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Resumo: O objetivo deste trabalho é classificar as Centrais de Negócios do setor 
supermercadista no Estado de São Paulo, de acordo com os estágios descritos na literatura, 
por meio de uma matriz de análise proposta pelos pesquisadores. A metodologia utilizada 
neste estudo foi a realização de uma pesquisa exploratória, sendo os dados coletados por 
meio de questionários aplicados aos representantes das Centrais de Negócios e analise de 
outras pesquisas realizadas sobre associativismo no Brasil. A pesquisa revelou que as 
Centrais de Negócios distribuem-se nos quatro estágios de forma diferenciada, sendo que os 
Estágios de maior concentração são o Estágio Precursora, Desenvolvimento e Maturidade 
Plena. Conclui-se ainda que, por meio do associativismo, as empresas no segmento 
supermercadista no Estado de São Paulo vêm conseguindo não só sobreviver no mercado, 
como crescer, criando novas oportunidades de empregos garantindo seu desenvolvimento 
equilibrado. 
PALAVRAS CHAVES: centrais de negócios; redes de empresas; supermercados; pequenas 
e médias empresas. 

1 Introdução 

O século XX foi marcado pela urbanização da sociedade e ao longo destes 100 anos, inúmeras 
foram as transformações que ocorreram na produção, na distribuição, na troca, no consumo e 
nas relações sociais. A dinâmica social e espacial deste período é caracterizada pelo “modo de 
vida urbano”. Segundo Pintaudi (1981), o primeiro supermercado, surgiu na cidade de São 
Paulo em 1940 e trouxe consigo a inovação do auto-serviço.  
Com isto, os consumidores passaram a ter contato direto com as mercadorias, sem a 
necessidade de um vendedor intermediando suas preferências, num sistema denominado self 
service, ou auto serviço. Entretanto, há um diferencial competitivo muito grande entre 
pequenos supermercadistas e as grandes cadeias de lojas de supermercados: enquanto estas 
compram em grandes quantidades, para abastecer as lojas da rede e por isso tem grande poder 
de negociação, obtendo preços muito menores, o pequeno supermercadista não tem essa 
prerrogativa.  
Face aos desafios a que estão expostos e objetivando permanecer no mercado, uma das 
estratégias dos pequenos varejistas é a formação de associações entre si, ou com grandes 
atacadistas, buscando não somente custos mais baixos na reposição dos estoques, como 
também uma maior eficiência administrativa e operacional. 
Através do associativismo empresas menores vêm procurando tirar proveito das vantagens 
que esse conceito proporciona: as compras, por exemplo, passam a serem feitas em conjunto, 
aumentando o poder de compra junto aos fornecedores, tornando as negociações mais fáceis. 
Fora destas associações, alguns dos comerciantes menores sequer possuem acesso a muitos 
fornecedores. Com as centrais de compras, as negociações são realizadas por profissionais, 
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concentrados apenas nesta atividade, havendo assim, uma especialização do processo de 
compra.  
O associativismo possibilita o acesso a muito mais recursos do que qualquer empresa ou 
profissional obtém de forma isolada. Entretanto, as barreiras culturais entre os empresários 
independentes e a garantia de preservação dos interesses de todos são os grandes obstáculos a 
serem vencidos (SAAB et al., 2000). Segundo os autores, muitas empresas menores têm 
buscado, por meio do associativismo, tirar proveito das vantagens que essa estrutura 
organizacional proporciona.  
Segundo Andia (2005), as associações nasceram, inicialmente, para formar uma central de 
compra, com o objetivo de reduzir custos na aquisição de mercadorias, possibilitando o 
repasse da redução para os clientes finais. Posteriormente, expandiram seu foco de atuação 
para as áreas comercial, financeira, marketing, recursos humanos, assessoria jurídica e 
contábil. 
Para Saab et al. (2000), o trabalho em conjunto pode abranger as mais diversas iniciativas, tais 
como: cartão de fidelidade, cartão de crédito, campanhas de marketing, assessoria jurídica e 
contábil, marca própria, automatização, treinamento de funcionários e a centralização da 
seleção e administração dos recursos humanos. 
Conforme Ghisi et al. (2003), a primeira rede de compras de supermercados do Brasil foi 
formada há 22 anos em 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, material de construção, açougues, panificadoras, 
autopeças, entre outros 
As Centrais de Negócios no Brasil oferecem, além da possibilidade de compras conjuntas, 
treinamentos e palestras, e outros serviços de orientação: financeira, logística, abastecimento, 
padronização, layout etc. Adicionalmente, no Brasil, é permitido o ingresso nas centrais de 
negócios diferentes sistemas de organizações dos associados, tais como sociedades anônimas 
ou sociedades limitadas.  
Para Souza (2004), devido à grande importância e repercussão que essas organizações têm no 
cenário econômico mundial e sua crescente participação no mercado brasileiro, é necessário 
estabelecer critérios de funcionamento e diferenciação das centrais de negócios em relação a 
outras formas de cooperação e alianças comerciais. 
Por não se caracterizarem como cooperativas, consórcios, e franquias, as centrais de negócios 
foram classificadas inicialmente como entidades sem fins lucrativos, também afetadas pelas 
mudanças do novo código cível. Atualmente são consideradas entidades sem fins econômicos, 
o que ainda não condiz com a atividade praticada. 
A principal dificuldade provocada pela falta de legislação própria é a bi-tributação. Segundo 
Furlan (2003), para aprimorar a logística e até obter mais descontos com o fornecedor, 
algumas centrais têm intenção de construir depósitos que sirvam a todos os filiados. Dessa 
forma, atualmente, seria necessária a emissão de duas notas fiscais, obrigando o empresário a 
recolher os impostos duas vezes. 
A Anceco (2000, p.4) define uma CN como sendo: 

