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Resumo
Neste  início  do  século  XXI  alguns  estudos  têm  focalizado  as  alianças  no  setor

varejista através de associações,  utilizadas  com o objetivo de manter e conquistar  novos
espaços  em  segmentos  altamente  competitivos.  No  setor  supermercadista  a  entrada  de
grandes redes internacionais a partir da década de 1990 exigiu que os pequenos e médios
supermercados nacionais buscassem também alternativas para permanecerem no mercado.
Não  dispondo  de  poder  de  barganha  dentro  da  estrutura  de  suas  cadeias  produtivas,
passaram a buscar nas alianças entre empresas elementos que pudessem contribuir para o
fortalecimento de suas condições competitivas e sua sustentabilidade dentro de sua cadeia
produtiva. A forma mais empreendedora que alguns encontraram foi enxergar o concorrente
próximo como um parceiro tático. Assim, de modo geral, o associativismo tem ganhado força
entre comerciantes de vários ramos, em seus diferentes formatos, desde meras centrais de
compras, cujo objetivo é apenas adquirir mercadorias em conjunto, até sofisticados arranjos
que incluem padronização da marca e do layout dos estabelecimentos. O presente artigo tem
por objetivo apresentar as centrais de negócios no setor supermercadista com uma forma de
aliança estratégica como uma forma de organização para a sustentabilidade dos pequenos e
médios supermercados superarem a concorrência das grandes redes.
Palavras-chave: Alianças; Redes de Empresas; Centrais de Negócios; Supermercados.

1.Introdução
No final do século XX, as grandes empresas rivalizavam em torno da manutenção de posições
competitivas  sustentáveis,  já  que  apenas  adquirir  novas  vantagens  competitivas  não  era
suficiente.  Com isso a cadeia  produtiva,  como um todo, passou a ser o foco principal de
preocupação  das  empresas  para  a  permanência  no  mercado  e  não  mais  a  empresa  e  sua
produção de forma individual. As empresas que sentiram mais rápido os efeitos das mudanças
em função de estarem na ponta da cadeia produtiva, de se relacionarem diretamente com o
cliente final e que, na sua maioria, são de pequeno e médio porte, eram as empresas varejistas.
No varejo é onde as maiores barreiras são enfrentadas em função do porte das empresas, da
total dependência de seus fornecedores e da pouca influência sobre a sua cadeia produtiva. No
Brasil esse processo se tornou marcante na década de 90 com a entrada de grandes grupos
varejistas  internacionais,  que  impunham  condições  aos  fabricantes  e,  dessa  forma,
prejudicavam  o  pequeno  comerciante  local.  Usando  o  exemplo  de  modelos  de  paises
Europeus  e  apoiados  nas  políticas  de  diferenciação  de  preços  para  grandes  volumes  de
compra,  os  pequenos  varejistas  começaram  a  se  articular  formando  associações  ou
cooperativas, com o objetivo inicial de obter benefícios das compras em grande escala e de
um maior poder de barganha junto aos seus fornecedores. Podemos notar essas mudanças e
transformações  de  forma  mais  acentuada  no  setor  de  supermercados,  onde  os  pequenos
supermercadistas têm unido esforços para formar, em um primeiro momento, as chamadas
“centrais  de  compras”.  Numa  conseqüente  evolução  da  estratégia  do  associativismo  é
implementar  uma  padronização  nas  lojas,  no  atendimento  e  no  marketing  da  rede  e  por
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conseqüência na imagem dos associados. A conseqüência dessa evolução é o surgimento das
Centrais  de Negócios.  Mas como toda inovação e novos modelos de organização existem
também as dificuldades e os problemas gerados pela formação de uma Central de Negócios,
como a integração de diferentes culturas organizacionais, a garantia dos direitos e identidades
individuais  e  os  interesses  individuais  prevalecendo  sobre  os  interesses  coletivos.  Os
problemas envolvendo a bi-tributação em função das compras serem efetuadas pelas centrais e
depois  repassadas  aos  supermercados associados ou pelo  alto  custo  do frete  causado pela
entrega individual para cada empresa. Mesmo com essas dificuldades as Centrais de Negócios
no setor de supermercados já movimentam no Brasil mais de R$ 10 bilhões, o que equivale a
12% do faturamento do setor. Só em 2004, registrou 7,9% em aumento de vendas em reais,
sendo o  Estado  de  São  Paulo  o  responsável  por  18% desse  crescimento.  No  mundo  são
aproximadamente  50%  dos  estabelecimentos  fazendo  parte  integrante  de  Centrais  de
Negócios  (SOUZA,  2004).  Para  AGUIAR & CONCHA-AMIN (2006)  a  questão  que  se
coloca, diante das transformações atuais, é se as mudanças estruturais têm sido no sentido de
aumentar o poder de mercado dos varejistas. Embora esta questão seja de extrema relevância
nos  dias  atuais,  a  literatura  brasileira  tem  dado  pouca  atenção  às  características  da
reestruturação  do  varejo,  recentemente.  Ainda  os  autores  afirmam  que  o  último  estudo
aprofundado  visando  caracterizar  o  setor  supermercadista  brasileiro  foi  realizado  por
CYRILLO (1987), referente às três décadas anteriores a 1987. Outros autores focalizaram
questões especificas referente ao setor varejista, tal como WILDER (2003), que investigou as
estratégias  associativas  dos  pequenos  supermercados,  SESSO  FILHO  (2003),  que
desenvolveu  um histórico  da  evolução  dos  supermercados  no  Brasil  e  SESSO FILHO &
GUILHOTO (2004), que dimensionaram o setor supermercadista dentro da matriz insumo-
produto brasileira.  Já  SOUZA (2004)  que efetuou um levantamento  da situação atual  e a
evolução  das  Centrais  de  Negócios  no  Brasil  e  mais  recentemente  POUSA  (2006)  que
classificou o estágio do ciclo de vida das Centrais de Negócios no setor supermercadista do
Estado de São Paulo. Este artigo vem reunir um referencial teórico para demonstrar como os
pequenos e médio supermercados estão se reunindo, as vezes até com seus concorrentes, mas
de  forma  empreendedora  para  criar  alianças  estratégicas  e  conseguirem desenvolver  uma
sustentabilidade de suas organizações nas respectivas cadeias produtivas.

