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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo geral verificar se a rede de confiança entre os
participantes de um jogo de empresas influencia nas suas intenções de mudança e
continuidade nas relações comerciais realizadas entre as equipes, divididas igualmente entre
atacados (clientes) e indústrias (fornecedores). As intenções de mudança e continuidade são
definidas por Hirschman (1970) como Saída e Voz (SV), respectivamente. Ping (1993) propôs
variáveis que antecedem a tipologia SV, porém o próprio autor sugeriu que poderia haver
outros antecedentes ainda não explorados. Dessa forma, encontrou-se na literatura de Análise
de Redes Sociais (ARS), com foco nas redes empresariais entre clientes e seus fornecedores,
que a confiança pode ser relevante para a continuidade das relações em uma rede empresarial.
Para atingir o referido objetivo, optou-se por utilizar um jogo de empresas no qual os
participantes eram alunos de um curso de Mestrado Profissional em Administração de uma
Instituição Federal de Ensino Superior. Para identificar a rede de confiança e as intenções SV,
utilizou-se de questionários entregues aos participantes após o término do jogo de empresas.
Para identificar as intenções SV dos participantes, as questões tiveram como base o estudo
empírico de Ping (1993). Logo após, correlacionou-se os resultados encontrados com objetivo
de verificar as proposições da pesquisa. Os resultados desse estudo sugerem que o elevado
grau de confiança na rede entre os participantes foi relevante para diminuir a intenção de saída
no contexto pesquisado. Por conseguinte, ressaltou os benefícios da ARS com foco nas
relações empresariais, como também reforçou os benefícios de se utilizar os jogos de
empresas enquanto ambiente laboratorial para pesquisas econômicas. Aponta-se como
principal contribuição deste estudo, apresentar uma forma de organizar os dados da tipologia
SV de Hirschman (1970) e seus antecedentes (Ping 1993) para futuras pesquisas.

Palavras-chave: Voz. Saída. Jogos de empresas.

ABSTRACT

This study aims to verify if the trust network between the participants in a business game
influences their intention of change and continuity in trade relations made between the teams,
divided equally between wholesalers (clients) and industries (suppliers). Intentions of change
and continuity are defined by Hirschman (1970) as Exit and Voice (EV), respectively. Ping
(1993) has proposed variables which precede the EV topology, however the author itself
suggested others antecedents not explored yet. Therefore, it was found in the literature of
Social Networks Analysis (SNA), focusing on the business network between clients and
suppliers, that trust may be relevant to the continuity of business network relationships. To
achieve the referred objective, it was chosen to use a business game in which participants
were students of a Professional Master's course in Administration of a Federal Institution of
Higher Education. To identify the trust network and EV intentions, questionnaires were given
to participants at the end of the business game. To identify the EV intentions of the
participants, the questions were based on the empirical study of Ping (1993), which proposed
variables prior to the SV topology. Next, the results was correlated in order to verify the
propositions of the research. The results of this study suggest that the high degree of trust in
the network between the participants was relevant to the decrease in the exit intention in the
research context. Therefore, it emphasizes the benefits of SNA focusing on business relations,
and also reinforces the benefits of using the business game as laboratory environment for
economic research. It is pointed out as the main contribution of this study, the proposition of a
way to organize the data from Hirschman's EV topology and Ping's antecedents for future
research.

Keywords: Exit. Voice. Business Game.
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1. INTRODUÇÃO

Esta seção introduz a presente pesquisa, apresentando em subseções: (1) a
contextualização do tema; (2) os objetivos geral e específicos; (3) as proposições do estudo; e
(4) a justificativa da pesquisa.

1.1. Contextualização

As estratégias dos agentes privados relacionadas à mudança e continuidade nos seus
relacionamentos comerciais podem gerar impactos financeiros. Por exemplo, frente ao
declínio de qualidade apresentado por uma empresa fornecedora de produtos ou serviços, uma
empresa cliente pode parar de comprar desse fornecedor e essa dissolução pode gerar um
impacto financeiro de grandes proporções. A intensidade desse impacto está relacionada à
importância desse relacionamento comercial para a empresa fornecedora e a disponibilidade
de clientes substitutos, dificultando, ou ainda, limitando a recuperação da empresa
fornecedora (HIRSCHMAN, 1970). Segundo Ping (1993), mesmo com a disponibilidade de
clientes substitutos, atender as necessidades de outra empresa pode não ser tão simples, pois
talvez sejam necessários investimentos específicos.
A dissolução de uma relação empresarial pode também ter implicações econômicas.
A decisão de dissolução partindo de uma grande empresa pode afetar muitas Pequenas e
Médias Empresas (PMEs) e, por conseguinte, toda uma região, assim como ocorre em setores
siderúrgico e automobilístico que, por exemplo, pode ser composto por um conglomerado de
empresas configuradas em um modelo vertical, ou seja, uma variedade de PMEs fornecendo
produtos e serviços para poucas grandes empresas.
Portanto, é relevante estudar as causas da dissolução das relações empresariais.
Embora estudos tenham trazido contribuições para o conhecimento sobre a manutenção das
atividades empresariais, visando à continuidade das relações comerciais, ainda há o que se
desenvolver relativo às soluções que possam mitigar os problemas associados ao rompimento
da relação cliente-fornecedor. Dessa forma, a seguir, abordam-se primeiramente, estudos
anteriores para então, em seguida, apresentar a proposta da presente pesquisa referente a
trazer maior conhecimento sobre esse tema.
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Em uma relação comercial, a demanda costuma ter uma expectativa sobre a
qualidade do produto ou serviço prestado pela oferta. Não obstante, em algum momento, pode
haver uma lacuna entre a qualidade esperada pela demanda e a qualidade apresentada pela
oferta. Nesse contexto, Hirschman (1970) apresentou uma tipologia que descreve tipos de
respostas – Saída e Voz1 (SV) – adotadas por clientes frente ao declínio de desempenho
apresentado por uma empresa.
Quando uma empresa entra em declínio de desempenho, seus clientes, uma vez
insatisfeitos, podem adotar dois tipos de respostas, ou seja, reagir de duas diferentes formas:
por um lado, parar de comprar dessa empresa, visto que não atende mais suas expectativas.
Essa opção é definida por Hirschman (1970) como saída; ou, por outro lado, os clientes
podem expressar sua insatisfação diretamente à administração da empresa com intuito que ela
volte a atender as suas expectativas, decidindo assim, manter a relação de compra com essa
empresa. Essa é a opção de voz. De acordo com o autor, quando os clientes fazem uma dessas
opções, a empresa pode tomar ciência de seu declínio de desempenho e, em seguida, atitudes
visando sua recuperação.
Dessa forma, Hirschman (1970) utiliza da tipologia SV como uma abordagem sobre
as relações comerciais que não se baseia apenas na visão tradicional do mercado (saída), mas
inclui também a dimensão política (voz). O autor ainda destaca que para uma organização
conseguir se recuperar do declínio de desempenho, não há qualquer combinação ótima dos
mecanismos de saída e voz, pois certas organizações passam por ciclos regulares, onde a saída
e voz se alternam como agentes principais, e outras que se apóiam principalmente em um dos
dois mecanismos precisam, eventualmente, da introdução do outro. Portanto a tipologia SV
traz uma forma de analisar as relações comerciais, mostrando que não há apenas um modo de
se pensar o fenômeno organizacional do ponto de vista da dimensão estratégica.
O trabalho de Moura, Motta e Monteiro (2014) traz uma contribuição recente sobre o
perfil de pesquisa que utiliza da tipologia SV, a qual demonstra uma tendência de
crescimento, principalmente nos últimos anos, conforme apresentado na Figura 1.

1

Hirschman (1970) também descreve um terceiro conceito, definido por ele como lealdade. Entretanto, o

próprio autor relata que esse conceito é abrangente e precisa ser melhor trabalhado (HIRSCHMAN, 1970, p. 49).
Além disso, Dowding et al. (2000) mostram que as conclusões das pesquisas sobre esse conceito não
convergiram, sendo utilizado de diversas formas em diferentes estudos. Por esse motivo, o presente estudo não
teve como foco discutir proposições sobre o conceito lealdade.
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Figura 1 - Número de publicações SV por ano.
Fonte: Adaptado de Moura, Motta e Monteiro (2014).

Entre os autores mais citados nas pesquisas que utilizam da tipologia SV, Ping (1993,
1994, 1995, 1997, 1999) destaca-se como autor mais produtivo (MOURA, MOTTA e
MONTEIRO, 2014). Esse autor realizou estudos empíricos sobre os antecedentes da tipologia
SV – satisfação, investimentos específicos e atratividade da alternativa – fazendo pesquisa de
campo com foco nas relações entre fornecedores e clientes empresariais. Por conseguinte, ao
demonstrar como os antecedentes se relacionam com a tipologia SV, Ping (1993) contribuiu
também com uma forma objetiva de se fazer o levantamento desses dados. Após testar as
relações entre a tipologia SV e seus antecedentes, Ping (1993) relata que as associações
encontradas em sua pesquisa fornecem evidências sobre as possíveis causas para dissoluções
e continuidade dessas relações. Entretanto, Ping (1999) ressaltou que os resultados dessas
pesquisas sugeriram que poderia haver outros antecedentes de saída e voz ainda não
explorados.
Para delinear as expectativas de mais um possível antecedente das intenções de saída
e voz, seguem os próximos argumentos. Segundo Kim et al. (2011), um sistema
interconectado de fornecedores e compradores é melhor modelado como uma rede que uma
cadeia linear. De acordo com Viana e Baldi (2008), em uma rede entre fornecedores e clientes
empresariais, a confiança surge como um elemento relevante para a continuidade desses
relacionamentos. Por exemplo, em uma pesquisa empírica, Macedo (2014) demonstrou que
pode haver confiança entre empresas, colaborando entre si para que alcancem objetivos em
comum. Por conta disso, a rede de confiança entre esses agentes parece estar relacionada com
a continuidade das transações comerciais entre as empresas, ou seja, positivamente com a
intenção de voz e negativamente com a intenção de saída.
Nota-se também que a confiança entre as empresas depende das ligações existentes
entre os diversos atores que formam a rede empresarial (VIANA e BALDI, 2008). Dessa
forma, a confiança enquanto possível antecedente das intenções de saída e voz de uma
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organização em relação a outra pode estar nas interações entre os integrantes dessas
organizações, pois de acordo com Borgatti, Everett e Johnson (2013), ao descrever a
importância da Análise de Redes Sociais (ARS), ressaltam que há uma hipótese genérica da
teoria de rede que define o seguinte: o que ocorre com um grupo de atores é em parte uma
função da estrutura de conexões entre eles.
A estrutura de conexões entre agentes é facilmente observada em um jogo de
empresas, pois todo processo de tomada de decisão ocorre em um ambiente controlado e as
interações são passíveis de ser observadas. Keys e Wolfe (1990) afirmam que os jogos de
empresas fornecem mais medidas precisas do que a pesquisa de campo, porque as decisões
são feitas em um ambiente fechado e as respostas das decisões são feitas, repetidamente, ao
longo do tempo. Deste modo, as relações entre organização e ambiente podem ser
determinadas pelo pesquisador de um jeito que não acontece na pesquisa de campo. Ademais,
Sauaia (2006) enfatiza que os jogos de empresas representam uma dinâmica vivencial
semelhante à rotina das organizações reais.
Assim sendo, a dinâmica dos jogos de empresas parece adequada para utilizar a
tipologia SV, percebido na sua capacidade de proporcionar um ambiente competitivo, em uma
realidade acelerada, capaz de gerar situações de negociações e dissoluções das relações entre
os atores sociais. Embora não tenha sido encontrado, na revisão de literatura realizada2, um
estudo que reunisse ambos temas.
Portanto, levanta-se a seguinte questão: qual a influência da rede de confiança entre
os participantes de um jogo de empresas nas suas intenções de voz e saída?
Na seção seguinte, apresentam-se as proposições da presente pesquisa.