[...] Operador que, dispondo de recursos econômicos e personalidade 
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. È toda e qualquer iniciativa 
que visa, através da união de forças e ações conjuntas de empresas 
independentes, superar dificuldades, incrementar oportunidade e gerar 
benefícios. 
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2 Matriz de Classificação dos Ciclos de Vida das Centrais de Negócios 

Souza (2004) aponta que as Centrais de Negócios possuem um ciclo de vida que pode ser 
dividido em quatro grandes etapas: precursora, de desenvolvimento, de amadurecimento e 
maturidade plena. Para cada um dos estágios apontados, pode-se definir um foco de atividade, 
um perfil de gestor, um âmbito de atuação e o principal desafio.  
No estágio precursora, o principal objetivo dos associados é melhorar as condições de 
aquisição de produtos junto aos principais fornecedores, por meio de descontos e ou prazos de 
pagamentos. Nesse estágio, a associação possui uma característica de central de compras em 
razão do grande esforço em aumentar o quadro associativo para alavancar volumes de pedidos 
juntos aos fornecedores. 
O desafio que caracteriza essa etapa é a sensibilização dos empresários para a necessidade da 
associação, visando a troca de informações e compartilhamento dos dados. Segundo o autor, 
muitas centrais ou associados não conseguem avançar essa etapa, na maioria das vezes, pela 
dificuldade em operar de forma integrada, compartilhando informações. 
Com um razoável grau de integração de informações entre os associados, o estágio seguinte, 
de desenvolvimento, tem seu foco na incorporação de serviços compartilhados na área de 
propaganda ou na área financeira com o desafio de ampliar o grau de confiança mútua entre 
os varejistas associados. Para o autor, neste momento será definido o futuro da central 
Na etapa de amadurecimento, o autor (op. cit), aponta que é um estágio decisivo pois a central 
passa pela formalização dos processos, melhoria da logística e ampliação dos recursos 
oferecidos nas áreas de recursos humanos, financeira ou marketing. Nesse momento, o gestor, 
que pode ser um varejista ou um profissional de mercado contratado, passa a dedicar-se 
exclusivamente ao gerenciamento da central de negócios. 
Tendo como objetivo promover uma formalização ampla das operações de compras, 
sobretudo utilizando uma central de distribuição, nesse estagio busca-se um real benefício da 
centralização das compras, das trocas de informações e do aumento de vendas, para 
compensar o alto custo dessa operação, devido à legislação tributária atual não prever 
benefícios a esse tipo de associação. 
Com foco na integração tecnológica, sistemas de informação, logística, recebimento e 
pagamentos centralizados, o estagio de maturidade plena

