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RESUMO 

 

 Atualmente, o setor cimenteiro no Brasil utiliza, como um dos insumos de maior 

importância na composição do cimento, os materiais cimentícios, isto é, as adições que se 

misturam ao clínquer na moagem do cimento. Essas adições são responsáveis pela 

caracterização final do cimento, incluindo suas funcionalidades e resultados esperados. Além 

disso, esta indústria tem utilizado, em sua maioria, como adição, a escória de alto forno 

(siderúrgica). Entretanto, para a aquisição deste insumo, o processo de compra e manutenção 

de contrato deve ser regido de forma estratégica, por conta da baixa oferta deste ativo no 

mercado. Esse estudo tem como objetivo analisar a governança na cadeia de suprimentos em 

uma empresa da indústria cimenteira no Brasil no segmento a montante, com um de seus 

fornecedores. Para alcançar este objetivo, foi utilizado um estudo de caso, uma abordagem 

qualitativa, entrevistas semiestruturadas, com um roteiro de perguntas abertas. Sendo assim, a 

partir do conhecimento dos custos transacionais, modelo de governança e características da 

relação entre as empresas X (cimenteira) e Y (siderúrgica), o presente estudo foi capaz de 

diagnosticar que a governança da empresa X é relacional, isto é, com forte interdependência, 

com muitas trocas de informação, oportunismo de ambas as partes e, consequentemente, 

necessidade de vínculo e confiança entre as partes, coordenação e assimetria de poder 

intermediárias, isto é, o poder flutua entre os agentes com base no cenário mercadológico. 

Porém, para a empresa não ter o risco de perder o poder nas negociações, é preciso que o 

contrato entre os agentes seja mais assertivo, sem custos ex-post. 

 

 

Palavras-chave: Governança, Atributos Transacionais, Custos de Transação, Cadeia de 

Suprimentos. 



 

ABSTRACT 

 

 Currently, the cement sector in Brazil uses, as one of the most important assets in 

the cement, the cementitious materials, which are the additions that are mixed with the clinker 

in the cement milling. These additions are responsible for the final characterization of the 

cement, including its functionalities and expected results. In addition, this industry has mostly 

used, as a cementitious material, the blast furnace slag (steelworks). However, for the 

acquisition of this asset, the purchase and contract maintenance processes must be governed 

strategically, due to the low supply of this asset in the market. This study aims to analyze the 

governance in the supply chain in a cement company in Brazil with one of its supplier, in the 

upstream segment. To achieve this goal, it was created a case study, a qualitative approach, 

semi-structured interviews, with a script of open questions. Thus, from the knowledge of 

transactional costs, governance model and characteristics of the relationship between X 

(cement) and Y (steel) companies, the present study was able to diagnose that the governance 

of firm X is relational, with strong interdependence, many exchange information, 

opportunism of both sides and, consequentely, the need for bond and trust between the parties 

and the coordination and asymetry of power are intermediate, because power fluctuates 

among agents, based on the market scenario. However, for the company not to risk losing its 

power in the negotiations, the contract between the agents must be more assertive, without ex-

post costs. 

 

 

Key-words: Governance, Transactional Attributes, Transaction Costs, Supply Chain. 
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I INTRODUÇÃO 

1.1 Formulação da Situação-Problema 

 

 Atualmente, com cadeias de suprimentos cada vez mais ramificadas e robustas, torna-

se necessário que as organizações tracem estratégias de governança voltadas para as relações 

entre empresas pertencentes a essa rede. Conforme Padovani (2007), as organizações são 

estudadas não somente pela própria forma de ser e agir, mas também pelo modo como 

interagem na cadeia de suprimentos na qual atuam. 

 De acordo com a governança existente na cadeia é possível que sejam identificadas 

predominâncias de poder e assimetria de informação por parte de um dos agentes da cadeia, o 

que acaba hierarquizando o relacionamento e causando dependência do outro agente em 

função desta empresa-foco. Para Juttner et al. (2003), apesar do aumento da preocupação 

entre os profissionais, os conceitos relacionados com a vulnerabilidade da cadeia de 

suprimentos e as ações gerenciais que deviam ser empreendidas no sentido de executar a 

gestão de risco em cadeias de suprimentos ainda estavam em fase embrionária. Atualmente, 

essa discussão avançou no sentido gerencial e da Economia, unindo conceitos para elevar o 

nível de integração, via relações mais transparentes e colaborativas, permitindo às cadeias, 

resultados superiores para suas empresas componentes. 

 Desta forma, este estudo objetiva a comprovação de que a governança é um fator-

chave para o equilíbrio entre as relações da cadeia de suprimentos. Segundo Dyer e Chu 

(2000), a confiança é um antecedente importante da cooperação e eficiência econômica, 

evidenciando que as relações entre fornecedores e compradores ao longo das cadeias de 

suprimentos pode ser uma fonte de vantagem competitiva, pois reduzem os custos de 

transação, facilitam o investimento em ativos específicos da transação e conduzem a rotinas 

direcionadas ao compartilhamento de informações. 

 De acordo com Azevedo (2000), quanto mais adequada for a coordenação entre as 

partes envolvidas nas transações, menores serão os custos transacionais de cada uma delas, 

mais rápida será a adaptação às mudanças institucionais e menos custosos serão os conflitos 

entre os agentes. Além disso, o autor defende que os agentes usam as estruturas de 

governança como mecanismo para regular estas transações e reduzir seus custos inerentes. 

 No caso da cadeia de suprimentos cimenteira, conforme será abordado no estudo de 

caso deste projeto, pode-se observar dependência da empresa compradora X em relação à 

empresa fornecedora Y. Esta dependência pode ser explicada pela especificidade do ativo a 

ser comprado e consequente restrição na gama de fornecedores na cadeias, os quais tenham 
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disponibilidade para venda. O ativo-chave em questão é essencial para a fabricação do 

produto final (cimento) e, consequentemente, para a manutenção da competitividade da 

empresa-foco do estudo. Este fato somado ao baixo número de fornecedores vendendo o ativo 

configura um cenário mercadológico em que a oferta é menor do que a demanda, elevando os 

custos de transação, não somente via preços do insumo, mas também, pelas relações de poder 

na cadeia que se estabelecem com esse desequilíbrio nas trocas.  

 

1.2 Objetivos, Delimitação e Importância do Estudo 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 O objetivo geral deste projeto é analisar a governança na cadeia de suprimentos em 

uma empresa da indústria cimenteira no Brasil no segmento a montante, com um de seus 

fornecedores. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos são: 

• Definir Economia dos Custos de Transação, governança e coordenação; 

• Identificar os principais atributos transacionais da governança na cadeia de 

suprimentos; 

• Identificar os principais atributos transacionais da governança na cadeia de 

suprimentos da empresa X 

 

1.2.3 Delimitação do estudo 

 A partir de uma visão macro do desenvolvimento de fornecedores, será delimitado o 

estudo em torno de vertentes que abrangem um nicho específico de mercado: os fornecedores 

críticos. Este trabalho terá como objeto de estudo a indústria cimenteira e um estudo de caso 

em uma empresa, descrevendo e analisando suas relações a montante com um fornecedor. 

Como tema inserido na discussão mais ampla de cadeia de suprimentos, a governança, com 

foco nos atributos transacionais (frequência, incerteza e especificidade do ativo). 
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1.2.4 Importância do estudo 

 Para o mercado de trabalho, o presente estudo é importante, pois evidencia o impacto 

causado pela não governança da cadeia de suprimentos e, a partir do estudo de caso, esclarece 

os benefícios que a governança, se bem conduzida e aplicada, pode trazer à empresa. 

 Para a visão acadêmica, o trabalho é um objeto de estudo importante a ser 

desenvolvido para estudantes e professores que queiram se aprofundar em temas estratégicos, 

tendo como base, principalmente, uma visão complexa e robusta da cadeia de suprimentos, 

que seja capaz de prepará-los para uma situação atípica. 

 A importância deste estudo é analisar e esclarecer o papel da governança dentro de 

uma cadeia de suprimentos, bem como os benefícios que a governança traz para a empresa-

foco, em relação ao seu relacionamento com os agentes da cadeia de suprimentos e melhoria 

nos fluxos intrínsecos à essa rede/cadeia. Quando uma empresa-foco, que anseia aprimorar a 

gestão da cadeia de suprimentos na qual está inserida, se depara com uma situação atípica de 

mercado, em que o que rege a cadeia não é apenas a busca pelo melhor preço, é necessário 

que ela opte por uma estratégia mais robusta de gestão e coordenação.  

 Para que este nível de gestão seja alcançado, é necessário que a empresa desenvolva 

um estudo acerca dos principais atributos transacionais presentes na cadeia, isto é, analisando 

as técnicas de governança e respondendo a perguntas como: Uma cadeia de suprimentos pode 

não ter governança?  

 É possível que uma determinada empresa não exerça governança na cadeia na qual 

está inserida e, neste caso, a cadeia passa a ser apenas um conjunto de relações de mercado 

entre firmas. Como o mercado possui um número alto de firmas relacionadas em uma mesma 

cadeia, a probabilidade de que nenhuma dessas empresas exerça governança sobre ela é 

pequena. Neste trabalho, o recorte será analisar a governança entre uma empresa fornecedora 

e outra compradora, em lugar de uma análise de toda a cadeia. 

  

1.3 Questões e/ou Hipóteses 

 

 Para que o estudo seja desenvolvido, serão utilizadas como base algumas questões, 

que serão, posteriormente, analisadas e discutidas, a fim de que auxiliem na resolução da 

situação-problema.  

 A questão principal do trabalho é: 
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• Como é a governança na cadeia de suprimentos em uma empresa da indústria 

cimenteira no Brasil, no segmento a montante? 

As questões secundárias são: 

•  Quais são os conceitos de Economia dos Custos de Transação, governança e 

coordenação? 

• Quais são os principais atributos transacionais da governança na cadeia de 

suprimentos? 

• Quais são os principais atributos transacionais da governança na cadeia de 

suprimentos da empresa X? 

 Estas questões irão permear todo o trabalho, servindo como foco para o esclarecimento 

dos objetivos a serem atingidos ao final do estudo. 

 

1.4 Organização do Estudo 

 

 O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro contempla uma 

breve introdução do cenário no qual a situação-problema foi identificada, os objetivos, 

delimitação do estudo, a justificativa e questões de pesquisa. 

 No segundo capítulo será apresentada a revisão da literatura, que suportará todo o 

projeto. Nele serão abordados os temas: economia dos custos transacionais, governança, 

coordenação e os atributos transacionais acerca da cadeia de suprimentos. 

