sua provisão. 

 Embora possa haver uma intensa discussão acerca da relação entre eficiência e o 

tamanho dos grupos, Olson (1999) enfatiza que não é o fato de um grupo ser grande ou 



53

pequeno que influencia em sua eficiência. Para o autor, os grupos de diferentes tamanhos têm 

a mesma capacidade de realizar objetivos e atrair novos sócios, pois, se houver necessidade de 

o grupo ser grande, sua formação tenderá a emergir da mesma forma que se a necessidade for 

de um grupo pequeno, ele surgirá e atenderá bem as suas funções. Para Olson (1999), ainda 

que a teoria tradicional trace alguma distinção entre grupos pequenos e grandes, 

aparentemente ela o faz tendo em vista a escala das funções que eles desempenham, e não a 

extensão do êxito que eles teriam ao desempenhar essas funções ou sua capacidade de atrair 

membros. 

 A importância da avaliação do tamanho dos grupos está ligada ao comportamento do 

indivíduo na provisão do bem coletivo. Conforme salientado anteriormente, cada indivíduo 

atribui um valor diferente ao bem coletivo provido pelo grupo, de modo que quanto maior o 

tamanho do grupo, maior será a possibilidade de divergências na valoração do bem, dada a 

provável diversidade de interesses e características individuais presentes em grupos grandes. 

 Olson (1999) enfatiza que é essencial a existência de consenso entre os membros do 

grupo para o sucesso na provisão do bem coletivo, pois, se houver muitas discordâncias 

sérias, surgirão problemas de coordenação e haverá pouca coesão de grupo, de modo que a 

provisão do bem coletivo estará ameaçada.  

 Mesmo acreditando que o tamanho do grupo não pode ser considerado o principal 

determinante da eficiência da ação coletiva, Olson (1999) admite que em grupos menores a 

ocorrência do comportamento de free rider torna-se mais difícil, pois, a parcela de esforço 

que cabe a cada um dos membros é vital para o sucesso na provisão do bem coletivo, 

enquanto em grupos grandes, a ação do “caroneiro” é mais difícil de ser identificada, já que a 

participação de cada membro envolve parcelas proporcionalmente menores de esforço, 

tornando difícil a percepção do comportamento de free rider.
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 Neste contexto, Monastério (1998) faz uma indagação interessante: como Olson 

explica a existência de organizações com centenas ou milhares de membros? A resposta, 

segundo o autor, residiria nos “selective incentives”, isto é benefícios oferecidos pelo grupo 

que podem ser excluídos daqueles que não contribuíram para a provisão do bem coletivo. 

“Em suma, as organizações existem para gerarem bens coletivos para seus membros, mas se 

apóiam na provisão de incentivos seletivos para superar o problema do free rider”.

(MONASTÉRIO, 1998, p.6). 

Isso significa que, para que um grupo obtenha sucesso na provisão de um bem 

coletivo, é necessário que haja coesão do grupo e que problemas como o comportamento de 

free rider e disparidades na atribuição de valor por cada componente do grupo ao bem 

coletivo a ser gerado, sejam corrigidos.   

 Em qualquer grupo onde a participação é voluntária, cada um dos membros procurará 

igualar o custo marginal de sua contribuição ao benefício marginal que a provisão do bem 

coletivo lhe proporcionará. Se isto não ocorrer, ou seja, se o custo da contribuição for superior 

ao beneficio proporcionado, os indivíduos deixarão de contribuir antes que um resultado 

ótimo seja alcançado. 

 De acordo com o contexto em que um determinado grupo está inserido ele pode, 

segundo Olson (1999), ter dois tipos de comportamento: inclusivo ou exclusivo. Uma firma de 

um determinado ramo de negócios tem um comportamento exclusivo quando está interessada 

em impedir a entrada de uma nova firma no mercado e quer ainda que outras firmas que já 

fazem parte do ramo saiam, encolhendo o número de participantes no mercado. As firmas de 

um determinado mercado são rivais e pretendem, se possível, reduzir ao máximo a 

competição, aproximando-se de uma estrutura de monopólio. 

Por outro lado, as firmas de uma rede de cooperação, neste mesmo ramo de negócios, 

por exemplo, seriam consideradas um grupo inclusivo, quando se reúnem para aumentar seu 
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poder de barganha junto a fornecedores através do volume de compras. Neste caso, cada firma 

participante da rede de cooperação estará interessada em conseguir o máximo de apoio 

possível para aumentar o volume de mercadorias negociadas com o fornecedor e, desse modo, 

barganhar preço menor e prazo de pagamento maior. Assim, “quando há esforço organizado 

ou coordenado em um grupo inclusivo, todos os que puderem ser persuadidos a colaborar 

serão incluídos nesse esforço” (OLSON, 1999, p.52).    

 Portanto, pode-se concluir que o fato de um grupo ser considerado exclusivo ou 

inclusivo está diretamente ligado aos objetivos do grupo. Em grupos inclusivos, a entrada de 

novos sócios geralmente não significa maior competição para os membros que já faziam parte 

do grupo, pelo contrário, a entrada de novos membros contribui para reduzir os custos que 

cada indivíduo irá arcar para prover o bem coletivo, como no caso das redes de cooperação. 

 Essa diferença entre firmas concorrendo em um mercado e grupos de firmas que 

procuram prover um benefício coletivo ocorre porque no caso do mercado para um 

determinado produto ou serviço, se uma firma conquista os clientes das firmas rivais, esta 

terão vendas menores. Já no caso dos grupos, ou redes de cooperação, o benefício provido não 

é limitado, portanto, o aumento no número de participantes do grupo, não reduzirá o benefício 

que cada um dos membros poderá alcançar, ao contrário de uma situação de mercado, onde o 

benefício que uma das firmas capturar, outra firma não poderá obter. 

 Portanto, é possível observar que as relações entre firmas ou grupos são bastante 

complexas, pois, ao mesmo tempo em que as firmas têm um comportamento rival, disputando 

espaço no mercado, podem se reunir em grupos para promover benefícios coletivos como 

custos menores, prazos de pagamento mais extensos, ou diluição de riscos, o que reforça a 

noção de co-opetição apresentada na seção anterior. 

 Olson (1999) enfatiza ainda uma diferença básica entre a formação de grupos 

inclusivos e exclusivos: no caso da formação de um grupo exclusivo, geralmente a 
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cooperação unânime de cada uma das firmas é fundamental. Isto significa que cada firma em 

um grupo exclusivo é sensível às demais firmas do grupo e deve considerar constantemente as 

reações que as demais firmas terão frente as suas próprias decisões. Desse modo, cada firma 

em um determinado ramo de negócios é considerada simultaneamente uma rival e uma 

colaboradora no caso da formação de um grupo exclusivo. 

 Esta característica da formação de grupos exclusivos pode influenciar as estratégias 

empresariais, pois, a firma que obtiver melhores informações sobre a reação que as demais 

firmas terão frente às suas próprias estratégias, poderá alcançar uma vantagem competitiva. 

Isto ocorre porque no caso de necessidade de participação unânime, se uma das firmas se 

recusar a participar do acordo, seu poder de barganha aumentará e ela pode requerer uma fatia 

maior dos ganhos em troca do seu indispensável apoio. 

 Olson (1999) observa que esse incentivo à recusa de colaboração torna qualquer ação 

grupal menos promissora do que poderia ser se estruturada de outra forma. Também implica 

que cada indivíduo tem um grande incentivo à barganha porque ele pode obter amplas 

vantagens com uma boa barganha. “Isso significa que é provável que ocorra muito mais 

barganha em qualquer situação em que seja indispensável cem por cento de participação do 

que em situações em que uma porcentagem menor de participação pode garantir suficiente 

suporte a ação grupal” (OLSON, 1999, p.54). 

 

2.5 O PAPEL DO CAPITAL SOCIAL NAS REDES DE COOPERAÇÃO 

 

A análise da lógica da ação coletiva parece bastante pessimista no que diz respeito aos 

resultados da cooperação, entretanto, na prática, pode-se encontrar inúmeros exemplos de 
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ação cooperativa que obtém êxito. Faz-se importante então, estudar mais um conceito que 

colabora para a compreensão das relações cooperativas, o conceito de capital social. Este é 

um conceito recente, que tem como principal divulgador Robert Putnam (1996), que o 

descreve como “características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que 

contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas” 

(PUTNAM, 1996, p.177). O autor observa que em sociedades que possuem regras de 

reciprocidade e de participação cívica, sendo, portanto, sociedades que já possuem algum 

estoque de capital social, o êxito da cooperação voluntária se dá de forma mais fácil. 

 Putnam (1996) destaca ainda, que assim como outras formas de capital, o capital social 

é produtivo, possibilitando a realização de certos objetivos que seriam inalcançáveis se ele 

não existisse. “Por exemplo, um grupo cujos membros demonstrem confiabilidade e que 

depositem ampla confiança uns nos outros é capaz de realizar muito mais do que outro grupo 

que careça de confiabilidade e confiança (...)” (COLEMAM, p. 302, apud PUTNAM, 1996, 

p.177). 

 Esta é uma visão relevante para que se compreenda melhor a importância das relações 

de confiança para as redes de cooperação, pois “a cooperação é mais fácil nas comunidades 

com um substancial estoque de capital social” (MOLINAS, 1998, p.423 apud SOUZA 

FILHO, 1998, p. 16). Para reforçar este ponto de vista pode-se ainda retomar a análise de Joly 

e Mangematin citados por DOTTO (2002) que destaca a importância das relações sociais pré-

existentes e do respeito mútuo, ou seja, de um estoque de capital social pré-existente, como 

fonte de explicação para o surgimento de relações cooperativas e a estabilidade e continuidade 

das mesmas. 

 Segundo Monastério (1999, p.2), “(...) as associações engendram hábitos cívicos e um 

espírito de cooperação e de solidariedade na sociedade que contribuem para o seu 

desenvolvimento.” Além disso, Putnam destaca que as associações são importantes no 
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desenvolvimento de sistemas de participação cívica e contribuem para a acumulação de 

capital social de quatro formas: 

 

(a) as associações aumentam os custos do oportunismo porque aumentam o número de 
interações entre os jogadores e assim tornam a colaboração a melhor estratégia; (b) 
normas de reciprocidade são reforçadas porque surgem cadeias de relacionamentos 
nas quais a reputação de manter promessas e cumprir as regras do jogo social são 
fundamentais; (c) as associações permitem a difusão de boas (e más) reputações 
rapidamente, desincentivando, mais uma vez, os custos da transgressão; (d) as 
associações incorporam soluções anteriormente obtidas, formando uma estrutura para 
novas colaborações. (PUTNAM, 1996, p.183).  
 

A partir de agora, podemos identificar algumas diferenças básicas entre a lógica da 

ação coletiva de Olson (1999) e a abordagem de capital social de Putnam (1996). Ao trabalhar 

sua teoria sobre a lógica da ação coletiva, Olson (op. cit.) faz crer que o resultado da ação de 

grupos, sob o ponto de vista da sociedade como um todo poderá ser em grande parte dos casos 

subótimo, dado que os componentes do grupo podem se comportar de maneira oportunista. 

Desta forma, cada membro de um grupo somente contribuirá para a geração de um beneficio 

coletivo se este estiver de acordo com seus interesses privados. A abordagem do capital 

social, ao contrário, é baseada na existência de um comportamento responsável e consciente 

dos deveres cívicos, onde cada indivíduo estaria disposto a colaborar para a provisão de um 

benefício coletivo, independentemente de seus interesses privados.  

Entretanto, a abordagem do capital social não exclui a idéia de que os agentes podem 

comportar-se de modo a buscar o benefício próprio. Putnam (1996) admite que sob 

determinadas circunstâncias, os indivíduos podem agir de acordo com os seus interesses 

privados, o que ele aponta como um comportamento pouco racional do ponto de vista da 

coletividade, já que produz um resultado subótimo. Para o autor, este tipo de comportamento 
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ocorre quando não existe confiança mútua, ou seja, na abordagem de Putnam (1996), a não-

cooperação ocorre por falta de confiança entre os agentes e não porque estes estão 

interessados apenas em satisfazer seus interesses privados. A confiança é um importante na 

ação cooperativa, pois se existe confiança, os custos de monitoramento serão menores, 

aumentando o benefício líquido da cooperação. 

Outro aspecto que diferencia as duas abordagens é que através dos laços de relações 

existentes no capital social é possível a construção de uma reputação individual que pode ser 

disseminada através dos membros de uma determinada sociedade. Deste modo, 

comportamentos oportunistas, como no caso do problema de free rider descrito por Olson 

(1999), seriam dificultados. 

Fica evidente, portanto, a diferença básica entre as duas abordagens: na visão do 

capital social a existência de laços de confiança mútua é um dos fatores que possibilitam que 

uma sociedade usufrua benefícios que não seriam atingidos se esses laços não existissem. Na 

visão da lógica da ação coletiva, entretanto, os indivíduos estariam interessados, acima de 

tudo, em satisfazer seus interesses pessoais, de modo que o estabelecimento de laços de 

confiança se tornaria muito frágil, pois, esses laços seriam quebrados toda vez que os 

interesses da coletividade não coincidissem com os interesses individuais.  

Percebe-se claramente, portanto, que apesar das diferenças entre as duas teorias, estas 

não representam idéias simetricamente opostas. Não há contradição, e sim diferenças no 

modo como são percebidas as relações de confiança: na lógica da ação coletiva a confiança 

pode ser garantida através de mecanismos de coerção ao comportamento de free rider e na 

visão do capital social a confiança existiria independentemente destes mecanismos. 