 

é vista como a mais crítica do 
processo de desenvolvimento das centrais de negócios, porque as vantagens obtidas nas 
compras devem compensar a formalidade necessária para uma maior integração tecnológica. 
Com atuação nacional, nesse estagio as centrais de negócios são favorecidas ou refreiam sua 
expansão, pela questão tributária, com as diferenças de alíquotas de Impostos sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os estados. Segundo o autor, as empresas 
de consultorias e fornecedores de instalações, equipamentos e serviços, exercem, a partir 
desse ponto, um papel fundamental ao apresentar alternativas de integração e benefícios 
indiretos aos associados. 
Com base no modelo de Souza (2004), este estudo visa propor uma Matriz de Classificação 
das Centrais de Negócios que leva em conta mais um estágio que é o Estágio de Declínio, 
partindo do pressuposto que aquelas que não evoluírem estarão com dificuldades de angariar 
novos sócios, e poderão vir a perder aqueles que se encontram em seu quadro, terminando 
por apresentar descontinuidade no futuro. 

Quadro 1 - Matriz de Classificação dos Ciclos de Vida das Centrais de Negócios 
Estágios / 
Variáveis Gestão Área de 

Atuação Foco Principal 
Característica Seleção dos Associados 

Precursora 
Realizadas pelos 
próprios associados 

Micros regiões 

Conseguir 
descontos e 
prazos nas 
compras 

Troca de 
informações entre 
os associados 

Ingresso sem pré 
seleção dos 
associados.  

Desenvolvimento 
Realizadas pelos 
próprios associados, 

Região 
Aquisição por 
meio de 

- Razoável grau de 
integração de 

Grande saída de associados

 

(seleção natural dos 
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porém com mais 
tempo de dedicação 

negociação em 
conjunto.   

Maior apoio e 
beneficio de 
fornecedores 

informações entre 
os associados.  

- Incorporação de 
serviços de 
propaganda 
integrada e na área 
financeira 

associados com saídas 
daqueles que não se alinham 
com os objetivos comuns (da 
maioria); ingresso de novos 
associados com pré-seleção 
com menores exigências que o 
estágio amadurecimento.  

Amadurecimento 

Dedicação exclusiva 
do varejista ou 
profissional 
contratado 

Várias regiões 

Ampliação dos 
recursos 
oferecidos na 
área de 
marketing, 
financeira e 
pessoal 

- Formalização dos 
processos  

- Melhoria na 
logística, com 
possível 
abastecimento 
centralizado 

Saída de um número menor de 
associados que o estágio 
anterior

 
(seleção natural dos 

associados com saídas 
daqueles que não se alinham 
com os objetivos comuns (da 
maioria); ingresso de novos 
associados com pré-seleção, 
com maiores exigências que o 
estágio desenvolvimento. 

Maturidade Plena 

Gestor altamente 
profissional, com 
sólidos 
conhecimentos em 
planejamento 
estratégico 

Nacional ou 
abrangendo 
varias regiões 

Integração 
tecnológica com 
os fornecedores  

Sistema de 
informação  

Logística 
Integrada  

Recebimento e 
pagamentos 
centralizados 

No campo 
societário pode 
ocorrer a criação de 
empresa, onde 
parte dos sócios 
tenham 
participação 
acionaria. (Lei não 
disponível no 
Brasil) 

Estabilidade do numero de 
associados, com menor saída 
que o estágio amadurecimento 
e menor entrada que os 
estágios anteriores. 
Pré seleção com maiores 
exigências que o estágio 
amadurecimento. 

Declínio 

Gestor menos 
Qualificado que o 
estágio de maturidade 
plena 

Abrangência 
mais 
localizada, 
regional 

Não realização 
de investimentos 
em: 
- Integração 
tecnológica com 
os fornecedores,  
- Sistema de 
informação,  
- Logística 
Integrada,  
- Recebimento e 
pagamentos  

Dificuldades de 
integração junto 
com os 
fornecedores  

Deficiências na 
logística  

Aumento dos 
custos em compras  

Perda do Foco no 
Negócio  

Baixa entrada de associados 
seguida de uma alta saída de 
associados provocando uma 
redução do número de 
associados. Pré-seleção com 
menores exigências que o 
estágio da maturidade plena.  