 Já o terceiro capítulo apresentará a metodologia adotada para a obtenção e tratamento 

de dados, como o método e a abordagem de pesquisa, técnicas de coleta e análise de dados e 

amostra. 

 Em seguida, o quarto capítulo do projeto, que apresentará e discutirá os resultados 

obtidos na etapa anterior. Nesta etapa será apresentada a cadeia de suprimentos no setor 

cimenteiro, o resultado da pesquisa de campo e a análise de resultados, onde serão unidos e 

contrapostos revisão teórica e estudo de caso. 

 Por fim, o último capítulo consiste na conclusão do estudo, isto é, serão apresentadas 

as considerações e posições finais baseadas nos resultados obtidos anteriormente, a fim de 

informar a contribuição da pesquisa. 
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II REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Neste capítulo serão apresentados os temas, governança e coordenação, a relação 

destes com a cadeia de suprimentos e a governança na cadeia de suprimentos no setor 

cimenteiro e suas relações com o fornecedor. 

 

2.1 Economia dos Custos de Transação (ECT): conceitos e principais discussões 

 

 O conceito de Economia dos Custos de Transação (ECT) objetiva orientar as 

instituições a adotarem alternativas de governança adequadas ao custo das transações 

observadas na cadeia (ZYLBERSZTAJN, 1995). O estudo da ECT é uma ferramenta 

importante para análise dos relacionamentos de uma cadeia de suprimentos. 

 Para Williamson (1985), a unidade de medida a ser analisada na ECT são as transações 

propriamente ditas. Essas transações vão gerar custos transacionais, os quais determinarão a 

forma de governança a ser adotada (Figura 1). A análise a ser realizada acerca da unidade de 

medida “transação” está relacionada com a frequência da transação, a incerteza da cadeia e a 

especificidade do ativo (WILLIAMSON, 1985). 

 

 

Figura 1 - Relação de custos transacionais na cadeia de suprimentos. 

 

 Ainda em 1985, Williamson, o precursor do estudo da ECT, já havia analisado dois 

comportamentos que se relacionavam diretamente com os custos de transação institucionais: a 



16 

racionalidade limitada e o oportunismo. Tais pressupostos comportamentais serão 

detalhadamente abordados no item 2.3.2, mas para auxiliar na compreensão do conceito da 

ECT, eles serão analisados conceitualmente. 

 De acordo com Simon (1963), a racionalidade limitada se origina a partir do desejo 

dos agentes da cadeia de serem racionais, embora haja restrições em relação a este 

comportamento. Este instinto do indivíduo surge a partir de uma decisão de obter sempre o 

melhor resultado em uma dada situação. Segundo Williamson (1985), este atributo 

transacional é o principal causador da complexidade contratual entre os agentes e/ou 

instituições da cadeia, pois é uma característica intrínseca a todos os indivíduos e que se 

manifesta, principalmente, no momento da tomada de decisão. 

 Já o oportunismo, o qual está intimamente ligado à racionalidade limitada, faz com 

que o indivíduo seja movido sempre em busca de seu próprio interesse. Segundo Williamson 

(1985), os agentes da cadeia possuem benefícios monopolísticos, devido a outros atributos 

transacionais que estimulam este comportamento oportunístico, como, por exemplo, a 

assimetria de informações e ausência de confiança entre as instituições. 

 A partir da incidência de atributos transacionais nas relações da cadeia de suprimentos, 

a instituição começa a ser influenciada pelo fator-risco advindo do mercado, contribuindo, 

assim, para a adição de custo às transações. A ocorrência desta sequência de fatos, 

esquematizada na Figura 2, impulsiona a instituição a reestruturar seus mecanismos de 

governança, a fim de contornar os atributos transacionais. 

 

 

Figura 2 - Incidência de custos transacionais em um fornecimento. 
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 Para Vieira, Oliveira e Xavier (2008), os custos de transação podem ser decompostos 

em custos ex-ante e custos ex-post. Os custos ex-ante são relacionados à prospecção e 

contratação, enquanto os custos ex-post, são relacionados ao monitoramento e controle das 

transações após fechamento contratual. Em suma, os custos de transação englobam todos os 

custos associados às transações intrainstitucionais e interinstitucionais (Vieira, Oliveira e 

Xavier, 2008). 

 O atributo transacional que deve ser observado acerca deste outro conceito de 

Economia de Custos de Transação (ECT) é a confiança, que também será detalhado nos itens 

subsequentes. Conforme Zanini (2007), quanto maior a confiança entre os agentes da cadeia, 

menores serão os custos ex-ante. Esta relação inversamente proporcional também se mantém 

para os custos ex-post, pois quanto maior a confiança entre os agentes, menores serão os 

esforços para monitorar o contrato, já que não haverá ato oportunístico (Zanini, 2007). 

 Segundo Saes e Soares (2015), é a partir dos atributos das transações (especificidade 

de ativo, incerteza, frequência, assimetria da informação e confiança), somadas aos 

pressupostos comportamentais da teoria institucional (racionalidade limitada e oportunismo), 

em meio a um ambiente institucional dinâmico e não estabilizado, que a firma decide qual 

estrutura de governança utilizar para gerenciar suas transações. 

 

2.2 Governança e Coordenação 

 

2.2.1 Governança 

 Segundo Padovani (2007), governança refere-se às diversas formas pelas quais 

indivíduos e organizações gerenciam seus problemas comuns, acomodando interesses 

conflitantes ou diferenciados e realizando ações cooperativas. Já historicamente, o termo 

governança foi introduzido em 1985, pelo economista Oliver Williamson, como o ato de 

organizar as transações da companhia de forma a protegê-la contra os perigos do oportunismo 

e essa será a definição que regerá o presente estudo. 

 Para Gereffi (2011), a análise da governança possibilita o entendimento acerca de 

como a cadeia de suprimentos é controlada e coordenada, quando certos agentes possuem 

mais poder do que outros. Em 1994, o autor já havia defendido a mesma definição acerca de 

governança afirmando que a autoridade e o poder nos relacionamentos são os responsáveis 

por determinar como os recursos financeiros, materiais e humanos são alocados e fluem 

dentro da cadeia de suprimentos. 
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 Ao ser analisada sob a ótica mercadológica, pode-se observar que a governança é, 

muitas vezes, associada à vantagem competitiva e lucratividade de uma empresa. Isto ocorre, 

pois, à medida que uma empresa possui maior governança da cadeia, esta passa a exercer 

também melhor coordenação sobre a mesma. Posteriormente, este fato seria também 

observado por Harland (1996), que defende que uma empresa obterá vantagem competitiva 

somente quando conseguir dominar os recursos disponíveis na cadeia, a fim de utilizá-los da 

maneira mais eficiente possível, quando comparado aos seus concorrentes. 

 Adicionada à questão de competitividade externa à empresa, Fleury e Fleury (2000) 

afirmam que é fundamental para uma estratégia organizacional que sejam identificadas as 

estruturas de poder ou de governança que permeiam a cadeia, para se conhecer uma ou mais 

empresas que coordenam e controlam as atividades econômicas envolvidas. Desse modo, 

assim que desmistificadas as estruturas da cadeia, novos mecanismos de controle - internos e 

externos às empresas - poderão ser aplicados para que se obtenha maior coordenação. 

 O conceito de governança está intimamente ligado ao relacionamento entre empresas, 

como, por exemplo, empresa fornecedora e empresa compradora. Esta ideia também foi 

apontada por Powell (1995), que defendia que a suposição básica dos relacionamentos da rede 

é uma parte dependente dos recursos controlados por outra e que existem ganhos para serem 

obtidos nesta associação dos referidos recursos.  

 Sendo assim, as características da governança de uma cadeia, que abrange duas 

empresas (compradora e fornecedora), determinarão a hierarquia existente, o comando 

(colaboração ou cooperação) e a liderança. Algumas características determinantes são: 

capacidade produtiva, posse de ativos-chave e assimetria de informação. Como resultado da 

análise destas variáveis, é possível a identificação dos riscos e dos custos de transação 

envolvidos em cada operação. 

 Para Pires (2004), a governança se refere à distribuição de poderes ao longo da cadeia 

de suprimentos, que está relacionada ao tipo de coordenação existente, isto é, se as relações 

entre empresas, fornecedora e compradora, serão coordenadas por preço, por hierarquias 

dominantes ou, em um estágio intermediário, por ambas. Estes dois extremos são defendidos 

por Carvalho e Laurindo (2003), quando em relação ao preço, e por Suzigan, Garcia e Furtado 

(2002), quando em relação à hierarquia. 



19 

 Em suma, é com base na governança e na coordenação advinda dela, que uma 

empresa-foco consegue se posicionar estrategicamente dentro de uma cadeia de suprimentos. 

Tais conhecimentos permitem que a empresa conheça melhor o cenário no qual está inserida, 

contribuindo para que seja escolhida a melhor abordagem junto ao fornecedor para tomadas 

de decisão. A governança e a coordenação influenciam tanto na abordagem inicial junto a um 

fornecedor, como também nas operações transacionais realizadas durante a gestão de 

suprimentos. 

 A partir do estudo da governança, abre-se uma nova questão para a análise das 

estruturas organizacionais: os tipos de governança existentes em sistemas produtivos. 

Segundo Storper e Harrison (1991), este é o driver que permitirá a identificação de quais são 

os players que têm o poder de afetar os sistemas produtivos. As duas formas de governança 

em sistemas produtivos apresentadas por Cassiolato (2003) são:  

• Hierárquica – predominância de poderes concentrados nas mãos de poucas empresas, 

as quais possuem potencial e autoridade suficientes para reger e coordenar o mercado;  

• Não hierárquicas – elevado número de players sem a presença de uma empresa 

dominante.  

 Segundo Williamson (1985), os agentes da cadeia adotam estruturas de governança 

apropriadas, com a finalidade de reduzir custos de transação. Para Mondelli e Zylbersztajn 

(2008), ao se configurar um cenário econômico caracterizado pela incerteza, informação 

assimétrica e racionalidade limitada dos agentes, este é o momento em que ocorrem os custos 

de transação. Para Farina et al. (2010), tais atributos transacionais (incerteza, frequência, 

especificidade de ativos, assimetria de informação e confiança) influenciam no tipo de 

estrutura de governança a ser adotada pela organização para coordenar suas transações e este 

é o objetivo principal da ECT. Em 1937, Coase já defendia que uma empresa tende a se 

expandir até que os custos de organizar uma transação extra dentro da própria empresa sejam 

iguais aos custos da mesma transação realizada por terceiros. 