1.2. Proposições

De acordo com Cooper, Schindler e Sun (2006), proposições são de grande interesse
em pesquisas. Esses autores definem uma proposição como uma afirmação sobre um
fenômeno observável que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa. Deste modo, as

2

Foi realizada uma busca não euxastiva utilizando os termos principais da tipologia SV de Hirschman (saída,

voz, jogos de empresas, Hirschman) em: bancos de teses nacionais (por meio do portal CAPES); periódicos
nacionais (por meio da Scielo); e em uma base de dados internacional (por meio da plataforma de pesquisa da
Web of Science) utilizando os termos em inglês (exit, voice, business games).
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proposições da presente pesquisa foram definidas observando os antecedentes já encontrados
por Ping (1993) e, em seguida, buscando conceitos na literatura ARS que descrevem as
expectativas sobre o relacionamento da rede de confiança com as intenções de mudança e
continuidade nas relações comerciais entre os atores sociais.
De acordo com Ping (1993), a intenção de saída de uma empresa cliente frente ao
declínio de qualidade apresentado por uma empresa fornecedora pode acontecer quando a
empresa cliente tem satisfação baixa ou quando avalia uma empresa fornecedora alternativa
como uma opção mais atraente que a atual. Já uma empresa cliente satisfeita com seu
fornecedor, ou com altos investimentos específicos nessa relação comercial, possui provável
intenção de utilizar voz. Dessa forma, os resultados de Ping (1993) demonstraram que:
satisfação está positivamente associada com voz e negativamente associada com saída;
investimentos específicos estão positivamente associados com voz; e atratividade da
alternativa está positivamente associada com saída.
Pesquisas sob a temática de redes sociais têm enfatizado a utilização da ARS na
cadeia de suprimentos (BORGATTI e LI, 2009; KIM et al., 2011; SACOMANO NETO e
TRUZZI, 2009), demonstrando que um sistema interconectado de fornecedores e
compradores é melhor modelado como uma rede que uma cadeia linear (KIM et al., 2011).
De acordo com Viana e Baldi (2008), qualquer que seja a configuração das empresas que
formam uma rede, a confiança tem se estabelecido na literatura como componente relevante
para a continuidade dos relacionamentos entre os diversos atores de uma rede social. Logo:

P1: A rede de confiança formada pelos participantes do jogo de empresas está
negativamente associada com a intenção de saída.
P2: A rede de confiança formada pelos participantes do jogo de empresas está
positivamente associada com a intenção de voz.

1.3. Objetivos geral e específicos

O objetivo geral da pesquisa foi verificar se a rede de confiança entre os participantes
de um jogo de empresas influencia nas suas intenções de saída e voz. Para atingir o referido
objetivo, utilizou-se de um jogo de empresas, no qual os participantes eram alunos de um
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curso de Mestrado Profissional em Administração de uma Instituição Federal de Ensino
Superior.
Para estabelecer relação entre as intenções SV dos participantes com a rede de
confiança formada por eles foi necessário atingir objetivos específicos que compuseram o
objetivo geral. Deste modo, o objetivo geral se subdivide nos seguintes objetivos específicos:
i.

Identificar as intenções SV e seus antecedentes por meio de um questionário,
com base no estudo de Ping (1993);

ii.

Identificar os dados de confiança para formar a rede, por meio de um
questionário, fundamentado em Borgatti, Everett e Johnson (2013);

iii.

Verificar se as intenções SV se relacionaram com a rede de confiança. Para
isso, fez-se a correlação entre as intenções SV dos participantes e as métricas
da rede de confiança formada por eles, utilizando a correlação de Spearman.

1.4. Justificativa

Embora a tipologia SV de Hirschman (1970) tenha sua utilização crescente fora do
Brasil (MOURA, MOTTA e MONTEIRO, 2014), ainda faltam estudos no país sob esse
enfoque3. Essa tipologia é relevante para se pensar estratégia e, por conseguinte, traz
benefícios em certas áreas: administração estratégica, pois há vantagens competitivas para os
agentes privados; economia, por causa da influência econômica das intenções de continuidade
ou mudança entre as empresas e no conhecimento sobre a manutenção das relações
empresariais.
A proposta inicial da presente dissertação foi utilizar a tipologia SV de Hirschman
(1970) na análise de empresas no setor metal-mecânico do Sul Fluminense, pois houve um
rompimento unilateral de grandes empresas siderúrgicas parando de demandar uma parcela
significativa de produtos e serviços das Pequenas e Médias Empresas (MPEs) dessa região, o
que representou uma crise na economia local, pois essas MPEs ainda possuem forte
dependência dessas grandes empresas (LIMA, 2012), configuradas em um modelo vertical
engessado.
3

Foi realizada uma busca não exaustiva utilizando os termos principais da tipologia SV de Hirschman (Saída,

Voz, Hirschman) em bancos de teses nacionais (por meio do portal CAPES) e em periódicos nacionais (por meio
da Scielo).
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Dada essa crise, instituições de apoio da região se basearam em conceitos apontados
pela literatura dominante sobre o tema desenvolvimento regional que enfocam os distritos
industriais italianos, com ênfase na rede horizontal entre PMEs que possuem fortes vínculos
com seus territórios e são verticalmente independentes. Estes conceitos partem do princípio de
que esta forma de atuação constitui-se numa possível solução para a falência do modelo
vertical baseado em grandes plantas industriais (KELLER, 2008).
Contudo, segundo Fauré e Hasenclever (2005), os estudos sobre desenvolvimento
regional baseado nas relações entre empresas são dificilmente modeláveis, pois embora possa
haver alguma convergência nos parâmetros, ainda haveria aqueles que são próprios de cada
região, tornando difícil formular generalizações definitivas para a ação político-econômica.
Dessa forma, ao observar as diferenças nacionais entre Brasil e Itália, e ainda diferenças
regionais, por exemplo entre metrópoles e regiões do interior, percebe-se que um
conglomerado de PMEs pode não possuir as características necessárias para replicar o modelo
dos distritos industriais italianos (GUIMARÃES e MONTEIRO, 2012). De acordo com
Hasenclever e Zissimos (2006), a grande quantidade de pesquisas utilizando do modelo
italiano para análise regional surgiu justamente da dificuldade de formular uma teoria
universal capaz de abranger a criação, a dinâmica e o desenvolvimento das empresas.
Especificamente, pesquisadores com foco na região Sul Fluminense (LIMA, 2010;
PAULA e MONTEIRO, 2011; GUIMARÃES e MONTEIRO, 2012; LIMA 2012)
identificaram que esse campo de pesquisa não possui tais características e sugerem que há a
necessidade de um método de pesquisa capaz de trazer contribuições quanto à uma
compreensão mais completa onde o modelo italiano não serve como método apropriado de
análise.
As instituições de apoio da região, na busca por compreender como as MPEs se
estruturam, poderiam se beneficiar com o uso da tipologia SV, pois ela dá uma contribuição a
esse debate ao descrever tipos de respostas adotadas por empresas frente a uma situação-crise
em relações interorganizacionais. Hirschman (1970) oferece essa tipologia justamente com
intuito de compreender a dinâmica das relações empresariais, podendo servir aos atores
sociais interessados em recuperar o desenvolvimento de uma região.
Foi apresentado à direção da entidade representativa das empresas do setor metalmecânico do Sul Fluminense, com a proposta de realização da pesquisa em parceria com a
entidade. No entanto, a direção da entidade não pôde acompanhar a realização da pesquisa
dentro do período previsto para realização da mesma, o que obrigou os pesquisadores
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envolvidos a mudar o foco de pesquisa. Portanto, os pesquisadores envolvidos com a presente
dissertação optaram por utilizar a vivência simulada provida por um jogo de empresas
enquanto ambiente laboratorial adequado para pesquisas (KEYS e WOLFE,1990;
OLIVEIRA, 2009; SAUAIA e OLIVEIRA, 2011; SILVA, 2015), trazendo algumas
contribuições tanto teóricas quanto práticas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Esta seção descreve a literatura utilizada como referencial teórico na presente
pesquisa, sobre os seguintes itens: (1) saída e voz (SV); (2) análise de redes sociais (ARS); e
(3) jogos de empresas.
Inicialmente apresenta-se uma introdução à tipologia SV de Hirschman (1970) e os
estudos de Ping (1993, 1994, 1995, 1997) sobre os antecedentes dessa tipologia. A seção
segue delineando uma revisão de literatura sobre a ARS ressaltando sua utilização em estudos
em administração com foco na rede de confiança. Por fim, refere-se sobre jogos de empresas
com ênfase em descrever como estes têm sido utilizados enquanto laboratório de pesquisa.

2.1. Saída e voz (SV)

Hirschman (1970) apresenta a tipologia SV para descrever como clientes costumam
reagir frente ao declínio de desempenho apresentada por uma empresa. Esse autor utiliza o
termo slack para definir a lacuna que há entre o desempenho potencial da empresa e o que ela
consegue de fato concretizar, ao afirmar que todas organizações estão sujeitas ao declínio no
seu desempenho. Entretanto, ressalta que são falhas reparáveis se as organizações tomarem
ciência de seu declínio, para então agir com foco na manutenção de suas atividades.
Hirschman (1970) discorre sobre dois motivos que economistas haviam dado pouca
atenção a falhas reparáveis das empresas. O primeiro relaciona-se na medida em que os
economistas, ao acreditarem na racionalidade desses agentes econômicos, confiavam que tais
falhas provavelmente não ocorriam numa alteração no desempenho das empresas (ambiente
interno), ao invés disso, ocorriam numa alteração entre oferta e demanda de mercado
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(ambiente externo). O segundo motivo foi por considerar que não é necessária a manutenção
dessas falhas eventuais, ao acreditarem que essas são absorvidas pelo mercado, ou seja, outras
empresas assumem a fração do mercado que uma ou mais empresas falhas não conseguiram
atender e isso serviria ao quadro econômico geral.
De acordo com Hisrchman (1970), existem duas maneiras pelas quais a
administração de uma empresa toma conhecimento de suas falhas:
1. quando clientes param de comprar produtos da empresa. Essa é a opção de
saída; e
2. quando clientes da empresa expressam sua insatisfação diretamente à
administração da empresa. Essa é a opção de voz.
Nesse contexto, Dowding et al. (2000) apresentam um quadro teórico para
exemplificar como as intenções de saída e voz podem ocorrer simultaneamente, como
demonstrado no Quadro 1.