2.Cadeia de fornecimento
Cadeia de fornecimento, cadeia de suprimento ou Supply Chain pode ser definida como sendo
o conjunto dos processos que envolvem fornecedores-clientes e ligam as empresas desde a
fonte inicial de matéria-prima até o ponto de consumo do produto acabado. Segundo COX et
al. (1995), envolve as funções dentro e fora de uma empresa de modo a garantir que a cadeia
de  valor  correspondente  possa  fazer  e  providenciar  seus  produtos  e serviços  aos  clientes.
ARNOLD (1999) afirma que a cadeia de fornecimento consiste de várias empresas ligadas por
uma relação  de  oferta  e  demanda,  ou  seja,  a  cadeia  de  fornecimento  contempla  desde  o
surgimento de matéria-prima, incluindo manufatura e montagem, chegando até a distribuição
ao consumidor final.
CORRÊA & PROCHNO (1998) afirmam que, num futuro breve, não mais estará se falando
em competições entre empresas, mas entre cadeias de fornecimento. Isto significa deixar de
olhar  apenas  para  si  próprio  e  ampliar  os  horizontes  de  integração  dos  processos  para
parceiros de negócio, como fornecedores e clientes.  Mas chegar lá não será fácil.  Integrar
múltiplos  e diferenciados  processos  de negócio,  suportados por  tecnologias  diversificadas,
pode chegar ao limite do impossível,  uma vez que cada empresa atua de uma determinada
maneira.
MARQUES & ALCÂNTARA (2004) destacam que no caso dos supermercados existe um
amplo  conjunto  de  antigas  práticas  que  estão  arraigadas,  e  que  podem  ser  consideradas
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barreiras ao bom andamento de projetos da cadeia de fornecimento.  Dentre estas práticas,
apontam os autores, estão: o relacionamento com os fornecedores, ainda fortemente dominado
pela política de queda de braço mensal com relação aos preços dos produtos, o recebimento
direto da maioria dos produtos nas lojas, o que dificulta o controle e recebimento e a avaliação
de desempenho dos  fornecedores,  a tecnologia  de informação que,  ainda,  apresenta  fortes
deficiências,  etc.  Segundo ALCÂNTARA (1997),  o  grau de poder  de  cada elo influencia
fortemente a composição da estrutura do canal. O surgimento e a consolidação das grandes
cadeias supermercadistas no Brasil  está concentrando o poder nesse elo em detrimento da
indústria e,  principalmente,  do atacado, que passam a buscar alternativas estratégicas para
sobreviver  como  membro  do  canal.  Assim,  o  autor  verifica  a  vulnerabilidade  de  muitos
fornecedores pela dependência excessiva de alguns grandes varejistas, que começam a impor
suas  condições  de  fornecimento,  definições  de  formas  de  abastecimento,  bem  como  os
procedimentos de gestão que a indústria deve adotar.
A  competitividade  das  empresas  tem  dependido  da  capacidade  de  se  articularem  e  se
beneficiarem  de  suas  parcerias.  A  parceria  exige  envolvimento  entre  compradores  e
fornecedores que vai além de um contrato que defina preço, quantidade e prazo de entrega.
Dentro  de  um  novo  padrão  de  relacionamento  entre  empresas,  o  fornecedor  passa  a  ser
considerado um dos elos mais  críticos na corrente que liga uma organização a seu cliente
(AMATO NETO, 2000). 
As diferentes definições e linhas de pesquisa avaliadas tendem a direcionar a competição para
algo envolvendo sistemas que se relacionam de forma aberta com o mundo e não mais apenas
uma  competição  entre  empresas  atuando  individualmente.  Em  função  disso,  os  sistemas
econômicos  atuais apresentam, cada vez mais,  condições de negócios e operações que, na
prática,  privilegiam  e  induzem  a  formação  de  parcerias  competitivas,  na  ocupação  e
exploração  de  todas  as  oportunidades,  exigindo  um nível  relativamente  mais  elevado  de
empreendedorismo.

