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RESUMO 
Considerando a busca de pequenos e médios supermercados por alternativas para concorrer 
com as grandes empresas supermercadistas, este trabalho analisou o desempenho de 
estabelecimentos da Rede de Cooperação capixaba Central de Compras em dois momentos: 
um ano anterior à sua adesão e um ano após pertencerem a esta rede. A pesquisa utilizou um 
questionário fechado onde gestores de 30 supermercados atribuíram sua percepção a questões 
sobre as operações realizadas nos dois períodos estudados. As questões avaliaram se houve 
mudanças nos Custos de Transação e no tamanho das empresas, bem como nos ganhos de 
escala oriundos das vantagens competitivas geradas pela Rede de Cooperação. Foram 
encontradas evidências de que o tamanho afetou significativamente o desempenho e que os 
Custos de Transação tiveram parte de seus fatores geradores diminuídos após a entrada para a 
rede. 
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1 INTRODUÇÃO 

No setor supermercadista brasileiro se tornou evidente nos últimos anos a dificuldade 
de pequenos e médios supermercados se manterem no mercado, concorrendo muitas vezes 
com empresas de grande porte (MESQUITA; LARA, 2007; ALBUQUERQUE, 2007). Após 
o início do Plano Real as grandes redes vêm aumentando seu faturamento, promovendo 
aquisições e abrindo novas lojas. Já os pequenos e médios supermercados observaram seu 
faturamento cair cerca de 60% entre 1995 e 2006 (ALBUQUERQUE, 2007). 

De acordo com Dalmácio et al. (2005), maiores empresas têm posições de mercado 
mais fortes e seguras em comparação com seus competidores. Segundo os mesmos autores, o 
tamanho de uma empresa é uma característica que reflete em sua capacidade de competir 
eficientemente e de se beneficiar das economias de escala. 

Na busca por uma maior competitividade e um melhor desempenho, pequenos e 
médios supermercados vêm adotando a Rede de Cooperação (RC) como alternativa para 
concorrer com empresas de grande porte, conglomerados e redes multinacionais 
(BALESTRIN; VARGAS, 2004). Assim, essa RC é uma forma híbrida encontrada pelas 
empresas como alternativa de arranjo organizacional que lhes confere aumento de poder de 
mercado (JOSKOW, 1995) e reduz Custos de Transação (CT) (WILLIAMSON, 1996). Os 
arranjos organizacionais podem ser chamados de Estrutura de Governança (EG) (ALLEN, 
1999). 

Esse desempenho é entendido como a capacidade de executar operações com a mesma 
eficiência a um menor custo (WILLIAMSON, 1996), além de ganhos de escala e vantagens 



competitivas geradas pelo poder de negociação adquirido pela rede (BRITO; BRITO, 2005). 
Diante disso, o objetivo deste trabalho foi verificar se o desempenho dos supermercados 
pertencentes à rede capixaba Central de Compras melhorou após seu ingresso nela.  

A Central de Compras é uma RC, também denominada de Rede Horizontal, na qual os 
supermercados se agrupam para auferir benefícios de forma conjunta, porém sem promover 
relações comerciais entre si (BALESTRIN; VARGAS, 2002). Essa Rede de Cooperação 
conta com 65 pequenos e médios supermercados do ES, os quais têm sua gestão individual, 
mas que buscaram na Central de Compras a possibilidade de obter ganhos de escala e 
vantagens competitivas (BALESTRIN; VARGAS, 2002). 

Para identificar se houve um real aumento na competitividade destas empresas, o 
estudo faz o seguinte questionamento: “Qual impacto ocorreu no desempenho dos 
supermercados após a adesão à Rede Central de Compras?” Sabendo que o tamanho afeta o 
desempenho de uma organização (PORTER, 1986; BRITO; BRITO, 2005; DALMÁCIO et. 
al., 2005) e, considerando que as escolhas de arranjos organizacionais visam à redução de 
custos (WILLIAMSON, 1996), o trabalho testou hipóteses que possibilitaram constatar que 
houve impacto no desempenho dos supermercados após a entrada na rede Central de 
Compras. 

Participaram da pesquisa 30 empresas, que representam 46% dos supermercados 
pertencentes à rede. Por meio de um questionário fechado, foi possível detectar que a Rede de 
Cooperação contribuiu para que várias operações dos supermercados tivessem seus Custos de 
Transação reduzidos, bem como vantagens obtidas pelo ganho de escala. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 O SETOR SUPERMECADISTA NO BRASIL 

A participação no PIB total do setor de supermercados no cenário nacional passou de 
3,2% em 1994 para 5,6% em 2009, porém, pode ser melhorado quando comparado a países 
como Espanha, que tem seu setor de alimentos e bebidas representando 7% do PIB em 2009 
(SUPERHIPER, 2010).  

Nos últimos 15 anos o setor supermercadista brasileiro passou por transformações que 
mudaram de forma significativa o cenário competitivo. Isso tem levado as empresas a 
despender esforços para a melhoria do desempenho organizacional de forma cada vez mais 
contundente (SOUZA; MACEDO; FERREIRA, 2004). O aumento do nível de concentração 
no setor supermercadista brasileiro coincide com o período de maior fluxo de entrada de 
competidores estrangeiros, de 2000 a 2005, os quais adotaram quase sempre a estratégia de 
crescimento por aquisição (SOUZA; MACEDO; FERREIRA, 2010).  

Em vários países o setor supermercadista se mostra bem concentrado. Temos como 
exemplo os Estados Unidos com 50% do faturamento total dos seus supermercados 
representado pelas 50 maiores empresas, e a França, que apresenta seus 50 maiores 
supermercados com 63% do faturamento total do setor (ALBUQUERQUE, 2007). 

O Brasil caminha na mesma direção, segundo o Ranking ABRAS, em 2009, dentre as 
527 empresas participantes da pesquisa, os 50 maiores supermercados representavam 60% do 
faturamento total do setor (SUPERHIPER, 2010). Esses supermercados, pertencentes a 
grupos, muitas vezes administrados por capital estrangeiro, vêm adotando estratégias 
mercadológicas que têm dificultado o trabalho das pequenas empresas (SUPERHIPER, 2010). 