A construção dessas relações de confiança depende da freqüência com que as 

transações ocorrem, de modo que a repetição da transação viabiliza a construção de reputação, 

o que gera a atribuição de um valor subjetivo ao comportamento não oportunista dos agentes. 
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A existência desse valor subjetivo, que é em última instância a própria reputação, reduz a 

necessidade de cláusulas de salvaguardas contratuais, o que reduz, conseqüentemente os 

custos de preparação e monitoramento dos contratos. Em outras palavras, isso significa 

diminuir os custos de transação.  

 A questão cultural e os fenômenos sociais devem receber atenção especial, pois, 

conforme evidencia Abramovay (1998, p.10), “a sociedade não é a soma de indivíduos agindo 

de maneira independente uns dos outros e coordenando suas ações por meio de um 

instrumento supostamente neutro – o mercado. Ela possui uma estrutura de normas, valores, 

pressões, incentivos e restrições (...)”. Esta estrutura é determinante das características de cada 

região e influencia o modo como as relações econômico-sociais se desenvolvem. Assim, “os 

aspectos culturais e psicossociais do ambiente regional rebatem com a mesma intensidade no 

âmbito empresarial” (SOUZA FILHO, 1998, p. 16).  

 É importante compreender que o sucesso das iniciativas de cooperação 

interempresarial, como no caso da Redefort, pode estar ligado a ações que promovam valores 

regionais comuns e redução de possíveis distâncias culturais entre os agentes envolvidos, 

pois, “as alianças necessitam de aspirações mútuas, práticas compatíveis e entendimentos 

claros. Quanto mais próximas as culturas, mais fácil a construção dessas pontes.” (LEWIS, 

1992, p.290). 

 Apesar de reconhecer que os fatores sócio-culturais têm grande importância para o 

sucesso de experiências de cooperação interempresarial, Souza Filho (1998) entende que estas 

experiências estão condicionadas em maior grau à gestão de políticas governamentais que 

incentivem a prática colaborativa em âmbito regional. 

Segundo Silva uma grande diversidade de fatores pode impedir o sucesso de práticas 

de cooperação como, por exemplo, fraco poder de negociação, insuficiente controle de 

qualidade ou de prazos ou dificuldades de acesso à informação. Estes problemas podem, 
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segundo a autora, ser superados através de políticas públicas próprias. Neste sentido, Souza 

Filho (1998) observa que é impossível mensurar com precisão a influência da intervenção 

governamental nas ações colaborativas bem como os resultados que podem ser atingidos com 

ou sem sua participação. Entretanto reconhece a importância do papel orientador do poder 

público, pois “sem a mediação e a regulação pública (...) a cooperação privada é difícil de se 

obter” (SCHMITZ apud SOUZA FILHO, 1998, p.19). Corrobora para este ponto de vista a 

análise de Maciel (1996) acerca das relações entre a esfera pública e a sociedade: 

 

Esse papel coordenador do Estado remete-nos inelutavelmente para o papel mais 
crucial das formas de organização da sociedade civil no processo de geração, 
distribuição e apropriação do conhecimento e das inovações dele advindas. Redes de 
colaboração formadas por empresários, sindicatos, organizações comunitárias, 
instituições científicas e de informação são composições flexíveis de agentes da 
sociedade civil para uma nova articulação entre Estado e sociedade. Este é mais um 
aspecto do deslocamento dos espaços da administração pública (MACIEL, 1996, p. 
152).  

 

Neste contexto, é necessário que se formem comunidades voltadas à colaboração e a 

participação, ou seja, comunidades em que seus membros valorizem o trabalho em conjunto e 

o civismo, estando preparados para mudanças e tenham capacidade de criação e inovação 

(MARSHALL, 1998).  

Souza Filho (1999) salienta que políticas voltadas a ampliar a sinergia público-privada 

e a incentivar a ação conjunta, mesmo quando desenvolvidas no curto prazo, devem também 

ter como objetivo a promoção de mudanças culturais que permitam a formação de uma 

mentalidade democrática e colaborativa de forma sustentada. 

Segundo Silva (1993), a elaboração de políticas estratégicas de promoção de 

cooperação requer que os instrumentos de ação estejam voltados para os fatores sócio-
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culturais e o comportamento dos agentes. Este ponto de vista é reforçado por Molinas (1998) 

que observa que o sucesso dos processos de cooperação é condicionado pelas diversas 

características que compõem as relações entre os agentes envolvidos. Portanto, qualquer 

política pública que tenha como objetivo a promoção de estratégias colaborativas entre 

empresas não poderá deixar de considerar os fatores sócio-culturais que envolvem estes 

agentes e que, certamente afetarão os resultados planejados.  

A cooperação entre pequenas e médias empresas pode ser promovida pelo Estado 

através do suporte institucional. Na verdade, como destaca Souza Filho (1999), a percepção 

da viabilidade de campanhas conjuntas e a própria constituição de um projeto de cooperação 

entre as pequenas empresas depende, na maior parte dos casos, da atuação de um agente 

governamental.  As atribuições deste agente envolveriam funções como disseminar a idéia da 

colaboração, sintetizar, organizar e compatibilizar os interesses, definir e certificar padrões de 

produção e métodos de trabalho e promover, em conjunto com as empresas, campanhas de 

divulgação da marca. “Constitui-se, desta forma, em uma política de colaboração mútua entre 

o Estado e o setor privado, com ganhos de competitividade para ambos. O ponto chave desta 

estratégia está exatamente na sinergia entre estes dois lados” (SOUZA FILHO, 1999, p.19). 

 

2.6 O PROBLEMA DA RELAÇÃO AGENTE E PRINCIPAL 

 

Em associações, os sócios geralmente delegam decisões para um gestor que toma as 

decisões. Se não houvesse assimetria de informação e se o monitoramento das ações do gestor 

não envolvesse custos, os sócios de qualquer tipo de organização poderiam estar seguros de 

que seus administradores ou gestores estariam trabalhando com eficácia. Entretanto, para a 
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maioria das organizações o monitoramento é difícil e na maior parte das vezes custa caro. Em 

função dessa assimetria de informação podem surgir os problemas de relação agente e 

principal. 

Diz-se que existe um problema de relação agente e principal sempre que houver uma 

relação em que o bem-estar de uma pessoa ou de um grupo depende das ações de outra pessoa 

ou grupo. O agente é a pessoa que pratica a ação e o principal é a pessoa afetada pela ação 

tomada pelo agente. “O problema agente e principal está no fato de os administradores 

poderem procurar atingir seus próprios objetivos, mesmo que isso incorra na obtenção de 

lucros menores para os proprietários” (PINDYCK e RUBINFELD, p. 684, 1999).   

Dentro deste contexto, o administrador poderia estar mais preocupado com o aumento do 

volume de vendas do que com o lucro, pois, no exemplo apresentado por Pindyck e Rubinfeld 

(1999), o aumento no volume de vendas poderia proporcionar um maior fluxo de caixa que 

possibilitaria ao administrador desfrutar de maiores compensações. Outro enfoque sobre este 

problema apresentado pelos autores enfatiza a utilidade que o administrador pode obter não 

apenas em termos de ganhos ou benefícios econômicos, mas também em relação a prestígio 

ou respeito que recebe dos colegas de empresa e das pessoas envolvidas na organização. 

Existem algumas formas de limitar o problema agente e principal evitando que o 

administrador se desvie dos objetivos do proprietário. Em primeiro lugar, o proprietário pode 

reclamar com veemência quando percebe que o administrador não está se comportando de 

forma adequada e pode, até mesmo removê-lo e substituí-lo por outro administrador. Em 

segundo lugar, se existir uma grande demanda por administradores capazes de maximizar 

lucros, estes receberão remunerações maiores, o que poderá incentivar os demais 

administradores a atingirem o mesmo objetivo (PINDYCK e RUBINFELD, 1999). 

Entretanto, estas formas de evitar ou corrigir o problema agente e principal são bastante 

limitadas e imperfeitas. Por isso, é importante que os proprietários possam alterar o sistema de 
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incentivos de modo a evitar que os objetivos do administrador se distanciem dos objetivos do 

proprietário. 

Para ilustrar a forma como as alterações no sistema de incentivos podem ajudar a resolver 

ou minimizar o problema da relação agente e principal, Pindyck e Rubinfeld (1999), 

apresentam um exemplo prático que serve de base para a montagem da análise apresentada a 

seguir. Uma pequena empresa utiliza mão-de-obra e capital para produzir um determinado 

produto. Os proprietários têm interesse em maximizar lucro e precisam confiar em uma 

pessoa que administra o negócio. O desempenho deste administrador influencia na 

lucratividade da empresa e este nível de lucros depende também de fatores aleatórios como 

boas ou más condições de vendas, por exemplo. Por causa do alto custo de monitoramento, 

não é possível para os proprietários medir o empenho do administrador e assegurar que este 

estará proporcionando o melhor nível de lucratividade possível. 

O administrador pode ter um desempenho alto ou baixo e as condições de lucratividade 

dependerão do desempenho do administrador e dos fatores aleatórios comentados 

anteriormente. A TABELA 1 descreve tais circunstâncias. 

 

Más condições Boas condições 
Baixo empenho $10.000 $20.000 
Alto empenho $20.000 $40.000 

TABELA 1 – RELAÇÃO EMPENHO E LUCRATIVIDADE 
FONTE: adaptado de Pindyck e Rubinfeld, (1999). 
 

A TABELA 1 mostra que o administrador pode ter um empenho baixo que resultará 

em lucros de $10.000 sob más condições de vendas e em lucros de $20.000 sob boas 

condições de vendas. A tabela mostra também que se o administrador tem alto empenho, os 
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lucros serão de $20.000 sob más condições de vendas e de $40.000 se houverem boas 

condições de vendas. 

 As informações oferecidas pela TABELA 1 evidenciam o problema gerado pela 

existência de informação assimétrica, pois é difícil para os proprietários saber se o 

administrador teve alto ou baixo empenho quando o lucro da empresa foi de $20.000. 

Pode-se observar o problema tanto sob a perspectiva do administrador como dos 

proprietários. Sabe-se que, sendo um agente racional, é provável que o administrador esteja 

interessado em maximizar sua própria satisfação, mesmo que isso signifique lucros menores 

para os proprietários. O objetivo dos proprietários é maximizar lucro e, levando em 

consideração a incerteza em relação ao comportamento do administrador, eles podem fazer 

um contrato para remunerar o trabalho deste. Para garantir o melhor arranjo o contrato deverá 

estar baseado no resultado que pode ser mensurado, ou seja, o lucro, e não no grau de 

empenho do administrador, que já se constatou ser difícil de verificar. 

O melhor esquema de remuneração depende da natureza da produção, do grau de 

incerteza e dos objetivos tanto dos proprietários como dos administradores (PINDYCK e 

RUBINFELD, 1999). Assim, supondo que os proprietários ofereçam uma remuneração fixa 

para o administrador, este não teria nenhum incentivo para ter um nível de empenho mais 

elevado. Isto ocorreria porque o administrador não estaria compartilhando dos ganhos dos 

proprietários e, assim, qualquer que seja o seu nível de esforço sua remuneração não mudará.  

Pode-se concluir, portanto, que uma remuneração fixa eleva o risco de ocorrer um 

resultado ineficiente em termos de lucratividade. Assim, seria vantajoso tanto para os 

proprietários como para o administrador que o esquema de remuneração levasse em 

consideração o empenho produtivo deste último. 

Se os proprietários oferecem ao administrador um esquema de remuneração que o 

gratifique de acordo com os aumentos nos lucros, é provável que o administrador opte por 
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trabalhar com maior dedicação, empenhando-se ao máximo para elevar os lucros, já que lucro 

maior passa a significar remuneração também mais elevada.  

 

2.7 SÍNTESE DAS REDES DE COOPERAÇÃO COMO ESTRATÉGIA 
EMPRESARIAL 

 

A necessidade de formular estratégias para conquistar a preferência dos consumidores 

imposta pelas condições cada vez mais acirradas de competição, exige que os 

administradores, observadores e estudiosos das relações empresariais encontrem, a cada dia, 

novas formas de competir. As associações interempresariais e as redes de cooperação surgem 

como uma alternativa de competição para pequenas e médias empresas frente à estas 

crescentes exigências do mercado. 

 No entanto, por se tratar de um tipo de estratégia que envolve e que depende de 

diversas empresas diferentes, torna-se necessário compreender que o comportamento dos 

colaboradores desta estratégia estará sujeito às implicações inerentes a ação coletiva – 

descritas na seção 2.4. As dificuldades impostas por estas relações dentro de um grupo podem 

ser superadas através de mecanismos específicos que coíbem o comportamento indesejado ou 

pela existência de relações de confiança, ou seja, pela presença de capital social no grupo. 

 A possibilidade de estabelecer uma estratégia de competição comum e praticada em 

grupos reflete uma forma relativamente nova de encarar o mercado e as relações de 

competição apresentada na seção 2.2. A óptica da co-opetição evidencia que a forma 

tradicional de encarar as empresas em um mercado revela apenas meia verdade, ou seja, além 

de competidoras, as empresas podem ser colaboradoras umas das outras. Através deste 

raciocínio, compreende-se que para uma empresa ser bem sucedida no mundo dos negócios, 
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não basta apenas encarar e superar as forças competitivas impostas pelas demais empresas do 

mercado. É importante também aproveitar as oportunidades de alianças estratégicas que 

possibilitam maior eficiência e competitividade.  
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3 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REDEFORT 

 

O capítulo a seguir visa apresentar a forma como a rede de cooperação analisada no 

presente estudo - a Redefort de mercados - está estruturada, destacando os principais aspectos 

de sua criação e desenvolvimento. Para tanto, a análise será desenvolvida em três partes 

distintas. A primeira seção trata do projeto que deu origem a Redefort, o Projeto Redes de 

Cooperação. A segunda seção aborda a formação da Redefort apresentando sua constituição 

formal e destacando as regras de funcionamento e de participação na rede. Por fim, na última 

seção, se realiza uma análise do processo de negociação coletiva. 