3.Varejo
Um dos elos da cadeia de fornecimento é o varejo que atende ao cliente final ou usuário final
ou  consumidor  final  que  é  o  ponto  final,  o  objetivo  principal  de  qualquer  cadeia  de
fornecimento. No ano de 2000, PARENTE definiu varejo como sendo todas as atividades que
englobam o processo de venda de produtos e serviços para atender a uma necessidade pessoal
do  consumidor  final.  Varejista  é  qualquer  instituição  cuja  atividade  principal  consiste  no
varejo, isto é, na venda de produtos e serviços para o consumidor final. Para LEVY & WEITZ
(2000), o varejo “é um conjunto de atividades de negócios que adiciona valor a produtos e
serviços vendidos a consumidores para uso pessoal e familiar”. Segundo KEPPLER  et al.
(2005), não existe uma definição única utilizada pelos meios acadêmicos, órgãos oficiais e
representantes de classe, pois o varejo engloba diversas atividades não comparáveis entre si e
uma ausência de tipologia adequada para a identificação do setor.
Para PARENTE (2000), o varejista faz parte dos sistemas de distribuição entre o produtor e o
consumidor, desempenhando um papel de intermediário, funcionando como um elo de ligação
entre  o  nível  do  consumo e  o  nível  do atacado ou  da  produção.  Os  varejistas  compram,
recebem e estocam produtos de fabricantes ou atacadistas para oferecer aos consumidores a
conveniência de tempo e lugar para aquisição de produtos. LEVY & WEITZ (2000) afirmam
que  os  varejistas  desempenham  funções  que  aumentam  o  valor  dos  produtos  e  serviços
vendidos  aos  consumidores.  Essas  funções  são:  fornecer  uma  variedade  de  produtos  e
serviços; dividir lotes grandes em pequenas quantidades; manter estoque; fornecer serviços.
Do ponto de vista de PARENTE (2000) é possível aplicar o conceito do ciclo de vida dos
produtos também no varejo: introdução, crescimento, maturidade e declínio. MORGADO &
GONÇALVES (1999) descrevem o ciclo de vida no varejo como sendo ‘roda de varejo’. Por
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ser  um segmento  muito  dinâmico,  o  varejo  transforma-se  rapidamente,  abrindo  espaço  e
atendendo a novos nichos de consumidores. Os autores destacam que esses movimentos têm
uma seqüência natural observada em qualquer tipo de negócio, não apenas no varejo.
PARENTE  (2000),  analisando  a  evolução  das  instituições  varejistas,  constatou  que  o
comportamento  adaptativo  explica  o  desenvolvimento  de  muitos  modelos  de  lojas,  que
respondem às necessidades do mercado. Observou também que existe um processo de seleção
natural que determina a sobrevivência das diferentes empresas varejistas. Qualquer varejista
precisa  estar  permanentemente  alerta  e  pronto  para  adaptar-se  aos  constantes  desafios  da
concorrência, às ameaças ambientais e às novas oportunidades de mercado. Apenas os mais
competentes  conseguirão  sobreviver  no  ambiente  altamente  competitivo  que  caracteriza  o
atual cenário empresarial. O autor ainda considera, em comparação com outros negócios, que
ainda é relativamente fácil começar uma operação de varejo. Essa facilidade estimula novos
empreendedores a entrar continuamente no mercado.

4.Parcerias
A pequena empresa isolada não consegue sobreviver nesse ambiente mutável  e,  assim,  as
parcerias apresentam-se como alternativa viável, porque conseguem estabelecer uma relação
positiva no que diz respeito à combinação de pessoas, tecnologias e conhecimento, além do
capital que deixa de estar concentrado nas mãos de um só proprietário. Pode-se colocar o
varejo nessa situação onde a formação de parcerias dentro da cadeia de fornecimento ou até
com  seus  concorrentes  pode  levar  a  sobrevivência  ou  até  o  crescimento  e  expansão  no
mercado. 
Em  qualquer  tipo  de  relacionamento  um  dos  fatores  determinantes  para  o  sucesso  é  a
confiança entre os parceiros envolvidos.  Para ARRUDA & ARRUDA (1998) confiança é
definida com a crença de uma das partes em que suas necessidades serão satisfeitas no futuro,
por ações tomadas pela outra parte. Dessa maneira confiança é um “tipo de expectativa que
alivia o medo de que o parceiro do intercâmbio atue de forma oportunista”. Segundo FUSCO
(2004), ser capaz de gerar confiança é a chave para reduzir os custos de transações, tornando
possível a criação de uma rede estratégica economicamente viável. Para o autor a geração de
confiança passa por dois principais caminhos:
 Trabalhar  com a  perspectiva  do  proprietário  do  recurso  (a  outra  parte),  em relação  à  

motivação  do  empreendedor:  isso  significa  incorporar  dentro  da  empresa  a  mesma
motivação  de  seus  clientes,  ou  implantar  na  cultura  da  empresa  a  responsividade  em
relação a seus clientes. Tal caminho pode ser reforçado mediante escolha cuidadosa dos
parceiros dos diversos relacionamentos, buscando explicitamente por pessoas com valores
similares àqueles dos clientes.

 Trabalhar com a perspectiva do proprietário do recurso, em relação à situação intrínseca  : o
empreendedor  não  pode  esperar  confiança  cega,  se  isto  significar  alto  risco  para  os
participantes  da  rede.  O ganho  possível  de  ser  obtido  ferindo  de  morte  um seu  sub-
contratado  compensaria  a  perda  de  eficiência  que  poderia  ocorrer  como  resultado  da
deterioração do sistema? Obviamente não, e esta é a razão pela qual a situação é, mesmo
para os menores sub-contratados, muito menos arriscada do que parece.