De acordo com dados de um estudo realizado no ano de 2009, pela Kantar 
Worldpanel, em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), são 130 
redes de supermercados no Brasil, incluindo a Central de Compras, contando com a 
participação de 3,54 mil lojas e faturamento de 21,717 bilhões de reais (SUPERHIPER, 
2010). Na edição de setembro, a revista Super Hiper (2010), que é veículo oficial de 
divulgação da ABRAS e reconhecido em 2007 pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) 



como o mais importante veículo sobre informações do setor no Brasil, divulgou tal estudo e o 
ranking das redes (SUPERHIPER, 2010). 

Estudos sobre o setor supermercadista nacional e internacional têm sido realizados no 
intuito de compreender os aspectos estratégicos, econômicos e operacionais dos 
supermercados (SOUZA; MACEDO; FERREIRA, 2010). No entanto trabalhos sobre a 
realidade e o desempenho de pequenos e médios supermercados são pouco explorados pela 
academia. Ghisi (2005) destaca em sua tese sobre a sustentabilidade das centrais de negócios 
do setor supermercadista que até aquele momento não havia encontrado nenhuma publicação 
de dissertação ou tese sobre as redes de pequenos e médios supermercados nacionais. 

Os pequenos e médios supermercados não possuem dados financeiros divulgados, 
sendo assim, seu desempenho não pode ser medido utilizando-se os as ferramentas de análise 
e os fatores geralmente utilizados nos trabalhos acima citados. Porém, as Redes de 
Cooperação representam cerca de 13,3% do auto-serviço nacional (SUPERHIPER, 2010) e a 
importância dessa categoria do varejo brasileiro motiva essa pesquisa na busca de ampliação 
do entendimento da dinâmica das operações dos supermercados, bem como do resultado de 
estratégias adotadas para obtenção de melhor desempenho. 
 
2.2 MENSURAÇÃO DE CUSTOS DE TRANSAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO 
DESEMPENHO 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) é um dos vários campos de pesquisa que 
surgiram dentro da Nova Economia Institucional (NEI) (AQUINO, 2005). Além dela, a 
Análise dos Direitos de Propriedade (DP), a Teoria da Agência e a Teoria dos Contratos 
Incompletos e Relacionais são campos que também fazem parte da NEI (FURUBOTN; 
RICHTER, 2000). 

A abordagem teórica discutida até aqui remonta a Williamson (2002) e Coase (1937), 
e define CT como os custos de estabelecer e manter Direitos de Propriedade (ALLEN, 1999), 
que são transacionados sempre que há uma permuta entre as partes, o que atribui valor à 
propriedade em questão (FURUBOTN; RICHTER, 2000). Dentro dessa perspectiva, 
Furubotn e Richter (2000) destacam que quando acontece em uma venda, por exemplo, é a 
transferência de um feixe de direitos de uma pessoa (ou empresa) para outra. Dessa forma, o 
valor da propriedade em questão dependeria, ceteris paribus, do feixe que pode ser transferido 
na ocasião. 

Segundo Joskow (1995), a Moderna Organização Industrial assume a competição 
como imperfeita, condição mais presente no mundo real, abandonando a sua forma perfeita e 
o monopólio puro. Analisa as escolhas de integração vertical e de contratos atípicos (formas 
alternativas de governança), como resposta às imperfeições do mercado e esforço para o 
aumento do poder de mercado (JOSKOW, 1995). 

Por meio do que Williamson (1996) chama de Estruturas de Governança, os agentes 
buscam mitigar riscos contratuais (contractual hazards), os quais, em geral, podem ser 
atribuídos aos dois últimos pressupostos comportamentais. Essa EG, que será utilizada como 
sinônimo de arranjo organizacional, atua de forma a distribuir Direitos de Propriedade, 
provendo incentivos apropriados para governar a relação aplicada dentro e fora da firma 
(ALLEN, 1999). Segundo Aquino (2005), a escolha desse arranjo organizacional, para uma 
determinada atividade, dependerá dos CT inerentes àquela atividade. No que se refere às 
Estruturas de Governança, elas são condicionadas por três grupos de fatores: as características 
básicas das transações, o ambiente institucional e os pressupostos comportamentais. Essas 
relações representam a estrutura geral da ECT (AQUINO, 2005). 

Os esforços das empresas em economizar CT levam a diversas formas de organizar as 
atividades, segundo suas próprias características (WILLIAMSON, 1996). A empresa passa 
por escolhas (trade-off) e, como economizadora de custos de transação, pode organizar suas 



atividades recorrendo a escolha entre integração vertical, hierarquia, contratação via mercado 
(arm´s lengh) ou formas híbridas que variam de acordo com as características da organização 
e seu ambiente (AQUINO, 2005).  A ECT pressupõe que os arranjos observados na prática 
decorrem dessas escolhas, feitas sob um determinado ambiente institucional (WILLIAMSON, 
1996). 

A primeira geração relaciona os arranjos escolhidos pelas firmas com o ambiente 
transacional (características das transações), ou seja, com o grau em que as formas 
organizacionais consideram e respondem a essas características como forma de economizar 
CT (SHELANSKI; KLEIN, 1995). Assim, quanto mais as características transacionais 
explicarem o arranjo escolhido, mais a escolha observada procurou reduzir os riscos 
contratuais (JOSKOW, 2004, 1988). 

O teorema de Coase (1937) propôs que a escolha do arranjo se daria em função dos 
Custos de Transação, optando por firma ou mercado. A aplicação empírica desse teorema 
esbarra na mensuração dos CT, em especial na impossibilidade de fazê-la no arranjo não 
escolhido, que na realidade não existe (MASTEN, 1994). 

Williamson (1975), então, propôs hipóteses refutáveis para análise, considerando um 
vetor de atributos observáveis que afetariam os CT de cada arranjo, de forma a discriminá-los: 
especificidade de ativo, incerteza e frequência da transação. A teoria sugere que os CT 
diminuem quando o arranjo escolhido é aquele que propõe uma diminuição dos fatores 
geradores desses custos, por isso, proporciona uma performance melhor da empresa. Segundo 
Zilberstajn (1995, p.139): 

A teoria fundamental de ECT considera que estruturas eficientes (minimizadoras de 
custos de governança) é resultado do alinhamento destas aos atributos das 
transações, sob definidos pressupostos comportamentais. Os atributos fundamentais 
das transações são: frequência, incerteza e especificidade dos ativos tecnicamente 
associados a uma ou a um conjunto de transações. 