Quadro 1 - Saída e voz.

Voz

1

2

Silêncio

3

4

Não-Saída

Saída

Fonte: Dowding et al. (2000).

Ping (1993) introduz a tipologia SV de Hirschman (1970) ao contexto
interorganizacional, demonstrando que esses conceitos são úteis também a um canal de
marketing, onde há interação entre clientes empresariais e seus fornecedores. Portanto, as
intenções de clientes em relações comerciais interorganizacionais são as seguintes:
1. a empresa cliente tem intenção de comunicar problemas de maneira
construtiva e trabalhar com seu fornecedor para resolvê-los;
2. a empresa cliente tem intenção de comunicar problemas de maneira
construtiva e trabalhar com seu fornecedor para resolvê-los, mas também
avalia a opção de saída dessa relação comercial;
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3. a empresa cliente não tem intenção de saída e nem de comunicar problemas
para seu fornecedor, escolhendo assim, manter o relacionamento comercial
em silêncio;
4. a empresa cliente tem intenção de saída da atual relação comercial com seu
fornecedor.

Para que os gestores tomem atitudes com intuito de manutenção de suas atividades,
precisam primeiramente tomar ciência sobre a intenção de mudança e continuidade de seus
clientes empresariais. Nesse sentido, Ping (1993) contribuiu com uma forma objetiva de se
levantar as intenções de saída e voz nesse contexto.
Ping (1993) propôs-se a analisar os antecedentes da tipologia SV de Hirschman
(1970) em relações interorganizacionais. Nesse estudo, o autor tinha como objetivo testar as
hipóteses de associação (positiva ou negativa) dos antecedentes com a tipologia SV. As
variáveis dependentes – voz e saída – e independentes – satisfação, investimentos específicos
e atratividade da alternativa – foram medidas nesse estudo utilizando as medidas equilibradas
Likert de cinco pontos desenvolvidas por Ping (1993).
As definições conceituais, operacionais e itens de amostra das escalas para essas
variáveis são apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 - Definições de saída, voz e seus antecedentes.
Construto

Definição Conceitual

Definição Operacional
Intenção de comunicar de maneira construtiva
e trabalhar com o fornecedor para resolver
problemas.
Pensando em sair, intenção de procurar
alternativas, avaliar alternativas, e a intenção
de sair.

Voz

Tentativas construtivas de mudar as condições
do relacionamento atual.

Saída

A relutância em continuar o relacionamento
atual.

Satisfação

Avaliação global do relacionamento.

A crença de que a relação é satisfatória.

Atratividade
da alternativa

Avaliação global do relacionamento disponível
na melhor disponibilidade de relacionamento
alternativo.

Satisfação "acreditada" estar disponível no
melhor relacionamento alternativo.

Investimentos Custo para construir e manter o relacionamento
Específicos
atual em antecipação de futuras trocas.

Magnitude do custo que foi usado para
construir e manter o relacionamento atual.

Fonte: Ping (1993).

Resultados de Ping (1993) demonstraram que: satisfação está positivamente
associada com voz e negativamente associada com saída; investimentos específicos estão
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positivamente associados com voz; e atratividade da alternativa está positivamente associada
com saída.
Com base nessa pesquisa, elaborou-se o modelo apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Respostas para problemas em relações comerciais e seus antecedentes.
Fonte: Baseado em Ping (1993).

Os efeitos da satisfação e atratividade da alternativa na intenção de saída, no estudo
de Ping (1993), sugerem que aumentar a satisfação de uma empresa cliente com seu
fornecedor e a percepção de pouca atratividade sobre o melhor fornecedor substituto
disponível, reduz a intenção de saída da empresa cliente. Enquanto isso, aumentos na
satisfação geraram aumentos na intenção de voz, ou seja, a utilização de voz pode vir de
clientes satisfeitos. Isso significa que um cliente pode estar insatisfeito com um evento
específico, porém satisfeito em geral com seu fornecedor, assim como descrito em Hirschman
(1970). Investimentos específicos também estiveram associados positivamente com a intenção
de voz. No entanto, Ping (1993) destaca que seus resultados foram sensíveis ao contexto,
como por exemplo, no geral as empresas analisadas tiveram maior intenção de voz na sua
pesquisa.
Em estudos posteriores, Ping (1994, 1995) demonstrou que a satisfação realmente
reduz a intenção de saída de uma empresa, enquanto Ping (1997) reforçou que satisfação teve
efeito na intenção de voz.
Essas pesquisas trouxeram contribuições para o conhecimento sobre a continuidade e
mudança nos relacionamentos comerciais entre empresas. Entretanto pesquisas ainda buscam
maior compreensão sobre a dissolução dessas relações empresariais e encontrar mais variáveis
que possivelmente consigam influenciar na intenção de continuidade dos agentes.
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2.2. Análise de redes sociais (ARS)

Esta seção inicia com a definição de redes e também demonstrando razões para se
utilizar esse tipo de análise. Em seguida, apresenta-se estudos que utilizaram a ARS como
foco na rede de confiança e, logo após, trata sobre as métricas de centralidade. Além disso, foi
desenvolvido um glossário ARS reunindo as definições dos principais conceitos ARS e alguns
exemplos, apresentados no Apêndice 1 (p. 55).
Borgatti, Everett e Johnson (2013) definem que redes são modos de se pensar sobre
os sistemas sociais que foca a atenção dos pesquisadores nos relacionamentos entre as
entidades que compõem o sistema. Uma razão para se utilizar a análise de redes na área de
administração é que os grupos por vezes estão estruturados como redes – organizações (ex.:
hierarquia de funcionários, departamentos), economia (ex.: quem vende para quem). Ademais,
há uma hipótese genérica da teoria de redes a qual define que a posição de um ator em uma
rede determina em parte as oportunidades e limitações que ele encontra e, portanto, identificar
sua posição é importante para predizer os resultados do ator, tal como desempenho,
comportamento ou crenças. Similarmente, há uma hipótese genérica análoga da teoria de
redes que define o seguinte: o que ocorre com um grupo de atores é em parte uma função da
estrutura de conexões entre eles (BORGATTI, EVERETT e JOHNSON, 2013). Por exemplo,
uma empresa pode ter talentos individuais, porém eles precisam trabalhar em equipe para que
a empresa seja bem sucedida, ou seja, deve haver colaboração no nível intraorganizacional.
Outro exemplo é quando uma empresa tem ótimo serviço de atendimento ao cliente, porém
precisa que seu fornecedor de matéria prima entregue-a com qualidade e no prazo
estabelecido para que aquela empresa entregue um produto na medida da expectativa de seus
clientes, ou seja, também deve haver colaboração no nível interorganizacional.
Para que haja essa colaboração entre empresas na cadeia de suprimentos, autores têm
mostrado que o elemento necessário para que isso ocorra é a existência de confiança entre os
atores. Macedo (2014) realizou sua pesquisa com foco na confiança para compreender os
relacionamentos entre as empresas e concluiu que pode haver confiança tanto entre empresas
que comercializam produtos e serviços entre si, quanto entre empresas concorrentes.
A confiança nas relações empresariais pode ser medida e, de acordo com Silva
(2013), a confiança pode ser medida de uma pessoa em relação à outra ou até mesmo de
forma coletiva. Esse autor destaca as seguintes propriedades da confiança:
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subjetiva: a confiança de A em B pode ser assimétrica, ou ainda, a confiança
dessas duas pessoas sobre uma terceira pessoa C pode ser diferente;



contextual: a confiança entre os agentes depende das experiências que
tiveram uns com os outros, ou seja, depende do contexto em que estavam;



dinâmica: a confiança pode mudar com o tempo, pode aumentar ou diminuir,
caso as experiências sejam positivas ou negativas.

Outras características importantes sobre confiança são apresentadas por Silva (2013).
Segundo o autor, a confiança não é perfeitamente transitiva, o que significa que embora A
confie em B e B confie em C, A pode, mesmo assim, decidir não confiar em C. No entanto,
isso não significa que essa tríade não possa ser transitiva. Além disso, um ator A pode, antes
de decidir se confia em B, buscar informações sobre B com mais de um ator (C, D...) que tem
em comum ligação com B. Por fim, A pode decidir se confia em B ou não e, mais uma vez,
essa confiança pode ser diferente de todas as outras.
Além de identificar quais tipos de redes serão utilizadas em uma pesquisa, cabe
também ao pesquisador conhecer os tipos de métricas para que seja possível a ARS. Uma
medida de centralidade utilizada na rede de confiança é chamada de grau. O grau de
centralidade em uma rede direcional possui entradas e saídas. No caso de ligações de
confiança, o grau de entrada pode ser considerado uma medida de quão confiável um
participante é, enquanto o grau de saída pode ser interpretado como uma medida de quanto
um participante confia (BORGATTI, EVERETT e JOHNSON, 2013).
No entanto, outras medidas também comumente utilizadas na ARS podem não ser
adequadas para medir a rede de confiança, dependentes do que elas representam no contexto
pesquisado. Na literatura, certos estudos (GRANOVETTER, 1979; BORGATTI e LI, 2009)
tiveram como foco discutir e destacar a importância de não utilizar métricas de redes sociais
de forma equivocada.
Granovetter (1979) demonstra que uma métrica que caracteriza a rede como um todo,
chamada de densidade, tem diferentes significados dependentes do tamanho da rede.
Enquanto em grupos maiores essa medida pode trazer evidências de modernidade da rede, em
grupos pequenos a densidade é normalmente tratada como uma medida de coesão, ou seja, o
quão primária ou fechada a rede pode ser.
Segundo Borgatti e Li (2008), há problemas em utilizar certas medidas de
centralidade em redes direcionais, como por exemplo, a medida conhecida como
proximidade, pois seu cálculo pode gerar um valor que não representa o quão próximo um
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ator está dos demais nos menores caminhos da rede. Outra medida de centralidade que deve
se ter cautela ao ser utilizada – especificamente em redes direcionais com apenas duas
camadas da cadeia de suprimentos (atacados e indústrias) – é a de intermediação. Isso se deve
ao fato de não levar em consideração a posição de um ator no centro de um fluxo de
informação desde o fornecimento da matéria prima, até o consumidor final (BORGATTI e LI,
2009).
Portanto, estudos que utilizam a ARS avançaram ao longo do tempo mostrando por
meio de seus resultados a importância de se olhar para os relacionamentos entre as entidades
que compõem um sistema. E como a tipologia SV também busca compreender e descrever os
relacionamentos entre os atores sociais, a ARS agrega no sentido que não olha só para os
relacionamentos entre as díades, mas também a rede como um todo e como as suas conexões
influenciam as interações.