Fonte: elaborado pelos autores com base em Souza (2004, p.63) 

3 Redes de Empresas 

As relações inter-empresariais passaram por grandes transformações a partir da década de 80. 
As relações conflitantes entre os agentes do mercado cederam espaços para as relações 
baseadas na cooperação. 
Olave e Amato Neto (2005, p. 77) apontam a crescente importância das relações entre firmas, 
especialmente entre grandes e pequenas empresas. Segundo os autores, “a busca de maior 
competitividade leva à criação de redes de sub-contratação, de cooperação e as novas formas 
de relacionamento entre empresas, com características bastante heterogêneas”. 
Para Leon (1998), a produção de grandes empresas está relativamente integrada a um numero 
significativo de pequenos e médios fornecedores. Apesar do alto grau de verticalização, 
quando comparado à empresas similares dos paises industrializados, há claramente uma 
tendência de descentralização. 
De acordo com a pesquisa realizada pela autora sobre as vantagens e limitações na formação 
de redes de cooperação, em pequenas e médias empresas no complexo eletrônico no Estado 
de São Paulo, foi verificado em todas as empresas o desejo de estruturar um modelo de 
cooperação para suprir as carências tecnológicas. 
Casarotto Filho e Pires (2001) afirmam que o mundo, e particularmente o Brasil, está 
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experimentando um novo ambiente de negócios a partir de meados da década de 80, em razão 
das rápidas mudanças dos conceitos mercadológicos e de produção, provocados pela 
globalização da economia e os avanços tecnológicos, especialmente nas comunicações. 
Nessa nova concepção de negócios, o risco de alguma empresa, em algum lugar no mundo, 
ter acesso aos mesmos mercados com produtos melhores e mais baratos, segundo os autores, é 
constante. Por isso, os aspectos qualitativos passam a ser mais importantes do que as técnicas 
quantitativas de avaliação de projetos. Para os autores, a formação de alianças entre empresas, 
especialmente as pequenas, é a forma de diminuir riscos e ganhar sinergia.  

[...] A cooperação entre pequenas empresas é algo tão irreversível como a 
globalização, ou melhor, talvez seja a maneira como as pequenas empresas 
possam assegurar sua sobrevivência e a sociedade garantir seu 
desenvolvimento equilibrado (CASAROTTO FILHO e PIRES, p. 38). 

Britto (2002) aponta para uma “certa confusão” semântica entre os conceitos de empresas em 
rede, indústrias em rede e rede de empresas. O conceito de empresas em rede está associado 
a configurações internas das organizações que se estruturam como desdobramento evolutivo 
da empresa multidivisional, a partir do surgimento de novas tecnologias de informação. 
As indústrias em rede estão associadas a setores de infra-estrutura, baseando-se em um 
padrão de interconexão e compatibilidade entre unidades produtivas. O conceito de redes de 
empresas... 

[...] refere-se a arranjos interorganizacionais 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 (BRITTO, 2002, p. 347). 

Segundo o autor, as redes de empresas caracterizam-se pela existência de uma autonomia 
relativa em relação às forças externas, bem como pela presença de um certo grau de auto-
organização e de uma capacidade interna de transformação, conferindo um caráter 
essencialmente dinâmico. 

3.1 Análise e Governança das Redes 

Sacomano Neto (2004) afirma que vários campos de estudo, como a antropologia, ciência 
política, psicologia, sociologia e os estudos organizacionais têm-se utilizados dos conceitos de 
redes. 
Segundo Powell e Smith-Doer (1994), existem duas abordagens para o estudo das relações 
entre as empresas. A primeira baseada na sociologia e na teoria organizacional, utiliza as 
relações como um instrumento analítico para iluminar as relações sociais, seja dentro da 
firma, seja nos laços inter-organizacionais que unem as firmas ou no ambiente das 
organizações.  
A segunda, analisa redes como forma de governança É mais multidisciplinar e prescritiva, 
enxergando as redes como um tipo de lógica organizacional, como uma forma de administrar 
as relações entre os atores econômicos. 