 

3.1 O PROJETO REDES DE COOPERAÇÃO 

 

Um exemplo de ação estratégica do Estado no sentido de fomentar o desenvolvimento 

econômico é o Projeto Redes de Cooperação, baseado na cooperação interempresarial, do 

qual se originou a Redefort de mercados, foco central de análise da presente dissertação. Este 

projeto, desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais 

(SEDAI) do Estado do Rio Grande do Sul, no período compreendido entre os anos de 1999 e 

2001, tem como idéia central promover estratégias empresariais conjuntas, através do 

agrupamento de empresas com interesses comuns reunidas em uma entidade juridicamente 

estabelecida. 
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As justificativas para o desenvolvimento do projeto estão baseadas em uma série de 

questões levantadas pela própria SEDAI (1999) dentre as quais se encontram: as dificuldades 

de sobrevivência das empresas de pequeno porte, o que por si justifica o desenvolvimento de 

políticas específicas para o desenvolvimento das mesmas; a relevância da parceria entre setor 

público e a iniciativa privada na consecução de um projeto que sirva como efeito 

multiplicador de geração de desenvolvimento empresarial e regional; a importância da criação 

de formas de cooperação que sirvam como mecanismos de promoção de um melhor 

posicionamento de mercado paras os pequenos empreendimentos e, por fim, a possibilidade 

de crescimento destes negócios gerando melhor distribuição de renda e fomentando a geração 

de empregos no estado (SEDAI, 1999). Além disso, é importante salientar ainda que a 

formação de redes pode resultar em transformações mais profundas do meio social, uma vez 

que promove maior integração da comunidade e difusão do comportamento colaborativo, 

contribuindo, em última instância, para a criação e ampliação do estoque de capital social.  

Com o objetivo central de construir e implementar efetivamente redes de cooperação 

entre as pequenas e microempresas do estado, o Projeto Redes de Cooperação incluiu entre 

seus objetivos específicos o fomento e sensibilização da sociedade e, em especial dos 

empresários, quanto à auto-organização regional ou setorial como forma de ampliar a 

eficiência dos pequenos empreendimentos; a identificação das potenciais redes empresariais 

de cooperação; a prestação de suporte técnico para a formação e consolidação das possíveis 

redes de cooperação previamente identificadas, fornecendo, inclusive, capacitação dos 

gestores das empresas envolvidas para a adequada estruturação administrativa, gerencial e 

criação de oportunidades futuras. 

O plano de trabalho do projeto foi constituído de etapas distintas. Em uma primeira fase 

foi definido o plano de implementação e realizada a identificação das empresas potenciais. 

Esta fase englobou a identificação das possíveis redes, do público-alvo, o levantamento de 
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dados e a elaboração de diagnósticos das empresas consideradas potencialmente capazes de 

instituírem estratégias conjuntas.  

A segunda fase compreende a realização de seminários de sensibilização nas regiões 

onde houver demanda ou potencialidade para a formação de redes de cooperação, onde foram 

apresentados aos empresários locais os conceitos da idéia de cooperação, as iniciativas 

existentes e os benefícios que poderão ser gerados através deste tipo de estratégia. A fase 

posterior correspondeu à formação efetiva das redes, quando foi realizada a seleção e o 

enquadramento das empresas interessadas em participar do projeto e a estruturação formal das 

redes através da constituição legal da associação, definindo seu funcionamento, os direitos e 

deveres dos participantes, além da alocação de recursos humanos e financeiros para a 

instrumentalização da rede. 

O projeto incluiu ainda a realização de cursos de nivelamento gerencial com o objetivo 

de capacitar os empreendedores participantes das redes de cooperação constituídas, de modo a 

possibilitar a todos uma adequada capacidade de administração de seus negócios. Por fim, 

com o intuito de complementar as atividades realizadas durante a etapa de formação das redes 

e de garantir o adequado funcionamento das mesmas as empresas contam com um serviço de 

apoio, através de um consultor que orienta as ações, agindo na mediação dos conflitos e 

identificação das oportunidades futuras. Em síntese: 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o Projeto Redes de Cooperação foi estruturado em 
dois escopos de atuação. Em um escopo mais amplo, busca-se desenvolver uma cultura 
de cooperação, laços de confiança e respeito mútuo. No escopo mais pontual, fomenta-
se a competitividade de pequenas e médias empresas, por meio de políticas específicas 
de apoio a práticas colaborativas e estratégias conjuntas de ação. (VERSCHOORE 
FILHO, 1999, p.11). 
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3.2 A FORMAÇÃO DA REDEFORT 

 

A formação da Redefort de mercados originou-se de um programa desenvolvido em 

parceria entre a SEDAI e seis universidades do Rio Grande do Sul (UNISC, FEEVALE, UCS, 

UCPEL, UPF E UNIJUI) que objetiva o desenvolvimento econômico das suas regiões, 

através do fortalecimento das pequenas e médias empresas, cujo processo de efetivação da 

mesma obedeceu aos passos a seguir descritos (DOTTO, 2003): 

a) Reuniões onde os próprios empresários, com a mediação de um consultor, realizaram 

o diagnóstico do segmento, levantando seus pontos fortes e fracos. 

b) Conscientização de que as dificuldades eram comuns e que, com ações conjuntas as 

empresas sairiam fortalecidas e com melhoria de desempenho em vários itens como 

processo de produção, qualidade, marketing, compras e vendas.  

c) Criação de uma associação sem fins lucrativos, onde as empresas pertencentes à rede 

mantêm sua individualidade e algumas ações são efetuadas em conjunto.  

d) Explicação aos empresários da metodologia de trabalho em rede e da possibilidade de 

resolverem em conjunto problemas comuns, pela adoção do conceito de parceria ao 

invés de concorrência.  

e) Escolha do nome da associação e elaboração dos mecanismos legais, que são a Ata de 

Constituição, o Estatuto Social, o Regulamento Interno e o Código de Ética. Um 

protótipo desses mecanismos, com os principais itens eram apresentados pelo 

consultor para debate e efetuadas as alterações propostas pelos empresários. 
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f) Registro da Ata e do Estatuto Social no cartório competente e a seguir o 

encaminhamento da documentação para solicitação de CNPJ junto à Receita Federal. 

No momento da constituição e lavratura da ata aconteceu a escolha da primeira 

diretoria, composta por presidente, vice-presidente, 1º e 2º tesoureiros, 1º e 2º 

secretários, conselho fiscal e conselho de ética.  

g) Em um período de três meses, com reuniões semanais, foi elaborado o planejamento 

estratégico da nova rede. Ao mesmo tempo, os empresários participaram de um curso 

de nivelamento gerencial cujos conteúdos abordaram a gestão empresarial com temas 

relacionados a recursos humanos, marketing, planejamento, custos e questões jurídico-

tributárias.  

h) Nas reuniões de definição do planejamento estratégico foram listadas as seguintes 

estratégias: agregar qualidade com preços competitivos; reduzir custos; aumentar as 

vendas; viabilizar compras em conjunto; viabilizar formação de parcerias; conhecer 

melhor os consumidores e concorrentes; viabilizar a formação de uma empresa 

comercial; fortalecer a associação; efetivar contatos políticos; formar uma rede de 

informações; 

i) Para atender as estratégias listadas foram propostas várias ações, sendo algumas delas: 

pesquisa de mercado; inventário de máquinas e equipamentos; análise da possibilidade 

de investir em desenvolvimento tecnológico; cursos de qualidade; treinamento da 

equipe de atendimento e análise dos processos internos; negociação em conjunto com 

fornecedores; melhoria do processo produtivo; estudo de adequação de impostos; 

estruturação de um departamento de vendas conjunto; divulgação da marca; 

viabilização de compras em conjunto; sistematização de pontos fortes e pontos fracos 

dos associados e definição do que comercializar. 
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j) Foram listadas ainda as seguintes ações: definir fornecedores parceiros; definir 

clientes parceiros e estudar a melhor formatação de uma empresa comercial; agregar 

sócios qualificados; criar sistema eficaz de comunicação entre associados; estudar 

forma adequada de comprometimento e fazer lançamento da marca para clientes e 

fornecedores. 

k) Após a elaboração do planejamento estratégico foram constituídas as equipes de 

trabalho, fundamental para o comprometimento dos sócios com os resultados 

almejados. Sendo estas as equipes de marketing, negociação, desenvolvimento de 

parcerias e capacitação. A equipe de marketing começou imediatamente seus trabalhos 

fazendo contatos com agências de publicidade para a criação do logotipo e dos 

materiais necessários para o lançamento da marca para clientes e fornecedores. 

 Para tornar possível a compra, a venda e a utilização de serviços em comum, a rede 

constituiu uma empresa comercial que funciona como uma central de negócios, para 

divulgação da marca e para estar próxima dos consumidores. A sede principal está localizada 

na cidade de Novo Hamburgo, região metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul, atuando 

como um centro de atendimento a associados e consumidores. 

 Enfim, a Redefort de mercados é uma associação de lojas varejistas do setor de 

gêneros alimentícios em que cada uma destas lojas mantém a sua individualidade legal. Esta 

associação está presente em 40 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. A Rede é 

subdividida por regiões, sendo estas: Vale dos Sinos, Vale do Taquari, Região Noroeste, 

Pelotas e Rio Grande. 

 O objetivo principal da rede, conforme verificou-se nos parágrafos anteriores, é o 

fortalecimento dos varejistas associados através da cooperação, ou seja, através da união das 

lojas associadas torna-se possível alcançar algumas vantagens, igualmente descritas em 

parágrafo anterior, que individualmente seria mais difícil atingir. É interessante destacar que 
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as empresas associadas a Redefort, especialmente no caso do município de Rio Grande, não 

são concorrentes fortes entre si, ou seja, uma loja associada não “rouba” clientes de outra 

associada. Isto acontece em função da distância mínima de localização entre as lojas 

associadas. A própria constituição legal da Redefort evidencia esta preocupação como se verá 

a seguir. 

 

3.2.1 A CONSTITUIÇÃO LEGAL E AS REGRAS DA REDEFORT 

 

As atividades da Associação Gaúcha de Mercados (AGAME), conhecida pelo público 

pelo nome de Redefort de mercados são regidas por um Estatuto Social e um Regulamento 

Interno e pelo Código de Ética que determinam a formação, os objetivos, o modo de 

funcionamento da associação bem como as obrigações e direitos dos participantes ou 

associados. 

 Segundo o Estatuto Social da AGAME (2001), a Associação Gaúcha de Mercados 

constitui uma sociedade civil, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, com sede e 

Foro na cidade de Novo Hamburgo, estado o Rio Grande do Sul, que tem por objetivo a 

congregação dos integrantes do ramo de mercados varejistas, proporcionando-lhes melhores 

condições para o exercício de suas atividades comerciais e aprimoramento dos serviços 

prestados aos seus consumidores, sem qualquer finalidade lucrativa. 

 O Estatuto Social estabelece ainda que a Associação deverá: 

a) Representar suas associadas e afiliadas junto à pessoa jurídica de direito público e/ou 

privado, na intermediação de aquisição de mercadorias ou bens, convencionando 

prazos, preços e descontos em favor das mesmas; 

b) Repassar as suas associadas todas as obrigações assumidas perante os fornecedores 

nas mesmas condições originalmente assumidas; 
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c) Promover a unificação da classe comercial das associadas realizando campanha 

publicitária para majoração das vendas; 

d) Defender as associadas judicialmente ou extrajudicialmente, sendo que qualquer ação 

dependerá de aprovação em assembléia geral; 

e) Oferecer treinamento às associadas e a seus funcionários; 

f) Pesquisar no mercado e indicar as associadas empresas jurídicas e contábeis com os 

melhores preços e serviços. 

O Estatuto Social estabelece também como se compõe a associação, determinando que 

somente poderão ser admitidas como sócias as empresas ligadas ao ramo de mercados 

varejistas e que o quadro social será composto por um número limitado de sócias e será 

formado por duas categorias de sócias: as sócias fundadoras e as sócias admitidas. 

Os direitos das empresas associadas incluem aprovar a inclusão de novos associados, 

integrar a diretoria executiva da Central de Negócios, votar e ser votado e apresentar a 

diretoria executiva qualquer proposta que julgarem de interesse das associadas.  

Uma vez admitidas na Associação, as empresas devem respeitar as normas 

determinadas no Estatuto Social e no Regulamento Interno, caso contrário, poderão ser 

excluídas. A eliminação ou demissão das sócias somente se dá por deliberação da Assembléia 

Geral especialmente convocada para esta finalidade, por indicação da diretoria, quando 

qualquer das sócias desrespeitar as normas estabelecidas ou ainda por indicação por escrito da 

própria sócia. 