HUMPHREY & SCHMITZ (2002) afirmam que a confiança ampla se desenvolve quando as
empresas criam interações e interdependências mais  complexas.  A interdependência não é
algo novo, mas a literatura recente sobre cadeias de fornecimento, aglomerados e redes sugere
um grau de entrosamento que só pode funcionar quando as relações entre as empresas são
sustentadas por mais do que confiança restrita. A necessidade de confiança ampla é mais clara
onde as eventualidades imprevistas podem ser solucionadas por meio de cooperação.
Alianças estratégicas, para LIPNACK & STAMPS (1994), podem ser caracterizadas como
sendo  uma  conformação  organizacional  particular,  no  qual  empresas  deliberadamente
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decidem empreender  um projeto comum,  é  a união  de empresas  em prol  de um objetivo
comum, utilizando-se para isso de suas competências individuais a fim de se fortalecerem
mutuamente dentro do mercado na quais  estão inseridas,  sendo elas  concorrentes  ou não.
Dentro do contexto das alianças estratégicas encontram-se diversos modelos de estruturação e
organização  de  relacionamentos,  como  joint-ventures,  parcerias,  consórcios,  integração
vertical, cluster, acordos cooperativos, franchising, organização virtual, integração horizontal,
redes empresariais flexíveis, entre outros. YOSHINO & RANGAN (1996) argumentam que
aliança  estratégica  é  a  união  de  duas  ou  mais  firmas com a  finalidade  de  se  alcançarem
objetivos comuns. Metas conjuntas de duas ou mais empresas não comprometem, entretanto,
sua  independência  depois  da  aliança:  as  empresas  parceiras  participam  dos  benefícios,
dividem o controle do desempenho das atividades e contribuem sempre para uma ou mais
áreas  estratégicas  cruciais,  como  tecnologia  ou  produto.  Ainda  TROCCOLI & SOARES
(2003)  afirmam  que,  aliança  estratégica  pode  ser  definida  como  um  relacionamento
estabelecido entre duas ou mais partes, que visa um compartilhamento do conhecimento e de
outros recursos, que possa ser benéfico para todos os envolvidos. As autoras afirmam que nem
sempre uma aliança é estratégica, só adquirindo essa qualificação quando estabelecida com
vistas à manutenção ou a criação de vantagem competitiva. Com o objetivo de determinar o
nível  interativo das empresas nos seus  aspectos  culturais,  tecnológicos e  estratégicos,  que
decidem por aliar-se em busca de vantagens competitivas, YOSHINO & RANGAN  (1996)
propõem uma tipologia de alianças apresentada a seguir:
 Alianças pró-competitivas  : relações entre ramos de negócios, em cadeia vertical de valor,

bem como entre fabricantes;
 Alianças não-competitivas  : são uniões entre ramos de negócio, formadas entre empresas

não concorrentes;
 Alianças competitivas  : são semelhantes às alianças não-competitivas relativas à atividade

conjunta (por isso, também no nível de interação organizacional);
 Alianças pré-competitivas  : reúnem tipicamente empresas de ramos de negócios diferentes,

geralmente não relacionados.
O  mais  importante  é  a  idéia  resultante  de  que  as  alianças  são  as  uniões  ou  vínculos
estabelecidos entre empresas autônomas que buscam um mesmo objetivo comum e, para isso,
compartilham elementos de suas cadeias de valor (PORTER, 1989).
Segundo PORTER (1989),  estratégia  competitiva  é  "a  busca  de  uma posição  competitiva
favorável em uma indústria, à arena fundamental onde ocorre a concorrência". É através da
determinação de uma estratégia competitiva que uma empresa poderá estabelecer uma posição
lucrativa e sustentável em função das forças que determinam a rentabilidade e atratividade da
indústria à qual pertence.  O autor propõe um contexto analítico formado por cinco forças
competitivas básicas, afirmando que é o conjunto dessas forças, e o modo como uma empresa
reage a elas, que irão determinar  o potencial  de lucro existente em um determinado setor
industrial.  Deve-se  ressaltar  que,  na  maioria  das  vezes  a  melhor  estratégia  pode  não  ser
decorrente de um controle sobre todas as forças simultaneamente, mas sim sobre as fontes de
uma ou mais delas que tenham um potencial relevante de contribuição ao posicionamento
competitivo de uma empresa. A análise das cinco forças competitivas – potenciais entrantes,
ameaças de substituição, poder de negociação com fornecedores, poder de negociação com
clientes e rivalidade entre os atuais concorrentes – demonstra claramente que a concorrência
enfrentada por uma empresa pode não ter necessariamente sua fonte em uma outra empresa
estabelecida  no  mesmo  segmento  de  mercado.  As  fontes  de  concorrência  podem ter  sua
origem no próprio fornecedor e até mesmo no cliente, visto que também “concorrem” contra
ou agem contra o lucro da empresa. No entanto, quando nos deparamos com processos de
alianças estratégicas, essas forças tendem a se alterar gerando novos cenários concorrenciais
mais favoráveis aos participantes. O primeiro deles – e mais importante – é o que resulta com



