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Resumo  
Os diferentes formatos de estabelecimentos varejistas existentes atualmente e em constante 
processo de construção e a variedade de serviços com os quais essas empresas estão 
dispostas a atender seus clientes trazem a necessidade de um novo padrão no gerenciamento 
do relacionamento entre elas e seus fornecedores. Além disso, relações comerciais bem 
sucedidas têm maior possibilidade de ocorrer quando as empresas cooperam entre si no 
planejamento e nas operações e não quando são criados mecanismos unilaterais para se 
evitar o comportamento oportunista de uma das partes. Dessa forma, o objetivo desse artigo 
é identificar um conjunto de comportamentos que podem ser desenvolvidos entre redes 
varejistas e fornecedores, no sentido de iniciar ou fortalecer um relacionamento 
colaborativo. 
Palavras-chave: Relacionamento Colaborativo, Comportamentos, Marketing de 
Relacionamento. 

1. Introdução 

 
A alteração de forças dentro dos canais de distribuição e a necessidade de se adaptar as 

constantes mudanças no mercado consumidor estão levando as empresas a buscar alternativas 
para enfrentar e se desenvolver nesse novo ambiente competitivo que se forma. Ao mesmo 
tempo, é necessário que todos os elos de um canal de distribuição trabalhem integrados, em 
ritmo de colaboração, visando obter ganhos de eficiência e de produtividade. Assim, é 
necessária uma mudança nas relações empresariais, onde a confrontação e o poder de 
barganha dêem lugar à cooperação.  

Um relacionamento mais colaborativo, por meio da divisão de recursos e das 
responsabilidades, está sendo o caminho escolhido por algumas redes varejistas de pequeno e 
médio porte e por empresas fornecedoras de mercearia básica. Relações comerciais bem 
sucedidas têm maior possibilidade de ocorrência quando as empresas cooperam entre si no 
planejamento e nas operações, e não quando são criados mecanismos unilaterais para se evitar 
o comportamento oportunista de uma das partes. Dessa forma, diversos autores demonstram a 
necessidade de mudança nas relações empresariais, em que a confrontação e o poder de 
barganha dêem lugar à colaboração. 

Para isso é necessário que os agentes adotem comportamentos que possam ser 
visualizados pelos parceiros, e demonstrem o interesse em continuar e fortalecer as relações. 
Esses comportamentos podem ser entendidos como comportamento adotado pelos 
funcionários da rede varejista e do fornecedor de mercearia básica, ou pelas empresas, que é 
utilizado para compor uma variável que caracteriza um relacionamento colaborativo. Para 
identificar e hierarquizar esses comportamentos foram entrevistadas 10 redes varejistas de 
pequeno e médio porte localizados no Interior do Estado de São Paulo e fornecedores de 
mercearia básica, indicados por estas redes como parceiros. 
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2. Relações comerciais nos canais de distribuição 
 
Fornecedores e distribuidores estão realizando constantemente operações comerciais. 

Essas operações tradicionalmente se transformam em benefícios imediatos para um dos 
envolvidos e, conseqüentemente, em desvantagens para o outro envolvido, de acordo com seu 
poder de negociação ou da situação em que a operação ocorre. Assim, negociações agressivas, 
em que um dos lados acaba assumindo uma posição mais intransigente, objetivando tirar 
proveito de uma conjuntura momentânea, pode se transformar em dificuldades futuras quando 
esse mesmo lado necessitar de ajuda do seu parceiro.  

Por outro lado, a tecnologia e o aumento da competitividade estão alterando as formas 
de ganho e as taxas de crescimento das empresas, fazendo que estas busquem, na maioria das 
vezes, responder às exigências do consumidor, ou seja, o aumento do consumo fora do 
domicílio, a busca por segurança alimentar e a procura por maior conveniência. Além de 
satisfazer o consumidor final, no caso da indústria manufatureira, é necessário atender, 
também, às exigências dos consumidores intermediários, que são as empresas responsáveis 
pela disponibilização do produto no mercado.  

Assim, os agentes que desejam se manter no mercado e atender a essas novas 
exigências de competitividade e concorrência, terão que se adaptar. Essa adaptação 
necessariamente passa pelo gerenciamento e trabalho colaborativo entre as empresas que 
formam o canal de distribuição, acentuando a necessidade de maior entrosamento, fazendo 
com que o setor de distribuição passe por mudanças significativas. Assim, segundo Batt e 
Purchase (2004), em um ambiente onde o mercado é cada vez mais dinâmico e turbulento, a 
habilidade de uma empresa em desenvolver e controlar com sucesso seus relacionamentos 
com outras empresas emerge como uma competência e uma fonte de vantagem competitiva 
sustentável. 

Com isso, a maioria das empresas foi forçada a redesenhar seu canal de distribuição, 
com as relações de sociedade entre os agentes substituindo as convencionais estruturas de 
livre mercado. Isso fez com que emergisse um novo paradigma de gestão empresarial, 
baseado no fato de que as empresas não mais competem apenas entre si, de forma isolada ou 
individual, mas sim, por meio dos diversos canais de distribuição, nos quais estão inseridas. 
Ritter et al. (2004) reconhecem que as empresas fazem parte de uma rede de relacionamentos, 
sejam relacionamentos de negócios ou não, em que ambos podem capacitar e, ou, restringir o 
desempenho da mesma.  