Dentro da perspectiva de Williamson (1996) sobre a busca por arranjos que 
minimizem Custos de Transação, supõe-se que a Rede de Cooperação, com as características 
de arranjo organizacional alternativo, promoveu a redução de CT almejada pelos gestores dos 
supermercados, permitindo assim elaborar a hipótese a ser testada: H0: a adesão à rede 
Central de Compras não promove uma diminuição dos Custos de Transação e uma 
consequente melhora no desempenho. 

O aspecto central da ECT são as características das transações - consideradas a 
unidade básica de análise - e Williamson (1999) parte da classificação das transações de 
acordo com as suas três características fundamentais: especificidade dos ativos, frequência 
das transações e grau de incerteza associado. 

Esta pesquisa investiga se há mudanças nos fatores geradores dos CT, e para isso foi 
utilizada a escala Likert. Assim, como nas questões relativas a tamanho, o respondente opinou 
através de uma escala com opções entre: (1) Discordo Totalmente; (2) Discordo; (3) Nem 
Concordo Nem Discordo; (4) Concordo; (5) Concordo Totalmente.  

Dessa forma, cada item apresenta uma afirmação acerca da variável pesquisada, onde 
Discordo Totalmente corresponde a um descontentamento total com a afirmação, por isso 
representando a um, a pontuação mínima, e Concordo Totalmente, considera a afirmação 
totalmente verdadeira, correspondendo a cinco,  a pontuação máxima. 

A diferença, quando houve, em relação aos valores atribuídos por meio das respostas, 
entre os momentos antes e depois da adesão à rede Central de Compras, é o que foi 
considerada para efeito de análise. 

Na busca de validade de construto, foram utilizados os Custos de Transação, bem 
como suas variáveis, seguindo os conceitos da Nova Economia Institucional, sendo o 
direcionamento das questões propostas considerando sugestões teóricas de estudos como o de 



Furubotn e Richter (2000), Williamson (1996) e de Joskow (1995). Sendo essa validade 
intrínseca à pesquisa, cabe ao pesquisador seu controle e redução, que foi feito por meio da 
utilização de fatores presentes na literatura específica e periódicos de grande aceitação no 
meio acadêmico (YIN, 2002; ABERNETHY et al., 1999). 
 
2.2.1 Especificidade de ativos 

Um ativo é considerado específico quando, em uma transação entre as partes, eleva a 
produtividade dos recursos empregados. Em outras palavras, são investimentos que geram 
altos retornos em um particular emprego, mais que qualquer outro uso alternativo. O grau de 
especificidade de um ativo é definido com a fração de seu valor que seria perdida se ele fosse 
excluído de seu melhor uso (MILGRON; ROBERTS, 1992). 

Porém, segundo Milgron e Roberts (1992), quando organizações diferentes possuem 
ativos específicos que requerem o uso conjunto para maximizar valor no seu uso, estes são 
chamados de co-especializados, promovendo uma relação conjunta, ainda que anteriormente 
tivessem uma situação concorrencial. Dessa forma, os ativos passam a ser de quem os usa, ou 
ainda, surgirão estruturas alternativas para mitigar os efeitos do oportunismo nas relações 
contratuais (AQUINO, 2005). 

O pressuposto comportamental definido como oportunismo se configura como a 
orientação pelo auto-interesse de forma ávida. O pressuposto assume a possibilidade de os 
agentes serem oportunistas; não que sempre o sejam, tampouco que todos o sejam, porém, 
fica aberta a possibilidade de tal comportamento. Dentro de sua limitada racionalidade, o 
agente pesará os benefícios (para ele) de agir ou não de tal forma (WILLIAMSON, 1996). 

Sendo assim, considerando a especificidade de ativos, a Central de Compras, devido 
suas características de Rede de Cooperação, pode funcionar como um inibidor do 
oportunismo, minimizando a possibilidade de hold-upi, evitando expropriação da quase-renda 
e diminuindo assim os Custos de Transação.  Considerando o exposto por Milgron e Roberts 
(1992), e o fato dos supermercados concorrerem dentro de um mercado homogêneo e com 
produtos similares (SUPERHIPER, 2010), não será medida a especificidade dos ativos, sendo 
a Central de Compras considerada um ativo comum aos supermercados.  
 
2.2.2 Frequência das transações 

A frequência da transação definida por Williamson (1985) refere-se à maior 
probabilidade de recuperação do custo de adequação de uma estrutura de governança a uma 
determinada transação corrente. 

A baixa frequência da transação pode dar ensejar comportamentos oportunísticos. 
Dessa forma, quando a transação ocorre com maior frequência diminui o incentivo para tal 
comportamento (ZILBERSTAJN, 1995). 

As perguntas sobre Frequência das Transações apuraram se houve mudança após a 
entrada na Rede de Cooperação. Como a principal atividade dos supermercados é a compra e 
venda dos produtos, o questionário contou com perguntas sobre o valor de transporte de 
produtos, o número de marcas comercializadas, a quantidade de produtos comprados - com 
seu impacto na negociação de valores - e o valor médio de produtos comprados. Por meio 
dessas perguntas captou-se se houve um aumento na Frequência das Transações, bem como o 
reflexo nos preços de compra dos produtos. 
 
2.2.3 Incerteza 

Incerteza é considerada uma variável importante, entretanto Williamson (1985) define 
esta condição como sendo fixa, para conduzir a análise. Adicionalmente o autor assume que a 
transação ocorre entre um ofertante que não detém monopólio dos recursos, uma vez que isto 
introduziria dependência que mascararia os resultados da análise. Assume também que ambas 



as partes desejam permanecer no negócio em uma base contínua (ZILBERSTAJN, 1995).  
De acordo com Zilberstajn (1995), esta dimensão das transações não é totalmente 

explorada por Williamson, parecendo existir espaço para um aprofundamento teórico maior. 
Sendo um dos fatores geradores de Custos de Transação, a incerteza presente nas transações 
dos supermercados pode acarretar aumento dos seus custos, além de estar relacionada a um 
desconhecimento fundamental dos problemas e dos resultados possíveis (KNIGHT, 1971). 