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de Novembro de 2006

as  mudanças  quanto  à  rivalidade  interna  do  setor  ou  segmento  industrial.  Nos  processos
normais  de concorrência,  as  grandes  empresas  tendem a impor  suas  políticas,  estabelecer
preços, serviços e escolher seus concorrentes. A efetivação de alianças tende a tornar esses
processos mais claros, participativos e mais efetivos.
É  em  um  cenário  de  hiperconcorrência  que  as  empresas  devem  procurar  desenvolver
habilidades que criem vantagens competitivas sustentáveis e, por mais contraditório que possa
parecer, as organizações devem procurar a cooperação acima da competição. Pode-se dizer
que concorrência e a cooperação andam de mãos dadas em todas as situações da vida real.
Existe um momento em todas as situações de conflito em que ambas as partes ganham ou
perdem menos na paz do que podem esperar ganhar de qualquer vitória previsível em uma
guerra  (MINTZBERG  &  QUINN,  2001).  Uma  estratégia  que  envolva  a  cooperação
interorganizacional, além de impedir que a hiperconcorrência interfira de forma preponderante
na  rentabilidade  das  organizações,  permite  que  elas  se  unam  contra  as  outras  forças
competitivas que influenciam a indústria, como o poder de barganha dos fornecedores.

5.Redes como forma de organização
Como foi visto até aqui, existe a necessidade da confiança entre os parceiros de uma aliança
para  assim  construir  alianças  estratégicas  de  competição  e  cooperação  no  varejo  com  o
objetivo de se desenvolver uma vantagem competitiva e conseguir dessa forma o sucesso no
mercado.  O  estudo  do  conceito  de  redes  tem  se  expandido  a  vários  campos  como  a
antropologia, ciência política, psicologia, sociologia e os estudos organizacionais. As análises
de redes têm sido empregadas para compreender a natureza, a intensidade das relações entre
organizações e/ou instituições, à medida que há um maior interesse do papel e conseqüências
das redes no sistema econômico (SACOMANO NETO, 2004). A palavra rede é bem antiga e
vem do latim retis, significando o entrelaçamento de fios com aberturas regulares que forma
uma espécie de tecido. A partir da noção de entrelaçamento, malha e estrutura reticulada, a
palavra rede foi ganhando novos significados ao longo dos tempos, passando a ser empregada
em diferentes situações. Segundo PORTER (1998), esse termo pode ser compreendido como
o  método  organizacional  de  atividades  econômicas  pela  coordenação  e/ou  cooperação
interfirmas. Para AMATO NETO (2000), o termo redes de empresas refere-se à noção de um
conjunto ou de uma série de células interconectadas por relações bem definidas. RIBAUT et
al. (1995) fazem uma referência simplista ao conceito de redes, mas bastante esclarecedora ao
relacioná-lo ao agrupamento de empresas com o objetivo principal de fortalecer as atividades
de cada um dos participantes da rede, sem que, necessariamente, tenham laços financeiros
entre  si.  BRITTO (2002)  define  redes  de  empresas  como  sendo  arranjos  organizacionais
baseados em vínculos sistemáticos – muitas vezes de caráter cooperativo – entre empresas
formalmente  independentes,  que  dão  origem a  uma forma  particular  de  coordenação  das
atividades econômicas.  De acordo com LEON (1998),  as redes de empresas são formadas
inicialmente com o objetivo de reduzir incertezas e riscos, organizando atividades econômicas
a partir da coordenação e cooperação entre empresas.
OLAVE & AMATO NETO (2001) citam como exemplo a criação de uma central de compras
comum às empresas  da rede,  como uma forma delas se completarem umas as outras nos
planos técnicos (meios produtivos) e comerciais (redes de distribuição) e decidem apoiar-se
mutuamente em prioridade. Trata-se de um modo de associação por afinidade de natureza
informal e que deixa cada uma das empresas responsável pelo seu próprio desenvolvimento.
Os  autores  afirmam  ser  uma  escolha  de  estrutura  bem  adaptada  às  pequenas  e  médias
empresas para quem este tipo de associação é uma maneira de concretizar o lema ‘a união faz
a força’.
As redes de cooperação podem ser traduzidas como sendo uma relação de colaboração mútua
entre  empresas,  mantendo  sua  independência,  que  se  unem  por  objetivos  lucrativos  em
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comum, por exemplo, financiar pesquisas, introduzir um novo produto no mercado, realizar
alianças oportunistas, entre outros (OLIVEIRA & GUERRINI, 2003). GRANDORI & SODA
(1995), por sua vez, atribuem o surgimento das redes de cooperação em função da ocorrência
de  falhas  de  mercado  ou  falhas  burocráticas.  Os  autores  afirmam  que  as  principais
dificuldades que se apresentam nos estudos organizacionais sobre redes, se referem a:
 Como alcançar resultados específicos em redes de cooperação;
 Como alcançar e estabilizar acordos interfirmas;
 Como esboçar um grau de estruturação e formalização da rede;
 Como  conduzir  projetos  de  pesquisa  em  redes  de  cooperação,  sob  o  ponto  de  vista