Para que os produtos cheguem ao consumidor final, é necessário que haja interação 
entre o primeiro fornecedor (indústria de insumos ou agricultor) e os elos entre esse 
fornecedor e o consumidor final. Fornecedor e distribuidor precisam do consumidor final e, 
por maior que seja o poder exercido por uma das partes, a dependência é mútua.  

Empresas que conseguem visualizar essa dependência de forma clara desenvolvem 
relações comerciais que lhes garantem condições privilegiadas para a evolução de seus 
negócios. Os relacionamentos entre distribuidor e fornecedor, sofrem das dependências 
severas entre as operações das empresas no mercado. Dependências que conduzem à 
necessidade da cooperação e da coordenação entre as operações das empresas, a fim de se 
alcançarem objetivos internos e os objetivos mútuos (HAKANSSON e SNEHOTA, 1995 e 
LAMBERT e COOPER, 2000). 

A interação pode ser definida como um mercado empresarial, formado por todas as 
organizações que produzem bens e serviços utilizados na produção de outros produtos ou 
serviços que são vendidos, alugados ou fornecidos a terceiros, em que o processo de tomada 
de decisão das organizações estabelece a necessidade da compra de produtos e serviços, além 
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de identificar, avaliar e escolher, entre as marcas e os fornecedores disponíveis, qual a melhor 
opção (WEBSTER e WIND, 1975; KOTLER, 2000). 

Segundo Kotler (2000) e Arbache et al. (2004), é necessário perceber que a 
negociação representa apenas o início do processo, em que o resultado geralmente depende da 
capacidade de negociação e do balanço de forças entre o distribuidor e o fornecedor, ao longo 
do tempo. Mesmo assim, os relacionamentos entre clientes e fornecedores têm mudado de 
desagradáveis e adversários para próximos a amigáveis.  

Para que esses relacionamentos colaborativos possam se fortalecer, atendendo aos 
objetivos de ambas as partes, é necessário que os mesmos possam ser visualizados. Isso 
significa fornecer as redes varejistas e aos fornecedores instrumentos que eles possam utilizar 
para verificar se a relação está atendendo as suas expectativas.  

 
 
3. Método 

 
Como o objetivo deste artigo é identificar comportamentos existentes em 

relacionamentos colaborativos, entre redes varejistas de pequeno e médio porte, e 
fornecedores, optou-se por um questionário formado por 45 comportamentos identificados por 
meio de revisão teórica e segundo as especificidades do setor. Como não era possível 
quantificar os comportamentos, em função das suas características, este trabalho optou por 
mensurar sua importância para o relacionamento, por meio de uma escala likert de 5 pontos, 
que tinha como resultados possíveis (nota 1 significa sem importância; nota 2 significa pouco 
importante; nota 3 significa importante; nota 4 significa muito importante; nota 5 significa 
imprescindível). 

Foi possível observar que a maioria das redes varejistas e seus fornecedores não possuí 
instrumentos para avaliar se as relações de parceria adotadas estão atingindo os resultados 
esperados. Muitas vezes, não se sabe ao certo, quais são os outros objetivos mútuos a serem 
atingidos, a não ser aumentar as vendas e as margens de lucro. Dessa forma, a pesquisa se 
restringiu à identificação e avaliação da importância dos comportamentos para as empresas 
entrevistadas, e que poderiam ser utilizados por essas empresas para o acompanhamento dos 
seus relacionamentos colaborativos. 

Os comportamentos observadas no trabalho foram divididas em 8 grupos (Confiança, 
Comprometimento, Cooperação e Conflito, Satisfação, Comunicação, Cultura e Estrutura 
Organizacional, Adaptação, Poder e Dependência) conforme sua capacidade de explicar 
algumas variáveis consideradas importantes para o relacionamento colaborativo, segundo 
autores pesquisados e identificados por Pigatto e Alcântara (2003).  
 
 
4. Resultados 

 
Conforme um dos entrevistados, a avaliação dos comportamentos dos parceiros é 

muito subjetiva e, portanto, torna-se difícil avaliar como a parceria está se desenvolvendo. 
Uma prática comum entre as empresas participantes é a utilização da experiência de seus 
funcionários, das informações obtidas por esses funcionários nas conversas com o funcionário 
do parceiro e do feeling desses agentes para acompanhar o desenvolvimento da relação.  

A Tabela 1 mostra as respostas dadas pelas redes varejistas e pelos fornecedores. Os 
comportamentos estão separados, segundo os oito grupos de variáveis identificados 
anteriormente. 
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Tabela 1. Comportamentos adotados por redes varejistas e fornecedores de mercearia básica 

 REDE VAREJISTA FORNECEDORES 
 Média Escala 

Likert 
Desvio-
Padrão 

Média Escala 
Likert 

Desvio-
Padrão 

CONFIANÇA     
Relação administrada principalmente por um acordo informal 3,78 1,48 4,56 0,73 
Incentivar outros agentes a realizarem negócios com o parceiro 3,22 1,64 4,67 0,71 
Compartilhamento de informações com o parceiro que não seriam 
compartilhadas com outros agentes 2,89 1,83 3,11 2,03 
Disposição em aceitar desvantagens no curto prazo para manter a relação 2,89 1,83 3,22 1,48 
Menor número de parceiros e concentração de esforços na relação 2,33 1,58 2,22 1,48 
Relacionamento poderia ser melhor descrito como uma "série de 
negócios momentâneos" do que "um planejamento de longo prazo"*i 2,11 1,27 2,89 1,69 
Parceiro toma decisões unilaterais sem comunicar previamente* 2,11 1,69 2,33 1,50 
Tomada de decisões unilaterais sem comunicar previamente o parceiro* 1,56 1,33 1,22 0,44 
COMPROMETIMENTO     
Esperamos aumentar o volume de negócios com este parceiro no futuro 4,56 0,53 5,00 0,00 
As duas partes fazem planos não apenas com relação a comportamento 
individual, mas também com relação à continuação da relação 4,56 0,53 4,78 0,44 
A empresa não aumentaria o volume de negócios com outra empresa, à 
custa desse parceiro 