As questões formuladas para esta variável consideram fatores que, dentro das 
características dos supermercados, comprando e vendendo produtos similares aos 
concorrentes, geram incertezas para os gestores quanto ao comportamento dos fornecedores. 

Dessa forma, as questões captaram se houve alteração da presença de incerteza, o que 
influenciaria em alteração dos Custos de Transação. Foi questionado se os pedidos são 
liberados de forma rápida e sem entraves, se as formas e prazos de pagamento atendem à 
necessidade do supermercado, se os fornecedores cumprem as entregas dentro do prazo 
estipulado, se os fornecedores definem prazos de entrega de acordo com a necessidade do 
supermercado, se os produtos são entregues dentro do especificado nos pedidos e com 
validade em dia e se os produtos defeituosos são trocados ou repostos rapidamente. 
 
2.3 IMPLICAÇÕES DO TAMANHO NO DESEMPENHO DAS EMPRES AS 

A relação entre tamanho e desempenho é assunto amplamente discutido e estudado por 
diversos pesquisadores (BRITO; BRITO, 2005; SUTTON, 1997), com resultados até mesmo 
divergentes.  

O ponto de partida da maioria desses estudos parte da Lei do Efeito Proporcional, 
premissa que estabelece que o tamanho da empresa não determina e não influencia sua taxa de 
crescimento. O crescimento das empresas de um determinado setor aconteceria a taxas 
semelhantes. Eventuais diferenças presentes nas taxas seriam resultado de uma variável 
aleatória (GIBRAT, 1931). 

Os estudos de Hall (1987) e Kumar (1985) constataram relação negativa entre 
tamanho e crescimento, onde firmas maiores cresciam de forma mais lenta que as empresas 
menores. Já Singh e Whittington (1975), com a mais ampla pesquisa realizada até a data de 
sua publicação analisou no Reino Unido aproximadamente 2000 empresas de 21 setores no 
período de 1948 a 1960 e revelou relação positiva entre taxa de crescimento e tamanho. 

Destacam-se trabalhos, realizados no mercado nacional e internacional, também 
encontraram relação positiva entre tamanho e desempenho, como o de Dalmácio et al. (2005) 
que pesquisou 197 empresas listadas na bolsa de valores e Brito e Brito (2005) que chegou a 
essa conclusão observando 58.880 empresas norte-americanas. 

Considerando que pesquisas (BRITO; BRITO, 2005; DALMÁCIO et al., 2005; 
SINGH; WHITTINGTON, 1975) vêm contradizendo a premissa da Lei do Efeito 
Proporcional (GIBRAT, 1931), evidenciando um melhor desempenho por parte de empresas 
de maior tamanho e, assumindo que a busca de vantagens competitivas em um arranjo 
organizacional alternativo é uma tentativa das empresas de obter melhor desempenho, supõe-
se que a adesão à Rede de Cooperação gerou um melhor desempenho às empresas. Sendo 
assim, a seguinte hipótese foi formulada: H1: a adesão à rede Central de Compras não 
proporcionou melhor desempenho aos supermercados devido obtenção de vantagens inerentes 
a empresas de maior porte e ganhos de escala.  

A própria definição de tamanho gera divergências a respeito da maneira de 
operacionalização (BRITO; BRITO, 2005). Sutton (1997) encontrou número de empregados, 
vendas e ativos totais como construtos mais utilizados em sua ampla revisão de estudos sobre 
tamanho em economia. Hall (1987) utilizou número de empregados e uma análise com vendas 
em seu estudo com empresas do setor de manufatura norte-americano. 

Gupta (1980) destaca em seu trabalho que o tamanho pode ser utilizado para definir o 



porte da organização por pelo menos três perspectivas: (1) os ciclos, que considera que a 
estrutura organizacional deriva de ciclos de atividades e que o seu número pode proporcionar 
uma reflexão da dimensão da organização; (2) as enérgicas, que têm a abordagem incidindo 
sobre a quantidade de energia importada pelo sistema; (3) a abordagem de componentes, ou 
número de funcionários, que é tradicionalmente usada para a definição do tamanho da 
organização.  

Esta última envolve uma simples contagem do número de indivíduos envolvidos na 
realização dos ciclos de atividades (GUPTA, 1980). Kimberly (1976), em um estudo que 
revisou trabalhos entre 1950 e 1974, constatou que mais de 80% dos estudos revistos usaram 
essa definição de tamanho. 

Kimberly (1976) destaca quatro importantes aspectos sobre tamanho organizacional 
que são derivados das operacionalizações feitas na literatura: a capacidade física da 
organização, o pessoal disponível para a organização, entradas e saídas da organização e 
recursos discricionários à disposição da organização. Esses aspectos têm semelhanças com as 
perspectivas de tamanho lançadas no estudo de Gupta (1980). 

Gupta (1980) destaca que as medidas de tamanho derivadas de diferentes perspectivas 
podem ter apenas moderadas relações empíricas entre si, indicando que o efeito obtido em 
qualquer estudo pode ser dependente, em grande parte, da operacionalização específica dessa 
unidade de medida. Uma exposição teórica e metodológica da dinâmica dessa característica 
anatômica importante das organizações deve ser realizada se a questão relacionada ao 
tamanho é para tornar-se compreensível (KIMBERLY, 1976). 

Considerando o que foi discutido, foram utilizadas variáveis frequentes na academia, 
como número de empregados e volume de vendas (BRITO; BRITO, 2005; SUTTON, 1997; 
GUPTA, 1980; HALL 1987; KIMBERLY 1976), bem como variáveis utilizadas em 
pesquisas do setor supermercadista nacional, como número de checkout´s e área de vendas 
(SUPERHIPER, 2010), onde foi possível observar se houve aumento no tamanho do 
supermercado. Essas variáveis tiveram seus valores obtidos por meio de perguntas sobre o 
valor antes e após a adesão à rede Central de Compras.  