metodológico.
De acordo com LORANGE & ROOS (1996), não existe um melhor tipo específico de aliança
estratégica, o importante é escolher a forma apropriada para cada empresa de acordo com suas
condições e interesses. Na opinião de CASAROTTO FILHO & PIRES (2001), o modelo ideal
de alianças de cooperação para micro, pequenas e médias empresas são as redes de empresas
flexíveis, devido à variedade de tipos e estruturas funcionais decorrentes do segmento em que
se incluem, do(s) produto(s) envolvidos e da profundidade do nível de cooperação. Para estes
autores, no atual cenário de crescente complexidade das tarefas dentro das organizações, é
pouco provável que uma pequena empresa consiga ter competitividade sozinha, sendo preciso
estabelecer parcerias para trabalhar de forma associativa com outras empresas. Através da
formação de redes de cooperação percebe-se que as pequenas e médias empresas, geralmente
mais  ágeis e flexíveis  nos seus processos do que as grandes,  podem se tornar igualmente
competitivas  se  agregarem  vantagens  resultantes  do  compartilhamento  de  tecnologias,
recursos de logística e da obtenção de economias de escala.
SOUZA (2004)  descreve  o  conceito  de  multiparcerias,  onde  organizações,  até  mesmo  de
empresas concorrentes entre si, passam a compartilhar recursos, informação e tecnologia, para
criar  alternativas  onde  possam,  de  forma  inovadora  e  mais  rápida,  posicionarem-se,
ampliarem participação de mercado e, eventualmente, melhorar a rentabilidade. Num âmbito
mais  dramático,  algumas multiparcerias  podem alinhar  fornecedores  e varejistas até então
concorrentes entre si na criação de soluções absolutamente diferenciadas.
A  formação  de  redes  de  compras  tem  sido  um  modelo  muito  interessante,  uma  forma
moderna,  estratégica e  inovadora de  se  fazer  negócios,  segundo GHISI  et  al.  (2003).  Ela
fortalece  as  alianças  com  os  fornecedores  na  busca  de  melhores  resultados  de  vendas,
desenvolve e integra em um objetivo comum empresários com culturas diferentes, resultando
em uma sinergia para o trabalho. Contudo, para que o modelo de redes possa tornar-se mais
competitivo,  as  empresas  devem  buscar  a  profissionalização  das  operações,  possível  de
ocorrer por meio de informatização, diversificação do mix de produtos e alianças estratégicas
com fornecedores (HIROSHI, 2000).
Uma empresa pode fazer parte de várias cadeias de fornecimento ao mesmo tempo, como é o
caso do varejo,  mais  especificamente  o supermercado,  onde os pequenos e médios tem a
dificuldade de negociação com seus diversos fornecedores. A solução para os pequenos e
médios  supermercados sobreviverem a essa  disputa  de  mercado com grandes corporações
pode  ser  a  formação  de  alianças  para  enfrentar  a  competição  e  aumentar  o  poder  de
negociação com a cadeia de fornecimento. Dentre as alianças existentes as redes de empresas
se mostram mais favorável, na forma de Centrais de Negócios.

6.Supermercados
Em 1998, ROJO classificou as lojas que comercializam alimentos  em tradicionais e auto-
serviço. As lojas de auto-serviço são caracterizadas por comercializarem alimentos, exporem a
maioria  dos  produtos  de  maneira  acessível  permitindo  aos  fregueses  se  auto-servirem,
disponibilizarem aos clientes carrinhos e cestas e, principalmente, por possuírem o check-out,
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isto é, um balcão com uma caixa registradora, ou qualquer outro equipamento, que permita a
soma e conferência das compras. As lojas tradicionais são aquelas na qual a presença de um
vendedor é necessária. A Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS (1993) considera
que os supermercados são lojas de auto-serviços alimentares que possuam no mínimo dois
check-outs. Segundo NOBRE (2001), o supermercado pode ser considerado como parte de um
canal de distribuição. O autor explica que o auto-serviço e a venda de diferentes tipos de
produtos são características que os autores mais citam quando precisam definir supermercado.
Ele mesmo afirma que o supermercado pode ser definido através do seu método operacional
de vendas que se  caracteriza  basicamente por oferecer uma grande variedade de produtos
através  do auto-serviço.  A expressão auto-serviço (self-service),  sistema no qual  o  cliente
escolhe os produtos sem a ajuda de funcionários, foi utilizado pela primeira vez em 1912 por
comerciantes do estado da Califórnia (EUA) para definir a forma de operação de suas lojas. A
denominação supermercado (supermarket) surgiu da influência do cinema, no qual a palavra
‘super’ era grandemente empregada (ABRAS, 1993).
Em 2003, SESSO FILHO, afirmou que os supermercados surgiram no Brasil na década de 50,
mas  foi  apenas  a  partir  do  final  da  década  de  60  que  estes  se  desenvolveram  mais
rapidamente, Aumentando sua participação no faturamento do varejo e se estabelecendo como
o  principal  equipamento  de  distribuição  de  alimentos  no  país.  Desde  a  implantação  da
primeira loja de auto-serviço, a expansão do setor supermercadista foi afetada pelas variáveis
macroeconômicas  das  fases  pelas quais  passou a  sociedade brasileira,  tais  como inflação,
mudanças de impostos, desenvolvimento da indústria de alimentos, urbanização e planos de
estabilização. Com isso autor dividiu o histórico do desenvolvimento dos supermercados no
Brasil em 5 fases:
 1953-65              Introdução dos supermercados no Brasil   – nesse período surgiu a primeira

loja que funcionava completamente pelo sistema de auto-serviço inaugurada em São José
dos  Campos,  São  Paulo.  Os  primeiros  supermercados  foram  instalados  nas  regiões
centrais  das  cidades  e  tinham  como  público-alvo  os  consumidores  de  maior  poder
aquisitivo;