2,78 1,92 3,11 2,03 

Essa empresa é apenas mais um parceiro comercial* 1,11 0,33 1,00 0,00 
COOPERAÇÃO E CONFLITO     
Nossa equipe trabalha conjuntamente com a equipe desse parceiro 4,89 0,33 5,00 0,00 
As expectativas sobre o desempenho desse parceiro relacionam-se ao 
objetivo imediato da nossa organização* 4,33 0,71 2,75 2,06 
A falta de queixas por parte do parceiro é um sinal de que estamos 
trabalhando no sentido de um relacionamento colaborativo 4,11 1,50 4,00 1,00 
A falta de cooperação causou problemas em nosso relacionamento 2,00 1,50 2,56 1,67 
SATISFAÇÃO     
É fácil concordar sobre como assegurar as variáveis que sustentam esse 
relacionamento 4,67 0,50 4,22 0,67 
Diferenças de opinião entre a empresa e este parceiro serão encaradas 
como “parte integrante do mundo de negócios” e resultarão em 
benefícios para ambos 

4,67 1,00 4,78 0,44 

Os desacordos entre as duas empresas são raros 4,56 0,53 4,00 1,50 
Freqüentemente este parceiro falha nas ações de suporte que oferece* 1,00 0,00 1,78 1,09 
COMUNICAÇÃO     
A troca de informação nessa relação ocorre com freqüência e 
informalmente e não apenas segundo acordos pré-determinados 4,89 0,33 3,50 1,91 
A empresa mantém registro do número de reclamações com relação aos 
produtos desse fornecedor e os repassaii 3,78 1,48 - - 
O esforço de comunicação entre a empresa e esse parceiro envolve 
muitos contatos inter-firmas 2,44 1,51 3,89 1,45 
A empresa tem acesso aos registros do número de reclamações sobre os 
seus produtos realizados por consumidores nas lojas dessa rede varejista - - 4,00 1,73 
INVESTIMENTO ESPECÍFICO     
A empresa mantém registros sobre a alteração dos custos dos produtos 
desse fornecedor 4,89 0,33 - - 
A empresa mantém registros sobre a alteração dos custos das ações com 
essa rede varejista - - 4,56 1,01 
Os investimentos para desenvolver o relacionamento com esse parceiro 
são facilmente transferíveis para outros processos ou operações em nossa 
empresa* 3,89 1,69 3,44 1,24 
CULTURA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL     
As percepções dos executivos da nossa empresa e desse parceiro sobre a 
parceria são concordantes 4,67 0,50 4,33 1,41 
A orientação para a parceria demonstrada pelos executivos das empresas 
está relacionada de forma positiva com o desempenho da relação 4,56 0,53 4,67 0,50 
A empresa estimula os funcionários a estabelecer contatos pessoais com 
os funcionários desse parceiro 4,11 1,36 4,22 1,30 
Difícil compreender o comportamento e as maneiras do parceiro pensar* 1,56 1,01 3,00 1,58 
Nós designamos um gerente específico para esse relacionamento 1,56 1,01 3,22 2,11 
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É difícil fazer amigos com os setores de compras/vendas desse parceiro* 1,22 0,67 2,00 1,41 
ADAPTAÇÃO     
Flexibilidade em resposta a pedidos para mudanças é uma característica 
dessa relação 4,33 1,00 4,75 0,50 
Adaptação administrativa 2,33 1,32 3,00 0,50 
Adaptação logística 2,33 1,32 3,40 0,70 
Adaptação em produto 1,00 0,00 1,00 0,00 
Adaptação em processo 1,00 0,00 1,00 0,00 
PODER E DEPENDÊNCIA     
Nossa organização assegura-se que o parceiro está agindo como nós 
esperamos, monitorando cada transação* 4,78 0,44 4,56 0,53 
Abandonar agora a parceria seria muito difícil, mesmo que quiséssemos 4,67 0,50 4,25 1,50 
A empresa possui formas de obrigar o parceiro a completar a tarefa 3,56 1,74 3,56 1,51 
Existem outros parceiros para produtos que negociamos com a empresa 3,33 1,80 4,00 1,50 
É difícil para o parceiro substituir as vendas/lucros gerados por nós  3,00 1,41 4,11 1,27 
A empresa é mais importante para esse parceiro do que ele é para nós 2,33 1,66 1,33 0,50 
Esse parceiro sabe que não é difícil para nós encontrarmos outro parceiro 2,00 0,50 1,55 0,78 

 

 
Todos os comportamentos relacionados a variável confiança, possuem desvio-padrão 

acima de 1, no caso das redes varejistas. Esse resultado decorre da existência de discordância 
sobre os melhores comportamentos para caracterizar essa variável. Mesmo comportamentos 
considerados oportunistas, como por exemplo, a tomada de decisão unilateral (por parte da 
rede varejista ou do fornecedor), possuí um alto desvio-padrão. Apesar de ainda estar presente 
nas relações comerciais entre essas empresas, não é um comportamento considerado por todas 
as redes. Apenas uma das redes reconhece que toma decisões unilaterais sem comunicar o 
parceiro, enquanto três entrevistados acham que os parceiros tomam decisões unilaterais. Com 
relação aos fornecedores, duas empresas acham que seus parceiros tomam decisões unilaterais 
e nenhuma reconhece adotar tal comportamento. 