 Em 2005, os autores Gereffi, Humphrey e Sturgeon identificaram cinco tipos de 

estruturas de governança, são elas: mercados (“markets”), modular (“modular”), relacional 

(“relational”), prisioneira (“captive”) e hierárquica (“hierarchy“), conforme representado na 

Figura 3. Segundo os autores, essas estruturas são medidas e determinadas por três variáveis: 
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complexidade de informação entre os atores da cadeia; como a informação de produção pode 

ser codificada; e o nível de competência do fornecedor. 

 

 

Figura 3 - Estruturas de governança. 

Fonte: Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2005). 

 

 Em 2005, os autores publicaram e defenderam as definições das cinco estruturas de 

governança: mercado, modular, relacional, prisioneira e hierárquica. Ainda para os três 

autores, a estrutura de governança de uma determinada empresa pode variar conforme sua 

maturidade, migrando de um estágio para o outro da cadeia (GEREFFI, HUMPHREY E 

STURGEON, 2005). 

 Para os mesmos autores, a primeira estrutura, mercado, envolve transações que eram 

relativamente simples. As informações sobre especificações do produto são facilmente 

transmitidas e os fornecedores são capazes de produzir sem a necessidade de interferência do 

comprador. Esse tipo de relacionamento requer pouca ou nenhuma cooperação formal entre os 

atores e há flexibilidade na troca de fornecedores e compradores, isto é, sem o 

estabelecimento de vínculos e confiança. O principal mecanismo é preço em lugar de uma 

empresa com poder. 

 A segunda estrutura, modular, ocorre quando transações complexas são relativamente 

fáceis de codificar. Geralmente, os fornecedores nesta estrutura produzem conforme as 
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especificações do cliente e se responsabilizam por todo o uso da tecnologia. Os vínculos são 

mais expressivos do que na estrutura mercado, devido ao grande fluxo de informações entre 

as empresas. Os principais mecanismos são a tecnologia da informação e os padrões adotados 

para o fluxo das informações (GEREFFI, HUMPHREY E STURGEON, 2005). 

 A terceira estrutura, relacional, ocorre quando os compradores e vendedores lidam 

com informações complexas, o que resulta em maior vínculo, com troca de informações 

frequente entre as partes. Esses vínculos requerem confiança e geram dependência mútua. 

Apesar desta dependência, a empresa-foco especifica seu interesse e consegue se posicionar 

frente os fornecedores. Esses relacionamentos e vínculos demoram até serem estabelecidos 

com o nível de confiança desejado e, por isso, torna-se mais difícil a rotatividade de 

fornecedores (GEREFFI, HUMPHREY E STURGEON, 2005). 

 Na quarta estrutura, cativa, os pequenos fornecedores são dependentes dos 

compradores, os quais detêm o poder da cadeia. Esta assimetria de poderes faz com que seja 

criado um vínculo forte de dependência do fornecedor em relação ao comprador, tornando 

difícil a rotatividade para ambas as partes (de fornecedores e de compradores) (GEREFFI, 

HUMPHREY E STURGEON, 2005). 

 A quinta e última estrutura, hierárquica, descreve cadeias caracterizadas por integração 

vertical e controle hierárquico por parte dos produtores. Essa estrutura geralmente ocorre 

quando as especificações do produto não podem ser codificadas, os produtos são complexos 

ou existem poucos fornecedores com competência para suprir a demanda (GEREFFI, 

HUMPHREY E STURGEON, 2005). 

 No Quadro 1, é possível observar o quadro-resumo destas cinco estruturas de 

governança. 

Quadro 1 - Fatores determinantes na governança 

Forma de 

Governança 

Complexidade 

das transações 

Capacidade de 

codificar 

transações 

Capacidade dos 

fornecedores 

Nível de 

coordenação e 

assimetria de 

poder 

Mercado Baixa Alta Alta Baixa 

Modular Alta Alta Alta  

Relacional Alta Baixa Alta 

Prisioneira Alta Alta Baixa 

Hierarquia Alta Baixa Baixa Alta 

Fonte: Gereffi, Humphrey e Sturgeon (2005). 
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2.2.2 Coordenação 

 Com base na classificação de Cassiolato (2003) para as estruturas de governança 

hierárquicas e não hierárquicas, serão agora analisados os tipos de coordenação presentes em 

cadeias de suprimentos. Esses tipos estão relacionados à hierarquia, isto é, tipo 1 – relação 

entre empresas que possuem parceiras, adquirindo competências complementares (não 

hierárquicas); e tipo 2 – relação quase hierárquica, em que existe assimetria de competências 

em favor de uma só empresa. 

 Para Chopra e Meindl (2011), a coordenação da cadeia de suprimentos ocorre quando 

todos os estágios de uma cadeia trabalham em direção ao objetivo de maximizar a 

lucratividade total, com base em informação compartilhada. Além disso, os mesmos autores 

defendem também que a falta de coordenação pode resultar em uma perda significativa de 

excedente da cadeia de suprimentos. Esta coordenação exige que cada estágio da cadeia 

compartilhe informações apropriadas com os outros estágios, a fim de que o fluxo de 

informações seja o mais coeso e integrado possível. 

 Até o momento, o estudo discutiu diferentes abordagens sobre os tipos de governança 

e de coordenação, sob a ótica de diversos autores. No entanto, é preciso que o vínculo entre 

esses dois conceitos (governança e coordenação) esteja bem definido. Segundo Humphrey e 

Schmitz (2000), a governança pode ser definida como a coordenação das atividades 

econômicas de uma cadeia de suprimentos. 

 Conforme é possível observar no Quadro 2, para alguns autores, a coordenação dessas 

atividades é definida em termos de hierarquia como para Humphrey e Schmitz (2001), já para 

outros, em termos de colaboração e cooperação como Storper e Harrison (1991) ou até em 

termos de relacionamento com as outras empresas como Williamson (1979) e, ainda, na forma 

como a cadeia de suprimentos é conduzida, conforme Gereffi (1994). 
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Quadro 2 - Tipos de coordenação 

Williamson 

(1979) 

Humphrey e Schmitz 

(2001) 
Gereffi (1994) Storper e Harrison (1991) 

Mercado Mercado (redes) 

Cadeias 

conduzidas pelo 

produtor 

Somente anel ou rede, sem 

centro (“All ring, no core”) 

Híbrida Rede quase-hierárquica 

Cadeias 

conduzidas pelo 

comprador 

Centro da rede ou do anel 

com empresa coordenadora 

(“Core-ring with 

coordinating firm”) 

Verticalização 

(Integração 

vertical) 

Hierarquia   

Centro da rede ou do anel 

com empresa líder (“Core-

ring with lead firm”) 

      Somente centro (“All core”) 

Fonte: Gasparetto, Bornia e Kliemann Neto (2004). 

 

 Para Williamson (1979), os três tipos de coordenação resumidos no Quadro 2 são 

aqueles a serem adotados para tratativa de uma transação, isto é, se a transação será dentro da 

própria empresa, através de uma integração vertical ou se será totalmente externalizada ao 

mercado. Dentre essas duas extremidades, permeia-se a coordenação híbrida, isto é, uma 

combinação de características advindas dos dois outros tipos de coordenação. 

 Já para Humphrey e Schmitz (2001), o conceito é semelhante ao de Williamson 

(1979), pois diferem apenas devido à introdução da ideia de relações quase-hierárquicas, ou 

seja, para eles os tipos de coordenação devem possuir também um estágio intermediário, 

dividindo-se em redes, relações quase-hierárquicas e relações hierárquicas, sendo as duas 

extremidades - redes e relações hierárquicas - semelhantes ao proposto por Williamson em 

1979. 

 O tipo de coordenação desenvolvido por Humphrey e Schmitz entre 2000 e 2001 se 

baseia no conceito introduzido por Williamson (1979) de redes de mercado, pois esta 

considerava as relações ocorrendo entre empresas semelhantes, ignorando a presença de 

assimetrias. Já em 2001, os autores propuseram esta nova classificação que seria caracterizada 

pelas mais variadas relações de poder entre as empresas da rede (HUMPHREY E SCHMITZ, 

2001). 

 Para Gereffi (1994), a governança em cadeias de commodities tem sua coordenação 

definida como cadeia conduzida pelo comprador (“buyer-driven”) e cadeia conduzida pelo 

produtor (“producer-driven”). A cadeia conduzida pelo comprador destaca-se pelo poder de 



24 

barganha que a empresa compradora exerce sobre o mercado, conforme mencionado pelo 

autor no trecho: “O funcionamento da cadeia é ditado a partir da necessidade de adequação 

dos fornecedores a certos padrões e protocolos, apesar de sua capacidade produtiva ser 

limitada ou não”. Por outro lado, a cadeia conduzida pelo produtor é caracterizada pelo 

empoderamento dos fornecedores, definida pelo autor como “maior integração vertical entre 

todos os setores da cadeia de suprimentos e aumento da tecnologia e/ou das vantagens de 

escala em função dos fornecedores” (Gereffi, 1994, p.8). 

 Já a abordagem apresentada por Storper e Harrison (1991) tem como conceitos os 

termos core e ring, representando, respectivamente, situações de poder assimétrico e 

simétrico. Os dois autores elaboraram esta classificação a fim de desenvolver maior 

entendimento acerca das relações de poder entre empresas e fornecedores e, para isso, foram 

introduzidos os conceitos de anel ou rede (ring) e centro (core). 

 O conceito de centro (core) é definido por Storper e Harrison (1991) como uma 

situação em que o poder das empresas é assimétrico, enquanto o anel ou rede (ring) é 

caracterizado por poderes simétricos entre empresas. A partir disso, os autores propuseram 

quatro tipos de estrutura de coordenação. São eles: 

• Somente anel ou rede, sem centro (All ring, no core): sem empresas líderes, isto é, sem 

hierarquia entre os agentes da cadeia (STORPER E HARRISON, 1991). 

• Centro da rede ou do anel com empresa coordenadora (Core-ring with coordinating 

firm): estrutura com certo grau de hierarquia, entretanto sem influência de uma 

empresa em relação à existência da outra, isto é, empresas ainda independentes 

(STORPER E HARRISON, 1991). 

• Centro da rede ou do anel com empresa líder (Core-ring with lead firm): estrutura com 

grau elevado de hierarquia e assimetria de poder por parte da empresa líder, a qual tem 

autonomia perante seus fornecedores e pode influenciar o restante da rede ou anel 

(STORPER E HARRISON, 1991). 

• Somente centro (All core): empresa com integração vertical, isto é, todas as transações 

são internas (STORPER E HARRISON, 1991). 