A medida do tamanho de supermercados utilizada pela ABRAS, sendo referência em 
pesquisas econômicas do setor, é operacionalizada e tratada como indicadores básicos e 
absolutos por meio das seguintes variáveis: faturamento, número de checkout’s, área de 
vendas, número de estabelecimentos e de funcionários (SUPERHIPER, 2010).  

Foi questionado ainda se houve melhores formas de pagamento devido à quantidade 
negociada, se foi possível obter preços compatíveis com concorrentes (até mesmo maiores) 
devido o volume de compras e se este diminuiu os preços dos produtos, a fim de saber se 
foram geradas vantagens competitivas pelo fato de fazerem parte da Central de Compras e 
executarem transações com características de uma empresa de maior porte.  

O construto Tamanho conta com variáveis fequentemente utilizadas em trabalhos 
reconhecidos pela academia (GUPTA, 1980), e, devido às características das empresas 
participantes, foram adicionadas duas variáveis pertinentes ao ramo supermercadista e 
utilizadas pelos principais estudos desse setor (SUPERHIPER, 2010), para contribuir com a 
validade de construto. 
 
2.4 REDES DE COOPERAÇÃO 

Interdependência nas perspectivas dos CT gera uma explicação plausível dos fatores 
que influenciam a propensão das empresas a criarem relacionamento em redes, como, por 
exemplo, economias de escala. (GULATI; GARGUILO, 1999). 

A Teoria de Custos de Transação considerou as RI como ótimas formas para reduzir a 
incerteza, o risco e a ineficiência nas transações da empresa com seu ambiente econômico, 
reduzindo assim seus custos nas transações econômicas (JARILLO, 1988).  



As Redes de Cooperação, que de acordo com Williamson (1996) são arranjos híbridos, 
têm sido utilizadas em vários contextos mercadológicos, inclusive por PME em diversas 
partes do mundo. Isso tem gerado estudos em relação ao tema a fim de identificar as 
implicações desse tipo de formação, desde aspectos estratégicos até os sociais. (OLIVER; 
EBERS, 1998). 

Para efeito de classificação do tamanho das empresas, utilizou-se o critério do Sebrae 
(SEBRAE) que emprega classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (IBGE, 2003) que atende a Lei nº 9841, de 5 de outubro de 1999, artigos 170 e 179 da 
Constituição Federal, classificando as empresas pelo número de funcionários: microempresas 
com até 09 funcionários, pequenas com 10 a 49 empregados e médias com 50 a 99 
empregados. 

O termo RI dentro do campo de estudos das ciências sociais designa um conjunto de 
pessoas ou organizações interligadas direta ou indiretamente (MARCON; MOINET, 2000). 
Observa-se que as redes intensificam interações e inter-relações entre os seus atores, fatores 
altamente estratégicos para maior competitividade das organizações atuais (FAYARD, 2000). 

A Redes Horizontais, também denominadas de RC, são constituídas por empresas que 
guardam cada uma sua independência, mas que optaram por desenvolver atividades 
específicas de maneira conjunta para atingir determinados objetivos comuns (BALESTRIN; 
VARGAS, 2004). 

Segundo Balestrin e Vargas (2004), existe uma grande heterogeneidade de Redes 
Horizontais fundamentadas na cooperação, e.g. os consórcios de empresas, as redes de 
cooperação entre PME, as redes de lobbying, bem como as relações de cooperação entre 
empresas, que ocorrem junto às tecnópoles e os clusters. 

As relações interorganizacionais estabelecidas nesses arranjos são complexas, nas 
quais os atores, muitas vezes concorrentes, escolhem cooperar dentro de certo domínio. 
Assim, as redes favorecem a concentração de esforços sem privar a liberdade de ação 
estratégica de seus membros (BALESTRIN; ARBAGE, 2007).  

Segundo Jarillo (1988), a Teoria de Custos de Transação considerou as Redes 
Interorganizacionais como ótimas formas para reduzir a incerteza, o risco e a ineficiência nas 
transações da empresa com seu ambiente econômico, reduzindo assim seus custos nas 
transações econômicas.  

As Redes de Cooperação proporcionam às PME vantagens características de grandes 
empresas (BALESTRIN; VARGAS, 2004). Sendo assim, escolhendo a Central de Compras 
como arranjo organizacional, as empresas terão alteradas suas características de Custos de 
Transação bem como de tamanho, conforme as hipóteses formuladas. 

O momento anterior à adesão à rede Central de Compras corresponde ao 
supermercado em um arranjo organizacional em condição de mercado. No momento após a 
entrada na rede, os supermercados assumem as características de Rede de Cooperação. 
2.5 A REDE CENTRAL DE COMPRAS 

Com atividades iniciadas em 1978, a Rede Central de Compras tem suas bases 
fundamentadas pelo cooperativismo e foi apresentada como 2ª colocada no ranking da 
Associação Brasileira de Supermercados entre as redes independentes e 4ª no índice geral. A 
Rede Central de Compras está localizada no município de Cariacica, no estado do Espírito 
Santo e, segundo levantamento da ABRAS, em 2010 contava com 65 supermercados 
associados e um total de 3500 pessoas trabalhando (incluindo todos os supermercados) 
(ABRAS, 2010). 

A Central de Compras possui uma sede própria com uma área total de 13.000m2, 

sendo 6.000m2 construídos que permitem uma armazenagem de 1.000 toneladas de produtos 
secos e 700 toneladas de congelados (CENTRAL DE COMPRAS, 2010).   

A homogeneidade das empresas da rede Central de Compras permitiu que fosse feita 



uma análise mais próxima da realidade quando os resultados foram comparados (GUPTA, 
1980; KIMBERLY, 1976). Basicamente, os produtos e serviços oferecidos são os mesmos, 
bem como as transações realizadas. O tamanho similar dos supermercados também contribuiu 
para uma pesquisa pautada em empresas semelhantes, contribuindo para a validade do estudo. 