A AGAME conta ainda com um Regulamento Interno que estabelece as normas que 

complementam o Estatuto Social. Dentre estas normas destacam-se: 

a) A política de compra, venda e atendimento dos membros é definida pela AGAME, 

privilegiando o estabelecimento de parcerias, devendo ser cumprida pelas associadas. 

b) Todas as promoções deverão ser cumpridas em sua totalidade pelas associadas. 
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c) As aquisições de produtos e serviços pelas associadas serão realizadas somente de 

fornecedores previamente credenciados pela AGAME como parceiros fornecedores. 

d) Toda proposta de negociação recebida pela associada individualmente, de fornecedor 

credenciado ou não credenciado, deverá ser encaminhada a AGAME, a fim de garantir 

a unidade da associação. 

e) A operacionalização das compras conjuntas (faturamento, entrega das mercadorias e 

cobrança) se fará sempre que possível diretamente com as associadas, sendo a Central 

da Redefort apenas a administradora destas operações na execução dos pedidos e 

acompanhamento do atendimento. 

f) As associadas devem encaminhar à Central de Compras seus pedidos de mercadorias 

nos prazos e meios estipulados, sob pena de não serem atendidos nos respectivos 

pedidos. 

g) O não cumprimento ou o atraso de pagamento das associadas aos fornecedores nas 

operações de compra intermediadas pela Central da Redefort, será apreciado pela 

Diretoria da AGAME e passível de punição por ela determinada, até a possibilidade de 

exclusão da associação de acordo com as disposições do Estatuto Social. 

A admissão de novas associadas a Redefort obedece a uma série de normas estabelecidas 

no Regulamento Interno da AGAME, dentre as quais destacam-se: 

a) A admissão de novas associadas deve ser submetida à aprovação na Assembléia Geral. 

b) Toda proponente a associada deverá comprovar venda não inferior a R$15.000 (quinze 

mil reais) mensais e estabelecimento com, no mínimo, 100m2 (cem metros quadrados). 

c) A abertura de novas lojas ou admissão de novas associadas deve obedecer ao critério 

de zoneamento, sendo que distância mínima linear entre as lojas deve ser de 1000 

(mil) metros nos bairros e de 700 (setecentos) metros no centro das cidades de grande 

movimento. 
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d) A adesão de uma nova associada estabelecida em local cuja distância desobedeça aos 

parâmetros estabelecidos fica condicionada à aprovação por escrito das associadas 

envolvidas no zoneamento em questão. 

e) As associadas devem se adequar ao padrão de identidade visual da Associação em 

tempo determinado pela AGAME. 

Nota-se que na constituição da Redefort de mercados, foi dada uma atenção especial ao 

zoneamento das lojas associadas de modo a evitar a concorrência direta entre as associadas e 

os possíveis conflitos daí possam surgir. Este zoneamento torna mais fácil a cooperação entre 

as lojas, pois estas não competem diretamente pela mesma parcela da demanda.  Nas 

aglomerações urbanas os consumidores encontram-se distribuídos, segundo seus padrões de 

moradia, entre os diversos bairros do município e tem liberdade para transitar entre estes 

bairros e para escolher onde lhe é mais conveniente comprar.  

No caso dos pequenos e médios varejistas, o que se observa, na prática, é que a demanda 

deste tipo de estabelecimento é bastante “localizada”, ou seja, a maior parte de seus clientes 

são as pessoas que residem ou trabalham no bairro onde a loja está localizada. Por outro lado, 

observa-se também que estas pessoas residentes no bairro costumam realizar parte 

considerável de suas compras nos varejos próximos à sua residência7. Portanto, se houver um 

cuidado na seleção das lojas que participam da rede de cooperação de modo a evitar que 

competidores diretos (geralmente localizados significativamente próximos um do outro) 

integrem a mesma rede e a garantir que todos os associados possam se beneficiar (através do 

fortalecimento que a cooperação proporcionará) os possíveis conflitos estarão solucionados.  

Por outro lado, esta forma de evitar a concorrência direta pode limitar o número de lojas 

associadas à rede. Especialmente nos municípios onde a extensão territorial for pequena ou 

naqueles em houver concentração dos varejistas em determinados pontos da cidade, a 

________________________
7Os motivos para isso podem ser os mais diversos, incluindo questões como facilidade, menores gastos com 
transporte, preferência ou fidelidade, entre outros. 
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exigência de uma distância mínima entre as lojas associadas pode tornar pequeno o potencial 

de união do município. 

 

3.3 O FUNCIONAMENTO DA REDEFORT 

 

A Redefort possui hoje, 54 fornecedores-parceiros. Estes fornecedores são indústrias 

com as quais a Redefort mantém um contrato que estabelece que 3% do valor total das 

compras efetuadas pela Redefort junto a este fornecedor deverão ser revertidos para a própria 

rede. Do valor total deste volume de recursos, 70% é repassado à região geradora da receita e 

deverá ser utilizado como “verba de mídia”, ou seja, os recursos destinam-se à veiculação de 

campanhas publicitárias, geralmente de divulgação de ofertas e promoções de produtos 

encontrados em todas as associadas da Redefort para o mercado consumidor. 

 As compras a nível estadual são realizadas através do Website da Redefort, onde estão 

disponíveis diariamente a listagem de fornecedores, de produtos e seus respectivos preços. Os 

fornecedores cadastrados no site são os fornecedores-parceiros que estabelecem um preço 

específico para um volume mínimo de compras da Redefort. 

 As compras regionais acontecem de maneira diferente entre as regiões. Na região de 

Rio Grande as compras ficam a cargo do consultor contratado pelos associados. O consultor 

fica responsável por toda a parte operacional da Redefort em Rio Grande, desde a montagem 

das ofertas e promoções até a negociação com os fornecedores. No caso das compres da rede 

da região, o consultor faz o levantamento das necessidades de compra junto a cada um dos 

lojistas associados e com base neste volume de compras negocia com o fornecedor. É 
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interessante destacar que mesmo as compras feitas através do site são operacionalizadas pelo 

consultor em Rio Grande. Por opção dos próprios lojistas, o consultor quando faz o 

levantamento das necessidades de compras na região, já anota os pedidos a serem feitos pelo 

website e posteriormente os realiza em nome dos lojistas. 

 Quinzenalmente a Redefort estadual lança um mix de 10 produtos com preços 

promocionais e, cada uma das regiões, além dos itens da promoção estadual, lança mais 10 

produtos nesta condição. Estas promoções são divulgadas através de um “encarte”, ou seja, 

um folder ilustrado com a marca visual da Redefort, os produtos, preços e o nome das lojas 

associadas da região. No caso da rede da região de Rio Grande, além do folder, as promoções 

são divulgadas na rede de televisão local e em algumas rádios da cidade. 

 É exatamente neste ponto que se percebe um diferencial positivo da Redefort na região 

de Rio Grande em relação à outras regiões: em Rio Grande, é possível manter a divulgação 

das promoções da rede na televisão com custo relativamente mais barato do que nas demais 

regiões. Nesta cidade o custo de divulgação por este meio é 100% coberto pela verba de mídia 

disponível através das compras junto aos fornecedores-parceiros. 

 Outro diferencial de Rio Grande é o fato de que as lojas são bastante homogêneas 

tanto em relação ao tamanho, como demonstra a TABELA 2, como em relação à linha de 

produtos e ao perfil dos clientes. São nove lojas localizadas em dez diferentes bairros da 

cidade onde o nível de renda é semelhante. Essa homogeneidade facilita muito o sistema de 

compras conjuntas na medida em que o mix de produtos e as necessidades de estoque das 

lojas associadas tornam-se bastante semelhantes entre elas.  
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TABELA 2 – TAMANHO E LOCALIZAÇÃO DAS LOJAS ASSOCIADAS A REDEFORT 
RIO GRANDE 
 

NOME DA LOJA ASSOCIADA BAIRRO TAMANHO

Armazém Mendes Miguel C. Moreira 200m2

J.R. Mini Mercado Cassino 150m2

Mercearia Quase Tudo Parque Marinha 400m2

Mini Mercado Castelo Castelo Branco 200m2

Mini Mercado Crizel Vila Maria 400m2

Mini Mercado Mauá Cidade Nova 200m2

Mini Mercado Pereira São Miguel 150m2

Mini Mercado Popular Parque 300m2

Supermercado Alvorada  Vila da Quinta 300m2

FONTE: AGAME  

 

Percebe-se que na região de riograndina a estratégia de competição adotada pelos 

associados e, conseqüentemente pela Redefort Rio Grande, está centrada nos custos. 

Conforme analisado no capítulo 2, ao adotar uma estratégia de custos a empresa - e neste caso 

a Redefort Rio Grande - se empenhará em reduzir ao máximo os custos de modo a permitir 

que o preço oferecido ao consumidor seja o menor possível. Coma adoção desta estratégia o 

foco central das negociações da Redefort de Rio Grande é a minimização do preço de seus 

insumos, ou seja, dos produtos que serão revendidos ao consumidor. Assim, quanto menor o 

custo da aquisição do produto que será revendido, menor poderá ser o preço final de venda 

oferecido ao consumidor. As considerações com relação à qualidade dos produtos negociados 

e oferecidos aos clientes ficam condicionadas ao foco da estratégia adotada, ou seja, a 

minimização de custos.  

Embora a estratégia de competição da rede riograndina seja uma estratégia de preços, 

focada na redução de custos de aquisição dos produtos, existem providencias complementares 
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a esta estratégia: a principal delas é a divulgação das promoções da Redefort de Rio Grande 

na mídia local.  

 Apesar dos diferenciais positivos da Redefort de Rio Grande em relação a outras 

regiões, existem potenciais problemas de coordenação que podem reduzir a eficiência da 

Redefort e, conseqüentemente, o enfraquecimento da união em redes de cooperação como 

estratégia competitiva. Estes potenciais problemas de coordenação serão o foco central da 

análise desenvolvida no capítulo seguinte.  
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4 OS POTENCIAIS PROBLEMAS DE COORDENAÇÃO DA 
REDEFORT 

 

Tendo-se no capítulo anterior apresentado a estrutura organizacional da Redefort de 

mercados, destacando os principais aspectos de sua criação e funcionamento, no presente 

capítulo será desenvolvida uma análise dos potenciais problemas de coordenação que a 

Redefort vem enfrentando ou poderá enfrentar. 

 Os problemas potenciais foram identificados através de entrevistas realizadas junto aos 

empresários, proprietários e gerentes das lojas associadas a Redefort nos municípios de Rio 

Grande e de Novo Hamburgo, cidade sede da associação. As entrevistas seguiram um roteiro 

de questões idênticas para cada um dos entrevistados e, levaram em consideração os 

potenciais problemas das redes de cooperação, apresentadas no capítulo 2. 

 A construção da presente análise será estruturada de forma que, além de apresentar os 

principais problemas de coordenação e as razões pelas quais tais problemas ocorrem, ainda 

procura-se apontar as possíveis soluções para os mesmos.  

 

4.1 MIX DE PRODUTOS 

 

4.1.1 DIFERENÇAS DE CONSUMO REGIONAIS E DE LOCALIZAÇÃO 

 

Existem diferenças importantes nos hábitos de consumo das diferentes regiões, 

cidades ou, até mesmo, bairros. Em alguns casos, uma determinada marca ou produto 
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específico possui ampla aceitação em um bairro ou em uma região, representando um 

significativo volume de vendas nos mercados aí localizados, mas não obtém o mesmo sucesso 

em outras regiões ou bairros.  

 Estas diferenças representam um problema de coordenação significativo, uma vez que 

para negociar conjuntamente na Redefort é necessário um grau mínimo de uniformidade ou 

homogeneidade entre as necessidades de compras das várias lojas que participam da 

negociação. Por exemplo, se a rede inicia um processo de negociação de um determinado 

produto que vende extremamente bem nas lojas associadas do interior do estado, mas não tem 

boa aceitação na região metropolitana, ou ainda este produto tem boa aceitação em lojas de 

apenas alguns bairros e não em outros, a tendência é que as lojas que não esperam ter boas 

vendas do produto, não queiram adquiri-lo, o que pode ser prejudicial para a negociação, pois 

o volume negociado será menor, tornando o resultado da ação do grupo menos eficiente. Este 

tipo de problema remete à análise de Olson (1999), segundo a qual para que a ação coletiva 

tenha sucesso é necessário que o interesse coletivo reflita o interesse individual, pois caso 

alguns participantes da rede tenham razões para acreditar que a negociação conjunta produzirá 

resultados que diferem de seus interesses individuais, provavelmente se retirariam da 

negociação e o resultado seria subótimo.  

 Essas observações explicam porque existem diferenças significativas no mix de 

produtos oferecidos nas diferentes lojas associadas. Alguns associados da Redefort possuem 

lojas completas, incluindo setores de açougue, fiambreria, padaria e hortifrutigranjeiros que 

inexistem em outras lojas associadas. A consideração a ser feita, neste caso, diz respeito às 

limitações nas possibilidades de negociação conjunta que essa condição impõe. Se algumas 

lojas participantes da rede não possuem estes setores, existe uma limitação para a negociação 

uma vez que elas não participarão da compra conjunta destes produtos caso estes venham a 

ser negociados.  
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 Há duas implicações a serem consideradas neste caso: se a negociação destes produtos 

for feita mesmo sem a participação das lojas que não os comercializam, pode-se esperar que o 

resultado em termos de preços e prazos seja melhor do que se a negociação fosse realizada 

individualmente por cada loja. Entretanto, provavelmente esse resultado será menos vantajoso 

do que se todas, ou pelo menos a maioria das associadas da rede tivessem condições de 

participar. 

 Assim, torna-se necessário que a Redefort possua instrumentos para conciliar os 

interesses individuais de forma a reduzir os problemas de coordenação que se originam das 

diferenças no mix de produtos e deve procurar promover além de melhorias nas lojas de suas 

associadas, também a ampliação das lojas que ainda não possuem um mix completo de 

produtos. 