2.3. Jogos de empresas

De acordo com Keys e Wolfe (1990), os jogos de empresa tiveram início no final da
década de 1950 partindo da combinação de três áreas: educação, informática e pesquisa
operacional. Como nessa época houve um desenvolvimento dessas áreas, o tema se
disseminou tanto nas universidades dos EUA quanto no treinamento coorporativo (KEYS e
WOLFE, 1990). No Brasil, Oliveira (2009) afirma que esse tema teve início na década de
1970 e 1980 com dissertações de mestrado da universidade de São Paulo (USP) e Sauaia
(1995) ter publicado a primeira tese brasileira de doutorado sob essa temática.
Usualmente em um jogo de empresas, os participantes atuam enquanto gestores de
empresas simuladas, representadas cada uma por equipes formadas por grupos de
participantes ou até mesmo por um único participante. Todas as empresas podem ser do
mesmo tipo (ex.: varejistas) ou ainda ser divididas por setores (ex.: indústrias e atacados) que
comercializam entre si, sendo a demanda dos consumidores finais sempre modelada por um
artefato (SILVA, 2015).
Em um jogo de empresas utiliza-se um artefato para simular situações econômicas,
descritas em um cenário, onde os participantes possam realizar a tomada de decisão. Esse
artefato, também conhecido como simulador, deve representar o comportamento de um
determinado mercado real, utilizando um conjunto de variáveis que traduzem as relações
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econômicas desse mercado. A formulação dessas variáveis parte de pressupostos econômicos,
visto que tentam ter como base um mercado existente, normalmente fazendo uso de um
programa de computador (software) para auxiliar os cálculos.
Oliveira (2009) destaca a interação entre os participantes como possível fator
principal que diferencia uma simulação pura das que ocorrem em um jogo de empresas.
Segundo esse autor, na simulação pura os resultados tem certa previsibilidade, basta que o
usuário entenda as relações das variáveis econômicas do simulador, em contraposto ao jogo
de empresas, onde os resultados são menos previsíveis, pois uma equipe desconhece as
decisões das demais, sendo que todas as decisões interferem no resultado final.
O processo de tomada de decisão acontece da seguinte forma: os participantes
interagem entre si para então realizar a tomada de decisão sobre quais valores irão atribuir às
variáveis em um formulário de decisão; em seguida, o docente responsável submete os dados
contidos nos formulários em um simulador; deste modo, o simulador pode calcular os dados,
emitindo relatórios com os resultados das decisões; e finalmente, o docente distribui os
relatórios para que os participantes, cientes dos resultados, tomem novas decisões. Sauaia
(1995) descreve que as empresas simuladas representam empresas reais justamente por meio
de relatórios, planos de gestão, demonstrativos financeiros.
Oliveira e Sauaia (2011) destacam que ao utilizar os jogos de empresas deve-se levar
em consideração a complexidade do jogo e simulador escolhidos e o envolvimento do docente
responsável, para que os participantes não percebam a simulação como um simples jogo, ao
invés de uma situação de negócios próxima da realidade. Partindo desse pressuposto, cabe ao
pesquisador compreender cada fator de classificação dos jogos de empresas existentes para
selecionar o simulador e cenário adequados ao objetivo pretendido. Oliveira (2009) reúne em
sua tese diversos fatores que auxiliam a classificar os jogos de empresas. No Quadro 3 foi
apresentada a classificação para jogos de empresas.
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Quadro 3 - Classificação dos jogos de empresas.
Fatores de
classificação

Tipologia

Descrição

Treinamento

Desenvolver nos participantes a habilidade de tomar decisões por
meio de exercícios e experiências num ambiente simulado.

Didática

Transmitir conhecimentos específicos do campo da Administração
e Economia de um modo prático e experimental.

Pesquisa

Utilizar o cenário propiciado pelo jogo de empresas como um
laboratório para descobrir solução para problemas empresariais,
esclarecer teorias e investigar o comportamento.

Sistêmico

Abordam a organização como um todo, requerendo a integração das
funções gerenciais.

Funcional

Focalizam problemas organizacionais sob a ótica de uma das áreas
funcionais.

Simples

A atividade de simulação requer um esforço de aprendizagem
mediano, as interações são simplificadas e a quantidade de decisões
está abaixo de 30 por rodada.

Complexo

Há um número considerável de decisões, acima de 30 por rodada, o
esforço de compreensão do problema requer mais tempo, há
interações mais complexas.

Amplo (vários
públicos)

São jogos que podem ser utilizados por diferentes públicos em
diferentes contextos e proporcionam uma integração entre as
disciplinas.

Objetivos

Escopo das
funções
gerenciais

Facilidade de
operação

Adaptabilidade

Restrito (público Geralmente são jogos que abordam um único contexto de decisão e
específico)
são muitos mais técnicos, por isso são destinados a especialistas.
Validade Interna

Quando não há víeis nas funções do modelo simulado,
representando as relações econômicas reais.

Validade
Externa

Quando a aplicabilidade da aprendizagem pode ser generalizada, ou
seja, pode preparar gerentes para situações reais.

Validade de
conteúdo

Quando o modelo representa muito bem o mundo real, existe a
verossimilhança.

Aberta (flexível)

O jogo proporciona maior liberdade aos participantes e permite
ampliações das regras econômicas do simulador.

Fechada (rígida)

Quando o jogo opera dentro dos limites do simulador e os
participantes devem seguir as regras definidas pelo manual do jogo.

Validade

Arquitetura
Fonte: Oliveira (2009).

Embora os jogos de empresas possam ser usualmente percebidos com uma
ferramenta didática, o Quadro 3 apresenta também sua finalidade como laboratório de
pesquisa. Nota-se em Keys e Wolfe (1990), os jogos de empresas desde cedo sendo utilizados
como laboratórios de pesquisa com foco em Gestão Estratégica, Sistemas de Apoio à Decisão,
Tomada de Decisão, entre outros. Essa tendência teve continuidade no Brasil onde pesquisas
mais recentes têm aproveitado os jogos de empresas como laboratórios para testar teorias
econômicas e estratégicas (SAUAIA e OLIVEIRA, 2011). Por exemplo, Sauaia e Oliveira
(2011) verificaram os efeitos da indústria, do tempo e do posicionamento estratégico sobre a
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rentabilidade de cada empresa simulada. O estudo buscou testar modelos que explicam o
desempenho na indústria com os resultados gerados pelo jogo de empresas.
Ainda, Silva (2015) desenvolveu uma tese de doutorado buscando analisar a
viabilidade do jogo de empresas enquanto ambiente laboratorial para pesquisas econômicas.
Na revisão de literatura, feita por esse autor, encontrou-se que os jogos de empresas têm sido
muito utilizados com foco na tomada de decisão ao estudar problemas em Administração.
Constatou-se ainda que normalmente as pesquisas realizadas nesse ambiente são de natureza
correlacional.
Silva (2015) também identificou na literatura que a duração das rodadas de tomada
de decisão não tiveram efeito nos resultados das pesquisas e, por esse motivo, as rodadas em
diversas pesquisas tinham em média uma hora de duração.
Portanto é possível notar as vantagens da utilização dos jogos de empresas como
ambiente laboratorial para pesquisas. Na literatura encontram-se estudos que buscam rigor na
utilização dos jogos de empresas e assim como pesquisas que utilizam a ARS preocupam-se
em identificar as situações e parâmetros em que são mais adequados aos objetivos
pretendidos.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Como descrito na introdução, o objetivo geral da presente pesquisa foi verificar se a
rede de confiança entre os participantes de um jogo de empresas influencia nas suas intenções
de saída e voz. Para atingir o referido objetivo, utilizou-se um jogo de empresas, no qual os
participantes eram alunos de um curso de Mestrado Profissional em Administração de uma
Instituição Federal de Ensino Superior. Os participantes foram escolhidos por conveniência
do pesquisador e, por esse motivo, não se pretende generalizar os resultados a priori. O
cenário utilizado simula o comércio de produtos eletrônicos entre indústrias e atacadistas,
como descrito a seguir.
Os alunos participaram em duplas como gestores de empresas simuladas, das quais
três se configuravam como indústrias – fornecedores de produtos eletrônicos – e as outras três
como atacados, intermediários comerciais que realizavam o atendimento da demanda,
representada pelo simulador na figura do varejo. Nas relações de compra e venda entre os
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participantes, eles puderam negociar certos fatores, tais como preço do produto, quantidade a
ser produzida e prazo de pagamento. Além disso, podiam decidir sobre a dissolução de
contrato entre eles, por exemplo, um atacado poderia parar de comprar de uma indústria e
optar por comprar produtos de outro fornecedor. Nesse sentido, os participantes
demonstraram suas intenções de mudança e continuidade dessas relações, ou seja, intenções
SV, tanto quanto se confiam uns nos outros a partir dessa experiência.
Esse ambiente laboratorial foi desenvolvido pelo software Shadow Manager©
(SHADOW MANAGER, 2012), concebido e desenvolvido pela empresa francesa Georges
Bessis. O Shadow Manager© é capaz de criar simuladores pedagógicos de gestão empresarial,
entre eles, o simulador Grego Mix, desenvolvido juntamente com a empresa MKG
Consultoria e Treinamento, representante da Georges Bessis no Brasil.

3.1. Descrição da simulação

Com base no Quadro 3, apresentado na revisão de literatura, apresenta-se o Quadro 4
sobre a classificação do jogo de empresas que foi utilizado na presente pesquisa.
Quadro 4 - Classificação do jogo de empresas utilizado na presente pesquisa.
Fatores de
Tipologia
Descrição
classificação
Objetivo

Pesquisa

O cenário foi utilizado com o objetivo de pesquisa.

Escopo das funções
gerenciais

Sistêmico

Abordou-se a organização visando a gestão estratégica dela como
um todo.

Facilidade de
operação

Simples

A quantidade de decisões necessárias para preencher o formulário
submetido ao simulador estão abaixo de 30 por rodada.

Adaptabilidade

Amplo (vários
públicos)

O cenário apresentado pode ser utilizado por diferentes públicos e
em diferentes contextos, proporcionando uma integração entre as
áreas.

Arquitetura

Aberta
(flexível)

Os participantes podiam submeter projetos que ampliassem o cenário
proposto.

Diferentemente de jogos de empresas onde grupos participantes apenas concorrem
entre si pela participação de mercado, o cenário criado por meio do software Shadow
Manager© tem característica de cooperação entre atacados e indústrias, permitindo
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negociações entre as equipes, fundamental para a presente pesquisa, além de ter aquela
mesma característica competitiva, por concorrerem em um mesmo mercado.
O evento ocorreu no segundo semestre de 2015 em um laboratório de informática de
uma Instituição Federal de Ensino Superior, seguindo um protocolo planejado e elaborado
anteriormente que consta no Quadro 5.

Quadro 5 - Protocolo do jogo de empresas utilizado na presente pesquisa.
Etapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Total

Duração
(minutos)
10
30
60
10
10
60

Atividade

Responsável

Fazer a abertura do evento.
Apresentar regras da simulação.
Tomar decisões (primeira rodada).
Submeter as decisões no simulador.
Enviar os resultados para os participantes.
Tomar decisões (segunda rodada).

Pesquisador
Docente
Participantes
Docente
Docente
Participantes

10
10
10
20
10

Submeter as decisões no simulador.
Enviar os resultados para os participantes.
Apresentar questionário.
Preencher questionários.
Fazer o encerramento do evento.