Ao analisar o resultado dentro do princípio de comportamento colaborativo, é 
relevante o fato de menos de 30% das empresas entrevistadas suporem que seus parceiros 
tomem decisões unilaterais. Tal comportamento é um sinal positivo para o aumento da 
confiança entre os parceiros. Entretanto, vale destacar que, para as redes varejistas e para os 
seus fornecedores, a tomada de decisões unilaterais é um comportamento mais comum ao 
parceiro do que ao entrevistado. Esse resultado pode demonstrar a falta de confiança no 
parceiro, ao determinar que seja mais provável a tomada de decisão unilateral por parte deste, 
ou não querer reconhecer a possibilidade da ação por parte da sua empresa.  

Um dos comportamentos adotados pelas redes varejistas, com maior divergência sobre 
a sua importância para um relacionamento colaborativo, é o compartilhamento de 
informações. Esse comportamento adquire característica interessante ao se observar que, das 
empresas que consideram importante o compartilhamento de informações, quase a totalidade 
possui como principal parceiro um fornecedor multinacional. As redes varejistas observam 
nas multinacionais maior honestidade e integridade do que as redes varejistas que possuem 
como fornecedor uma empresa nacional. Entretanto, pelo porte e número de clientes com os 
quais trabalham, as empresas multinacionais possuem uma estrutura organizacional que lhes 
permite compartilhar informações com as redes varejistas com maior facilidade. Além disso, 
por serem empresas com poder econômico superior ao das redes varejistas entrevistadas, o 
compartilhamento de informações pode ser um comportamento imposto por essas empresas. É 
necessário comparar a estrutura de compartilhamento de informações dessas multinacionais 
com as grandes redes para se ter uma conclusão mais sólida. No entanto, as mesmas redes que 
dão importância ao compartilhamento de informações com os parceiros, são as que possuem 
maior resistência a aceitar desvantagens de curto prazo para manter a relação. 

Como metade da amostra dos fornecedores é formada por multinacionais, com 
tamanho maior do que o das redes varejistas parceiras, o principal comportamento destas não 
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é a ajuda comercial, e sim incentivar outros fornecedores a fazerem negócios com a rede 
varejista parceira. A princípio, poderia parecer estranha a atitude do fornecedor, pois tal ação 
poderia levá-lo a perder mercado. Entretanto, como é interessante para o fornecedor fortalecer 
o pequeno e médio varejo, para haver maior número de empresas onde seriam 
disponibilizados seus produtos, é importante que essa rede possa fazer negócios com um 
número maior de fornecedores. No entanto, se os fornecedores acham importante incentivar 
outros fornecedores a realizar negócios com a rede varejista, eles ainda não demonstram 
confiança em reduzir o número de clientes e concentrar maior volume de vendas para a rede 
varejista parceira. A estratégia dessas empresas é, justamente, aumentar a base de clientes, 
para reduzir a dependência das grandes redes varejistas. 

Da mesma forma que no comportamento das redes varejistas, o compartilhamento de 
informações, apesar de importante, possui o maior desvio-padrão, ou seja, nem todos os 
fornecedores confiam plenamente em seus parceiros a ponto de passarem informações 
estratégias. Os fornecedores que consideram importante o compartilhamento de informações 
são os respectivos parceiros das redes varejistas que também consideram importante tal 
comportamento. 

Apesar de o contrato estar presente em boa parte das empresas analisadas, tanto as 
redes varejistas quanto os fornecedores acham importante que as relações comerciais 
colaborativas fossem administradas por um acordo informal. Isso evidencia que a confiança 
no parceiro pode ultrapassar, algumas vezes, as ações amarradas ao contrato entre as partes. 

As notas baixas dadas por algumas redes varejistas para comportamentos como o 
compartilhamento de informações e a redução do número de parceiros em favorecimento do 
fornecedor indicado podem ser explicadas pelo receio da dependência em relação ao 
fornecedor, e o repasse de informações estratégicas e confidenciais para os concorrentes. 

Finalmente, a baixa nota condicionada ao comportamento que afirma que a melhor 
descrição da relação seria “uma série de negócios momentâneos” indica, principalmente para 
as redes varejistas, que a busca por um relacionamento colaborativo faz parte da estratégia de 
desenvolvimento dessas redes.  

Os quatro comportamentos que formam a variável comprometimento tiveram a mesma 
hierarquização para as redes varejistas e fornecedores.  No caso dos fornecedores, todos os 
entrevistados deram o grau máximo de importância para a variável que identifica o aumento 
do volume de negócios com o parceiro no futuro. Dentro da estratégia dos fornecedores de 
diminuir a dependência das grandes redes varejistas, é importante aumentar as vendas para 
empresas como as redes varejistas analisadas nesta pesquisa. 

Quando se analisa o comportamento em que a empresa não aumentaria o volume de 
negócios com outras empresas, levando à perda para o parceiro, é possível observar elevado 
desvio-padrão nas respostas. Entre as empresas fornecedoras entrevistadas, 40% deram nota 
mínima para essa inferência, demonstrando que a empresa poderia vender seus produtos ou 
deslocar investimentos para outras redes varejistas, mesmo que isso significasse perda para o 
parceiro. Como a análise foi realizada com 10 pares de empresas, não é possível generalizar 
que todos os fornecedores estão interessados apenas em aumentar seus volumes de vendas, 
independentemente do maior ou menor grau de relacionamento com a rede varejista.  