O conceito de validade diz respeito ao grau em que as conclusões obtidas em um 
particular experimento podem ser aceitas como válidas - tanto para a unidade de teste quanto 
para a população de onde foram selecionadas (MATTAR, 2005). 

A validade do estudo se submeteu à avaliação das máximas do método científico 
adicionadas a confiabilidade por Yin (2002): validade do construto, validade interna e 
validade externa (sendo que dentro de cada etapa há limitações inerentes à pesquisa). Na 
busca pela superação dessas limitações buscaram-se maneiras de minimizá-las com o 
propósito de garantir maior validade. 

Segundo Fink (1995), a melhor amostra é a representativa da população ou um modelo 
dela. Na busca pela validade externa, que diz respeito à extensão em que podemos generalizar 
os resultados obtidos para toda a população de onde as unidades de teste foram selecionadas 
(MATTAR, 2005), todos os supermercados da rede foram convidados a participar da 
pesquisa. Apenas aqueles que atendiam às especificações do questionário responderam (um 
total de 46% do total de gestores), o que contribuiu para minimizar as limitações do trabalho. 
Uma vez que se tratam os supermercados estudados de Pequenas e Médias Empresas – PME, 
os dados secundários, principalmente financeiros, geralmente não estão disponíveis, o que 
limita o estudo a informações obtidas junto aos executivos das organizações, ou seja, de 
fontes primárias (VENKATRAMAN; RAMANUJAM,1986).  

Os supermercados da rede Central de Compras também não têm suas informações 
financeiras e operacionais divulgadas (que seriam informações de fontes secundárias), o que 
limita esta pesquisa a informações de fontes primárias. 
 
3 METODOLOGIA 

As principais variáveis de interesse para a ECT (especificidade de ativos, incerteza e 
frequência) são difíceis de medir de forma consistente entre as empresas e indústrias 
(SHELANSKI; KLEIN, 1995). Normalmente, essas características são estimadas com base 
em inquéritos ou entrevistas. Outra dificuldade para a realização de trabalhos empíricos em 
ECT, além daquelas relacionadas à mensuração, é a ausência de um consenso sobre quais são 
as variáveis explicativas para Custos de Transação (SHELANSKI; KLEIN, 1995). Levando 
em consideração as limitações da teoria, foram inicialmente identificadas as principais 
atividades operacionais dos supermercados, a fim de fazer uma pesquisa mais próxima 
possível da realidade em que atuam as empresas. Para isso foram consultados gestores de 10 
supermercados e 3 diretores da rede Central de Compras. Essa escolha foi feita considerando 
a facilidade de acesso do pesquisador. Após a identificação, foi realizada uma revisão da 
bibliografia de artigos relacionados ao setor supermercadista (SUPERHIPER, 2010; 
ALBUQUERQUE, 2007; MESQUITA; LARA, 2007; BALESTRIN; VARGAS, 2004), do 
que a ECT sugere para a mensuração dos Custos de Transação (WILLIAMSOM, 1999) e 
comparadas às informações.  

Definidas as operações mais significativas e que mais afetavam os custos dos 
supermercados pertencentes à rede estudada, foram elaboradas as questões que seriam 
apresentadas aos gestores. Por se tratar de respostas de períodos diferentes, uma escala Likert 
foi relacionada a cada questão com valores de 1 a 5 onde o respondente classificaria sua 
concordância com as afirmações propostas sobre cada operação nos dois períodos estudados 
por meio da percepção dos gestores, exceto 4 questões sobre tamanho que foram informadas 
por meio de valores absolutos. 

As variáveis que compõem o construto tamanho foram apuradas considerando-se a 



conceituação difundida na literatura (BRITO; BRITO, 2005; SUTTON, 1997; HALL 1987; 
GUPTA, 1980; KIMBERLY 1976) e as pesquisas do setor supermercadista nacional que 
utilizam variáveis padronizadas (SUPERHIPER, 2010). 

Foi definido que as respostas deveriam ser relativas a um ano antes e um ano após a 
entrada na rede. Para responder às questões de pesquisa optou-se por medir o desempenho 
nesses dois períodos com base nos Custos de Transação - devido a este estar diretamente 
relacionado ao desempenho (WILLIAMSOM, 1999) - e pelo tamanho dos supermercados, 
uma vez que, atuando em rede, os supermercados ganham em escala e adquirem 
características inerentes a empresas de maior porte (BALESTRIN; VARGAS, 2004). 
Segundo a literatura, maior tamanho é fator condicionante do aumento de desempenho e 
consequentemente influencia no resultado (BRITO; BRITO, 2005). Sendo assim, buscou-se, 
além de verificar se houve melhora nos CT das principais atividades operacionais, se houve 
também aumento do tamanho e se os supermercados obtiveram ganhos devido aumento de 
escala em suas operações. Da revisão da literatura foram derivadas duas hipóteses: H0: a 
adesão à rede Central de Compras não promove uma diminuição dos Custos de Transação e 
uma consequente melhora no desempenho; e H1: a adesão à rede Central de Compras não 
proporcionou melhor desempenho aos supermercados devido obtenção de vantagens inerentes 
a empresas de maior porte e ganhos de escala. 

Considerando sugestão da literatura para sua mensuração, as questões contaram com 
afirmações que avaliaram os fatores geradores de CT. Na intenção de minimizar as limitações 
de estudos em ECT, foram definidos como arranjos organizacionais uma forma híbrida 
(Central de Compras) - estrutura escolhida pelas empresas estudadas e mercado -, que é o 
arranjo anterior à mudança. Dessa forma o estudo não avaliou a possibilidade de escolha entre 
possíveis arranjos, mas levou em conta dois arranjos em que as empresas atuaram e que são 
passíveis de mensuração, ainda que com limitações (MASTEN, 1994). 

Foge aos objetivos deste trabalho desenvolver a Análise Institucional Discreta 
Comparada sugerida. A ECT lança mão dessa análise, modelo conceitual aportado por 
Williamson (1996), que significa um enfoque comparativo entre formas de governança 
alternativas alinhadas com os fatores teóricos determinantes destas formas, segundo um 
critério minimizador de Custos de Transação, ou seja, com base em critérios de eficiência.  