Docente
Docente
Pesquisador
Participantes
Pesquisador

Recursos
Necessários
Lousa Digital
Formulários
Computador
Computador
Formulários
Computador
Computador
Lousa Digital
Computadores

240

Com objetivo de preservar as identidades dos participantes da simulação, foram
utilizados códigos para representá-los. Cada par de código representa uma empresa na ordem
que estão apresentados, como apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 - Participantes por empresas.
Empresa
Participante
Empresa
Participante
P01
P07
Atacado 1
Indústria 1
P02
P08
P03
P09
Atacado 2
Indústria 2
P04
P10
P05
P11
Atacado 3
Indústria 3
P06
P12

3.2. Levantamento dos dados

Com o intuito de realizar o levantamento dos dados, foram utilizados questionários
entregues aos participantes logo após o final da simulação, apresentados no Apêndice 2 (p.
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57). Em um laboratório de informática, cada participante teve acesso a um computador e
acompanhou a descrição do questionário feita pelo pesquisador, autor da presente dissertação.
O questionário foi dividido em duas partes, a primeira para identificar as intenções
SV dos participantes, assim como seus antecedentes, e a segunda parte teve como intuito
levantar os dados para formar a rede de confiança.
Na primeira parte do questionário pretendeu-se levantar a opinião dos atacadistas em
relação aos seus fornecedores e dos fornecedores em relação aos seus atacadistas 4, visando
obter evidências sobre suas intenções SV, assim como seus antecedentes. Para isso, o
questionário continha questões estruturadas, utilizando as medidas Likert de cinco pontos
desenvolvidas por Ping (1993), sobre as intenções SV e seus antecedentes: satisfação,
investimentos específicos e atratividade da alternativa. A operacionalização dos construtos5
são apresentadas no Quadro 7.
De acordo com Malhotra (2001), para obter dados objetivos, uma escala deve ser
equilibrada. Em uma escala equilibrada, o número de categorias favoráveis e desfavoráveis é
o mesmo. A escala Likert é uma escala de classificação equilibrada amplamente utilizada
(MALHOTRA, 2001). No questionário, os respondentes devem indicar um grau de
concordância ou discordância de uma série de afirmações. A escala Likert tem como
vantagem a sua fácil utilização, porque os respondentes entendem rapidamente como utilizar a
escala. A principal desvantagem da escala Likert é que exige mais tempo para ser completada,
pois os respondentes têm de ler cada afirmação (MALHOTRA, 2001).
Na segunda parte do questionário foi feita a pergunta sobre a rede de confiança. Foi
concebida como uma pergunta fechada pois, segundo Borgatti, Everett e Johnson (2013), as
perguntas fechadas no levantamento de redes tem as seguintes características:

4



os limites são conhecidos e todos atores listados;



menores preocupações com a memória e precisão dos participantes;



cada ator tem aproximadamente a mesma chance de ser selecionado.

Nesse sentido, foi formulado um questionário específico para os participantes do setor atacado e outro para os

participantes do setor indústria, objetivando maior clareza nas questões. No Apêndice 2 foi apresentado o
questionário utilizado para os participantes do atacado.
5

Quando a escala Likert é composta por mais de um item (ex.: 5 afirmações) para medir uma mesma

característica (ex.: satisfação), como é o caso da utilizada por Ping (1993), a característica a ser medida costuma
chamar-se construto (MALHOTRA, 2001). Na presente pesquisa se utilizar o termo construto, faz-se referência
ao grupo de itens de saída ou de voz ou de cada antecedente.
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Quadro 7 - Operacionalização dos construtos.

Construto

Variável

Descrição

V1

Em alguma ocasião, posso pensar sobre terminar o relacionamento comercial com
o meu fornecedor principal.

V2
Saída

V3

Eu provavelmente irei considerar uma substituição para meu fornecedor principal
em um futuro próximo.

V4

Estou procurando fornecedores substitutos.

V5
V6

Vou considerar um fornecedor principal substituto em breve.
Eu provavelmente vou parar de fazer negócios com o meu fornecedor principal
em um futuro próximo.

V7

Se houver problemas com o meu fornecedor principal, vou trabalhar em conjunto
com ele para ajudar a melhorar a situação.

V8

Vou trabalhar com o meu fornecedor principal para corrigir quaisquer problemas
mútuos.

V9

Vou tentar discutir quaisquer problemas relacionados ao meu fornecedor principal
com ele.

Voz

V10
V11

Investimentos
Específicos

Em geral, eu tenho investido muito na relação com meu fornecedor principal.
Muita energia, tempo e esforço foram usados para a construção e manutenção do
relacionamento com o meu fornecedor principal.

V13

Considerando tudo, minha empresa investiu bastante no relacionamento com o
meu fornecedor principal.

V14

Eu coloquei uma quantidade considerável de tempo, esforço e energia para
construir o relacionamento com o meu fornecedor principal.

V15

Grande parte do meu investimento com o meu fornecedor principal é exclusivo
para esse relacionamento.

V16

Ao todo, meu fornecedor principal é muito justo comigo.

V18
V19
V20

Atratividade
da
Alternativa

Vou discutir problemas mútuos cooperativamente com meu fornecedor principal.

V12

V17

Satisfação

Eu não devo continuar a relação comercial com o meu fornecedor principal.

No geral, meu fornecedor principal é uma boa companhia para fazer negócios.
Em geral estou muito satisfeito com a minha relação com o meu fornecedor
principal.
No geral, meu fornecedor principal me trata muito justo.
Ao todo, a minha relação com o meu fornecedor principal é muito satisfatória.

V21

Em geral, as políticas do fornecedor alternativo iriam beneficiar a minha empresa
________ que as políticas do meu atual fornecedor principal.

V22

Eu ficaria ____________ satisfeito com o produto e serviço disponível a partir do
fornecedor alternativo que com o produto e serviço prestado pelo meu atual
fornecedor principal.

V23

No geral, eu ficaria _________ satisfeito com o fornecedor alternativo do que com
o meu atual fornecedor principal.

V24

No geral, o fornecedor alternativo seria _________ para fazer negócios que o meu
atual fornecedor principal.
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Portanto, uma lista foi formulada com os nomes de todos os participantes para que
pudessem selecionar quais dos participantes eles confiavam.

3.3. Tratamento dos dados

Cada item da escala Likert tinha cinco categorias de resposta e para fazer a análise
foi atribuído a cada categoria um valor numérico: discordo totalmente = -2; discordo
parcialmente = -1; indiferente = 0; concordo parcialmente = +1; e concordo totalmente = +2.
Para obter as estimativas de saída, voz e seus antecedentes, foi calculado um valor
total somando-se os itens de cada construto para cada respondente. Como no questionário o
construto saída tinha 6 itens, os valores respondidos podiam totalizar de -12 a +12. Os
construtos satisfação e investimentos específicos tinham 5 itens cada, dessa forma, podiam
totalizar de -10 a +10. Os construtos voz e atratividade da alternativa tinham 4 itens cada,
portanto, os valores respondidos para esses construtos podiam totalizar de -8 a +8. Essa
abordagem da soma dos valores é a utilizada com maior frequência, por esse motivo a escala
Likert é também conhecida como escala somada (MALHOTRA, 2001). Ao realizar
separadamente o valor total das intenções SV e seus antecedentes, obtêm-se a estimativa que
representa cada construto.
Para formar a rede de confiança, primeiro foi necessário converter os dados de
confiança, levantados por meio dos questionários, em uma matriz dicotômica direcional nãoreflexiva. Essa matriz é útil, por exemplo, para verificar medidas de coesão. No entanto, para
realizar as correlações com as intenções SV, pode-se cometer o equívoco de correlacionar a
intenção de saída de um participante, que é direcionada a uma única empresa (seu fornecedor
ou cliente principal), com as medidas de toda a rede de confiança. Dessa forma, Borgatti,
Everett e Johnson (2013) relatam uma forma de se trabalhar com isso. Os autores destacam
que é possível colocar valores nulos para todas as células que os participantes confiam em
outros participantes do mesmo setor, transformando-a numa matriz de confiança por setor. Ou
ainda, é possível colocar valores nulos para todas as células, exceto as que representam a
interação das díades que se pretende analisar.
Quando o levantamento de dados para a formulação de redes é feito individualmente,
questionando cada participante, análises também podem ser feitas sobre os grupos dos quais
os participantes fazem parte. Por exemplo, pode-se coletar os dados de quem confia em quem
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em um jogo de empresas, porém pode-se também analisar os padrões de ligações entre os
grupos (empresas simuladas). Como resultado, agregam-se os nós em empresas de tal forma
que uma ligação entre qualquer participante se transforma numa ligação entre empresas. As
ligações interorganizacionais podem ser definidas como a simples conta das ligações no nível
individual (BORGATTI, EVERETT e JOHNSON, 2013).
Portanto, também foi formada uma matriz agregada em empresas simuladas, ou seja,
todos as duplas de nós foram representadas por empresas (Ex.: P01 e P02 se transformaram
em Atacado 1). Essa matriz é caracterizada como matriz de valores direcional não-reflexiva.
Para obter as métricas de redes foram utilizados os softwares Ucinet© (BORGATTI,
EVERETT e FREEMAN, 2002) e Netdraw© (BORGATTI, 2002). Primeiro, foi inserida a
matriz original de confiança no software Ucinet© e, logo em seguida, calculou-se as métricas
de coesão: densidade, transitividade e reciprocidade. Depois, utilizou-se das matrizes de
confiança por setor e de confiança empresarial no software Netdraw© para calcular as medidas
de centralidade. Esse software também é utilizado para exibir todas as redes em grafos.

3.4. Procedimentos para análise dos resultados

Assim como descrito na introdução da presente dissertação, foi realizada uma
correlação entre as intenções SV dos participantes e as métricas da rede de confiança formada
por eles, com o objetivo de verificar se as intenções SV se relacionaram com a rede de
confiança. Portanto, a seguir, apresenta-se a definição de correlação juntamente com um
exemplo.
Uma correlação é uma medida do relacionamento linear entre variáveis e, quando
realiza-se uma correlação entre duas variáveis, ela é chamada de bivariada (FIELD, 2009).
Por exemplo, pode-se verificar o relacionamento da satisfação de um ator social com a sua
intenção de voz. Essas duas variáveis podem: (1) estar positivamente relacionadas, o que
significa que quanto maior a satisfação, maior a intenção de voz; (2) estar negativamente
relacionadas, o que significa que quanto maior a satisfação, menor a intenção de voz; ou (3)
não estar relacionadas, o que significa que a intenção de voz permanece a mesma,
independente da satisfação.
Para fazer uma correlação é necessário atentar-se ao tipo de escala que será utilizado
na análise, pois o coeficiente de correlação deve ser adequado à medida dos dados de
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pesquisa. Logo, buscou-se apresentar essas definições, para em seguida descrever os
procedimentos para verificar a intensidade do relacionamento entre as variáveis
A escala Likert é uma escala ordinal que gera uma medida de posição, sugerindo um
teste não-paramétrico e, portanto, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman na
análise dos dados. Quando se calcula a correlação de Spearman, obtêm-se um coeficiente de
correlação (r). É possível utilizar a medida do coeficiente de correlação para demonstrar
estatisticamente o relacionamento entre duas variáveis. No entanto, para verificar a magnitude
do valor de r obtido na correlação, pode-se utilizar o "tamanho do efeito". O "tamanho do
efeito" é uma medida de intensidade padronizada do efeito observado (FIELD, 2009). Pode-se
comparar os tamanhos dos efeitos em diferentes pesquisas, mesmo tendo sido utilizadas
diferentes variáveis ou medidas de escala distintas, pois é uma medida padronizada. Field
(2009) afirma que as seguintes diretrizes podem ser usadas para acessar a importância do
efeito, independentemente do teste de significância estatística:


r = 0,10 (efeito pequeno): nesse caso, o efeito explica 1% da variância total;



r = 0,30 (efeito médio): o efeito é responsável por 9% da variância total;



r = 0,50 (efeito grande): o efeito é responsável por 25% da variância total.