Outro comportamento com alto grau de importância para os fornecedores é o que 
identifica que as partes fazem planos com relação à continuação da relação, o que pode 
significar o interesse de alguns fornecedores em fortalecer o relacionamento. Ambas as 
amostras consideram o comportamento que determina que o parceiro é apenas mais um 
parceiro, como o comportamento com menor grau de importância na caracterização da 
relação. A resposta pode ter sido resultado de a pesquisa solicitar a indicação de um parceiro, 
ou da consideração que as empresas tinham sobre esse parceiro.  
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No caso dos fornecedores multinacionais, a estratégia de buscar maior número de 
clientes entre as redes médias pode levar a essa resposta. Entretanto, nenhuma das redes 
entrevistadas possui um volume de compras significativo desses fornecedores, a ponto de se 
considerar uma dependência deles. Com relação aos fornecedores nacionais, de menor porte, 
apenas um deles reconhece que possuí certa dependência da rede varejista, não pelo volume 
de vendas para essa rede, mas pela importância desta no mercado em que o fornecedor atua.  

Com relação às redes varejistas, a dependência maior ocorre pelo tipo de produto e 
marca do fornecedor. A baixa barreira tecnológica permite que as redes varejistas tenham uma 
grande opção de fornecedores para os milhares de produtos disponibilizados em suas 
gôndolas. O que impede que elas substituam determinados fornecedores por outros são as 
marcas que o consumidor final procura nas lojas e o volume de investimento que esses 
fornecedores (principalmente multinacionais) disponibilizam. 

A cooperação incondicional tende a não obter os resultados desejados. Isso acontece 
porque, mesmo tendo objetivos comuns, redes varejistas e fornecedores são empresas que 
necessitam obter lucro para continuar no mercado. Assim, a cooperação deve ser observada 
conjuntamente com um comportamento que lhe confronte e permita a discussão sobre o grau 
de cooperação a ser desenvolvido pelas partes. Esse comportamento é representado pelo 
conflito natural entre duas empresas em uma relação comercial. 

Confirmando a importância dos funcionários responsáveis pela compra e venda dentro 
das respectivas empresas, o trabalho conjunto entre esses funcionários é o comportamento 
mais importante para definir a cooperação entre os parceiros. Como todo negócio tem início 
na relação entre esses dois agentes, e a responsabilidade por toda a relação também lhe é 
imputada, é esperado que eles trabalhem de forma a obter os resultados desejados. Mesmo os 
ganhos individuais desses funcionários são representados pelo resultado dos negócios por eles 
realizados. Dessa forma, existe um grande incentivo para que ambos busquem o crescimento 
das vendas e o melhor retorno para suas empresas. Entretanto, é necessária apenas uma 
ressalva, de que, como a entrevista foi realizada, na maioria das vezes, com os respectivos 
compradores e vendedores, pode haver um desvio-padrão nas respostas.  

Enquanto o trabalho conjunto das partes demonstra a existência da cooperação, outros 
comportamentos levam à percepção, saudável, da existência de conflitos na relação. O 
comportamento com o segundo maior grau de importância para as redes varejistas determina 
que o desempenho da relação esteja relacionado a objetivos imediatos da organização. Porém, 
por se tratar de um relacionamento considerado colaborativo por essas empresas, era esperado 
que esse desempenho estivesse relacionado aos objetivos de longo prazo, da empresa e do 
parceiro.  

Nesse ponto, chama a atenção o fato de que na perspectiva dos fornecedores o 
desempenho realmente se relaciona a objetivos de longo prazo, o que permite afirmar que os 
fornecedores estão buscando, mesmo que, em um ritmo mais lento, novos canais de 
distribuição que reduzam a dependência em relação às grandes redes varejistas. O elevado 
desvio-padrão encontrado nessa resposta é o resultado da diferença de opinião observada 
entre as multinacionais e os fornecedores nacionais. Para os primeiros, o grau de importância 
desse comportamento é menor, confirmando os objetivos de longo prazo. Para os 
fornecedores menores, muitas vezes a dificuldade em desenvolver planejamentos de longo 
prazo faz que os resultados sejam sempre observados por meio de uma visão mais imediatista. 

A satisfação pode ser considerada uma variável fundamental para determinar a 
continuação ou não das relações futuras entre redes varejistas e fornecedores. Se os 
consumidores finais ficaram satisfeitos com o resultado das primeiras ações entre os parceiros 
e se o comprador e o vendedor obtiveram os resultados desejados, há chance de a relação 
continuar. Agora, se um dos lados não obtiver o resultado desejado, principalmente a rede 
varejista, é possível que o relacionamento tenha um período curto de duração. No caso desta 
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pesquisa, os quatro comportamentos que determinam a satisfação apresentam inferências que 
indicam que as redes varejistas estão satisfeitas com as promessas feitas pelos fornecedores e 
vêem com naturalidade o surgimento de desacordos e diferenças de opinião. 

A comunicação se destaca por ser uma das formas mais importantes de se criar um 
relacionamento colaborativo, pois, através da troca de informações entre as partes, as 
empresas começam a desenvolver a confiança no parceiro e a criar relações de 
comprometimento e cooperação. Entretanto, apesar de importantes, as informações 
dificilmente são trocadas e analisadas em conjunto. Normalmente, as redes varejistas analisam 
seus dados, o mesmo acontecendo no caso dos fornecedores.  