  Tais análises, relativas ao tipo de governança e coordenação, auxiliam na compreensão 

da forma como uma cadeia está organizada, possibilitando que uma empresa avalie, por 



25 

exemplo, qual a posição que ocupa nesta estrutura e qual a posição gostaria de ocupar. Desta 

forma, alinhando seus interesses estratégicos às suas tomadas de decisão, a empresa é capaz 

de se preparar para novas abordagens junto à cadeia. De acordo com Zylberzstajn e Farina 

(2010), para que o nível desejado de coordenação da cadeia de suprimentos seja atingido é 

necessário compreender profundamente a natureza das transações entre os agentes. 

 

2.3 Governança na Cadeia de Suprimentos: Principais Atributos Transacionais 

 

2.3.1 Conceitos e estrutura da cadeia de suprimentos 

 Em 1999, Gereffi propôs duas formas de governança baseadas nas coordenações da 

cadeia de suprimentos pelo produtor e pelo comprador, são elas: a montante e a jusante. Tais 

estruturas buscam identificar o grau de interferência dos fornecedores na cadeia, bem como a 

assimetria nas relações existentes. 

 Para a abordagem mais detalhada dos principais atributos transacionais da governança, 

já citados no item anterior, faz-se necessária a contextualização da governança dentro da 

cadeia de suprimentos, na qual tais atributos transacionais (especificidade do ativo, 

frequência, incerteza, assimetria de informação e confiança) serão claramente encontrados. 

 Conforme visto anteriormente, a ideia de uma análise da cadeia de suprimentos 

ocorreu por meio da necessidade de uma empresa obter vantagem competitiva no mercado. 

Em outras palavras, as empresas precisavam de um método inovador para ser capaz de obter o 

melhor resultado para o seu negócio. Furlanetto (2002) defendeu essa ideia ao sugerir que os 

esforços produzidos em uma cadeia somados à sua gestão, podem trazer resultados mais 

interessantes para a empresa, relacionados à lucratividade. 

 Para que a gestão da cadeia de suprimentos (GCS) seja regida de forma apropriada, é 

importante que haja um entendimento acerca deste conceito tão amplo que é a cadeia de 

suprimentos. Viana Júnior e Silva (2014) resumiu que “muitos autores consideram o 

gerenciamento da cadeia de suprimentos como sinônimo de logística, gerenciamento de 

processos, gestão de contratos ou uma combinação desses fatores”. 

 Segundo Beamon (1998), é o processo integrado dentro do qual um número de várias 

entidades de negócios trabalha junto num esforço em adquirir matérias-primas. 

 Para Padovani (2007), é um conjunto de organizações que tem como objetivo agregar 

valor ao produto desde a produção das matérias-primas até a distribuição ao consumidor final, 
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por meio de permutas de ativos (conhecimento, informação, tecnologia, materiais, bens e 

serviços) entre compradores e vendedores. 

 Já para Lambert, Cooper e Pagh (1998), o ponto de origem de uma cadeia de 

suprimentos é onde não existem fornecedores primários, mas apenas de apoio. Da mesma 

forma, o ponto de consumo é onde não será criado valor adicional e o produto ou serviço é 

consumido. 

 Para Gibson, Mentzer e Cook (2005) é um complexo logístico formado por elementos 

que envolvem fornecedores, produtores, centros de distribuição e clientes, que interagem 

entre si através de fluxo de informações e produtos. 

 Segundo Chopra e Meindl (2011) são todos os estágios envolvidos, diretamente ou 

indiretamente, preenchendo totalmente as necessidades dos consumidores. A cadeia de 

suprimentos não é formada somente por fabricantes e por fornecedores, mas também 

transportadores, armazenadores, varejistas e consumidores. 

 Os mesmos autores evoluem, em 2011, e vêm uma cadeia de suprimentos como 

dinâmica e que envolve o fluxo constante de informações, produtos e fundos entre diferentes 

estágios. 

 Portanto, neste estudo, a cadeia de suprimentos será analisada como um complexo de 

relacionamento de agentes (fornecedores, fabricantes e clientes), que interagem entre si em 

fluxos de informação e de produto. Este fluxo se inicia desde a matéria-prima em sua forma 

mais primária e se encerra no momento do consumo pelo cliente final (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Interações na cadeia de suprimentos. 

Fonte: Vieira (2006). 

 

 O conceito de cadeia de suprimentos pode ser resumido como um sistema que engloba 

todas as atividades inerentes aos processos inbound, operacional e outbound, os quais 
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configuram as três etapas responsáveis pela geração de valor de um produto primário até 

chegar ao consumidor final. Outro conceito é de que a GCS engloba o planejamento e 

gerenciamento de todas as atividades envolvidas nos processos de sourcing e procurement, 

bem como de todas as atividades logísticas. Além disso, a GCS também inclui coordenação e 

colaboração entre os agentes da cadeia, os quais podem ser fornecedores, intermediários, 

terceiros e clientes. Em suma, a GCS integra o gerenciamento dos suprimentos e da demanda 

dentro e fora das organizações (CSCMP, 2016). 

 Para Chopra e Meindl (2011), o cliente é parte integrante da cadeia de suprimentos, 

por isso a finalidade desta é satisfazer às necessidades deste cliente final e, no processo, gerar 

lucro por si só. Os relacionamentos de uma cadeia de suprimentos podem ser divididos em à 

montante (no sentido do fornecedor, processo anterior à empresa-foco) e à jusante (no sentido 

do cliente, processo posterior à empresa-foco). 

 Por estes motivos supracitados, observa-se a importância de uma gestão integrada da 

cadeia de suprimentos, a fim de se maximizar o valor gerado. Chopra e Meindl (2011) 

apontaram uma gestão eficaz da cadeia de suprimentos como sendo aquela que envolve o 

gerenciamento de ativos e produtos, bem como os fluxos de informação e fundos. Este é o 

contexto no qual será desenvolvido o trabalho em questão, buscando uma solução-ótima em 

relação à governança e à gestão da cadeia. 

 A integração de uma cadeia refere-se, principalmente, aos relacionamentos nela 

presentes, isto é, com todos os elos da rede (fornecedores, clientes e distribuidores, por 

exemplo). De acordo com Viana Júnior e Silva (2014), a qualidade deste relacionamento 

influencia na própria gestão da cadeia de suprimentos, devido ao envolvimento de diferentes 

organizações no fluxo de informações. O autor também definiu esta qualidade do 

relacionamento como o modo com o qual diferentes empresas se relacionam e trabalham de 

maneira colaborativa, dentro de uma mesma cadeia. 

 Chopra e Meindl (2011) classificam três macroprocessos em uma cadeia de 

suprimentos, são eles: gerenciamento de relacionamento com o cliente (Customer 

Relationship Management – CRM), gerenciamento de cadeia de suprimentos interna (Internal 

Supply Chain Management – ISCM) e gerenciamento de relacionamento com fornecedores 

(Supplier Relationship Management – SRM). Neste último macroprocesso é onde se 

encontram os objetivos gerais e específicos do estudo em questão, pois se referem aos 

atributos transacionais que permeiam a governança dentro da cadeia de suprimentos, com 

base no relacionamento entre empresas fornecedora e compradora. 
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 O SRM, como macroprocesso, é um elemento importante que engloba aspectos 

estratégicos da cadeia de suprimentos, como, por exemplo, o sourcing. Sobre o objetivo deste 

estudo, faz-se necessária a contextualização do tema no ambiente empresarial e, por este 

motivo, será introduzido o papel que o sourcing desempenha na cadeia de suprimentos. 

Chopra e Meindl (2011) afirmam que ele é o conjunto de processos de negócios exigidos para 

a aquisição de bens e serviços. Esta se configura como a etapa inicial de uma cadeia de 

suprimentos, na qual é definida a estratégia empresarial a ser seguida para todo o processo de 

aquisição. 

 Um ponto-chave a ser estudado neste capítulo é a estratégia de abordagem junto ao 

fornecedor para a aquisição de um determinado ativo. Para Chopra e Meindl (2011), muitas 

empresas cometem o erro fundamental de focalizar apenas o preço especificado, ignorando o 

fato de que os fornecedores podem diferir em outras dimensões importantes, que afetam o 

custo total do uso de um fornecedor. Isto conduz o estudo a uma análise de todos os atributos 

transacionais que podem influenciar uma cadeia de suprimentos, na qual não haja a 

governança adequada de seus fornecedores e ativos. O conceito de governança, conforme 

estudado anteriormente, deve estar intimamente atrelado à coordenação e à GCS, para que, 

quando entendido e aplicado da forma correta, possa trazer os melhores benefícios para a 

empresa. 

 A partir disso, o processo de seleção de um fornecedor deve ser analisado previamente 

de maneira ampla e sistêmica, considerando-se todos os fatores e atributos transacionais da 

cadeia de suprimentos, a fim de que seja evitada uma escolha equivocada. Chopra e Meindl 

(2011) sugerem que muitas deficiências no desempenho da cadeia ocorrem porque o 

comprador e o fornecedor são duas entidades distintas, cada uma tentando otimizar seus 

próprios lucros. Alguns atributos transacionais relacionados a fornecedores de uma cadeia de 

suprimentos devem ser analisados, a fim de que se determine a governança e a coordenação 

presentes na cadeia em questão.  

 

2.3.2 Pressupostos Comportamentais: racionalidade limitada e oportunismo 

 Com base na ECT, os pressupostos comportamentais que incidem sobre os 

relacionamentos da cadeia de suprimentos são: Racionalidade Limitada e Oportunismo. 

Conforme citado resumidamente no item 2.1, a racionalidade limitada baseia-se no fato de 

que um indivíduo precisa tomar decisões racionais, contudo como são também decisões 

humanas e não programadas, estão sujeitas a falhas. 
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 Williamson (1985) apresentou três tipos de racionalidade: forte, limitada e fraca: 

• A racionalidade forte é aquela que sugere que todos os custos relevantes nas 

transações sejam conhecidos e controlados e define-se pela incapacidade dos agentes 

trabalharem com todas as possíveis variáveis de uma transação (WILLIAMSON, 

1985). 

• A racionalidade limitada afirma que nenhuma decisão racional pode ser tomada por 

indivíduos, pois estes não possuem informações perfeitas. Nesta forma, os agentes já 

aceitam serem intencionalmente racionais, mas individualmente limitados 

(WILLIAMSON, 1985). Este pressuposto comportamental critica a ideia de que existe 

um indivíduo com capacidade onisciente, pois a mente humana possui capacidade 

limitada para processar informação, não de forma computacional e, portanto, pode 

sofrer falhas (SIMON, 1980). Esta será a definição de racionalidade que permeará o 

estudo, pois é o pressuposto citado na ECT. 