 

4.2 TAMANHO DAS LOJAS ASSOCIADAS 

Entre as diversas lojas associadas da Redefort no estado há pontos de venda de 

tamanhos bastante variados. Existem lojas de médio porte e pequenas lojas, bem menores e 

com volume de venda significativamente diferente, o que pode gerar problemas referentes à 

coordenação da necessidade de estoque de cada associada. É fácil perceber que as lojas 

menores demandarão um volume de compras relativamente menor do que as lojas de maior 

porte. Se, por exemplo, existir uma quota mínima de compras de um determinado produto 

através da Redefort, as lojas menores correrão o risco de não conseguir atingir esta quota 

mínima. Pode ocorrer que esta quota seja grande demais em relação às necessidades de 

estoque destas pequenas lojas. Além disso, se as lojas associadas são de porte diferentes 
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poderá ocorrer problemas de coordenação em relação à freqüência das compras, uma vez que 

pode-se esperar que as lojas de menor porte possam ter necessidades de compras com 

freqüência diferenciada em relação às lojas maiores.  

 A implicação imediata destas situações é que a negociação poderá não ter o resultado 

mais satisfatório possível, uma vez que as lojas com menores necessidades de estoque 

tenderão a comprar um volume menor de produtos ou, em um caso extremo, não participar da 

compra. Novamente faz-se necessário recordar a abordagem de Olson (1999): para que a ação 

coletiva obtenha êxito é necessário que a ação coletiva reflita o interesse individual, pois caso 

alguns participantes do grupo – e neste caso específico, da rede – tenham razões para acreditar 

que a ação coletiva produzirá resultados que diferem de seus interesses individuais, 

provavelmente não participariam da ação e o resultado seria subótimo.  

 No longo prazo pode-se esperar que as melhorias nas condições competitivas e na 

relação de custos, promovidas pela participação destas pequenas lojas na rede, tenham como 

resultado a ampliação dos negócios superando assim este problema.  

 No caso específico da Redefort de Rio Grande as diferenças no tamanho das lojas 

associadas e de suas necessidades de estoque não costumam gerar problemas sérios que 

venham a prejudicar o resultado da ação coletiva. Nas entrevistas realizadas com os 

empresários participantes da Redefort em Rio Grande, verificou-se que seis entre os nove 

entrevistados relataram que não existem dificuldades quanto à negociação ou aquisição de 

mercadorias em conjunto com as demais lojas da Redefort do município, restando, portanto, 

apenas três lojistas que apontaram a existência deste tipo de problema. Sendo que as seis lojas 

em que este tipo de problema de coordenação não é percebido têm porte semelhante. 

 O que ocorre neste município é que as lojas associadas são relativamente homogêneas 

em porte, tendo necessidades de estoque também semelhantes. Assim, tendo as associadas 

condições e necessidades semelhantes em termos de compras, os potenciais problemas de 
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coordenação referentes à diferenças de tamanho ou porte das associadas ficam minimizados, 

não prejudicando o sucesso da ação coletiva. 

 

4.3 PREVISIBILIDADE DA NEGOCIAÇÃO 

 

Atualmente as associadas da Redefort fazem parte de suas compras através da rede, 

em Rio Grande contando com a intermediação do consultor contratado pelos lojistas, e parte 

individualmente, negociando cada uma diretamente com os fornecedores. Pode ocorrer um 

problema de coordenação entre as associadas caso não exista uma previsibilidade das 

negociações futuras (mesmo de curto prazo) da Redefort.  

 Se, por exemplo, uma determinada loja associada tem a necessidade de se reabastecer 

de um produto específico e não tem informação de que este produto entrará em negociação 

pela rede dentro dos próximos dias, pode ocorrer que esta associada, encontrando condições 

de negociação individual satisfatória para ela, compre o produto, satisfazendo plenamente sua 

necessidade de estoque por uma ou mais semanas. Se o mesmo produto entrar em negociação 

pela Redefort neste período, provavelmente a associada em questão não terá a necessidade de 

adquiri-lo, uma vez que já efetuou a compra desse produto e, portanto, já satisfez sua 

necessidade de estoque para o próximo período.  

 Este tipo de situação pode tornar o resultado da negociação coletiva subótimo. Além 

disso, há uma implicação deste tipo de situação que pode ser ainda mais grave: se negociado o 

produto pela rede com um preço de custo menor do que a associada o adquiriu e o mesmo 

entrar em promoção veiculada na mídia pela Redefort, a associada deverá acompanhar a 

promoção arcando com os possíveis prejuízos ou redução de receita que esta situação possa 
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lhe proporcionar. Este tipo de problema de coordenação foi relatado por três lojistas 

entrevistados.  

 

4.4 PROBLEMA DA RELAÇÃO AGENTE E PRINCIPAL 

 

O processo de negociação da Redefort em Rio Grande é intermediado por um consultor 

contratado pelos próprios associados. Esta é uma situação em que podem surgir problemas de 

agente e principal. No capítulo 2 observou-se que este tipo de problema surge sempre que 

houver assimetria de informação em uma relação em que o bem estar de um indivíduo ou de 

um grupo depende das ações de outro indivíduo ou grupo onde o agente é o indivíduo que 

pratica as ações e o principal é a parte afetada por estas ações. (PINDYCK e RUBINFELD, 

1999).   

No caso da Redefort, o agente seria o intermediador das negociações, ou seja, o 

consultor, e o principal, seriam as empresas associadas à rede.  O problema de relação agente 

e principal poderia surgir caso o negociador contratado pelos lojistas não se esforce o 

suficiente para obter a melhor negociação possível com os fornecedores. Outra forma pela 

qual poderia se manifestar o mesmo problema seria o caso de o agente, ou seja, o negociador 

contratado, estabelecer acordos com os fornecedores para obter vantagens pessoais.  

Para tentar contornar tais problemas seria desejável que os associados tivessem meios 

de monitorar o comportamento do negociador. Entretanto, este monitoramento poderá 

envolver custos elevados, uma vez que, pode ser complexo encontrar uma forma de 

monitoramento que garanta um comportamento ideal por parte do agente, já que dificilmente 

será possível monitorar todas as suas ações.  
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Uma segunda alternativa para tentar evitar o surgimento do problema de agente e 

principal seria estabelecer um sistema de incentivos que garantisse o comportamento 

adequado do consultor contratado. Para tanto, os lojistas poderiam oferecer ao consultor um 

esquema de remuneração que o incentivasse a buscar o melhor resultado em termos de 

lucratividade para os associados da Redefort Rio Grande. Conforme observado no capítulo 3, 

um sistema de remuneração que contemple os resultados em termos de lucratividade para o 

principal pode ser eficiente no sentido de evitar ou minimizar a ocorrência do problema da 

relação agente e principal.  

No atual sistema o consultor tem remuneração fixa. A despesa gerada pelo pagamento 

do salário do consultor contratado é dividida igualmente entre os lojistas participantes da 

Redefort. Neste sistema de remuneração fixa podem surgir os problemas já descritos no 

capítulo 2 em relação ao comportamento de agente e principal. Portanto, seria interessante que 

a Redefort de Rio Grande – caso esteja interessada em permanecer trabalhando segundo esse 

esquema de intermediação das negociações através de um consultor – adotasse um sistema de 

remuneração que reduza a probabilidade de ocorrência do problema agente e principal. 

O esquema de remuneração adequado deve contemplar, conforme visto anteriormente, 

as variações na lucratividade da empresa, ou seja, das empresas da Redefort, recompensando 

o administrador, neste caso o consultor, pelos acréscimos no lucro que ele conquistar. Dessa 

forma, espera-se estar extraindo o maior empenho possível do consultor em seu trabalho. 

Entretanto, é necessário reconhecer que a operacionalização deste esquema seria 

relativamente difícil, uma vez que o principal não é apenas uma empresa e sim composto de 

dez empresas diferentes. A dificuldade residiria no fato de ser necessário conhecer o nível de 

lucros de cada uma destas empresas, o que pode envolver custos adicionais, já que nem todas 

calculam com exatidão seu lucro bruto ou lucro líquido e, além disso, os empresários podem 

não estar dispostos a revelar essa informação.  
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Outra dificuldade seria a seguinte: o consultor é contratado para trabalhar para a 

Redefort de Rio Grande e, portanto, para as dez diferentes associadas, que dividirão o 

pagamento da remuneração do consultor. Supondo que a associação adote um esquema de 

remuneração que gratifique o consultor pelo aumento de lucros da associação como um todo; 

e que esse aumento de lucros deva ser calculado obtendo-se a média dos lucros das empresas 

associadas; poderiam surgir questões como: todos devem contribuir com a mesma quantia em 

dinheiro para o pagamento do consultor? Não seria mais justo que as associadas que tiveram 

aumentos de lucros maiores contribuíssem com uma parcela proporcionalmente maior? Se 

uma determinada associada não teve aumento de lucros, ainda assim deverá contribuir? 

 É evidente que estas e outras questões poderiam ser previstas em um contrato firmado 

entre as associadas da Redefort e que este contrato pode envolver custos, entretanto, se estes 

custos forem menores do que o prejuízo causado pelos problemas de relação agente e 

principal valeria a pena o estabelecimento de tal contrato. 

 Uma dificuldade adicional, e talvez ainda maior, para a adoção de um sistema de 

remuneração deste tipo diz respeito ao próprio aumento de lucros das empresas associadas. 

Este aumento dos lucros pode ocorrer independentemente do maior ou menor empenho do 

consultor porque uma variação nos lucros das empresas pode não estar relacionada ao fato de 

esta estar associada à Redefort. Na verdade, apenas uma parte das negociações de cada 

associada é realizada através da Redefort. Existe ainda um volume de negociação significativo 

realizado independentemente da rede ou de qualquer outra empresa parceira. Assim, a 

condução dos negócios de cada associada mantém certo nível de independência em relação à 

Redefort de modo que a empresa poderá estar adotando sistemas de gestão, desenvolvimento 

de competências ou estratégias de competição paralelas à associação, que poderão também 

estar influenciando positivamente seus lucros. Fica claro, portanto, que um aumento de lucros 
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pode ocorrer em qualquer das lojas associadas à Redefort mesmo sem ter qualquer relação 

com as ações da rede.  

 Uma segunda forma de tentar evitar o surgimento dos problemas da relação agente e 

principal seria estabelecer um esquema de remuneração associado ao cumprimento de metas 

de redução de preços na negociação realizada pelo consultor. Assim, quanto mais eficiente 

fosse a negociação por ele realizada, ou seja, quanto menores fossem os preços de compra por 

ele conquistados, maior seria a sua remuneração. No entanto, este esquema também pode ser 

complexo de operacionalizar. Devemos considerar que os preços dos produtos sofrem 

variações que independem do comportamento do negociador. Essas variações podem estar 

ligadas a uma série de fatores, tais como, escassez, sazonalidade de alguns gêneros, um 

processo inflacionário em andamento, entre outros.  

 É necessário considerar que, se o negociador não estiver obtendo melhorias nos preços 

negociados, isto pode estar ocorrendo não por negligencia ou baixo desempenho do mesmo e 

sim por que os preços podem estar sofrendo pressões de alta originadas pelos fatores já 

citados. A implicação imediata dessa situação é a redução da motivação para o trabalho do 

negociador, uma vez que mesmo que este exerça seu melhor desempenho, não estará 

melhorando sua remuneração e, ao mesmo tempo, poderá não estar recebendo o devido 

reconhecimento de seu desempenho pelos associados.   

 Pode-se encontrar ainda uma terceira solução para reduzir a probabilidade de 

ocorrência do problema agente e principal: mudar a forma como são realizadas as 

negociações. A forma alternativa seria os próprios lojistas, ou um grupo destacado destes 

serem os intermediadores das negociações com os fornecedores. Neste caso, com a totalidade 

dos lojistas ou com pelo menos um grupo maior (e não mais apenas uma pessoa) participando 

das rodadas de negociação, fica reduzida a possibilidade de o agente – que agora é 
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representado por um grupo maior de pessoas diretamente interessadas no resultado da 

negociação – tomar atitudes que venham a reduzir o ganho do principal.  

Na verdade, esta alternativa reduz o risco da relação agente e principal porque muda a 

própria definição de quem é o agente e quem é o principal. Neste caso os agentes seriam o 

próprio grupo ou parte do grupo que representa o principal.  

É evidente que esta é uma alternativa que também envolve custos, especialmente custos 

de transação, uma vez que aumenta o tamanho do grupo, ou seja, o número de indivíduos 

envolvidos nas transações torna-se maior, o que pode gerar conflitos que antes não existiam e 

que terão de ser superados para garantir o sucesso da ação coletiva. Além desse custo de 

transação, surgirá também outro tipo de custo associado ao tempo que os empresários 

envolvidos. 

Faz-se importante destacar ainda que a assimetria de informação no caso da Redefort 

não é muito grande uma vez que os proprietários ou administradores das lojas associadas 

conhecem o mercado em que atuam. Todas as lojas associadas fazem parte de suas compras 

individualmente o que mantém os gestores das mesmas atualizados em relação aos preços e 

condições de mercado, reduzindo a possibilidade de serem prejudicados pelo agente. Além 

disso, quando o consultor fornece a listagem de preços dos produtos em negociação aos 

associados, estes podem fazer um levantamento de preços dos mesmos produtos junto aos 

seus fornecedores, verificando assim, o desempenho da negociação realizada pelo consultor. 

Para que seja viável a implementação desta forma alternativa de negociação será 

necessário que haja um mínimo de consenso entre os participantes da Redefort, de modo que 

os problemas possam ser superados. Por outro lado, deve-se compreender que este pode não 

ser necessariamente o melhor caminho para o caso da Redefort em Rio Grande, pois é 

unânime entre os lojistas associados desta cidade que existe confiança entre os membros do 
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grupo e destes em relação ao intermediador contratado. Esta relação de confiança remete à 

análise de Putnam (1996), indicando a presença de capital social no grupo. 