Apesar de as redes varejistas afirmarem que a troca de informação ocorre com 
freqüência e informalmente, as informações repassadas e discutidas em conjunto entre o 
parceiro referem-se aos dados que fazem parte do processo de compra. Dados sobre 
localização dos produtos dentro da loja, perfil de consumo e potencial de vendas são 
analisados em casos isolados ou em ocasiões em que será realizado algum investimento por 
parte dos fornecedores. Em cinco casos, as redes varejistas informaram haver um acesso 
maior dos fornecedores aos dados da rede varejista, entretanto, mesmo assim eram dados 
referentes exclusivamente ao comportamento dos produtos da empresa. Dados esses, como 
lucro e faturamento, gerados pelos produtos do fornecedor, participação do mercado desse 
produto, giro mensal do produto, índice de ruptura. 

Em apenas três casos, envolvendo multinacionais, há um acesso maior aos dados. 
Entretanto, em dois casos, trata-se de situações em que o fornecedor é responsável pelo 
gerenciamento de categoria da rede varejista. No terceiro caso, a rede varejista vem adotando 
uma estratégia de disponibilizar as informações para os parceiros, tendo como contrapartida a 
colaboração desses na definição das estratégias do grupo. 

Entre os fornecedores, além das informações a respeito do histórico de vendas naquela 
rede varejista, procura-se utilizar informações do mercado (market share) para demonstrar a 
importância da marca e o seu posicionamento dentro da loja. Em metade dos fornecedores 
analisados, os entrevistados também apresentavam os dados referentes ao volume de 
investimento já realizado naquela rede. Entretanto, dificilmente esses vendedores conseguem 
correlacionar os investimentos com o aumento permanente das vendas. Espera-se que no 
momento em que um fornecedor realiza uma ação em uma rede varejista, os seus produtos  
tenham uma elevação nas vendas, gerando aumento de participação de mercado ou 
lucratividade. Porém, não é possível afirmar se o aumento das vendas ocorre exclusivamente 
pela ação do fornecedor ou se existem outros fatores envolvidos. Assim como não é possível 
afirmar que os resultados futuros do produto nas lojas da rede varejista sejam o resultado das 
ações realizadas. 

Outro comportamento considerado importante pelas redes varejistas, e pelos seus 
fornecedores, refere-se às reclamações sobre os seus produtos. Porém, apesar de importante, 
essa troca de informações não ocorre na intensidade e freqüência desejadas. Algumas redes 
varejistas afirmam que até repassam as informações, porém os fornecedores, principalmente 
os menores, não demonstram interesse. Da mesma forma, alguns fornecedores afirmam ser 
extremamente importante ter acesso a informações sobre as reclamações dos consumidores, 
porém nem sempre as redes varejistas possuem ou repassam essas informações.  

Mesmo considerado importante para um bom relacionamento colaborativo, a 
comunicação não é desenvolvida com a importância que possui. Prova disso é que, para as 
redes varejistas, o comportamento com menor grau de importância refere-se exatamente à 
intensidade de contatos inter-firmas que ela possui com seu fornecedor. Normalmente, essa 
troca de informações ocorre unicamente na visita do comprador à rede varejista. Outros 
contatos, apenas para alguma operação que necessite de maior urgência ou sobre a realização 
de alguma ação onde a presença do parceiro seria importante, também ocorrem. 
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O comportamento que melhor caracteriza o investimento, nas relações analisadas, é 
referente aos registros feitos pelas redes varejistas e pelos fornecedores dos custos de produtos 
adquiridos e ações realizadas. No caso dos fornecedores, exceção feita a um fornecedor, todos 
os demais deram grau máximo de importância à manutenção dos custos das ações realizadas 
na rede varejista parceira. Esse fornecedor especificamente inferiu grau mínimo de 
importância, mas essa relação é a que possui as características que mais se aproximariam de 
uma relação tradicional. Entretanto, o grau de importância inferido por ambas as amostras, no 
que se refere à facilidade de transferência dos investimentos para outros parceiros, demonstra 
a baixa especificidade dos investimentos realizados pelos parceiros.  

No relacionamento entre as redes varejistas de pequeno e médio porte e seus 
fornecedores, não há interação significativa entre os departamentos das empresas, com 
exceção dos responsáveis pela compra (departamento de compras ou comprador da rede 
varejista) e os responsáveis pela venda (normalmente o vendedor do fornecedor). Segundo os 
entrevistados, os vendedores têm liberdade (dentro de padrões estabelecidos pelas empresas) 
de decisão sobre questões de logística, marketing e finanças. É de sua responsabilidade 
decidir como distribuir a quota da verba de investimento que tem direito e o prazo de 
pagamento que pode liberar para a rede varejista. No caso da logística, existe um trajeto pré-
determinado pelo fornecedor e, como essas redes não adquirem cargas fechadas, elas são 
obrigadas a se adaptar a essa escala.  

Na visão dos entrevistados, mesmo que a relação esteja restrita, na maioria dos casos, 
ao vendedor e comprador, a alta direção das duas empresas conhece os objetivos da parceria e 
possuem concordância sobre ele. Apesar do grau de importância dado pelos entrevistados, 
com baixo desvio-padrão, o conhecimento sobre os parceiros é melhor visualizado nas redes 
varejistas e nos fornecedores de menor porte (nacionais). A proximidade hierárquica entre os 
compradores e os diretores das redes varejistas entrevistadas permite que as informações 
sobre os fornecedores cheguem mais facilmente à alta direção dessas empresas, e o mesmo 
acontece com os fornecedores nacionais. No caso das multinacionais, além da distância 
hierárquica que separa o vendedor dos diretores da empresa, existe a diferença de volume de 
compras de uma rede média e dos grandes clientes (grandes redes de varejo).  