• A racionalidade fraca é aquela que pressupõe que o indivíduo não possui capacidade 

de antecipação de problemas, ou seja, não consegue evitar os custos transacionais e 

age somente de maneira reativa perante as transações (WILLIAMSON, 1985). 

 Sobre oportunismo, Williamson (1985) o definiu como um comportamento em que os 

indivíduos agem em busca de seus benefícios próprios, isto é, aproveitam-se de falhas de 

outros agentes para manipular a cadeia e as transações nela existentes. O autor afirma que o 

oportunismo parte do princípio de um jogo onde não há cooperação e há possibilidades de 

assimetrias de informações, permitindo que um dos agentes envolvidos na transação obtenha 

benefícios monopolísticos.  

 Em 1995, Zylbersztajn apresentou a mesma definição de Williamson, concordando 

que o oportunismo é uma ação do indivíduo em seu próprio interesse. Williamson (1985) 

defende ainda que a adoção deste comportamento por um dos agentes faz com que seja 

necessário o monitoramento dos contratos que, por consequência, impactam em custos 

adicionais. 

 De acordo com Williamson (1985), o oportunismo pode se manifestar em três 

intensidades: forte, semiforte ou fraca: 

• A forma forte de oportunismo é aquela em que o indivíduo utiliza de mecanismos não 

convencionais para atingir um objetivo, que lhe traz benefícios. Tais mecanismos 

envolvem atitudes desonestas como mentiras, com a intenção de ocultar informações 

(assimetria). 
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• A forma semiforte é o simples comportamento baseado no interesse próprio, em que se 

assume que os contratos serão mantidos e cumpridos, conforme as cláusulas presentes, 

que já irão assegurar seus interesses próprios, sem que haja desonestidade ou astúcia 

dos agentes. 

• A forma fraca é a obediência, isto é, aquela ocasionada por fatores externos e 

coletivos, como, por exemplo, assuntos de governo, e não por conta de um 

comportamento individual. 

 Os dois pressupostos estão intimamente ligados, conforme pode ser visto na Figura 5, 

pois, à medida que a racionalidade limitada do indivíduo traz imperfeição aos contratos 

firmados entre agentes da cadeia, o comportamento oportunista irá se manifestar através 

destas lacunas, gerando assim custos transacionais ao agente que estiver com menos 

informações (assimetria). Se não existissem esses dois pressupostos comportamentais, não 

haveria risco das transações não ocorrerem da forma como foram planejadas. Quanto maior o 

oportunismo e menor o nível de informações, aumenta-se o risco de que as transações sairão 

incompletas e falhas (ARBAGE E BALESTRIN, 2007). 

 

 

Figura 5 - Pressupostos comportamentais em uma relação contratual. 

 

 Como observado na Figura 5, um dos aspectos-chave que pode desencadear um 

comportamento oportunista é a assimetria de informação. Este fator influencia o 

relacionamento entre os agentes da cadeia, sendo positivo para um deles e negativo para o 

outro. O agente que detém mais informação tende a desenvolver um comportamento 

oportunista em relação ao outro agente, que perderá a confiança na relação firmada. 

 Em 2014, Viana Júnior e Silva propuseram que os sistemas integrados de gestão da 

cadeia de suprimentos permitem o compartilhamento de informações entre os agentes, 

influenciando, assim, a confiança e o relacionamento entre os mesmos. A busca pela 
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qualidade no relacionamento entre as empresas de uma mesma cadeia tornou-se um aspecto-

chave para a redução dos custos de transação (VIANA JÚNIOR E SILVA, 2014). 

 Esta afirmação já havia sido publicada por Dyer e Chu em 2000, o qual observou que 

os investimentos na qualidade dos relacionamentos aumentavam a credibilidade das empresas 

e permitiam que a frequência das transações aumentasse, reduzindo-se, assim, os custos 

transacionais. Com o aumento da frequência de transações, aumentava-se também o 

compartilhamento de informações e a confiança entre as empresas, fazendo com que o 

relacionamento melhorasse e assim seguia em um fluxo contínuo, conforme esquematizado na 

Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Relacionamentos na cadeia de suprimentos. 

 

 Para Araújo (1996), a assimetria de informações se caracteriza como uma situação em 

que o comprador ou vendedor possui mais informação sobre determinado produto ou serviço 

do que a outra parte envolvida na transação. De acordo com Azevedo e Shikida (2004), uma 

relação na qual somente uma das partes possui uma informação imprescindível ao negócio 

pode causar dois tipos de problemas transacionais: risco moral e seleção adversa.  

 Os autores defendem que “o risco moral refere-se ao fato do agente fazer uso de 

informações em benefício próprio, após ser lavrado o contrato, trazendo prejuízo ao principal. 

A seleção adversa ocorre porque os tomadores conhecem melhor sua capacidade de saldar a 

dívida vis-à-vis o emprestador” (AZEVEDO E SHIKIDA, 2004, p. 270-271). 

 Com base na ECT e na Teoria dos Jogos, Parkhe (1993) destaca que o comportamento 

oportunista afeta tanto os relacionamentos entre os agentes, como também sua performance. 

Este comportamento faz com que os agentes sejam forçados a estruturar mecanismos de 

governança e controle, que influenciam negativamente a confiança do relacionamento. 
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 Para Begnis, Estivalete e Pedrozo (2007), conforme a frequência das transações 

aumenta, aumenta também a habilidade para confiar no outro agente e, consequentemente, 

diminui o risco inerente àquela transação. Quando dois agentes estão em equilíbrio e 

conseguem firmar uma parceria com repetidas transações, é o momento em que surge a 

confiança entre eles. Já para Hagen e Choe (1998), a confiança é a força condutora das 

relações de parceria. 

 Conforme explicado por Vieira, Oliveira e Xavier (2008), a falta de confiança em um 

relacionamento pode justificar a decisão de um membro em não disponibilizar determinadas 

informações para os demais, contribuindo, assim, para a formação de relacionamentos 

caracterizados pela assimetria de informações, no qual os agentes que detém maior 

informação acerca da cadeia, tenham vantagem sobre os demais.  

 A confiança e a assimetria da informação em uma cadeia de suprimentos são aspectos 

não dissociáveis, isto é, devem ser analisados de maneira conjunta, pois têm influência direta 

entre si. Em uma situação envolvendo uma empresa fornecedora e uma empresa compradora, 

em que existe baixa confiança, desenvolve-se a assimetria da informação por ambas as partes, 

a fim de se protegerem internamente. Tal comportamento faz com que uma das partes, a qual 

possua mais informação acerca da cadeia, obtenha vantagem sobre a outra, ocasionando, 

assim um comportamento oportunista na cadeia. Este comportamento trará poder à um dos 

agentes e isto definirá quem é a empresa-foco desta cadeia, isto é, qual é a empresa que regerá 

as operações de uma determinada cadeia de suprimentos, obtendo vantagem competitiva em 

relação ao outro agente. 

 Tais atributos transacionais, somados ao custo de transação estudado no item 2.1, 

definirão a estrutura de governança mais eficiente para cada cadeia de suprimentos, que irá 

variar, conforme cada atributo transacional, para os agentes envolvidos. 

 

2.3.3 Frequência, Incerteza e Especificidade do Ativo 

 Em 1985, Williamson defendeu a tese da ECT com base nos seguintes atributos 

transacionais: 

• Frequência: Recorrência com que uma transação se efetiva. Quanto maior a 

frequência, menores serão os custos fixos médios associados à coleta de informações e 

à elaboração de um contrato complexo que imponha restrições ao comportamento 

oportunista. 
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• Incerteza: Tem como objetivo, a ampliação das lacunas que um contrato não pode 

cobrir. Em um ambiente de incerteza, os agentes não conseguem prever os 

acontecimentos futuros e, assim, o espaço para renegociação é maior. Sendo maior 

esse espaço, maiores são as possibilidades de perdas derivadas do comportamento 

oportunista das partes. 

• Especificidade dos ativos: Ativos são específicos se o retorno associado a eles depende 

da continuidade de uma transação específica. Quanto maior a especificidade dos 

ativos, maior a perda associada a uma ação oportunista por parte de outro agente e, 

consequentemente, maiores serão os custos de transação. 

 O primeiro atributo a ser estudado é a especificidade do ativo. Para Williamson 

(1985), sem a existência deste atributo, as transações seriam simplificadas e os riscos 

transacionais seriam muito menores. Segundo Chopra e Meindl (2011), existem riscos altos 

nos custos de aquisição quando a demanda pelo produto de todo o setor exceder a oferta 

disponível ou se houver um único fornecedor. Williamson (1989) explica que quanto maior a 

especificidade dos ativos envolvidos na produção de um bem, mais fortes são os incentivos 

para se ter a estrutura de governança unificada. Para Zylbersztajn (1995), os tipos de 

especificidades podem ser classificados como: 

• Especificidade de tempo: associada ao custo de se transferir o produto de um período 

para o outro (por exemplo, aplicável a produtos perecíveis); 

• Especificidade de lugar: aplica-se a produtos com elevados custos de transporte (por 

exemplo, produtos de alto volume e baixo valor); ou a produtos associados a 

determinado tipo de local (por exemplo, vinhos e queijos em países onde existe a 

legislação de reconhecimento de origem); 

• Outras especificidades: associadas a atributos específicos definidos pela indústria (por 

exemplo, quando ativos muito específicos são necessários para produzir um 

determinado componente). 

 Para Williamson (1989), a especificidade de ativos classifica-se em seis tipos: 

especificidade locacional, especificidade física, especificidade humana, ativos dedicados, 

marca e especificidade temporal. Enquanto Vieira, Oliveira e Xavier (2008) afirmam que a 

especificidade de ativos está diretamente ligada a formas de dependência bi-lateral e Klein, 

Crawford e Alchian (1978) adicionam um detalhe importante de que a elevada especificidade 

do ativo leva à possibilidade de atos oportunistas.  
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  Silva e Brito (2013) caracterizam a especificidade dos ativos por elementos 

específicos que não podem ser reempregados sem perda de seu valor produtivo, caso o 

contrato seja interrompido ou sofra alguma alteração. Desta forma, a especificidade de ativos 

traz grande risco às transações e, consequentemente, aumento dos custos transacionais, pois 

torna o agente investidor dependente deste relacionamento e sujeito, portanto, ao oportunismo 

da outra parte. 

 O segundo atributo a ser estudado é a incerteza. Para Koopmans (1957), o conceito de 

incerteza é caracterizado, primeiramente, pela falta de conhecimento acerca da natureza e das 

possíveis mudanças de mercado; e, em segundo, pela escassa comunicação no processo 

decisório, pelo desconhecimento das estratégias de concorrentes. Arrow (1974) e Koopmans 

(1957) desenvolveram modelos econômicos para explicar como a incerteza é incorporada no 

processo de decisão dos agentes econômicos e ressaltaram a importância da informação como 

um meio para prescrever as contingências e minimizar custos na elaboração de contratos. 