Alguns estudos buscam identificar a associação estatística entre as formas observadas 
de governança com a quantificação das características das transações. Entretanto muitas das 
variáveis são de difícil mensuração ou, pelo menos, não apresentam uma característica 
funcional contínua. Esta é a razão pela qual Williamson denomina o enfoque de análise 
institucional discreta comparada (WANG, 2003).  

O intuito aqui foi avaliar se houve impacto no desempenho, levando em consideração 
a Estrutura de Governança escolhida, os Custos de Transação dentro da perspectiva da ECT e 
o tamanho das empresas. Esse estudo quantitativo foi conduzido de forma explanatória 
utilizando a pesquisa survey, que por intermédio de um questionário fechado captou a 
percepção dos respondentes quanto aos períodos antes e depois da entrada na Rede de 
Cooperação. A amostra consiste em 30 supermercados pertencentes à rede Central de 
Compras, os quais receberam o questionário por intermédio da direção de marketing da rede 
via correio eletrônico.  

Foi elaborado um questionário pré-teste e enviado para 10 supermercados escolhidos 
aleatoriamente pelo pesquisador. Por telefone o pesquisador coletou as respostas de 7 
gestores, dos quais 4 revelaram dificuldade para responder 2 questões que foram reformuladas 
para proporcionar um melhor entendimento. Os três gestores que não responderam mostraram 
desinteresse ou falta de tempo para colaborar na pesquisa, tendo sido, dessa forma, deixados 
de fora do pré-teste. 

Definido o questionário, foram colhidas as respostas dos gestores dos supermercados a 



fim de testar as hipóteses. Responderam à pesquisa apenas os gestores que participaram da 
transição, ou seja, que atuaram na gestão do supermercado pelo menos um ano antes e um ano 
depois da entrada na rede Central de Compras. O questionário contou com 16 questões, sendo 
9 para medir os Custos de Transação e 7 para medir tamanho. Por meio dos dados apurados 
foram testadas as hipóteses H0 e H1 respectivamente. 

Os questionários foram encaminhados aos 65 gestores dos supermercados pela direção 
de marketing da rede Central de Compras com texto informando sobre o objetivo da pesquisa, 
confidencialidade dos dados, apoio da direção da rede e com instruções para que fossem 
devolvidos ao pesquisador, ficando os dados disponíveis apenas para fins estatísticos. Dessa 
forma, buscou-se garantir validade interna e evitar viés nas respostas pelo receio, por parte 
dos respondentes, de serem verificadas pela Central de Compras, gerando qualquer tipo de 
retaliação. Outro motivo para serem enviadas diretamente ao pesquisador foi evitar que as 
respostas fossem contestadas ou modificadas de alguma forma pela Central de Compras. 

O questionário foi respondido de forma espontânea, sem coação ou contrapartida. A 
questão sobre o ativo total do supermercado antes e após a adesão à rede foi excluída da 
apuração por ter sido respondida apenas por 6 supermercados, evitando assim que o resultado 
fosse distorcido. 

Foram recebidos 33 questionários respondidos e 3 foram excluídos da amostra por 
pertencerem a empresas que entraram na rede a menos de um ano, o que os coloca em 
desconformidade com o proposto pela pesquisa. Os 30 restantes foram submetidos à apuração 
para identificar a pontuação de cada questão no momento antes e após a adesão à rede, 
identificando a média, desvio-padrão, e realizando o teste t para uma amostra com nível de 
significância de 5%, testando assim as hipóteses, utilizando o programa PHStat conforme 
sugerido por Levine (2005).  

Os resultados foram tabulados e apresentados no Capítulo 4 nesse capítulo também foi 
feita uma discussão sobre o resultado de cada questão, dentro da perspectiva que o 
pesquisador obteve durante a realização do trabalho.  

Por fim, foram feitas as conclusões apresentando também as limitações da pesquisa e 
possíveis temas de estudos posteriores. 
 
4 RESULTADOS 

O questionário contou com 16 Questões, sendo as três primeiras sobre Frequência nas 
Transações, as seis seguintes sobre Incerteza e as sete restantes sobre Tamanho. O item 13 
perguntou “Qual o ativo total do supermercado (O patrimônio do supermercado)?” e obteve 
apenas 6 respostas. Por isso foi removido da apuração afim de não distorcer e por não dar 
consistência ao resultado. 

Como o objetivo do trabalho é apurar se houve impacto no desempenho dos 
supermercados - portanto, mudança nos fatores geradores dos CT´s - e no tamanho, bem 
como se este foi positivo ou não, foi utilizado o teste t para diferença de médias de amostras 
pareadas para que se pudesse aceitar ou rejeitar as hipóteses H0 e H1, que, sendo iguais a 
zero, estabelecem que não houve impacto no desempenho. 

Foram então apuradas 15 questões do Questionário. A hipótese H0 foi rejeitada pelas 
questões 1, 2 e 3 (que tratam da Frequência das Transações), dando evidências de que esta 
variável sofreu alterações significativas e contribuiu na diminuição dos CT´s. Sendo assim, 
tiveram uma influência positiva no desempenho.  

Devido à quantidade de itens comercializados e as características do setor, a 
quantidade de entregas recebidas pelos supermercados é muito grande. Foi percebida uma 
mudança significativa quando apurado o item 1, que trata da redução do valor dos fretes 
devido os ganhos de escala no volume de vendas, advindas das vantagens obtidas pela entrada 
na rede Central de Compras. O item 2, ainda dentro da questão de Frequência das Transações, 



buscou identificar o aumento no número de marcas comercializadas – o que foi confirmado 
pelos gestores. O aumento na frequência das vendas acarreta um aumento no volume de 
compras e, consequentemente, poder de negociação dos preços, o item 3 identificou que esse 
fato ocorreu após a entrada na rede e contribui para redução CT. 