Em apenas um dos casos, há um estreitamento também entre outros departamentos das 
duas empresas. Segundo o fornecedor, a empresa vem desenvolvendo há alguns anos um novo 
trabalho em algumas redes varejistas, que prevêem uma participação mais ativa não só dos 
demais departamentos do fornecedor, mas também dos departamentos e, principalmente, dos 
funcionários das redes varejistas atendidas pelo projeto.  

Nas empresas menores, principalmente nos fornecedores de produtos básicos - 
commodities -, o único departamento envolvido é o comercial. Segundo um dos entrevistados, 
quando se faz uma ação de grande porte (que envolve volumes maiores de recursos e, ou, 
produtos), pode haver maior aproximação com o departamento de marketing, entretanto na 
logística o envolvimento é unicamente do fornecedor. A distribuição do produto é parte dos 
serviços realizados pela indústria, de tal forma que quem negocia com a logística do 
fornecedor é o vendedor da indústria. É sua responsabilidade saber quando o produto 
necessita ser entregue, e em que quantidade, em razão da promoção ou da localização das 
lojas. 

Os três comportamentos que tiveram os menores graus de importância inferidos tratam 
justamente da criação de estruturas específicas para tratar da relação comercial com esse 
parceiro. A maior responsabilidade para o departamento responsável pela logística, a alteração 
das funções determinadas para cada departamento da empresa, e a designação de um gerente 
específico para esse relacionamento tinham como função entender a importância que as partes 
davam ao parceiro. O objetivo era observar, por parte dos fornecedores, se, assim como as 
grandes redes varejistas são atendidas por gerentes, haveria algum diferencial para essas redes 
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varejistas. E, no caso das redes varejistas entrevistadas, o objetivo era verificar se o 
fornecedor, com o qual a empresa possui o relacionamento, teria também algum benefício.  

Como a identificação do parceiro partiu das redes varejistas, era esperado que os 
fornecedores não tivessem uma estrutura específica para atender a essas redes, até mesmo 
pela pequena participação que elas possuem nas vendas dos grandes fornecedores. Em apenas 
um dos casos, o fornecedor afirmou existir um gerente específico para atender à rede 
varejista, que tem como função, além de participar das decisões de ações, visitar todas as lojas 
da rede para conhecer melhor o cliente, verificar o andamento das ações implementadas e 
conhecer qual a demanda dos consumidores finais que visitam essa rede. Apesar de os 
fornecedores estarem direcionando maior atenção para as redes médias e pequenas como uma 
alternativa para a pressão exercida pelas redes maiores, ainda não existe condições de se criar 
uma estrutura mais específica para essas redes. O que acontece com freqüência é o vendedor 
se tornar o canal de comunicação entre a rede varejista e o fornecedor e, com isso, determinar 
a forma de atendimento que a rede irá receber do fornecedor.  

Entre os comportamentos que determinam o grau de adaptação dos parceiros, como 
imaginado, adaptações de produto e de processo tiveram as menores médias. Normalmente 
não existem razões que levem fornecedores a produzir determinados produtos com as 
necessidades específicas de uma rede varejista, e mesmo as redes varejistas reconhecem que 
essa adaptação não seria viável, até mesmo por questões de custo de produção. Não se está 
considerando a produção, por parte da indústria, dos produtos de marca própria da rede 
varejista. Porém, esperava-se um desempenho melhor dos comportamentos relacionados a 
adaptações administrativas e logísticas.  

Como a pesquisa tratou de empresas, redes varejistas e fornecedores, que possuíam 
relações colaborativas, o resultado esperado era de que esforços administrativos por parte de 
ambas as empresas e logísticos por parte dos fornecedores, fossem comportamentos que iriam 
caracterizar a relação. No caso da adaptação logística, o fato de as redes não adquirirem 
produtos em quantidade suficiente para fechar uma carga completa, os pedidos necessitam ser 
transportados conjuntamente com os pedidos de outras redes ou lojas da mesma região. 
Segundo alguns fornecedores, as adaptações feitas em relação à logística referem-se, 
principalmente, ao horário de entrega, com o objetivo de descarregar o produto em um horário 
mais conveniente para o parceiro. Em um dos casos analisados, envolvendo uma 
multinacional, o horário de descarga do caminhão no CD da rede varejista foi decidido após 
estudo que levou em consideração a opinião dos funcionários da rede varejista, responsáveis 
pela descarga. Porém, na maioria dos casos, nem mesmo o horário é possível ser estabelecido 
de comum acordo, e nesses casos a garantia da rede varejista é de que as suas lojas serão as 
primeiras a serem abastecidas quando o caminhão chegar à cidade. No caso dos fornecedores 
de cereais tradicionais, em que as compras normalmente representam a carga fechada, as 
adaptações de horário, dia e local de entrega são mais fáceis.  

No caso das adaptações administrativas, as relações ainda estão baseadas no 
relacionamento entre o comprador e o vendedor. Não há indicações de criação de cargos ou 
departamentos, ou adaptações que se converteram em atendimento preferencial ao parceiro.  