Para realizar as correlações de Spearman utilizou-se o software IBM© SPSS©
Statistics v.20. Foram feitas as correlações com as métricas de redes com intuito de verificar
se a confiança dos participantes teve algum efeito em suas intenções SV. O software emite um
relatório com os coeficientes de correlações que foram apresentadas na seção 4 da presente
dissertação: apresentação e discussão dos resultados.

3.5. Visualização dos resultados

Para representar se um participante teve intenção de utilizar saída ou voz, foram
utilizadas as estimativas desses construtos como coordenadas de um gráfico de duas
dimensões (2D), conforme apresentado na Figura 3.
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Figura 3 - Gráfico saída x voz.

Portanto, as intenções dos participantes foram classificadas de acordo com as
coordenadas das estimativas dos construtos na área do gráfico de voz e saída.
Para representar se um participante teve intenção de utilizar voz, por meio de seus
antecedentes, utilizou-se as estimativas dos antecedentes satisfação e investimentos
específicos para compor as coordenadas de um gráfico, conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4 - Gráfico investimentos específicos x satisfação.

Se um participante responder de forma favorável para o antecedente satisfação ou
para o antecedente investimentos específicos, ou seja, se pelo menos um desses construtos
obtiver o valor total positivo, isso corresponde a uma intenção de utilizar voz, visto que
ambos antecedentes estão positivamente associados com a variável voz.
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Para representar se um participante teve intenção de utilizar saída, por meio de seus
antecedentes, utilizou-se as estimativas dos antecedentes satisfação e atratividade da
alternativa, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 - Gráfico atratividade da alternativa x satisfação.

No entanto, ao considerar a particularidade da satisfação estar negativamente
associada com a intenção de saída, nota-se que um participante tem intenção de saída se
responder de forma desfavorável para o antecedente satisfação ou responder de forma
favorável para o antecedente atratividade da alternativa. Na escala apresentada, isso ocorre
quando o valor total da satisfação for negativo ou o valor total da atratividade da alternativa
for positivo.
Dessa forma, é possível notar que os gráficos dos antecedentes de saída e voz têm o
mesmo eixo vertical (satisfação), visto que possuem esse mesmo antecedente em comum, de
tal modo que qualquer ponto em ambos os gráficos terá a mesma coordenada vertical. O fato
da satisfação estar associada negativamente com saída inverte a análise (a área demarcada do
gráfico) e não os valores do eixo vertical.
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção os resultados da presente pesquisa foram subdivididos e apresentados da
seguinte forma: (1) resultados da tipologia SV e (2) resultados da rede.

4.1. Resultados da tipologia SV

Primeiro, os participantes tiveram que escolher seus parceiros comerciais
(fornecedores ou clientes) principais para logo em seguida responder sobre suas intenções SV
referente a esse relacionamento. Também era necessário responder sobre os antecedentes,
com intuito de identificar indiretamente as intenções SV. Para responder à questão sobre a
atratividade da alternativa, antes foi lhes perguntado sobre qual opção disponível era a melhor
alternativa enquanto substituto do principal, para em seguida compará-los. Deste modo, as
escolhas que os integrantes de cada empresa fizeram são apresentadas na Figura 6.

Figura 6 - Fornecedores/clientes principais e alternativos.

Conforme legenda na Figura 6, as setas maiores representam a escolha dos principais
(ex.: o atacado 1 escolheu a indústria 2 como fornecedor principal) e as setas menores
representam a escolha dos alternativos (ex.: o atacado 1 escolheu a indústria 3 como
fornecedor alternativo). Todos os participantes concordaram acerca do fornecedor/cliente
principal, demonstrando estarem alinhados entre si, mesmo respondendo individualmente. No
37

entanto, a opinião dos integrantes do atacado 3 divergiu na escolha do fornecedor alternativo
(esse resultado gerou uma discussão que será descrita no decorrer do trabalho). P05 escolheu
a indústria 1 como fornecedor alternativo e P06 escolheu a indústria 3. Não houve a
necessidade de descrever as escolhas do restante dos participantes, pois as ligações
empresariais demonstram as escolhas uníssonas.
A Tabela 1 mostra os totais dos valores respondidos para os construtos SV e seus
antecedentes.

Atacado 1
Atacado 2
Atacado 3
Indústria 1
Indústria 2
Indústria 3

P01
P02
P03
P04

Tabela 1 - Valores totais dos construtos.
Investimentos
Saída
Voz
Satisfação
Específicos
-11
8
9
5
-9
5
2
6
-7
5
5
-5
-8
0
10
-8

Atratividade da
alternativa
-4
-1
0
0

P05
P06
P07
P08
P09
P10

-6
-10
5
-5
-2
-3

4
6
3
4
8
4

5
10
-2
5
10
8

-3
0
1
-6
1
0

4
-7
5
4
1
0

P11
P12

6
8

7
7

2
4

5
8

1
5

Oito dos doze participantes (67%) tiveram apenas intenção de voz, outros três (25%)
responderam ter ambas as intenções SV e apenas um (8%) respondeu ser indiferente à sua
intenção de voz. Embora esse último possa ser considerado apenas como um ponto fora da
curva (outlier), esse resultado de inação pode estar presente enquanto uma característica
particular do participante. Hisrchman (1970) sugeriu que um agente pode não ter intenção de
voz quando acreditar que outros utilizarão de voz por ele, ou seja, o participante P04 pode
esperar que P03 tente resolver os problemas da empresa por ele.
Para uma melhor visualização desses resultados, estão apresentados na Figura 7, os
valores totais dos construtos SV como coordenadas de um gráfico 2D. Os círculos
representam os atacados e os quadrados representam as indústrias.
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Figura 7 - Resultado das intenções de saída e voz dos participantes.

As duplas concordaram no geral sobre a suas intenções SV, mostrando uma coesão
nas empresas. Apenas três participantes tiveram intenção de saída positiva, entretanto, nota-se
no gráfico que os integrantes da indústria estavam mais voltados para saída que os integrantes
do setor atacado. A rede de confiança pode ter tido papel relevante nessa interação, pois os
integrantes das indústrias responderam confiar menos nos integrantes dos atacados que o
inverso. Para isso, considerou-se a soma dos graus de saída por setor, ou seja, existem 18
ligações dos integrantes das indústrias para os integrantes dos atacados e 21 ligações na
direção inversa.
A maioria (10 ou 83%) disse ter intenção de voz acima ou igual a metade da escala,
sendo que dois desses participantes atingiram o máximo da escala dizendo estar totalmente
com intenção de voz, sendo um de cada setor. Analisando o total das intenções de voz dos
participantes, sugere-se que o ambiente dessa simulação empresarial foi propício à utilização
de voz. Hirschman (1970) sugeriu que a disponibilidade de canais de comunicação sem custo
para os clientes expor suas reclamações deveria aumentar a intenção de voz deles. Portanto a
proximidade dos participantes tanto física (em um mesmo ambiente) quanto relacional (alguns
se conheciam antes da simulação) pode sugerir que jogos de empresas aplicados em
disciplinas de universidades sejam favoráveis à utilização de voz.
A Figura 8 demonstra um gráfico com os valores dos construtos dos antecedentes de
voz: satisfação e investimentos específicos.
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Figura 8 - Resultado dos antecedentes de voz.

Cinco participantes totalizaram valores positivos para ambos antecedentes de voz.
Quatro disseram apenas estar satisfeitos. Um participante (P07) disse estar insatisfeito com
seu cliente principal, tendo investido apenas um ponto da escala de investimentos específicos.
Os outros dois participantes disseram ser indiferentes quanto aos investimentos, porém
atingiram altos níveis de satisfação.
Quando analisados os antecedentes que estão associados com a intenção de voz,
percebe-se que as repostas condizem como previsto por Ping (1993). No entanto, cabe
ressaltar que o participante P04 respondeu estar indiferente quanto à intenção de voz e mesmo
assim respondeu estar satisfeito, no entanto, respondeu o menor nível de investimentos
específicos entre todos participantes.
A Figura 9 demonstra um gráfico com os valores dos construtos dos antecedentes de
saída: satisfação e atratividade da alternativa. O participante P08 foi apresentado no gráfico
como um traço ao invés de um quadrado, para que seja possível perceber que ele ocupou a
mesma posição que a do participante P05 (4,5).
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Figura 9 - Resultado dos antecedentes de saída.

Metade dos participantes compararam seus fornecedores ou clientes alternativos
como uma opção melhor que a atual, no entanto dois deles atingiram apenas um ponto
positivo nessa escala. Três participantes igualaram suas opções no mesmo patamar e os outros
três responderam não estarem atraídos pela alternativa.
Assim como os integrantes das indústrias tiveram mais intenção de saída, também
tiveram mais atratividade da alternativa. O inverso aconteceu para os integrantes dos atacados
seguindo a mesma direção esperada. Os participantes P05 e P06 escolheram o mesmo
fornecedor principal, porém fornecedores alternativos diferentes. Tal fato pode ser a razão que
ambos tenham respondido de forma tão diferente quando compararam o principal com o
alternativo, na questão sobre a atratividade da alternativa.
Portanto, as associações entre as intenções SV e os antecedentes foram compatíveis
com os resultados de Ping (1993), evidenciando a vivência simulada do jogo de empresas
utilizado como adequada para o objetivo pretendido.

4.2. Resultados da rede

A Tabela 2 demonstra a matriz dicotômica direcional não-reflexiva de confiança com
os dados respondidos individualmente pelos participantes.
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Tabela 2 - Matriz de confiança no nível individual.

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12

P01
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1

P02
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1

P03
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1

P04
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1

P05
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1

P06
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1

P07
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1

P08
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1

P09
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1

P10
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1

P11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

P12
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0

Conforme descrito no Apêndice, a matriz dicotômica possui apenas valores binários
(0,1), isso significa que só há ligações de confiança onde há valores positivos (1) e a direção
da confiança é da linha para a coluna (ex.: P01 confia em P07 e P07 não confia em P01).
Além disso, por ser uma matriz não-reflexiva, a diagonal é representada apenas por valores
nulos (0), por não ser possível na rede de confiança a ligação de um ator para ele mesmo.
Nota-se que os resultados foram bem distribuídos. Com esses dados disponíveis,
formulou-se a Tabela 3 com as medidas de coesão da rede de confiança no nível individual.