 

4.5 PARTICIPAÇÃO E ENVOLVIMENTO EFETIVO NA REDEFORT 

 

Na análise dos dados primários levantados através das entrevistas realizadas com os 

proprietários e/ou gerentes das lojas associadas verificou-se que existem diferentes opiniões à 

respeito da participação na Redefort e, conseqüentemente, diferentes níveis de envolvimento, 

participação e até mesmo cumprimento das regras de participação na rede. Para exemplificar, 

pode-se citar dentre as regras de participação da rede a padronização visual das lojas 

associadas. Entretanto, não foi difícil encontrar associadas que ainda não se adequaram a esta 

que é uma das regras mais simples de ser implementada.  

 Mais grave do que a não padronização é a situação das compras compartilhadas. Cada 

vez que as associadas compram conjuntamente a Redefort é fortalecida uma vez que aumenta 

a verba de mídia e, ainda mais importante, aumenta a importância da rede como cliente dos 

atacadistas e distribuidores. Mas, conforme relatado pelos próprios lojistas nas entrevistas 

realizadas, é possível negociar preços mais atrativos individualmente, ou seja, fora da 

Redefort8. Isto significa que se o lojista obtém melhor negociação individualmente para o 

mesmo tipo de produto é provável que ele preferirá efetuar a compra de maneira individual, 

deixando de comprar o produto similar negociado pela Redefort e, conseqüentemente, 

deixando contribuir para fortalecer a associação. 

 É interessante destacar que o fato de os lojistas encontrarem condições de preço ou 

prazos mais favoráveis individualmente pode estar relacionado a dois tipos de fatores. Em 

_________________________
8Dos nove lojistas entrevistados, oito deles afirmaram que é possível negociar preços melhores 
individualmente. 
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primeiro lugar, esta é uma situação que pode ter relação com o problema de agente e 

principal, pois o agente, ou seja, o negociador contratado pelos lojistas, pode não estar 

oferecendo o seu maior empenho, ou até mesmo pode não possuir habilidade como 

negociador, de modo que o resultado da negociação feita por ele – em nome da rede como um 

todo – é inferior ao resultado conquistado por um lojista individualmente. Neste caso, seria 

necessário modificar o sistema de incentivos para corrigir o problema de agente e principal 

ou, no caso de se constatar a falta de habilidade do negociador, substituí-lo. Assim, é provável 

que, com o maior empenho do consultor nas negociações – conquistado através de um sistema 

de incentivo mais eficiente – o resultado obtido seria o melhor possível, sendo difícil um 

lojista individualmente extrair melhor preço ou prazo. Com esta correção, não haverá motivos 

para que os lojistas adquiram o produto fora da Redefort. 

 O segundo fator diz respeito ao produto propriamente dito, ou mais especificamente, 

às diferentes marcas de produtos negociadas. Para exemplificar, admita-se que um produto 

específico da marca “X” entre em negociação pela Redefort e que sob as condições de melhor 

negociação e empenho possível o consultor obteve um determinado preço e prazo para a 

aquisição do produto por todos os lojistas associados.  Paralelamente, um dos lojistas pode 

estar negociando o mesmo produto porém este é de marca “Y” e possui características de 

qualidade e aceitação pelo consumidor similares aos encontrados a marca “X”. É possível que 

o lojista individualmente consiga extrair um preço ou prazo melhor para o produto de marca 

diferente. Tendo este produto as mesmas características daquele que foi negociado pela 

Redefort, o lojista poderá concluir que as vendas poderão ser semelhantes ou até mesmo 

maiores em função deste produto ter o preço mais baixo. Ou ainda que sendo o produto da 

marca “Y” muito semelhante ao da marca “X” em qualidade, porém com custo mais baixo, 

será possível alcançar um aumento na sua margem de lucro vendendo o produto “Y” pelo 

mesmo preço que ele teria de vender o produto “X”.   
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 Neste caso, a solução do problema revela-se complexa, pois uma das características da 

a Redefort é a manutenção da individualidade das associadas de modo que mesmo que a 

associação estabelecesse a marca de cada produto trabalhado, as associadas não 

necessariamente seriam obrigadas a acatar, já que parte de suas compras pode ser feita de 

modo independente da rede.  

 No longo prazo, se a integração das associadas progredir o bastante para que haja uma 

padronização dos produtos oferecidos em cada uma das lojas da Redefort, esse problema em 

relação às marcas dos produtos tenderá a desaparecer. Porém, no curto prazo, e no atual 

estado de integração entre as lojas associadas, é provável que esta dificuldade ocorra.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

Indubitavelmente, as recentes transformações ocorridas no contexto nacional 

trouxeram admiráveis modificações nas estratégias tradicionais de competição entre empresas 

de todos portes e de todos os ramos. Os administradores ou formuladores de estratégias 

competitivas, que antes enfrentavam estruturas de mercados fechadas, com pouca mobilidade 

de fatores e uma certa lentidão na evolução tecnológica, deparam-se hoje com desafios 

inteiramente diferentes dos enfrentados no passado por suas empresas. Assim como a 

estrutura do mercado mudou – e muda constantemente – os consumidores e a concorrência 

também têm agido de forma diferente. O consumidor, frente a inúmeras opções de escolha, 

tornou-se mais exigente e a concorrência, tem se mostrado a cada dia maior e mais ousada. 

Tendo em vista a exigência crescente do mercado consumidor e a concorrência cada 

vez mais acirrada, no início de 2001, através do Projeto Redes de Cooperação da SEDAI, 

órgão do governo do estado do Rio Grande do Sul, iniciou-se a formação de uma nova 

associação, baseada na relação de cooperação e confiança mútua entre os associados. A união 

de diversas empresas de pequeno porte do ramo de varejo alimentício resultou na criação de 

uma associação com uma bandeira única: Mercados Redefort. 

 A análise desenvolvida no presente trabalho levou em consideração os diversos 

aspectos da Redefort, procurando evidenciar que a associação em redes de cooperação pode 

ser uma alternativa interessante para empresas em busca de ganhos de competitividade. Além 

disso, evidencia-se também que apesar das diversas vantagens competitivas alcançadas pelas 

empresas associadas a Redefort, ainda existem problemas de coordenação presentes na 
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associação que precisam ser resolvidos para que o resultado da estratégia de competição via 

cooperação seja o melhor possível. 

 A análise desenvolvida neste trabalho centrou-se principalmente na estrutura interna 

da Redefort. Portanto, a estrutura concorrencial no ramo de mercados varejistas e 

supermercados, bem como interação dos associados e da própria Redefort com os 

concorrentes não foi abordada. Certamente uma sugestão interessante é desenvolver este tipo 

de abordagem em um trabalho posterior, ampliando o campo de análise à respeito de 

estruturas de mercado e de redes de cooperação como estratégia empresarial.        

 Na revisão sobre estratégia realizada no segundo capítulo, destacou-se a análise das 

forças competitivas segundo a qual a competitividade de um setor é dependente da ação de 

fatores exógenos ao setor (PORTER, 1999). O primeiro destes fatores é a ameaça de novos 

entrantes, que tende a ser mais fraca à medida que existirem fortes barreiras à entrada no 

setor.  

Observou-se que no setor de pequenos mercados varejistas de gêneros alimentícios, 

não existem barreiras a entrada fortes o suficiente para impedir ou desestimular a entrada  de 

novos concorrentes, sendo, portanto, a ameaça de novos entrantes bastante forte. Admitindo-

se que este é um ramo de mercado em que a concorrência costuma ser bastante acirrada – já 

que além da concorrência de outras empresas de pequeno e médio porte existe ainda a 

concorrência dos grandes supermercados ou hipermercados – justifica-se a preocupação com 

a formulação de estratégias que objetivam o ganho de eficiência e competitividade. 

A força competitiva dos produtos e, neste caso, serviços substitutos, também é 

importante em termos de competitividade uma vez que tem a capacidade de limitar a 

lucratividade da empresa. Conforme salientado, a concorrência neste ramo de mercado é 

grande, portanto, o consumidor tem à disposição uma série de opções dentre as quais poderá 

escolher. Isto significa que uma empresa operando neste mercado enfrentará a concorrência 
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de diversos substitutos, que podem ser os demais pequenos e médios varejistas e também 

empresas maiores como os supermercados convencionais e hipermercados. Se a empresa em 

questão não se esforçar para alcançar vantagens competitivas e conquistar a preferência dos 

consumidores, é provável que venha a sofrer conseqüências em termos de perda de lucros.  

Os demais fatores que exercem pressão competitiva sobre um setor são o poder de 

negociação de fornecedores e de clientes. No caso dos pequenos mercados varejistas, um 

fornecedor tem mais poder quando trata com um pequeno varejista isoladamente do que 

quando vários varejistas negociam em conjunto. Isto ocorre porque, geralmente os 

fornecedores deste tipo de mercado são maiores que seus compradores. Assim, um pequeno 

varejista isoladamente não soma um volume de compras grande o suficiente para ser 

considerado essencial para os negócios de um fornecedor, o que reduz o poder de barganha da 

empresa. Mas quando se somam as compras de vários pequenos varejos, o volume de 

compras passa a ser significativo para o fornecedor e este deseja conquistar a venda deste 

volume. Deste modo, a associação de diversas pequenas empresas é capaz de aumentar o 

poder de barganha das mesmas, reduzindo a força competitiva exercida pelo poder dos 

fornecedores. 

 O reconhecimento da influência de cada uma das forças sobre o setor é importante 

para a empresa escolher com mais clareza a estratégia adequada para enfrentar a concorrência 

e garantir sua lucratividade.  Através dessa análise começam a se evidenciar as vantagens que 

as empresas podem alcançar ao unirem-se em relações cooperativas, pois diante das forças 

competitivas a associação gera vantagens de diversas formas: (a) aumenta o poder de 

barganha junto aos fornecedores, sendo importante, portanto, em relação à força competitiva 

dos fornecedores; (b) fortalece a imagem e a estrutura das empresas associadas, ajudando a 

superar a força competitiva de concorrentes – substitutos – e novos entrantes; e (c) agrega 



98

vantagens de escala, reduzindo custos, o que vem a ser extremamente importante na conquista 

de uma fatia maior de mercado.  

A abordagem da co-opetição apresentada na seção 2.2, corrobora com esta visão, pois 

segundo esta abordagem, quando o objetivo é criar valor os negócios podem ser conduzidos 

de forma cooperativa e quando o negócio é capturar valor, vale a concorrência. 

Ao participar de uma rede de cooperação como a Redefort, uma empresa que antes era 

apenas concorrente passa a ser um complementador, uma vez que a cooperação 

interempresarial proporcionará benefícios para os consumidores que antes não eram possíveis. 

Embora os clientes de uma empresa associada não adquiram produtos ou serviços diretamente 

do complementador – e não é este o objetivo – ele será beneficiado de forma indireta pela 

associação entre a empresa da qual ele é cliente com outras empresas. Sabe-se que o 

consumidor procurará àquela empresa que lhe proporcione maior excedente e que a 

participação da empresa na Redefort a tornará mais competitiva, dessa forma, os 

consumidores valorizarão mais o produto oferecido pela empresa quando ela participa da rede 

de cooperação. Logo, pode-se concluir que o ganho de competitividade proporcionado pela 

Redefort à empresa servirá como arma na batalha pela preferência dos consumidores.  

Além disso, para os fornecedores também passa a ser mais vantajoso atender a várias 

empresas do que apenas uma isoladamente. Assim, a participação na Redefort proporciona 

uma ampliação das possibilidades de fornecimento a disposição da empresa. Para alguns 

fornecedores, atender cada uma das empresas – hoje associadas – de maneira individualizada 

implica em custos de logística mais elevados do que atender a estas empresas conjuntamente. 

Deste modo, se as empresas se associam e passam a comprar conjuntamente, os fornecedores 

também alcançam vantagens. É dentro dessa lógica que se formou a parceria entre a Redefort 

e os 59 fornecedores-parceiros. 
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Vantagens para a empresa associada a Redefort em termos de redução de custos foram 

evidenciadas ao longo do trabalho. A padronização das lojas em torno da marca Redefort 

agregou vantagens em termos de custos, uma vez que a aquisição de equipamentos, 

uniformes, embalagens e outros materiais de trabalho se tornou mais barata em função do 

compartilhamento da compra dos mesmos.  

Além do compartilhamento dos custos de materiais de trabalho, a associação ainda 

reduz custos com marketing. Na verdade, em relação ao marketing, as vantagens 

proporcionadas pela Redefort vão além da redução de custos, pois o compartilhamento de 

propaganda permitiu aos associados melhorar significativamente o marketing de suas 

empresas. Antes de associarem-se a Redefort, apenas algumas empresas faziam propaganda e, 

após unirem-se a Redefort todas as empresas têm oportunidade de melhorar suas áreas de 

marketing com custos mais baixos. Para as associadas de Rio Grande, em especial, as 

melhorias nesta área foram significativas uma vez que 100% do custo de propaganda da 

Redefort no município é financiado pela “verba de mídia” oriunda do contrato de parceria 

estabelecido com os fornecedores-parceiros. Este é um dos pontos mais ressaltado pelos 

empresários associados como um diferencial competitivo importante. 