A necessidade de o fornecedor ter acesso a canais de distribuição e da rede varejista 
em disponibilizar determinadas marcas poderia estimular um dos parceiros a aproveitar-se 
desse grau de dependência para obtenção de benefícios próprios. Dessa maneira, as variáveis 
poder e dependência serão discutidos de maneira conjunta. 

O comportamento que apresenta a maior média, a partir das inferências feitas pelas 
redes varejistas e pelos fornecedores, aponta justamente uma das formas clássicas de poder. O 
monitoramento de cada transação realizada pelas partes demonstra a necessidade de controle 
que os agentes possuem e a falta de confiança no parceiro. É importante, entretanto, 
acrescentar que esse monitoramento se dá principalmente sobre as transações de compra e 
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venda. Nas operações de investimento e promoção, em razão da dificuldade reconhecida pelos 
entrevistados de se avaliarem os resultados ou a aplicação dos investimentos feitos pelos 
fornecedores, esse monitoramento ocorre em menor escala.  

Quando as empresas possuem contrato, estão estabelecidos nesse documento os 
direitos e obrigações de cada uma das partes, e em cima desse contrato é que são realizados os 
monitoramentos. Quando a relação não é gerida por um contrato, o monitoramento é feito em 
cima de ações específicas, por exemplo se todo o desconto dado pelo fornecedor foi repassado 
para o preço do produto na gôndola, ou, se a rede varejista não está anunciando o produto em 
um tablóide com preços abaixo do combinado. Em determinadas situações, o monitoramento 
é feito quando a ação se realiza com uma rede varejista concorrente. Como o fornecedor 
atende também a outras redes varejistas, ele realiza ações com essas redes. Nessas ocasiões, 
espera-se que não ocorra uma ação predatória do parceiro, como, ofertar o mesmo produto 
com preços abaixo dos praticados pela rede varejista concorrente. 

No caso das redes varejistas, o monitoramento ocorre, principalmente, através da 
comparação dos preços praticados pelas demais redes varejistas e pelos atacadistas. A rede 
varejista espera que o fornecedor não realize ações similares com outras redes varejistas no 
mesmo período em que está realizando a ação com o parceiro. 

Apesar de considerarem o parceiro apenas como mais um parceiro, as redes varejistas 
sabem que não poderiam perder os produtos e marcas desse fornecedor. O baixo desvio-
padrão confirma que, mesmo as redes que indicaram como principal parceiro empresas com 
produtos que podem ser facilmente substituídos, teriam prejuízos caso substituíssem o 
fornecedor. Entre as razões para essa necessidade está o reconhecimento da marca pelo 
consumidor, o mix de produto oferecido, os investimentos que são realizados pelos parceiros, 
a garantia de entrega. No caso dos fornecedores, essa dificuldade em substituir o parceiro 
também pode ser verificada, entretanto, o desvio-padrão apresentado nas respostas dadas 
pelos fornecedores indica que a dificuldade está restrita a alguns fornecedores, no caso as 
empresas nacionais, principalmente fornecedoras de produtos sem valor agregado. Nesse 
caso, o fato de as redes varejistas entrevistadas serem, na maioria dos casos, referência 
regional, torna-se essencial para essas empresas disponibilizarem seus produtos em suas 
gôndolas. No caso dos fornecedores multinacionais entrevistados, essa dependência não é tão 
significativa, uma vez que possuem marcas reconhecidas.  

Com maior conformidade de resposta por parte dos fornecedores, tanto as redes 
varejistas quanto os fornecedores acham que a sua empresa é mais importante para o parceiro 
do que o parceiro é para a empresa. Ao se analisarem de maneira conjunta, os dois últimos 
comportamentos, é possível perceber que algumas empresas ainda não têm claros a sua 
importância para o parceiro e a deste para o seu crescimento. 
 
 
5. Conclusão 

 
A alteração de forças dentro dos canais de distribuição e a necessidade de se 

adaptarem as constantes mudanças no mercado consumidor levam as empresas a buscarem 
alternativas para enfrentar e se desenvolverem nesse novo ambiente. Um relacionamento mais 
colaborativo, por meio da divisão de recursos e responsabilidades, é o caminho escolhido por 
algumas redes varejistas de pequeno e médio porte e por empresas fornecedoras de mercearia 
básica.  

Para mostrar como esse relacionamento colaborativo é visto pelas redes varejistas e 
pelos seus fornecedores da indústria de mercearia básica, este trabalho apresentou 45 
comportamentos identificados pelos agentes com diferentes graus de importância para 
determinar se um relacionamento é colaborativo ou não.  
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Apesar dos comportamentos indicarem muitas vezes, a procura pelo ganho individual, 
é possível observar, pelos comportamentos identificados no estudo, que existem algumas 
iniciativas em busca de soluções conjuntas para os problemas identificados na relação, e 
principalmente na forma de crescimento conjunto. Entre os comportamentos que melhor 
descrevem um relacionamento colaborativo, segundos os entrevistados, estão: o trabalho 
conjunto das equipes de compra e venda (notadamente o papel desempenhado pelo vendedor), 
a troca freqüente e informal de informações (mesmo que em prioridades diferentes), o 
aumento do volume de negócios com o parceiro no futuro, e o reconhecimento de que as 
diferenças de opinião encaradas como “parte integrante do mundo de negócios” e resultarão 
em benefícios para ambos. 
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i Os comportamentos assinalados com * significam que a nota possui peso contrário. Quando o entrevistado 
condicionou uma nota baixa à afirmação, ele estava na verdade discordando dela. 
ii As médias com (-) significam que a pergunta era específica para um dos agentes. 