As questões que tratam da variável Incerteza não tiveram unanimidade em seus 
resultados. Estas foram avaliadas por meio dos itens 4 a 9 do Questionário, com questões que 
verificavam fatores minimizadores de incerteza. A variação entre os períodos foi pequena, 
tendo inclusive duas questões evidenciando que o fator Incerteza aumentou após a entrada na 
Central de Compras. O item 4, que verificou a rapidez na liberação dos pedidos, se mostrou 
mais eficiente no período anterior, mesmo que com uma pequena diferença nos valores, 
evidenciando que esse é um ponto negativo da Rede de Cooperação estudada. Os itens 5 e 6, 
que tratam, respectivamente, das formas e prazos de pagamento e cumprimento de prazos nas 
entregas, tiveram a Incerteza reduzida após a entrada na rede, mas não significantemente 
suficiente para rejeição da hipótese. O item 7 rejeitou H0, evidenciando que as necessidades 
dos supermercados quanto a prazos de entrega são melhores trabalhadas na Rede de 
Cooperação. O item 8 foi mais um que não teve mudança significativa e a questão 9 também 
destacou um ponto fraco da rede, a troca e reposição rápida de produtos defeituosos, que se 
mostrou menos eficiente no período após a entrada na Central de Compras. Sendo assim, 
Incerteza não foi significativamente afetada a ponto de contribuir com a redução dos Custos 
de Transação e, apesar de conter melhoras em alguns fatores, os valores não foram 
suficientemente significativos. 

Como destacado anteriormente, 7 questões compunham aspectos do tamanho. No 
entanto, o item 13 foi removido, devido ao número insuficiente de respostas. Assim, 6 
questões foram válidas para análise. As 3 primeiras foram medidas por números absolutos, 
portanto, são mais precisas. As outras questões foram apresentadas aos gestores por meio da 
escala Likert. Essa diferença se fez necessária devido às características das informações 
buscadas, uma vez que não é possível mensurar a percepção dos respondentes da mesma 
forma que nas 3 últimas questões (GUPTA, 1980). 

Dessa forma, as questões 10, 11 e 12, que tratam, respectivamente, do número de 
empregados, número de checkout´s e área de vendas, apresentaram diferenças significativas 
que rejeitaram a hipótese e evidenciaram aumento das atividades, portanto, de escala, além de 
um melhor desempenho, característico de empresas maiores. 

As outras questões abordam os ganhos de escala, sendo questionado se houve 
diminuição nos preços dos produtos, da capacidade de praticar preços similares ao de 
concorrentes até mesmo maiores e se houve melhoria nas formas de pagamento. Todas as 
questões evidenciaram melhoria após a entrada na Rede de Cooperação, corroborando com a 
teoria e dando evidências de que desempenho também foi afetado pelo tamanho de forma 
positiva. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do impacto que os supermercados pertencentes à rede Central de Compras 
tiveram no seu desempenho permite um maior entendimento sobre a influência que arranjos 
organizacionais alternativos têm sobre determinadas organizações. 

 Esta pesquisa, considerando fatores como CT e tamanho, pouco estudados de forma 
conjunta e, principalmente em uma Rede Horizontal, permite uma visão mais ampla sobre a 
realidade de arranjos em que empresas se inserem na esperança de aumento de performance. 

A pesquisa constatou que o desempenho dos supermercados foi impactado pelos CT, 
que teve parte de seus fatores geradores diminuídos, bem como pelo tamanho, que deu 
evidências em todas as variáveis de que contribuiu para a melhoria na performance das 
empresas pesquisadas. 



A variável Incerteza, que compõe CT, não apresentou mudança significativa após a 
mudança de arranjo organizacional, no entanto, a frequência nas transações foi alterada 
significativamente, o que sugere que, mesmo em parte, as empresas puderam contar com esse 
fator para a melhora de seu desempenho. 

Dessa forma, considerando os resultados apurados e respondendo à questão de 
pesquisa, pode-se dizer que os supermercados pertencentes à rede Central de Compras 
sofreram impacto positivo após a entrada nesse arranjo organizacional. 

Como a pesquisa se limitou a um grupo específico de empresas, fatores intrínsecos 
podem ter contribuído na distorção de algum resultado. 

Para não fugir do objetivo, o trabalho se resumiu a testar o impacto no desempenho 
considerando a metodologia apresentada, porém, outros trabalhos podem explorar a 
intensidade desse impacto, bem como aplicar essa metodologia a outros grupos de empresas 
que atuam em redes de cooperação. 

Entre as limitações está a possibilidade de os respondentes não falarem a verdade por 
temerem informar dados importantes do supermercado, ou até mesmo devido falta de tempo, 
sem dar a devida importância para o estudo, o que se buscou minimizar atribuindo a validade 
de construto. 

Outra possibilidade é a dos respondentes não lembrarem exatamente das informações 
referentes a períodos antes da entrada na rede, ou gestores atuais não terem participado da 
gestão da empresa em um momento anterior à entrada na rede. Para mitigar este fator, foi 
informado no questionário que deveria ser respondido exclusivamente por gestores que 
participaram da gestão antes e depois da entrada na Rede de Cooperação, o que foi reiterado 
por telefone pelo pesquisador. Dos 33 questionários recebidos 3 foram excluídos por terem 
sido de supermercados que haviam entrado na rede a menos de um ano, estando dessa forma 
em desconformidade com o proposto pela pesquisa e evitando uma distorção do resultado. 

A análise dos Custos de Transação, devido à variedade de características das 
transações e sua dificuldade de mensuração, mostra-se um campo vasto para pesquisas do 
tema, possibilitando, dentro da perspectiva das redes interorganizacionais, compararem os 
fatores geradores desses custos entre empresas e entre setores diferentes. 

Por fim, entendemos que, apesar da pesquisa contribuir para o entendimento das 
características de Redes de Cooperação, muito tem para ser estudado. A análise de outros 
setores da economia bem como a amplitude das vantagens obtidas são algumas possibilidades 
de novas pesquisas. Outra possibilidade de pesquisa é a comparação do desempenho da Rede 
de Cooperação às grandes redes hipermercadistas por meio de DEA, uma vez que os dados de 
faturamento e volume de vendas encontram-se disponível de forma secundária. Como não foi 
o objetivo desse estudo fazer triangulação de teorias, construtos alternativos ou concorrentes 
não foram testados, o que poderia ser uma sugestão para pesquisas futuras. 
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