Tabela 3 - Medidas de coesão no nível individual.
Densidade
0,545

Densidade
Número de Ligações Desvio Padrão Grau Médio
72
0,498
6
Reciprocidade das Díades

Reciprocidade
0,309

Simétricas
17

Assimétricas
38

Total
55

Transitividade
0,601

Essas medidas representam, juntamente, uma alta coesão nas interações de confiança
entre os participantes. A transitividade atingiu o maior valor de coesão, mostrando que, no
geral, as tríades eram fechadas. Isso pode significar que alguns participantes confiaram em
outros participantes – que não conheciam antes do jogo de empresas – pelo fato de
conhecerem (e confiarem) alguém em comum. A densidade totalizou mais da metade das
ligações direcionais possíveis. Enquanto isso, a reciprocidade mostrou que menos da metade
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das ligações eram recíprocas, sendo que as ligações assimétricas no geral estavam entre os
setores. Esse fato representa a falta de equilíbrio entre os setores indústria e atacado, onde o
primeiro teve mais intenção de saída que o segundo.
A Figura 10 apresenta o grafo de confiança formado pela matriz de confiança no
nível individual. Os atacados são representados por círculos e as indústrias por quadrados. Os
nós são coloridos por cada dupla, ou seja, cada empresa simulada, conforme legenda.

Figura 10 - Grafo de confiança no nível individual.

Nota-se que a rede possui uma estrutura fechada, representando, mais uma vez, uma
alta coesão. Mais uma vez destaca-se que isso pode demonstrar um ambiente propício à
utilização de voz.
A Tabela 4 demonstra a matriz de confiança com os dados respondidos
individualmente pelos participantes, porém apenas entre os setores atacado e indústria, visto
que as intenções de voz e saída são respondidas entre esses setores. Para isso, atribuiu-se
valores nulos nas células que correspondem às ligações entre os integrantes do mesmo setor,
como descrito nos procedimentos metodológicos.
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Tabela 4 - Matriz de confiança no nível individual por setor.

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12

P01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

P02
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

P03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

P04
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

P05
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

P06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

P07
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P08
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

P09
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

P10
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0

P11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P12
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Com intuito de demonstrar quão confiável e confiante os participantes eram pelas
empresas do outro setor, apresentou-se na Tabela 5 as métricas de centralidade, grau de
entrada e grau de saída, calculadas com base na matriz apresentada na Tabela 4.

Tabela 5 - Métricas de centralidade no nível individual por setor.
Empresa
Participante
Grau de entrada
Grau de saída
2
6
P01
Atacado 1
3
0
P02
3
5
P03
Atacado 2
4
5
P04
4
3
P05
Atacado 3
2
2
P06
4
0
P07
Indústria 1
4
0
P08
4
3
P09
Indústria 2
4
3
P10
1
6
P11
Indústria 3
4
6
P12

Nota-se, como descrito anteriormente, que os integrantes dos atacados mais confiam
que são confiados pelos integrantes das indústrias.
A Figura 11 apresenta o grafo de confiança formado pela matriz de confiança no
nível individual por setor.
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Figura 11 - Grafo de confiança no nível individual por setor.

Mesmo colocando valores nulos para as repostas de confiança entre o mesmo setor,
percebe-se que o grafo mantém-se com uma estrutura fechada, com várias ligações de
confiança entre os participantes, inclusive ligações recíprocas. Não há nenhum nó isolado,
todos possuem alguma ligação de confiança.
No entanto, como descrito nos procedimentos metodológicos, as correlações devem
ser feitas individualmente entre as intenções SV dos participantes e suas ligações de
confiança, especificamente os graus de saída para a empresa que selecionaram como principal
fornecedor/cliente. Foi formulada a Tabela 6 para demonstrar os dados que foram
correlacionados nesse sentido.

Atacado 1
Atacado 2
Atacado 3
Indústria 1
Indústria 2
Indústria 3

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12

Tabela 6 - Confiança no principal fornecedor ou cliente.
Intenção de saída
Intenção de voz
Confiança no principal
-11
8
2
-9
5
0
-7
5
2
-8
0
2
-6
4
0
-10
6
2
5
-5
-2
-3
6
8

3
4
8
4
7
7

0
0
1
1
2
2
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Com esses dados disponíveis, foram feitas as correlações de Spearman para as
intenções SV com as métricas de centralidade da rede, especificamente o grau de saída para o
fornecedor ou cliente principal, apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7 - Correlações entre saída, voz e grau de saída.
Spearman's rho
Grau de saída
Coeficiente de Correlação
-0,122
Saida
Coeficiente de Correlação
0,437
Voz

As correlações SV com a confiança no principal fornecedor/cliente atingiram efeitos
pequeno e médio, respectivamente. Portanto, embora esses resultados possam indicar uma
influência da confiança na relação direta entre os participantes com as empresas definidas por
eles como principais, os tamanhos dos efeitos não foram significativos.
A Tabela 8 apresenta o resultado da agregação dos nós individuais em empresas
simuladas, resultando em uma matriz de valores direcional não-reflexiva.

Tabela 8 - Matriz de confiança no nível empresarial por setor.
Atacado 1 Atacado 2 Atacado 3 Indústria 1 Indústria 2 Indústria 3
0
0
0
2
2
2
Atacado 1
0
0
0
4
4
2
Atacado 2
0
0
0
2
2
1
Atacado 3
0
0
0
0
0
0
Indústria 1
1
3
2
0
0
0
Indústria 2
4
4
4
0
0
0
Indústria 3

Nota-se que agora as ligações possuem valores, ou seja, possuem determinadas
intensidades nas ligações. Isso permite inferir se uma relação entre duas empresas é mais ou
menos forte que a outra.
A Figura 12 apresenta o grafo de confiança formado pela matriz de confiança no
nível empresarial por setor. O tamanho das setas representa a intensidade das ligações,
conforme legenda.
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Figura 12 - Grafo de confiança no nível empresarial por setor.

Nota-se que as escolhas das empresas sobre quem era seu fornecedor ou o cliente
principal foram similares às posições verticais das empresas na rede de confiança empresarial.
Verticalmente todos atacados estão alinhados e decidiram pela mesma indústria 2 como
fornecedor principal. A indústria 1 e 3 escolheram o atacado 1 como cliente principal,
enquanto a indústria 2, posicionada do outro lado do grafo, escolheu o atacado 3. Isso vai ao
encontro da ARS quando define que, no geral, empresas com estilos similares tomam
decisões similares.
Nessa etapa também foram feitas as correlações de Spearman, para as intenções SV
com o grau de centralidade no nível empresarial, apresentadas na Tabela 9.

Tabela 9 - Correlações saída, voz e grau de centralidade.
Spearman's rho
Grau de Centralidade
Saída

Coeficiente de Correlação

-0,870

Voz

Coeficiente de Correlação

-0,023

Esses resultados demonstram que a intenção de saída está negativamente associada
com a rede de confiança entre os integrantes das empresas de ambos os setores. Isso significa
que, no contexto da presente pesquisa, a rede de confiança foi elemento essencial para
diminuir a intenção de saída dos participantes.
Por meio desses resultados pode-se verificar as proposições da pesquisa. Conforme
apresentação na introdução da presente dissertação, as proposições são as seguintes:
P1: A rede de confiança formada pelos participantes do jogo de empresas está
negativamente associada com a intenção de saída.

47

P2: A rede de confiança formada pelos participantes do jogo de empresas está
positivamente associada com a intenção de voz.
Como os resultados demonstraram valor significante da rede de confiança com a
intenção de saída e não com a intenção de voz, a proposição 1 foi considerada como
verdadeira e a proposição 2 foi considerada como falsa.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar se a rede de confiança entre
os participantes de um jogo de empresas influencia nas suas intenções de saída e voz. Para
atingir o referido objetivo, foi realizado um jogo de empresas com alunos de um Mestrado
Profissional em Administração de uma Instituição Federal de Ensino Superior. Foram
levantadas proposições relacionando a tipologia SV com a literatura de ARS, especificamente
a rede de confiança nas relações empresariais. Deste modo, os objetivos específicos do estudo
foram alcançados, como descrito a seguir.
Primeiro foram identificadas as intenções SV dos participantes e seus antecedentes:
satisfação, investimentos específicos e atratividade da alternativa (PING, 1993); assim como
os dados para a formar a rede de confiança entre os participantes. Essa etapa trouxe como
contribuição, a adaptação e utilização das escalas de Ping (1993) a um contexto brasileiro,
servindo como um primeiro passo para futuras aplicações em empresas reais. Portanto, ambos
os gráficos dos antecedentes das intenções SV podem ser utilizados de forma independente e,
assim, permitir identificar indiretamente as intenções de mudança e continuidade dos
relacionamentos entre os atores em questão.
Por fim, foram feitas as correlações entre as medidas de rede com as intenções SV.
Dessa forma, foi possível alcançar o objetivo geral do estudo, trazendo como contribuição
teórica, a evidência que a rede de confiança influenciou as intenções de mudança nos
relacionamentos entre os atores sociais.
Verificou-se que o ambiente pesquisado foi favorável à utilização da tipologia de
Hirschman (1970), trazendo também como contribuição o reforço de que os jogos de
empresas são ambientes laboratoriais favoráveis para pesquisas econômicas, designadamente
sob a perspectiva do relacionamento entre os atores sociais.
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Como limitações da pesquisa, destaca-se que os participantes foram selecionados por
conveniência e que o jogo de empresas foi propício à utilização de voz, pois a proximidade
dos participantes pode demonstrar que os jogos de empresas em geral são favoráveis a
utilização de voz. Esse fato reforça a necessidade de se utilizar essa estrutura metodológica
em um campo de pesquisa com empresas reais e também mais aplicações em jogos de
empresa, considerando outros cenários, para verificar se há de fato uma preponderância da
utilização de voz.
Futuros estudos poderiam identificar as intenções de saída e voz das empresas de
uma região com intuito de obter conhecimento sobre como essas empresas se estruturam. Tal
conhecimento pode trazer benefícios a diversos atores sociais que têm interesse na
manutenção de uma rede empresarial e desenvolvimento regional.
Outros estudos poderiam observar a saída em relações empresariais, analisando, por
exemplo, respostas da empresa substituta referentes a estratégias para atrair a empresa cliente.
Nesse caso em particular, pode ser relevante uma análise de toda a tríade, considerando
levantar informações com a empresa fornecedora original, com a fornecedora substituta e com
a empresa cliente.
Ainda há muito que se entender sobre voz nas relações empresariais. Estudos
posteriores poderiam trazer ao debate não só as relações diretas entre as empresas, mas
também o próprio papel das instituições de apoio como canal de voz para as relações entre as
empresas, como é o caso de associações empresariais e sindicatos patronais.
Assim como descrito na introdução, cabe destacar a necessidade de desenvolver a
compreensão do construto lealdade proposto por Hirschman (1970). Além disso, torna-se
relevante encontrar novos antecedentes que possam ajudar a descrever as relações
empresariais.