 Já Williamson (1975), interpretou o conceito de incerteza em termos da complexidade 

dos eventos, que pode ser entendida como uma variável que evidencia a racionalidade 

limitada dos gestores. O autor ainda afirma que o importante é a interação da incerteza com a 

especificidade dos ativos, pois a primeira só será um problema em casos de incapacidade de 

realocação dos ativos no mercado. Já o aumento da incerteza demandará adaptações 

sequenciais para suprir as lacunas contratuais em transações com ativos específicos, e, nesse 

caso, os contratos poderão se tornar alvos de comportamentos oportunistas e sujeitos às falhas 

de mercado. 

 Em suma, “a incerteza na teoria das organizações tem sido entendida como o grau de 

imprevisibilidade das mudanças e do grau de dissimilaridade dos seus elementos, 

caracterizados e consolidados ao longo dessas últimas décadas nas dimensões dinamismo e 

complexidade ambiental” (SILVA E BRITO, 2013). 

 O terceiro atributo a ser estudado é a frequência, que representa a quantidade de 

transações que ocorrem entre as empresas em um determinado período de tempo 

(WILLIAMSON, 1981). De acordo com Vieira (2006), quanto maior a frequência, maior é o 

envolvimento entre as empresas e isso faz com que o oportunismo seja menor e a confiança 

maior, assim como representado anteriormente na Figura 7. 

 No estudo de caso, que será apresentado no capítulo 4, o foco será em um insumo da 

produção de cimento e, conforme Gasparetto, Bornia e Kliemann Neto (2004), esse tipo de 

transação tem grande frequência, pois os insumos são adquiridos de forma perene e em 

volumes expressivos. 
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 Farina (1999) defendeu que quanto maior a frequência, menores serão os custos fixos 

associados à coleta de informações e à elaboração de um contrato complexo que imponha 

restrições ao comportamento oportunista, pois será uma relação com maior confiança. Além 

disso, se a frequência for excessivamente elevada, as empresas terão um motivo para não 

impor perdas aos parceiros, de modo que ficariam vulneráveis a possíveis atos oportunistas 

(FARINA,1999). 
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III METODOLOGIA 

3.1 População e Amostra 

 

 Lakatos e Marconi (2003) conceituam população ou universo como o conjunto de 

seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum. 

Ainda, conforme os mesmos autores, o conceito de amostragem só ocorre quando a pesquisa 

não abrange a totalidade dos componentes do universo, surgindo, assim, a necessidade de 

investigar apenas uma parte dessa população (LAKATOS E MARCONI, 2003). 

 Para Gil (2008), população ou universo é um conjunto definido de elementos que 

possuem determinadas características e amostra é um subconjunto do universo ou da 

população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo 

ou população. 

 No trabalho em questão, a população a ser estudada é o setor cimenteiro no Brasil e a 

amostra selecionada para aprofundamento da pesquisa é a empresa X. 

 

3.2 Método e Abordagem de Pesquisa 

 

 O presente trabalho seguirá o padrão de estudo de caso com traços de pesquisa ação, 

devido à autora do projeto estar envolvida no ambiente do locus da pesquisa. Segundo Gil 

(2008), o estudo de caso pode ser utilizado tanto em pesquisas exploratórias, quanto 

descritivas e explicativas. Além disso, Gil (2008) ainda caracteriza o estudo de caso como um 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, para permitir o seu conhecimento 

amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos. 

 Ainda o mesmo autor coloca que: “os estudos de campo procuram muito mais o 

aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da população 

segundo determinadas variáveis. Consequentemente, o planejamento deste estudo apresenta 

muito mais flexibilidade, podendo ocorrer mesmo que seus objetivos sejam reformulados ao 

longo do processo de pesquisa” (GIL, 2008). 

 A abordagem qualitativa aproxima teoria e fatos, descreve e interpreta episódios 

isolados ou únicos, privilegiando o conhecimento da relação entre contexto e ação (método 

indutivo), realizando uma análise do fenômeno a partir da subjetividade e percepção do 

pesquisador (BERTO E NAKANO, 2000; CAMPOMAR, 1991). Campomar (1991) 

complementa que tal abordagem é realizada sem medidas e as possíveis inferências não são 
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estatísticas. Para Creswell (2003), uma característica fundamental da abordagem qualitativa é 

de que o projeto deve ser consistente com o construtivismo/interpretação e o conhecimento 

deve ser advogado/participativo. 

 A abordagem quantitativa tem natureza empírica e é baseada em hipóteses “fortes” e 

bem formuladas. Ela utiliza métodos lógicos (dedutivos) que explicam a relação de 

causa/efeito, de forma que através da generalização de resultados possibilita replicações 

(BERTO E NAKANO, 2000). Essa abordagem é medida em populações e, caso não seja 

possível medir, deve-se basear na inferência estatística usando-se amostras de população e 

testes paramétricos e não-paramétricos de inferência (CAMPOMAR, 1991). 

 A abordagem qualitativa-quantitativa é uma mistura das duas anteriores. Nela, o 

pesquisador apresenta um propósito tanto quantitativo quanto qualitativo. Para isso, é 

necessário especificar uma base racional para essa abordagem, identificando os elementos-

chave, uma imagem visual dos elementos e procedimentos quantitativos e qualitativos da 

coleta de dados e análise (CRESWELL, 2003). 

 Nesse projeto, a abordagem utilizada foi a qualitativa, devido à descrição e 

interpretação dos dados advindos da realidade da (s) empresa (s) pertencente (s) da amostra. 

 

3.3 Coleta de Dados 

 

 A técnica de coleta de dados que será utilizada no estudo de caso será a entrevista, a 

qual segundo Gil (2008) é uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à 

investigação, sendo a primeira das partes responsável pela coleta de dados e a segunda das 

partes pela fonte de informação. Para Lakatos e Marconi (2003), a entrevista tem como 

objetivo principal a obtenção de informações do entrevistado, sobre determinado assunto ou 

problema. 

 As mesmas autoras apresentam algumas vantagens e limitações do uso da entrevista 

como técnica de coleta de dados, são elas: 

• Vantagens: 

o Há maior flexibilidade, podendo o entrevistador repetir ou esclarecer 

perguntas, formular de maneira diferente; especificar algum significado, como 

garantia de estar sendo compreendido; 
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o Oportunidade de avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser 

observado naquilo que diz e como diz: registro de reações, gestos etc; 

o Oportunidade de obtenção de dados que não se encontram em fontes 

documentais e que sejam relevantes e significativos; 

 

• Limitações: 

o Possibilidade de o entrevistado ser influenciado, consciente ou 

inconscientemente, pelo questionador, devido ao seu aspecto físico, suas 

atitudes, ideias, opiniões etc; 

o Disposição do entrevistado em dar as informações necessárias (risco de 

retenção de dados importantes); 

o Ocupa muito tempo e é difícil de ser realizada; 

 Neste trabalho foi utilizada a entrevista semiestruturada, com um instrumento de 

pesquisa com estrutura de um roteiro de perguntas. As perguntas foram todas abertas, com 

base na discussão do capítulo 2, a revisão teórica. Os entrevistados foram selecionados com o 

objetivo de que fossem coletadas informações com diferentes pontos de vista acerca da cadeia 

de suprimentos, isto é, um deles envolvido nas relações do início da cadeia e o segundo 

envolvido com a outra extremidade da cadeia. Portanto, foram selecionados dois 

colaboradores da empresa para o estudo de caso, o primeiro entrevistado, um gerente 

administrativo (entrevistado 1 – E1), responsável por todo o suprimento e contato comercial 

com o fornecedor, e o segundo entrevistado é um gerente de fábrica (entrevistado 2 – E2), 

responsável pelo contato operacional com o fornecedor. A pesquisa foi realizada em 

dezembro de 2016. 

 

3.4 Tratamento e Análise de Dados 

 

 Lakatos e Marconi (2003) elaboram a análise de dados em três níveis, são eles: 

interpretação, explicação e especificação. As duas autoras ainda explicam que “nesta etapa de 

análise, o pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho 

estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações, e procura estabelecer as relações 

necessárias entre os dados obtidos e as hipóteses formuladas”. 

 Além disso, este estudo será baseado na análise qualitativa de dados, devido ao 

objetivo geral estabelecido. Conforme Gil (2008), em estudos de caso, os procedimentos 
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analíticos são principalmente de natureza qualitativa. Para este tipo de análise, Miles e 

Huberman (1994), apresentam três etapas que geralmente são seguidas, são elas: redução, 

exibição e conclusão/verificação. 

3.5 Limitações do Método 

 

 O recorte da pesquisa será em torno da empresa X (produtora de cimento) e sua 

relação com o fornecedor Y (fornecedor de um insumo importantíssimo), que foram 

explicitados no capítulo seguinte. Esta limitação se deve ao fato de que ao realizar uma 

observação inicial da empresa X é possível detectar uma dependência desta empresa em 

relação à empresa Y, devido à falta de governança que a mesma exerce sobre a cadeia de 

suprimentos. 

 Desta forma, o estudo será limitado contornando os atributos transacionais de 

governança envolvidos nesta relação entre empresa X (compradora) e empresa Y 

(fornecedora). 
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IV DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

4.1 Setor cimenteiro e relações com o fornecedor 

 

 Para Viana Júnior e Silva (2014), a qualidade do relacionamento na gestão da cadeia 

de suprimentos consiste em como empresas diferentes inseridas em uma mesma cadeia se 

relacionam e trabalham de maneira colaborativa. Ferrari e Noci (2003) definem quatro 

estágios evolutivos para o relacionamento: no primeiro momento, tem-se o desenvolvimento 

de novos negócios, com foco na cooperação logística e nível de serviço; em seguida, tem-se a 

etapa de coordenação, em que o foco passa a ser o planejamento e controle integrado da 

produção; em terceiro, tem-se o estágio de colaboração; e, por fim, o estágio de integração, 

com a máxima transparência possível, construindo-se, assim, a confiança. 

 Para a contextualização do setor cimenteiro, é importante, primeiramente, que seja 

apresentado o processo produtivo do cimento (Figura 7). 

• Etapa 1: Extração de calcário da mina. 

• Etapa 2: Britagem do calcário. 

• Etapa 3: Adição de minerais como minério de ferro, areia e bauxita. 

• Etapa 4: Moagem de todos os minerais para formação da farinha de cru. 

• Etapa 5: Calcinação da farinha no forno para formação do clínquer (cimento-base). 