 Outra melhoria importante proporcionada pela Redefort às empresas associadas foi o 

aumento do poder de barganha junto a fornecedores, possibilitando a obtenção de produtos 

com preços e prazos mais vantajosos. Os pedidos de produtos são feitos conjuntamente, mas o 

pagamento é individualizado. Este sistema de negociação permite um aumento no poder de 

barganha das empresas associadas, pois ao negociar com um fabricante ou distribuidor a 

Redefort age como se fosse uma única empresa, negociando o preço e o prazo de pagamento 

para uma quantidade do produto que corresponde aos pedidos de todas as associadas. É no 

momento do pagamento e da entrega do produto que a transação passa a ser individualizada. 

A nota fiscal é emitida com os preços e prazos negociados pela Redefort para cada uma das 
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lojas associadas separadamente e a entrega também é individualizada sendo realizada em cada 

uma das respectivas lojas. 

Além dessas vantagens de custos, a Redefort tem o potencial de agregar também 

melhorias nos serviços oferecidos aos clientes por suas associadas. Agindo conjuntamente, as 

empresas associadas poderão investir em treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e de 

setores de suas lojas, agregando qualidade ao atendimento ao consumidor, o que pode se 

tornar um diferencial competitivo interessante. 

Um ponto interessante e um pouco mais subjetivo percebido por alguns associados da 

Redefort é a geração de reputação. As melhorias alcançadas pelas empresas após o ingresso 

na rede, têm gerado uma transmissão informal entre clientes da reputação de serviços de 

qualidade, bom atendimento e preços competitivos nas lojas associadas. A padronização das 

lojas ajuda neste sentido, uma vez que sendo o atendimento e os serviços padronizados e de 

qualidade, existe uma tendência de que estas informações sejam difundidas – mesmo de 

maneira informal – no mercado consumidor. A reputação de qualidade de uma loja contribui 

para a percepção dos consumidores da existência de qualidade em todas as demais associadas. 

É claro que a manutenção da reputação depende do comportamento de todas as 

associadas da Redefort. Caso uma ou algumas associadas se comportem de maneira a denegrir 

a imagem da rede, essa reputação também tenderá a se difundir entre os consumidores. Neste 

sentido a análise apresentada na seção 2.4 a respeito da ação coletiva, contribui para a 

compreensão do comportamento colaborativo entre diversas empresas. 

Na ação de grupos é comum a ocorrência do comportamento de free rider. O

comportamento de “caroneiro” ocorre quando os benefícios da ação coletiva estão dispersos 

entre os membros do grupo e quando é difícil o mensurar o nível de esforço dos indivíduos 

desse grupo na provisão do bem coletivo. A Redefort é, na verdade, um grupo, portanto, o 

comportamento de free rider pode ocorrer.  
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É claro que este tipo de comportamento deverá ter conseqüências negativas, tanto para 

a caroneira como para a associação como um todo. Em primeiro lugar, mesmo que as demais 

associadas da rede não percebam o mau comportamento da caroneira, esta deverá perder parte 

de seus clientes, que ficarão insatisfeitos com o comportamento da mesma. A conseqüência 

para o restante da rede é que a disseminação informal dessa imagem negativa da associada 

caroneira entre os consumidores tem o poder de destruir a reputação construída pela 

associação até então. 

Parece um tanto irracional do ponto de vista coletivo este tipo de comportamento, já 

que destrói a reputação das empresas envolvidas. Retomando-se a colocação feita na seção 2.2 

observa-se que não seria saudável para o grupo que um de seus membros não se esforce na 

provisão de um bem coletivo como a boa reputação – de interesse de todo o grupo. Entretanto, 

deve-se lembrar que do ponto de vista individual é coerente esperar que um membro do grupo 

não se esforce para a provisão do bem coletivo, ocorrendo então o problema de free rider. 

O que explica comportamentos como o descrito no caso da empresa caroneira é o 

valor atribuído por cada integrante do grupo. Esse valor que os participantes de uma ação 

coletiva atribuem ao bem comum pode não ser necessariamente igual para todos os membros 

de um mesmo grupo. Assim, caso a empresa caroneira atribua menor valor à boa reputação da 

empresa ou da Redefort do que as demais associadas, o comportamento de free rider poderá 

lhe parecer racional do ponto de vista individual. 

Para reduzir ou até mesmo eliminar a ocorrência do comportamento de free rider o 

grupo pode recorrer aos “selective incentives”, ou seja, benefícios individuais oferecidos pelo 

grupo que possam ser excluídos daqueles que não contribuíram para a provisão do bem 

coletivo. No caso da Redefort, o grupo poderia criar um sistema de bonificações que 

premiasse apenas as associadas que cumprem as metas estabelecidas comportando-se de 

forma a beneficiar e fazer crescer a associação.     
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Na ação de grupos é importante que o interesse coletivo reflita o interesse individual, 

caso contrário, a ação coletiva pode não gerar o melhor resultado possível. Assim, para obter 

o melhor resultado possível em uma associação empresarial como a Redefort é necessário que 

todos os membros do grupo participem da negociação. Dentre os objetivos da Redefort consta 

a negociação conjunta de mercadorias que, conforme comentou-se anteriormente, proporciona 

ganho de competitividade aos associados. Este ganho de competitividade se deve ao 

acréscimo no poder de barganha junto aos fornecedores, aumentando, conseqüentemente, a 

chance de o associado extrair melhor preço para o produto negociado. 

Portanto, se todos os associados participam da negociação conjunta, a probabilidade 

de sucesso em termos de redução do preço do produto negociado com o fornecedor deve ser 

maior do que se apenas uma parcela dos associados negociarem ou se uma empresa negocia o 

mesmo produto individualmente. Como é possível notar, o resultado da negociação será 

melhor se todos os associados participam da ação do grupo e será subótimo se apenas uma 

parcela destes participa. 

Um ponto interessante na análise de grupos para a Redefort é a classificação do 

comportamento das empresas em inclusivo e exclusivo. Considera-se que uma empresa tem 

um comportamento inclusivo quando participa da Redefort, pois, neste caso, cada empresa 

estará interessada em conseguir o máximo de apoio possível das outras associadas, para 

aumentar o volume de produtos negociados e assim, aumentar o poder de barganha do grupo. 

Entretanto, também é possível uma empresa ter um comportamento exclusivo ao 

participar da Redefort. Comentou-se no segundo capítulo que uma empresa de um 

determinado ramo de negócios tem comportamento exclusivo quando está interessada em 

impedir que outras empresas entrem no mercado. No caso da Redefort, esse tipo de 

comportamento pode se manifestar em todo o grupo. Conjuntamente as associadas podem 

promover ações com o intuito de dificultar ou retaliar a entrada de um novo concorrente no 
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mercado. Além disso, do ingresso na Redefort, o mesmo tipo de comportamento pode ocorrer, 

pois uma ou mais associadas podem votar contra o ingresso de uma proponente à associada, 

impedindo sua adesão à rede. Como é possível observar, a ocorrência de comportamento 

inclusivo ou exclusivo na Redefort dependerá dos objetivos de suas associadas ou da própria 

rede como um todo. 

A abordagem do capital social apresentada na seção 2.5 também contribui de forma 

interessante para que se compreenda melhor o surgimento das relações cooperativas, bem 

como sua continuidade e estabilidade. Na base do capital social encontra-se a confiança e, 

conforme observou-se na análise dessa abordagem, um grupo cujos membros depositem 

confiança uns nos outros é capaz de realizar muito mais do que outro que careça desse tipo de 

relação.  

Na Redefort riograndina, a presença de relações de confiabilidade é marcante. 

Verificou-se através das entrevistas com os empresários envolvidos na rede que é unânime a 

opinião dos envolvidos com relação à existência de plena confiança entre os associados e 

destes em relação ao consultor contratado, responsável pelas negociações. Este é um 

importante indicativo da existência de capital social no grupo, o que, segundo Putnam (1996) 

facilita ações coordenadas. 

Observou-se que na Redefort riograndina a estratégia de competição adotada é uma 

estratégia de custos. Isto significa dizer que o objetivo central da Redefort em Rio Grande é 

tentar reduzir ao máximo os custos de aquisição dos produtos a serem revendidos, de modo 

que o preço oferecido ao consumidor seja o menor possível. Portanto, considerações com 

relação a outras ações promovidas pela Redefort de Rio Grande devem ser entendidas sob a 

ótica da estratégia adotada pela rede neste município. É claro que, embora o foco principal 

desta estratégia seja a minimização de custos, existe a preocupação com outras providencias 
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complementares igualmente importantes na conquista de competitividade como qualidade dos 

produtos e serviços, atendimento, e marketing.

Além das vantagens e ganhos proporcionados pela Redefort já enumerados, as 

entrevistas revelaram ainda uma serie de outros pontos positivos levantados pelos empresários 

como a conquista de novos clientes, a conquista da fidelidade dos clientes, melhorias 

tecnológicas, aumento do volume de vendas, aumento da variedade de produtos na loja, troca 

de informações e conhecimentos entre os associados, melhor organização do setor de compras 

acesso a novos fornecedores bem como fornecedores de maior porte, a possibilidade de 

comprar diretamente da indústria e melhorias na apresentação visual das lojas. 

Apesar de todas estas vantagens e melhorias proporcionadas pela Redefort às suas 

associadas, a existência de potenciais problemas de coordenação também foi verificada. 

Alguns desses problemas de coordenação permanecem apenas como uma potencial ameaça à 

eficiência da Redefort em Rio Grande enquanto outros têm influenciado os resultados obtidos 

pela associação. 

Um dos problemas identificados diz respeito ao mix de produtos oferecidos nas 

diferentes lojas associadas a Redefort. As dificuldades com relação ao mix de produtos estão 

ligadas às diferenças nos hábitos de consumo de moradores de diferentes cidades regiões ou, 

até mesmo, bairros de uma mesma cidade. Conforme verificado no quarto capítulo, estas 

diferenças podem representar um problema de coordenação significativo para a Redefort, uma 

vez que para negociar conjuntamente é necessário um grau mínimo de uniformidade ou 

homogeneidade nas necessidades de compras das diferentes lojas que participam da 

negociação. 

Entretanto, foi possível verificar também que na Redefort de Rio Grande existe 

homogeneidade suficiente para reduzir as implicações negativas deste tipo de problema. Das 
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nove lojas associadas a Redefort em Rio Grande, apenas três relataram a existência de 

dificuldades na negociação de mercadorias em conjunto com as demais lojas do município.  

Os três relatos de dificuldades deste tipo estavam ligados a previsibilidade da 

negociação. Este problema ocorre porque atualmente, as associadas fazem parte de suas 

compras através da Redefort e parte individualmente. Se não há uma previsão dos produtos 

que entrarão em negociação no futuro – mesmo no curto prazo – pode ocorrer de a associada 

estar com um estoque elevado do item que entra em negociação pela Redefort. Conforme 

visto na seção 4.3 este tipo de situação pode tornar o resultado da negociação coletiva 

subótimo, uma vez que a associada que estiver com um estoque elevado do produto não estará 

disposta a participar da negociação, enfraquecendo o poder de barganha do grupo. 

Enquanto no caso da Redefort da região de Rio Grande não se verifica a presença forte 

de problemas de coordenação em relação ao mix de produtos, ditadas pelas diferenças nos 

hábitos de consumo regionais, nas negociações da rede deste município conjuntamente com a 

Redefort estadual, este tipo de problema é mais freqüente. Das nove empresas associadas, em 

todas houve relatos de dificuldades na negociação ou aquisição de produtos conjuntamente 

com as demais associadas da Redefort no estado.  

Dentre as dificuldades nesta área, três empresários relataram que o preço negociado 

pela rede estadual não é sempre satisfatório. Estes empresários consideram possível para a 

Redefort de Rio Grande, de forma independe da Redefort estadual, extrair do fornecedor um 

preço melhor do que o conquistado pela rede estadual. A explicação para este tipo de situação 

reside nos custos de logística do fornecedor. Algumas vezes, é mais vantajoso em termos de 

custos para um fornecedor, realizar a entrega do produto em apenas nove lojas de um único 

município do que realizar uma entrega bastante pulverizada em dezenas de lojas espalhadas 

por uma extensão territorial relativamente grande. Considerando que as associadas de Rio 

Grandes têm um potencial de compras relativamente grande em relação a outros municípios, 
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essa diferença nos custos de deslocamento do fornecedor pode ser grande o suficiente para 

justificar a conquista de um preço mais vantajoso por um número menor de lojas, cujas 

entregas são mais concentradas.  

Outra dificuldade relatada em relação à negociação em conjunto com a rede estadual é 

relativa a escolha dos produtos e marcas negociadas pela rede. Na verdade, esta dificuldade 

está ligada às diferenças nos hábitos de consumo dos consumidores de diferentes cidades ou 

regiões do estado. Se este não é um problema de coordenação forte entre as associadas em Rio 

Grande, o mesmo não ocorre nas relações da rede deste município com o restante da rede 

estadual.   

Este problema de coordenação afeta as negociações conjuntas com a Redefort 

estadual, pois se existem diferenças nos hábitos de consumo entre regiões e cidades é 

provável que determinadas marcas de produtos negociados pela central, sejam amplamente 

conhecidas e bem aceitas em uma região, enquanto são totalmente desconhecidas e correm o 

risco de não terem boa aceitação entre os clientes de outra região do estado. Não é difícil 

perceber as implicações desse tipo de problema de coordenação para a Redefort: nas regiões 

onde os produtos não têm boa aceitação, as associadas não estarão dispostas a adquiri-los, 

pois correm o risco de não realizar boas vendas. 