49

REFERÊNCIAS

BORGATTI, S. P. Netdraw Network Visualization. Harvard, MA: Analytic Technologies,
2002.

BORGATTI, S. P.; EVERETT, M. G.; FREEMAN, L. C. Ucinet 6 for Windows: Software
for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies, 2002.

BORGATTI, S. P.; EVERETT, M. G.; JOHNSON, J. C. Analyzing Social Networks. Sage
Publications, 2013.

BORGATTI, S. P.; LI, X. On social network analysis in a supply chain context. Journal of
supply chain management, v. 5, n. 42, p. 5-22, 2009.

COOPER, D. R.; SCHINDLER, P. S.; SUN, J. Business research methods. New York:
McGraw-hill, 2006.

DOWDING, K.; JOHN, P.; MERGOUPIS, T.; VUGT, M. V. Exit, voice and loyalty:
Analytic and empirical developments. European Journal of Political Research, v. 37, n. 4,
p. 469-495, 2000.

FAURÉ, Y. A.; HASENCLEVER, L. O desenvolvimento local no Estado do Rio de
Janeiro: estudos avançados nas realidades municipais. E-Papers: Rio de Janeiro, 2005.

FIELD, A. Descobrindo a estatística usando o SPSS. Bookman: Porto Alegre, 2009.

GRANOVETTER, M. Network Sampling: Some First Steps. The American Journal of
Sociology, v. 81, n. 6, p. 1287-1303, 1976.

GUIMARÃES, V. A.; MONTEIRO, C. F. Path Dependence vs. Mudança Institucional: A
Dinâmica de Desenvolvimento do Pólo Metal-mecânico do Sul Fluminense. In: VIII
Workshop Empresas, Empresários e Sociedade. Curitiba - SC, 29 a 31 de maio de 2012.

50

HASENCLEVER, L.; ZISSIMOS, I. A evolução das configurações produtivas locais no
Brasil: uma revisão da literatura. Estudos Econômicos (São Paulo), v. 36, n. 3, p. 407-433,
2006.

HIRSCHMAN, A. O. Saída, Voz e Lealdade: Reações ao declínio de firmas, organizações
e estados. Editora Perspectiva: São Paulo, 1970.

KELLER, P. Clusters, distritos industriais e cooperação interfirmas: uma revisão da literatura.
Economia e Gestão, v. 8, n. 16, 2008, p. 30-47.

KEYS, B.; WOLFE, J. The role of management games and simulations in education and
research. Journal of Management, v. 16, n. 2, p. 307-336, 1990.

KIM, Y.; CHOI, T. Y.; YAN, T.; DOOLEY, K. Structural investigation of supply networks:
A social network analysis approach. Journal of Operations Management. v. 29, p. 194–211,
2011.

LIMA, R. J. C. Capital social e desenvolvimento e desenvolvimento regional: limites e
possibilidades para a construção de novas institucionalidades. Revista Pós Ciências Sociais,
v.7, n. 13, p.83-100, 2010.

LIMA, R. J. C. Estratégias Integradas de Regeneração em Regiões Industriais: uma
aproximação com a conjuntura pós-década de 1990 no Sul Fluminense. CADERNO CRH,
Salvador, v. 25, n. 66, p. 433-449, 2012.

MACEDO, R. C. Confiança nos relacionamentos interorganizacionais: mais do que uma
simples questão de estratégia comercial. 2014. Dissertação (Mestrado em Administração).
Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais.

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre:
Bookman, 2001.

51

MOURA, T. N.; MOTTA, G. S.; MONTEIRO, C. F. O perfil da pesquisa das estratégias de
Voz, Saída e Lealdade. In: IV Congresso de Administração, Sociedade e Inovação. Volta
Redonda - RJ, 03 a 04 de dezembro de 2014.

OLIVEIRA, M. A. Implantando o Laboratório de Gestão: um programa integrado de
educação gerencial e pesquisa em Administração. 2009. Tese (Doutorado em Administração)
– Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São
Paulo.

OLIVEIRA, M. A.; SAUAIA, A. C. A. Impressão docente para aprendizagem vivencial: Um
estudo dos benefícios dos jogos de empresas. Revista de Administração: ensino e pesquisa,
v. 12, n. 3, p. 355-391, 2011.

PAULA, G. T. L.; MONTEIRO, C. F. Práticas de Cooperação e Estratégias de
Desenvolvimento: Uma Aproximação ao Campo de Pequenas e Médias Empresas do Sul
Fluminense. In: V Encontro de Estudos em Estratégia da ANPAD. Porto Alegre - RS, 15 a
17 de maio de 2011.

PING, R. Does satisfaction moderate the association between alternative attractiveness and
exit intention in a marketing channel. Academy of Marketing Science, v. 22, n. 4, p. 364371, 1994.

______. Some uninvestigated antecedents of retailer exit intention. Journal of Business
Research, v. 34, n. 3, p.171-180, 1995.

______. The effects of satisfaction and structural constraints on retailer exiting, voice, loyalty,
opportunism, and neglect. Journal of retailing, v. 69, n. 3, p. 320-352, 1993.

______. Unexplored antecedents of exiting in a marketing channel. Journal of Retailing, v.
75, n. 2, p. 218-241, 1999.

______. Voice in Business-to-Business Relationships: Cost-of-Exit and Demographic
Antecedents. Journal of Retailing, v. 73, n. 2, p.261-281, 1997.
52

SACOMANO NETO, M. S.; TRUZZI, O. M. S. Posicionamento estrutural e relacional em
redes de empresas: uma análise do consórcio modular da indústria automobilística. Gestão &
Produção, v. 16, n. 4, p. 598-611, 2009.

SAUAIA, A. C. A. Conhecimento versus desempenho das organizações: um estudo empírico
com jogos de empresas. Revista Eletrônica de Administração, v. 12, n. 1, 2006.

SAUAIA, A. C. A. Satisfação e aprendizagem em jogos de empresas: contribuições para a
educação gerencial. 1995. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.

SAUAIA, A. C. A.; OLIVEIRA, M. A. Decomposição do Desempenho Organizacional em
um jogo de empresas. Revista Eletrônica Estratégia & Negócios, v.4, n.1, p.158-182, 2011.

SHADOW MANAGER. Manual do Utilizador. Versão 5.7. Simulador pedagógico de
gestão empresarial, 2012, 88p.

SILVA, A. M. Jogo de empresas: ambiente laboratorial para pesquisas econômicas. 2015.
Tese (Doutorado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e
Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo.

SILVA, E. M. Relacionamentos Ocultos de Confiança em Ambientes Virtuais Sociais
como Apoio aos Sistemas de Recomendação de Especialistas. 2013. Tese (Doutorado em
Ciência da Computação). Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

VIANA, F. L. E.; BALDI, M. Contribuições da Teoria de Redes à Gestão da Cadeia de
Suprimentos. In: XXXII Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Administração. Rio de Janeiro - RJ, 6 a 10 de setembro de 2008.

53

APÊNDICES
APÊNDICE 1: GLOSSÁRIO ARS

Reuniu-se os termos da Análise de Redes Sociais (ARS) utilizados na presente
pesquisa, juntamente com uma breve definição de cada termo, apresentados no Quadro 8. É
importante ressaltar que nas definições apresentadas tem exemplos específicos da presente
pesquisa. Por exemplo, o fato de um ator ser um participante do jogo de empresas ou uma
empresa simulada ou, ainda, a sua representação no grafo enquanto círculos e quadrados
foram utilizados especificamente na presente pesquisa, podendo receber outras formas em
outros estudos.

Grafo
Nó
Díade
Tríade
Ligação
Ligação recíproca
Matriz
Matriz dicotômica

Quadro 8 - Quadro conceitual de análise de redes sociais.
Definições
Uma representação matemática de uma rede.
Ator (participante ou empresa). Representado no grafo por círculos e quadrados.
Qualquer determinado par de nós (2).
Qualquer determinado trio de nós (3).
Relacionamento (de confiança) entre os atores. Representado no grafo pelas linhas (com
setas por ser direcional).
Quando a ligação tem ambas direções entre uma díade (simétrica).
Uma representação matemática de uma rede.
As células podem receber apenas valores binários (Apenas 0 e 1).

Matriz de valores As células podem receber valores nulos ou inteiros positivos (0;1;2;3;4;...).
Matriz direcional A direção da ligação (de confiança) é definida da linha para a coluna (não-simétrica).
Matriz nãoUm ator não pode receber uma ligação dele mesmo (diagonal formada por zeros).
reflexiva
Utilizada para representar o peso de uma ligação quando o grafo é formulado por uma
Intensidade da
matriz de valores. Representado no grafo pelo tamanho das setas.
ligação
Quando uma tríade tem ligação entre todos os três nós.
Tríade transitiva
Tríade intransitiva Quando pelo menos dois dos três nós de uma tríade não tem ligação.
Uma sequência de nós adjacentes formam um caminho.
Caminho
Medida de centralidade que define a quantidade de ligações que um nó possui. Em uma
Grau de
matriz direcional, o grau de centralidade possui entradas e saídas.
centralidade
Medida de centralidade que define a quantidade de ligações que um nó recebe.
Grau de entrada
Medida de centralidade que define a quantidade de ligações que um nó envia.
Grau de saída
Número de ligações dividido pelo total de ligações possíveis.
Densidade
Número de ligações recíprocas dividido pelo total de ligações existentes.
Reciprocidade
Número de tríades transitivas dividido pelo número de tríades intransitivas.
Transitividade
Fonte: Formulado com base em Borgatti, Everett e Johnson (2013).

As medidas de densidade, reciprocidade e transitividade, são consideradas como
medidas de coesão, ou seja, o quão primária ou fechada a rede pode ser. Isso significa que
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uma rede com altos valores das três medidas tendem a ter maior coesão entre os atores. A
densidade considera como ligações possíveis, em uma matriz direcional, o número de setas.
Por exemplo, são possíveis duas ligações entre A e B, pois A pode confiar em B e B confiar
em A. Se ambos confiarem conta-se duas ligações, se apenas um, conta-se apenas uma
ligação, e se nenhum confiar, não há uma ligação.
Para exemplificar alguns dos conceitos apresentados, uma matriz exemplo foi
apresentada na Tabela 10.

Tabela 10 - Exemplo de matriz dicotômica direcional não-reflexiva.

A
B
C
Y
X
Z
1
2

A
0
0
0
0
0
0
0
0

B
1
0
0
0
0
0
0
0

C
1
1
0
0
0
0
0
0

Y
0
0
0
0
0
0
0
0

X
0
0
0
1
0
0
0
0

Z
0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
1

2
0
0
0
0
0
0
1
0

Na primeira coluna estão os rótulos dos nós, servindo apenas como identificação dos
atores. Na primeira linha repetem-se os mesmos rótulos para que seja possível definir as
ligações, por exemplo, quem confia em quem. A direção da confiança é definida da linha para
a coluna, ou seja, A confia em B, mas B não confia em A, portanto a matriz não é simétrica.
Utilizando a matriz apresentada na Tabela 10, formulou-se um grafo exemplo e
apresentou-se na Figura 13.

Figura 13 - Exemplo de grafo.
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APÊNDICE 2: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
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