• Etapa 6: Adição com materiais como gesso, escória siderúrgica, pozolanas e filer 

calcário. 

• Etapa 7: Moagem do clínquer junto aos materiais aditivos para formação do cimento 

Portland. 
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Figura 7 - Processo de fabricação do cimento. 

Fonte: Material da empresa X. 

 

 Na etapa 6, em que são adicionados os materiais secundários, mais conhecidos como 

cementitious, é que se identifica o ativo-chave que será tratado no estudo de caso: a escória 

siderúrgica. Este material é escasso e possui baixa oferta de fornecedores no mercado, por ser 

um subproduto do processo produtivo siderúrgico, acarretando na necessidade de um processo 

compra complexo e dependente de estratégias de governança, em lugar do sourcing (o 

sourcing é um procedimento de compra, em que se realiza um estudo de mercado acerca do 

produto que será comprado, a fim de se desenvolver um processo concorrencial, o qual irá 

definir o fornecedor com o melhor custo-benefício para suprir a demanda), como geralmente 

ocorre com a maioria dos insumos. Na Figura 8, é possível observar as diversas fontes para 

cada tipo de insumo da cadeia produtiva do cimento. Estas são adquiridas pelos produtores de 

cimento (elo da cadeia em que a empresa do estudo de caso está posicionada), que 

transformam as matérias-primas em produto acabado, o qual é vendido ao mercado. 
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Extração e beneficiamento de matérias-primas:
• Materiais calcários
• Materiais argilosos
• Gipsita

Indústria siderúrgica:
• Escória de alto forno
• Resíduos

Usinas termoelétricas:
• Cinzas volantes

Indústria de fertilizantes:
• Fosfogesso
• Resíduos de dessulfurização

Salinas:
• Resíduos

Energia:
• Carvão mineral
• Carvão vegetal
• Óleo combustível
• Gás natural
• Outros

Equipamentos:
• Produtores

Projeto das plantas industriais:
• Construção das plantas

Embalagens

PRODUTORES CONSUMIDORES

 

Figura 8 - Elementos da cadeia de suprimentos de uma cimenteira. 

Fonte: CNI (2012). 

 

 Na etapa 6 mencionada acima, segundo a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI, 2012), a produção de cimentos que possuem as adições ao clínquer, que foram 

mencionadas na etapa 6, vem crescendo expressivamente ao longo dos anos. Tais 

adições têm como objetivo a diversificação das características do cimento e, 

consequentemente, de suas aplicações. Conforme a Figura 9 (abaixo), entre 1990 e 

2010, o uso de adições cresceu 252%, a utilização do clínquer aumentou 94% e a 

produção de cimento teve um incremento de 129% (CNI, 2012). 

 Estas estatísticas evidenciam a vantagem do uso destas adições, pois 

possibilitam a produção do cimento com uso reduzido de clínquer, que é o cimento-

base, logo o custo mais representativo para o produto final. Além deste viés 

econômico, o uso das adições no cimento também apresenta benefícios ambientais. 

“Os cimentos com adição representam, ainda, uma solução ambientalmente adequada 

para os subprodutos de outros processos produtivos, como escórias siderúrgicas e 

cinzas termoelétricas, contribuindo com a redução de passivos ambientais” (CNI, 

2012). 
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Figura 9 - Evolução da produção de clínquer, cimento e uso de adições. 

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC, 2010). 

 

 A partir da importância com que tais adições estão sendo tratadas dentro da cadeia de 

suprimentos da indústria cimenteira, é que surgiu, conforme discutido no capítulo 1, a 

necessidade de um estudo aprofundado em torno desses aspectos que tangem o ativo-chave 

em questão, a escória siderúrgica. 

 

4.2 Descrição de Resultados 

 

 O estudo de caso a ser analisado neste capítulo teve seus dados coletados através de 

entrevistas com duas pessoas da empresa X. A empresa X é a empresa compradora na cadeia 

de suprimentos e, por este, motivo, alguns de seus colaboradores responderam ao questionário 

(Apêndice I) com uma visão de cliente, durante uma relação contratual com seu fornecedor. 

 O primeiro entrevistado é um gerente administrativo (entrevistado 1 – E1), isto é, 

responsável por gerir toda a parte contratual, tal como negociações de preço, prazos de 

entrega etc. Ele é o responsável por todo o suprimento e contato comercial com o fornecedor. 

Já o segundo entrevistado é um gerente de fábrica (entrevistado 2 – E2), isto é, responsável 

por acompanhar a qualidade do produto que é fornecido, os prazos de entrega e todo o contato 
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operacional com o fornecedor. Ambos possuíam a mesma percepção sobre o fornecedor na 

governança da cadeia de suprimentos da empresa. 

 Ao fazer a primeira pergunta sobre os impactos da governança em uma cadeia de 

suprimentos, os dois concordaram ao afirmar ser um fator fundamental para a manutenção das 

políticas empresariais e evitar a ocorrência de perdas financeiras ou materiais, pela falta de 

controle e cumprimento dos processos administrativos. O entrevistado 1 afirmou que uma 

governança robusta faz com que a empresa tenha vantagens na cadeia de suprimentos, por ter 

maior controle de seus processos internos e, consequentemente, informação de fácil acesso 

sobre o mercado. 

 Sobre os custos de transação nos contratos com fornecedores, o entrevistado 2 

mencionou que atualmente não tem muitos transtornos após o firmamento do contrato, isto é, 

não sofre a ocorrência de custos transacionais ex-post, pois conta que a estrutura de 

governança está muito mais robusta do que há alguns anos atrás, em virtude das reformas 

processuais dentro da organização. Isto acabou refinando a estrutura de governança da 

empresa e os resguardando frente a estes custos. O entrevistado 1 teve opinião semelhante à 

do entrevistado 2, mas à respeito das transações e custos ex-ante. Ele afirma possuir algumas 

vantagens de negociação em relação ao fornecedor (empresa Y), por conta da assimetria de 

informações, que o permite ser oportunista. Entretanto, como o fornecedor possui um ativo 

muito específico e escasso no mercado, isto equilibra um pouco a negociação. 

 Sobre as dificuldades com o ativo que está sendo comprado, o entrevistado 2 afirma 

não ter muitos problemas do ponto de vista operacional. Já sobre o ponto de vista de compras, 

o entrevistado 1 expõe suas dificuldades por causa da baixa oferta do ativo em um mercado 

com picos de demanda. O entrevistado explica que o mercado cimenteiro possui alguns picos 

de demanda intervalados periodicamente, devido à sazonalidade de investimentos em 

infraestrutura e, por este motivo, o aumento de consumo deste ativo flutua proporcionalmente 

a essa oscilação da oferta. 

 No momento em que o mercado cimenteiro está em baixa é necessário que seja traçada 

uma estratégia a fim de se garantir o suprimento do ativo no momento em que o mercado se 

aquecer e demandar maiores volumes. Desta forma, o comprador utiliza de ferramentas de 

governança para negociar com seus fornecedores e firmar contratos vantajosos para ambas as 

partes. 

 Sobre a especificidade do ativo, ambos os entrevistados concordam que é um ativo 

específico e essa sua característica prejudica a compra. Essa especificidade ocorre porque a 

escória é um insumo proveniente somente das siderúrgicas, por se tratar de um subproduto da 
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fabricação do aço, o que leva a uma concentração da oferta em, aproximadamente, sete 

fornecedores espalhados geograficamente pelo Brasil. Como o mercado brasileiro de cimento 

que, mesmo possuindo poucos players, demanda volumes muito grandes de escória, o ativo 

passa a ser um de seus componentes mais estratégicos. 

 Na questão da assimetria de informação no mercado cimenteiro e siderúrgico, ambos 

os entrevistados concordaram de que essa é uma característica variante desses mercados. Isto 

é, por serem mercados em que o processo produtivo é amplamente conhecido e adotado de 

forma muito semelhante entre as empresas, o fluxo de informações e movimentações tende a 

fluir simetricamente ao longo da cadeia de suprimentos, seja por clientes ou até outros 

fornecedores. Porém, como a frequência de transações é muito alta (recebimentos diários 

desse insumo), o risco de vazamento de informações estratégicas por uma das partes é 

recorrente. Esse risco de assimetria informacional momentânea faz com que a negociação se 

torne desigual e tendenciosa para um dos participantes, caso este tenha tido acesso a alguma 

informação relevante.  

 Sobre o empoderamento de um dos agentes, ambos concordaram que, no momento em 

que ocorrer uma assimetria de informação e os agentes da cadeia se envolverem em uma 

negociação comercial, será inevitável que uma das partes tenha maior poder sobre a outra.  

 Ambos os entrevistados concordaram que, especificamente, nesta relação entre 

cimenteira e siderúrgica (aquisição de escória), existe forte interdependência entre as duas 

empresas. Isto acontece porque a escória é um ativo-chave para o processo produtivo do 

cimento e a escória, por ser um subproduto da indústria siderúrgica, precisa ser corretamente 

destinado para não impactar em sua linha produtiva, isto é, o estoque deve ser escoado de 

forma perene. Assim, a compra da escória pela cimenteira é tão importante quanto a venda 

desse produto pela siderúrgica. 

 Sobre a relação entre as empresas compradora X e fornecedora Y, ambos os 

entrevistados concordam que, atualmente, é amigável e que não possuem problemas 

transacionais nas negociações e nos contratos firmados. Entretanto, caso haja algum 

desequilíbrio nesta relação (por exemplo, vazamento de informação privilegiada que 

influencie em comportamento oportunista por uma das partes), o entrevistado 2 teme pela 

falta do produto em sua fábrica, no caso do fornecedor querer destiná-lo a outro/a 

cliente/cimenteira. Já o entrevistado 1 afirma ser o abuso de preço, por parte do fornecedor Y, 

o seu maior receio, também em caso de oportunismo, se, por exemplo, o fornecedor perceber 

que a empresa X está dependente dele em determinado momento.  
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 Ambos os casos podem e devem estar assegurados em contrato e, por este motivo, é 

importante que a governança da organização esteja estruturada para o desenvolvimento desta 

aquisição. Sendo assim, os entrevistados concordam que, atualmente, conseguiram ter todos 

esses riscos mapeados e respaldados em contrato. 

 Abaixo, o quadro-resumo (Quadro 3) apresenta os temas discutidos na pesquisa de 

campo. 