O tamanho das lojas associadas também pode tornar-se um problema de coordenação 

importante. Se existirem diferenças significativas de porte entre as lojas associadas o 

resultado da negociação coletiva poderá não ser o mais satisfatório possível. Isto pode ocorrer 

porque entre lojas de portes diferentes, as necessidades de estoque e a freqüência das compras 

também tende a ser diferente. No caso da Redefort de Rio Grande este também não é um 

problema de coordenação forte, pois as lojas associadas são bastante homogêneas em termos 

de porte e necessidades de estoque, bastando coordenar a freqüência das compras das mesmas 

para minimizar os prejuízos oriundos desse tipo de diferença. 
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Um dos problemas de coordenação que permanecem como uma ameaça potencial à 

eficiência da Redefort como estratégia de competição no setor varejista de Rio Grande é o 

problema da relação agente e principal. Na seção 4.4 analisou-se mais detidamente como este 

problema pode vir a se manifestar na Redefort de Rio Grande. Verificou-se que existe o risco 

de este tipo de problema ocorrer neste município porque as compras conjuntas dos associados 

são intermediadas e operacionalizadas por uma única pessoa: o consultor contratado por 

opção dos próprios associados.  

No caso de ocorrência deste tipo de problema, o agente seria o consultor, ou seja, o 

intermediador das negociações e o principal são os associados da Redefort Rio Grande. 

Discutiu-se, nesta mesma seção, as formas pela quais o problema de relação agente e principal 

pode se manifestar no caso da Redefort e verificou-se que a minimização da probabilidade de 

ocorrência deste problema está ligada ao sistema de remuneração oferecida ao agente. Um 

sistema de remuneração adequado deve contemplar o desempenho do agente – o consultor – 

na negociação em nome do principal – os associados.  

Outra forma de eliminar este tipo de problema seria mudar a forma como as 

negociações são realizadas: os próprios lojistas – o principal, portanto – poderiam 

pessoalmente realizar as negociações, eliminando o principal. Entretanto, conforme já se 

comentou anteriormente, é unânime entre os empresários associados a opinião de que existe 

plena confiança no grupo, inclusive em relação ao consultor por eles contratado. Além disso, 

os empresários associados parecem ter preferência por este sistema de operacionalização da 

associação através de um agente que funciona como aglutinador dos interesses das empresas 

associadas. Trabalhando com este sistema, os empresários obtém uma economia em termos de 

tempo. Havendo um intermediador agindo como uma “central de negócios” o empresário não 

precisa dispor de uma parcela maior de seu tempo para participar das ações promovidas pela 

Redefort. Todos os empresários relataram que, no atual sistema de funcionamento da 
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associação em Rio Grande, a participação não toma tempo do empresário ou gerente da 

empresa. 

O último problema de coordenação identificado está relacionado à participação e 

envolvimento efetivo na Redefort. O mais grave com relação a este problema é a situação das 

compras compartilhadas. Conforme se verificou na análise apresentada na seção 4.5, cada 

compra compartilhada através da associação fortalece a Redefort, pois aumenta a verba de 

mídia e, ainda mais importante, aumenta a importância da rede como cliente dos 

fornecedores.  

No entanto, sete dos nove empresários entrevistados relataram ser possível negociar 

preços menores para um mesmo produto individualmente. Na referida seção, analisou-se mais 

detidamente a forma como isso ocorre e as conseqüências dessa situação. Foi possível 

verificar então, que este é um problema de coordenação importante e que afeta negativamente 

o desempenho da Redefort em Rio Grande. Se for mais vantajoso para a empresa adquirir o 

produto individualmente do que através da rede, é provável que a empresa esteja disposta a 

fazê-lo, mesmo que isso implique no enfraquecimento da associação. Fica fácil então perceber 

que este é um dos problemas de coordenação mais graves, que tem a capacidade de reduzir a 

eficiência da Redefort como uma estratégia de competição. 

É evidente, portanto, que o fortalecimento, a consolidação da Redefort como estratégia 

de competição, bem como a extensão da rede para novas regiões depende da superação dos 

problemas de coordenação. A constituição formal da Redefort prevê alguns destes problemas 

sendo parte destes evitados ou superados pela própria forma como a associação se organiza. 

No caso de Rio Grande, a existência de homogeneidade, confiança e conhecimento sobre o 

mercado contribuem para a minimização dos principais problemas de coordenação que se 

apresentam. 
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Cabe salientar que a associação à Redefort de mercados é, sem dúvida, uma 

experiência positiva. Não apenas por se constituir uma alternativa de estratégia competitiva 

que agrega maior eficiência às suas associadas através dos mecanismos apresentados neste 

trabalho, mas também porque proporciona aprendizado sobre as relações empresariais e 

humanas e a formação e ampliação das relações de confiança, base para a construção de 

capital social. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTAS COM OS PROPRIETÁRIOS/GERENTES DAS 
ASSOCIADAS 
 

Empresas associadas a Redefort Rio Grande: 9 

Total de entrevistas: 9 

Entrevistados: Proprietários da lojas associadas. 

Período: Outubro 2003. 

 

1) Quando a empresa entrou para a Redefort (mês/ano)? 

As 9 empresas associaram-se em Junho/2001, quando foi formada a Redefort em Rio Grande. 

 

2) Desde quando a empresa existe sob sua administração? 

 

3) A Redefort proporcionou melhorias para a empresa? Quais? 

a) Melhores condições de negociação nas compras............................................ (9) 

b) Redução de custos........................................................................................... (1) 

c) Conquista de novos clientes............................................................................ (9) 

d) Melhorias tecnológicas.................................................................................... (3) 

e) Redução da inadimplência............................................................................... (0) 

f) Aumento no volume de vendas....................................................................... (9) 

g) Aumento da variedade de produtos na loja..................................................... (6) 

h) Outras: troca de informações, aumento do poder de barganha e organização no 
setor de compras. 



117

4) A empresa adotou o material de propaganda ou mudou o lay out para sinalizar aos 
clientes que é uma associada da Redefort? 

a) Sim................................................................................................................... (4) 

b) Não.................................................................................................................. (0) 

c) Parcialmente.................................................................................................... (5) 

5) A empresa div ulga as promoções realizadas pela Redefort junto aos seus clientes? 

a) Sim, todas........................................................................................................ (9) 

b) Apenas algumas............................................................................................... (0) 

c) Não, nenhuma.................................................................................................. (0) 

6) Existem dificuldades quanto à negociação e/ou aquisição de mercadorias em conjunto 
com as demais lojas da Redefort do seu município? Sim (3) 

a) O volume mínimo exigido de compras é sempre incompatível com sua 
necessidade de estoque.................................................................................... (0) 

b) O volume mínimo exigido de compras algumas vezes é incompatível com sua 
necessidade de estoque.................................................................................... (0) 

c) O preço negociado pela rede não é satisfatório............................................... (0) 

d) Outras: Previsibilidade dos produtos a serem negociados futuramente.......... (3) 

7) Existem dificuldades quanto à negociação e/ou aquisição de mercadorias em conjunto 
com as demais lojas da Redefort no estado? Sim (9) 

a) O volume mínimo exigido de compras é sempre incompatível com sua 
necessidade de estoque.................................................................................... (0) 

b) O volume mínimo exigido de compras algumas vezes é incompatível com sua 
necessidade de estoque.................................................................................... (1) 

c) O preço negociado pela rede não é satisfatório............................................... (3) 

d) Alguns produtos ou marcas negociadas pela rede não tem boa aceitação junto 
aos clientes da loja........................................................................................... (7) 

8) É possível negociar preços menores individualmente, ou seja, fora da Redefort para 
um mesmo produto? 

a) Sim................................................................................................................... (8) 

b) Não.................................................................................................................. (1) 
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9) Você considera possível obter preços ainda menores do que os atualmente negociados 
pela Redefort? 

a) Sim................................................................................................................... (9) 

b) Não.................................................................................................................. (0) 

10) Os produtos e as marcas negociadas pela Redefort tem boa aceitação junto aos clientes 
da sua empresa? 

a) Sim, todos........................................................................................................ (2) 

b) Parte deles sim, mas outros não....................................................................... (7) 

c) Não, nenhum................................................................................................... (0) 

11) O perfil dos fornecedores, após o ingresso de sua empresa na Redefort, mudou? (caso 
negativo vá para a pergunta 13) 

a) Sim................................................................................................................... (9) 

b) Não.................................................................................................................. (0) 

12) O que mudou quanto aos fornecedores? 

a) Realização de compras direto da indústria...................................................... (8) 

b) Compras de fornecedores maiores................................................................... (6) 

c) Compras de novos fornecedores...................................................................... (9) 

d) Outros: melhor atendimento, aumento da credibilidade e aumento do poder de 
barganha. 

13) Houve redução de custos de insumo(s) ou produto(s) após o ingresso da empresa na 
Redefort? 

a) Sim................................................................................................................... (5) 

b) Não.................................................................................................................. (4) 

14) Houve aumento ou criação de custos de insumo(s) ou produto(s) após o ingresso da 
empresa na Redefort? 

a) Sim................................................................................................................... (3) 

b) Não.................................................................................................................. (6) 
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15) A Redefort proporcionou algum tipo de facilidade de acesso a crédito para a empresa? 

a) Sim................................................................................................................... (9) 

b) Não.................................................................................................................. (0) 

16) A Redefort proporcionou algum tipo de melhoria tecnológica para a empresa? Quais?  
Sim (3) 

a) Informatização da loja..................................................................................... (0) 

b) Equipamentos de trabalho mais modernos (Por exemplo: balanças, caixas 
registradoras, maquinário de açougue e padaria, etc)...................................... (0) 

c) Outras: Compras pela Internet, padronização e uniformização, cartão cliente 
redefort............................................................................................................ (3) 

17) A empresa ou seu representante participa com freqüência das reuniões da Redefort do 
seu município? 

a) Sim................................................................................................................... (3) 

b) Não.................................................................................................................. (6) 

18)  A empresa ou seu representante participa com freqüência das reuniões da Redefort 
estadual? 

a) Sim................................................................................................................... (1) 

b) Não.................................................................................................................. (8) 

19) A empresa participa de todas as promoções realizadas pela Redefort? 

a) Sim................................................................................................................... (9) 

b) Não.................................................................................................................. (0) 
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20) Quais dos seguintes problemas a você percebe que precisam ser resolvidos por sua 
empresa? 

a) Negociação e compras..................................................................................... (4) 

b) Qualificação da mão-de-obra.......................................................................... (2) 

c) Inadimplência.................................................................................................. (6) 

d) Acesso a crédito............................................................................................... (2) 

e) Qualificação dos serviços................................................................................ (6) 

21) A Redefort poderia colaborar de alguma forma para a solução destes problemas? 

a) Sim................................................................................................................... (8) 

b) Não.................................................................................................................. (1) 

22) Das suas expectativas iniciais sobre a Redefort todas se realizaram?  

a) Sim................................................................................................................... (3) 

b) Não.................................................................................................................. (6) 

23) Quais expectativas não se realizaram? 

Custo de material, maior volume de compras pela rede, marketing mais forte e negociação 
com fornecedores, indústrias de marcas mais conhecidas no mercado. 

24) Na sua opinião existem pontos em que a Redefort não funciona bem? Quais? Sim (6) 

a) Compras compartilhadas............................................................................... (2)* 

b) Compartilhamento de propaganda................................................................. (0) 

c) Escolha dos fornecedores.............................................................................. (1)* 

d) Escolha das marcas ou produtos que serão negociados................................ (5)* 

e) Outros: Previsão dos produtos que entrarão em negociação futura.............. (6) 

* conjuntamente com a Redefort estadual. 
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25) Na sua percepção quais são os motivos para existirem estas falhas? 

a) Desinteresse ou negligencia das empresas participantes................................. (0) 

b) Falta de confiança das empresas participantes................................................ (0) 

c) Diferenças de porte das empresas participantes.............................................. (5) 

d) Diferenças de preferência e hábitos de consumo dos clientes de lojas 
localizadas em diferentes regiões ou bairros................................................... (5) 

26) Na sua opinião é vantajoso para a empresa participar da Redefort? (caso afirmativo vá 
para a pergunta 27 e caso negativo passe pra a pergunta 28).  

a) Sim................................................................................................................... (9) 

b) Não.................................................................................................................. (0) 

27) Por que você considera vantajoso participar da Redefort? 

a) A Redefort proporciona redução de custos..................................................... (4) 

b) A Redefort proporciona redução de riscos...................................................... (0) 

c) A Redefort proporciona melhores condições de competitividade................... (8) 

d) A Redefort proporciona aprendizado sobre o setor de supermercados........... (6) 

e) A Redefort proporciona melhorias no marketing da empresa......................... (9) 

f) A Redefort proporciona a conquista de novos clientes................................... (9) 

g) A Redefort possibilita a negociação com novos fornecedores........................ (9) 

h) A Redefort possibilita compras direto da industria......................................... (9) 

i) A Redefort melhora a imagem da empresa junto à clientes e fornecedores.... (9) 

j) Outros: melhora a imagem da empresa junto aos clientes, troca de informações 
com demais associados. 

28) A Redefort reduz a individualidade ou a liberdade da empresa em tomar decisões? 

a) Sim................................................................................................................... (0) 

b) Não.................................................................................................................. (9) 

29) Participar da Redefort toma muito tempo do empresário ou gerente? 

a) Sim................................................................................................................ (0) 

b) Não................................................................................................................ (9)* 

*Com o sistema atual de intermediação. 
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30) Na sua opinião existe plena confiança entre os empresários participantes da Redefort? 

a) Sim, existe....................................................................................................... (9) 

b) Não, não existe................................................................................................ (0) 

31) Na sua opinião existe plena confiança dos empresários no consultor contratado da 
Redefort do seu município? 

a) Sim, existe....................................................................................................... (9) 

b) Não, não existe................................................................................................ (0) 
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