 1965-74              Rápida  expansão  do  setor  supermercadista   –  surgimento  das  grandes
cadeias e também começaram a aparecer os primeiros hipermercados;

 1975-85              Desaceleração do crescimento   – período de estagnação do setor causado
além da intensidade da concorrência a conjuntura de alta inflação e baixa rentabilidade;

 1986-94              Adaptação  à  crise  econômica   –  investimento  em tecnologia  e  foco  nos
custos, em gestão de estoque e na logística;

 1995 -     Modernização do setor supermercadista   - Com o início da estabilização econômica
e o controle da inflação, deu-se início a um período de modernização das lojas, melhora da
qualidade dos serviços e do atendimento. 

Nessa última fase começa no setor supermercadista os processos de fusões e aquisições. Isso
se deve ao processo de expansão das empresas supermercadistas norte-americanas e européias
em outros países, visto que os mercados de lá já se encontravam consolidados, com baixo
potencial de crescimento e concorrência extremamente acentuada. Devido a isso buscaram
outros  mercados  e  algumas  empresas  estrangeiras  se  instalaram no  Brasil,  implicando  na
internacionalização do capital e no aumento da concentração do setor (WILDER, 2003).
O varejo de alimentos como outros setores, tem sofrido mudanças estruturais causado pela
globalização. Dentre estas modificações, FROSSAR E ARKADER (2003) citam, no caso do
Brasil, o crescente grau de concentração desencadeado por fusões e aquisições de empresas
supermercadistas e o acirramento da concorrência provocado pela estabilização da economia,
a  desregulamentação  de  diversos  setores  e  a  abertura  do  mercado.  WERNER  E  SEGRE
(2002)  também  concordam  que  a  concentração  no  segmento  de  supermercados  é  uma
tendência mundial. No Brasil, o índice de concentração entre as maiores redes passou de 30%
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para mais de 40% durante a década de 90. Os mesmos autores comentam que estes números
ainda  são  muito  inferiores  aos  encontrados  na  Europa  e  Estados  Unidos,  países  onde  a
concentração chega a 70% entre as maiores redes. Em 1999, a concentração aumentou para
39,2% e em 2000, segundo dados da ABRAS, a concentração atingiu 41%.
Durante muitos anos, a indústria varejista de alimentos no Brasil foi composta por pequenos
empreendimentos familiares, que se negavam a adotar práticas de gestão mais profissionais,
com utilização de novas tecnologias.  FROSSAR E ARKADER (2003) descrevem que, na
década de 90 a competição passou a ser mais acirrada depois da estabilização da economia e
do processo  de abertura  do mercado.  Diante  disso,  o  setor  passou a  se  preocupar  com o
melhoramento  do  serviço  oferecido.  Os  autores  continuam a  descrever,  que  nessa  época,
muitos grupos não conseguiram implementar as mudanças que se faziam necessárias para se
manterem no  mercado  e  então  desapareceram,  havendo  alguns  deles  sido  absorvidos  por
outros.  Os que obtiveram melhor desempenho foram os que investiram desde o início em
novas tecnologias de informação e automação.
Pode-se observar que, como uma resposta ao alto grau de concentração no setor, os pequenos
e médios supermercados passam a formar parcerias para enfrentar a expansão das grandes
redes. Assim surge o associativismo, que tem o objetivo de segurar no mercado as pequenas e
médias empresas e promover uma oportunidade de profissionalização do setor. Os pequenos
empreendimentos de unem para formar as chamadas centrais de compras. Para WERNER E
SEGRE (2002), a intenção é ter escala reduzir o número de intermediários e adquirir produtos
básicos e de alto giro no estoque, diretamente da indústria fabricante, com um custo reduzido.
Esta  união,  para  os  autores,  possibilita  que  os  associados  desenvolvam  melhorias  no
atendimento e na qualidade dos serviços. O foco está na logística e na obtenção de melhores
preços nas compras com os fornecedores.
Os  varejistas  têm  buscado  estabelecer  um  novo  tipo  de  interação  com  os  fornecedores.
SANTOS & GIMENEZ (1999) argumentam, que não só no mercado mundial, mas também
no Brasil, tem acontecido o que se pode considerar uma redefinição do equilíbrio de poder na
cadeia  de  fornecimento  entre  supermercadistas  e  fabricantes.  Isto  ocorre  pelo  fato  de  os
supermercados estarem adquirindo capacitação em tecnologia de informação para conseguir
dados  sobre  os  consumidores  e,  como  conseqüência,  estarem  desenvolvendo  práticas
logísticas com o intuito de obter benefícios com aumento de escala.