 

Quadro 3 - Resumo das respostas da pesquisa de campo 

Aspectos Entrevistado 1 (E1) Entrevistado 2 (E2)

Impactos da governança na CS

Manter as políticas empresariais;

Evitar perdas financeiras ou 

materiais;

Manter as políticas empresariais;

Evitar perdas financeiras ou 

materiais;

Problemas com custos de transação nos contratos
Custos ex-ante - relacionamento 

equilibrado

Custos ex-post - Sem custos de 

transação altos

Problemas no fornecimento da escória siderúrgica

Baixa oferta do ativo em um 

mercado com picos de demanda 

(compras)

Sem problemas, atualmente 

(operação). Risco apenas em caso 

de oportunismo por parte do 

fornecedor

Especificidade do ativo

Alta;

Demanda alta;

Oferta concentrada em poucos 

fornecedores;

Alta;

Demanda alta;

Oferta concentrada em poucos 

fornecedores;

Assimetria de informação no segmento fornecedor-empresa X

No ponto de vista comercial, sim, 

em caso de vazamento de 

informação estratégica que 

influencie a negociação do contrato; 

Não (operacional)

Relacionamento entre as empresas

Atualmente amigável;

Possível oportunismo e abuso de 

preço por parte do fornecedor;

Forte interdependência entre as 

empresas;

Atualmente amigável;

Podem ocorrer problemas na 

oferta da escória;

Forte interdependência entre as 

empresas;

Relação de poder

Caso haja assimetria de informação 

(vazamento de informação 

estratégica), uma das partes terá 

poder sobre a outra.

Não (operacional)

Riscos
Risco de abuso de preço, em caso de 

oportunismo do fornecedor

Risco de não-suprimento de 

escória, em caso de oportunismo 

do fornecedor  

 

4.3 Análise de Resultados 

 

 A partir dos dados coletados foi realizado um diagnóstico do presente estudo, que é a 

aquisição do insumo estratégico – escória siderúrgica – para a produção de cimento pela 

empresa X. Foi possível observar que a cadeia de suprimentos deste nicho é saturada com 
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poucos players. No momento em que o mercado de cimento está em alta e a demanda por 

escória é maior, a empresa X fica vulnerável a atos oportunistas por parte do fornecedor Y, 

pois este conhece a necessidade que a empresa X tem do ativo. Quando o mercado de cimento 

está em baixa, a situação se inverte e o fornecedor Y precisa fazer com que a empresa X não 

desista do contrato e mantenha o fluxo de fornecimento contínuo para que a escória não fique 

“encalhada” em sua fábrica, podendo causar a parada de sua linha de produção. 

 Desta forma, evidencia-se que os interesses das empresas X e Y são inversamente 

proporcionais, dependendo do momento do mercado, e é neste cenário, que se faz necessária a 

estruturação de uma estratégia de governança que resguarde a empresa compradora de 

tentativas de oportunismo e abuso de preço por parte da fornecedora. 

 Em relação ao conceito de governança apresentado por Gereffi, Humphey e Sturgeon 

(2005), pode-se afirmar que, atualmente, a governança da empresa X em relação à Y é 

“relacional”, isto é, com forte interdependência, com muitas trocas de informação, 

oportunismo de ambas as partes e, consequentemente, necessidade de vínculo e confiança 

entre as partes. Esta estrutura de governança possui coordenação e assimetria de poder 

intermediárias, isto é, o poder flutua entre os agentes com base no cenário mercadológico. 

 A cadeia de suprimentos do estudo de caso é fortemente caracterizada por fluxos 

contínuos de informação e oportunismo para que, no momento em que esse fluxo se 

desequilibre, um dos agentes possa se apoderar na negociação. Para evitar esse risco, a 

empresa X precisa estar muito capacitada no momento da elaboração do contrato, isto é, 

precisa considerar todos os custos transacionais que podem vir a ocorrer na relação, para que 

fiquem respaldados contratualmente. 

 Com base nas informações coletadas com os dois entrevistados, a empresa parece ter 

passado por uma reestruturação operacional nos últimos anos e, com isso, os riscos de 

racionalidade limitada no momento da negociação ficam reduzidos, fazendo com que o 

contrato entre os agentes seja mais assertivo, sem custos ex-post. Segundo os pressupostos 

comportamentais de Williamson (1985), no caso da empresa X, a racionalidade é forte, isto é, 

a empresa tem o controle de todos os custos relevantes nas transações, para que não haja falha 

na elaboração do contrato. Já o outro pressuposto comportamental apresentado por 

Williamson (1985) – oportunismo – é, sem dúvidas, o que possui maior influência nesta 

relação entre as empresas. Isso ocorre porque os agentes estabelecem uma relação contratual 

de longo prazo e, com o tempo, a confiança vai aumentando e ambas as partes passam a se 

despreocupar com as transações, até que uma delas adquire uma assimetria informacional que 

lhe dá vantagens oportunistas em relação à outra. Logo, segundo a classificação de 
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Williamson (1985), o oportunismo entre as empresas X e Y é semiforte, isto é, baseada na 

confiança contratual, entretanto não totalmente livre de atos oportunistas. 

 Os três atributos transacionais colocados por Williamson (1985), estão fortemente 

presentes nessa relação, são eles: frequência, incerteza e especificidade do ativo. A frequência 

é alta, pois, por se tratar de um insumo essencial para a produção do cimento, o recebimento 

deste é feito diariamente de forma perene ao longo do mês e do ano. Logo, um grande número 

de transações em determinado período de tempo configura alta frequência transacional. 

 De acordo com o que foi defendido também por Williamson (1985), a incerteza 

também é alta, pois se trata de uma relação oportunista em um mercado saturado com poucos 

players, logo é fundamental que o fornecimento seja respaldado em um compromisso 

contratual para que diminua a incerteza e, consequentemente, o risco dessa operação. 

 Ainda com base no que Williamson (1985) conceituou, a especificidade do ativo 

também é alta, pois se trata de um ativo que apresenta resultados expressivos ao ser utilizado 

no cimento e que é originado, unicamente, do processo siderúrgico. Logo, por mais que hajam 

materiais com características semelhantes, nenhum deles é capaz de substituir o efeito e 

produtividade trazidos pela escória ao cimento. 

 Em suma, o cenário que está instalado atualmente na empresa X parece ser, de fato, o 

mais apropriado em relação à governança, talvez com algumas pequenas melhorias que serão 

sugeridas no próximo item. No quadro-resumo abaixo (Quadro 4) é possível observar o 

diagnóstico aplicado da pesquisa de campo. 

  

Quadro 4 - Cenário diagnosticado na empresa X 
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V CONCLUSÕES 

 

 A fim de que uma empresa consiga implementar de forma satisfatória uma estrutura de 

governança adequada, é fundamental que seja estudado, a priori, todas as características de 

suas transações. A partir disso, torna-se possível elaborar a melhor estratégia de governança a 

ser adotada para controlar e reduzir estes custos transacionais. 

 A ECT tem como objetivo monitorar (ex-post) e/ou evitar (ex-ante) custos 

transacionais em relações contratuais. À medida que a empresa passa a considerar os custos 

transacionais como uma oportunidade de melhoria, os resultados em seus contratos, em seus 

processos e até em seus retornos financeiros começarão a aparecer. Quanto mais 

conhecimento a empresa possuir sobre suas transações, maior sua capacidade de antecipar 

problemas contratuais (ex-ante) e operacionais (ex-post). 

 Após definidos os principais atributos transacionais que incidem em sua cadeia de 

suprimentos, a empresa estará apta a desenvolver a estrutura de governança e coordenação 

adequada aos seus interesses estratégicos. No caso das empresas X e Y, por exemplo, a 

relação entre elas é, na maior parte do tempo, estratégica e, por isso, precisa ser fortemente 

monitorada e tratada com cautela para que não haja falha processual (antes ou após a 

implementação do contrato).  

 Uma das formas de se precaver em relação ao risco de falhas é se estruturando em uma 

governança do tipo relacional, com racionalidade limitada baixa, a fim de que seja possível a 

elaboração do contrato mais completo possível, evitando, assim, oportunismos futuros. Os 

atributos transacionais não estão muito favoráveis à relação entre as empresas X e Y, pois 

com alta frequência, aumenta-se o compartilhamento de informações e, consequentemente, a 

exposição a atos oportunistas. A alta incerteza da transação dificulta a confiança entre as 

partes e torna ainda mais complexo o contrato a ser firmado. E, por fim, a alta especificidade 

do ativo também acarreta na dependência da empresa X em relação à Y, pois o mercado 

possui pouca oferta deste insumo. 

 Algumas oportunidades de melhoria que podem ser adotadas na empresa X são: 

necessidade de confiança entre as empresas e redução do oportunismo causados por 

assimetria informacional/vazamento de informação estratégica. 

 Na primeira oportunidade – necessidade de confiança entre as empresas – a empresa 

deve buscar um aumento do contato político entre as duas empresas e máxima transparência 

de processos. Para a redução do oportunismo e dos custos transacionais ex-ante e ex-post, 

deve-se investir em capacitação na elaboração de contratos, a fim de se reduzir a 
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racionalidade limitada. Quanto ao aumento do oportunismo em caso de assimetria 

informacional/ vazamento de informação estratégica, deve haver investimentos em sigilo 

informacional e maior controle de processos para que não haja vazamento de informação. 

 Para estudos futuros, sugere-se um aprofundamento em outros autores sobre alguns 

subtemas da ECT, como os aspectos transacionais, assim como na própria cadeia de 

suprimentos da empresa, com outros fornecedores, para se observar se os resultados da 

relação com a empresa Y se repetem. Pode se realizar a pesquisa em outros setores, com 

recortes mais amplos, incluindo outros elos, ou aprofundando a análise em dois deles. 
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APÊNDICE I 

 

Questionário: 

1. Em sua opinião, quais os principais impactos da governança em uma cadeia de 

suprimentos?  

2. Atualmente, você acha que a empresa X sofre custos de transação, devido a deficiência 

em seus métodos de governança?  

3. Quais são os principais problemas identificados em relação à escória siderúrgica?  

4. Acha que tais problemas poderiam ser auxiliados com uma melhor governança da 

cadeia de suprimentos?  

5. A escória siderúrgica é um ativo específico? Por quais motivos? O que você acha que 

caracteriza ela desta forma?  

6. Você acha que a cadeia de suprimentos da indústria cimenteira, principalmente no 

âmbito dos fornecedores de escória siderúrgica, possui assimetria de informações?  

7. Você acha que nesta mesma cadeia, algum agente possui mais poder do que o outro?  

8. Você sente dependência do fornecedor Y em relação à empresa X? E o contrário, da 

empresa X em relação ao fornecedor Y?  

9. Como você caracteriza a relação entre o fornecedor Y e a empresa-foco X?  

10. A quais riscos a empresa X está exposta ao possuir uma relação transacional deste 

tipo?  

 