7.Centrais de negócios
As centrais de negócios representam uma alternativa para os pequenos empreendimentos em
quase todo mundo. Sua origem está no acirramento da concorrência, especialmente no varejo,
com  a  globalização  da  economia  e,  conseqüentemente,  com  o  advento  das  grandes
corporações de empresas. Elas são tidas como a evolução das centrais de compras que, como
indica o nome, se preocupa basicamente com esta variável do negócio. SOUZA (2004), por
sua vez, define uma central de negócios como:

“Operador que, dispondo de recursos econômicos e pessoa jurídica própria, tem como
objetivo desenvolver atividades e prestar serviços às empresas independentes que, com
espírito  de  cooperação,  tenham-se  associado  à  sua  organização  mediante  uma
regulamentação interna, para melhorar sua posição competitiva no mercado. É toda e
qualquer iniciativa que visa através da união de forças e ações conjuntas de empresas
independentes superar dificuldades, incrementar oportunidades e gerar benefícios”.

SOUZA (2004) afirma que a análise das experiências e da história do desenvolvimento das
centrais de negócios mostra que, assim como os produtos, esse conceito tem um ciclo de vida,
que  poderia  ser  dividido  em  quatro  grandes  etapas:  precursora,  de  desenvolvimento,  de
amadurecimento e maturidade plena. Ainda segundo o autor, para cada um desses estágios
pode-se definir um foco de atividade, um perfil de gestor, um âmbito de atuação e o principal
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desafio. A análise do que ocorreu tanto no mercado nacional quanto no internacional mostra
que há uma correlação entre o tempo, o volume de negócios e o grau de amadurecimento das
associações nessas diversas etapas. Em 2006, POUSA acrescentou também ao ciclo de vida
das Centrais de Negócios a fase do declínio. No Brasil, as centrais de negócios não chegam a
ter 20 anos de existência (até o inicio da década de 90 existiam apenas seis em atividade). Na
verdade, o caso mais antigo reportado teria 14 anos de operação – razão pela qual a maioria
das centrais brasileiras encontra-se na sua fase precursora, caracterizada ainda pela visão de
centrais de compras, muito mais do que centrais de negócios. Existem alguns poucos casos de
centrais em estágio mais avançado de desenvolvimento e há gestores que acreditam já ter
modelos  consolidados  de  forma a  serem incluídos  na  fase  de  amadurecimento  (SOUZA,
2004).
Em 2003, GHISI et al., relata que a primeira rede de compras de supermercados do Brasil foi
formada em 1981 na cidade de Vitória – ES. KASPER (1998), afirma que em 1998 havia,
aproximadamente, 30 redes de compras no Brasil. Em São Paulo a primeira rede surgiu em
1994, e o sucesso das primeiras experiências de redes associativistas de supermercados de
pequeno e médio porte acabou impulsionando o surgimento de iniciativas semelhantes em
outras  áreas  e  setores  como  farmácias,  matéria  de  construção,  açougues,  panificadoras,
autopeças,  entre  outros.  De  acordo  com AZEVEDO (2005),  as  centrais  de  negócios  são
responsáveis  por  12  mil  empregos  diretos  e  consideradas  o  terceiro  principal  cliente  da
indústria que fornece produtos para a cadeia supermercadista. Hoje, as centrais formadas por
supermercados  já  respondem  por  10%  da  quantia  movimentada  pelo  setor  anualmente,
equivalente a R$ 10 bilhões. Para quem não conhece o conceito, a idéia começou na França e
na Itália. No Brasil, as centrais consistem na união de supermercadistas de vários portes, com
o objetivo de realizar operações de compras de mercadorias, gestão, ações de  marketing e
outras atividades. Além da maior vantagem na hora de negociar preços, os varejistas de menor
porte têm, por meio das centrais, maior possibilidade de conseguir financiamentos, bem como
o intercâmbio de informações e a divisão dos custos.
Em maio de 2003, foi realizado o primeiro estudo no Brasil sobre centrais de negócio, pela
Gouvêa de Souza  & MD (SOUZA, 2004),  e este  apontou a existência,  na época,  de 163
centrais  de  negócios  cadastradas.  O estudo  abrangeu  74% dessas  centrais  e  mostrou  que
setorialmente  elas  estão  assim  divididas:  supermercado  (50,4%),  material  de  construção
(18,2%), farmácias (16,5%), móveis (5,8%), panificação (5%), papelaria (3,3%) e autopeças
(0,8%). Há uma estimativa de que, em 2008, haja em torno de 400 centrais de negócios no
Brasil  e  cerca  de  30  mil  pontos  de  venda,  possibilitando  geração  de  392  mil  postos  de
trabalho.

8.Conclusão
Como  objetivo  deste  artigo  pode-se  chegar  à  conclusão  de  que  os  pequenos  e  médios
supermercados estão enfrentando a concorrência e as diversidades do mercado globalizado de
forma  empreendedora.  Utilizando  de  alianças  estratégicas  formando  redes  de  empresas,
empresas  essas  que  às  vezes  concorrem  pelo  mesmo  mercado,  superando  as  diferenças
culturais  e  sobrepondo os  interesses  individuais,  criam as  Centrais  de  Negócios  com um
objetivo comum, desenvolver uma sustentabilidade de suas organizações em seus sistemas
produtivos.
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