3.1.1 Redes como Forma Analítica 

Britto (2002) aponta que alguns elementos morfológicos gerais das redes podem ser 
correlacionados quando usados como forma de análise na compreensão de múltiplos 
fenômenos das redes de empresas. Especificamente, esses elementos básicos são 
denominados de nós, posições, ligações e fluxos. 
O quadro 2 sintetiza as características particulares que as redes de empresas assumem, 
associando a cada um dos elementos morfológicos genéricos, constituintes das estruturas em 
rede, a expressão dos mesmos no âmbito específico das redes de empresas.  
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Quadro 2 – Elementos Estruturais das Redes de Empresas  

Elementos Morfológicos Gerais  
das Redes de Empresas 

Elementos Constitutivos das Redes de Empresas 

Nós 
Posições 
Ligações 
Fluxos 

Empresas ou atividades 
Estrutura e divisão do trabalho 
Relacionamento entre empresas (aspectos qualitativos) 
Fluxos de bens (tangíveis) e de informações (intangíveis) 

                     Fonte: Brito (2002, p. 352) 

Os “nós” são um conjunto de agentes, objetos ou eventos que constituem as estrutura das 
unidades básicas das redes de empresas. Nesse contexto, duas perspectivas distintas de análise 
podem ser ressaltadas. A primeira tem as empresas como unidade básica de análise e a 
segunda, contrapondo-se à primeira, caracteriza determinadas atividades como pontos focais 
do arranjo. 
As “posições” são definidas como os diferentes pontos de localização no interior da estrutura, 
e estão associadas a uma determinada divisão de trabalho que conecta os diferentes agentes 
visando atingir determinados objetivos. 
Por meio das “ligações”, é possível associar uma determinada densidade da rede. O quarto 
elemento morfológico deve identificar a natureza específica dos fluxos que circulam pelos 
canais de ligação entre os nós. É possível identificar diferentes fluxos internos que estão 
presentes nas redes de empresas: fluxos tangíveis, que são as operações de compra e venda 
realizadas entre os agentes integrados a rede; e os fluxos intangíveis, que são os fluxos 
informacionais que conectam os diversos agentes integrados às redes. 
Segundo Sacomano Neto e Sacomano (2003), a análise posicional das redes tem como 
premissa a consideração dos fatores estruturais e relacionais da rede. Para os autores o 
posicionamento estrutural de uma rede de empresas está relacionado à sua densidade. Britto 
(2002, p. 354) conceitua densidade como sendo “associado à relação existente entre o numero 
efetivo de ligações observada na estrutura e o numero máximo de ligações que poderia 
ocorrer no interior do arranjo em análise”. 
Para o autor, existem duas formas de análises que se diferenciam nas suas estruturas. A 
primeira forma refere-se às estruturas dispersas ou difusas, nas quais os números de ligações 
entre os pontos são limitados. A segunda forma são as estruturas saturadas ou densas, nas 
quais cada ponto está ligado usualmente a todos os demais pontos que configuram a rede.  
Conforme Powell e Smith-Doer (1994), as redes difusas estão relacionadas ao menor grau de 
interconexão entre os atores, como também, estão associadas ao acesso às inovações, uma vez 
que o relacionamento existente entre os atores não se dá pelo caráter de repetição acentuado. 
Para Sacomano Neto (op. cit), um dos aspectos positivos das redes difusas para o desempenho 
das firmas está associado à presença de novas informações não dominadas pelos atores, 
denominadas de relações não redundantes. A figura 1 ilustra um ator em uma rede difusa e em 
uma rede densa. O grau de interconexão das relações é ilustrado por meio dos traços mais 
espessos nas redes densas. 

Figura 1 – Rede Difusa e Rede Densa 

 

Fonte: Sacomano Neto (2004, p.57) 
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Para o autor (op cit), uma das formas para se entender o posicionamento relacional das 
empresas é por meio da coesão das relações entre os atores. O autor esclarece que a coesão 
das relações é uma propriedade relacional dos pares de atores de uma rede e pode ser 
compreendida através da intensidade do relacionamento. Ainda em relação a coesão, o autor 
afirma que esta tem relação com a densidade, que é uma variável da estrutura geral da rede, 
sendo a coesão uma variável relativa às relações entre os pares de atores da rede. 
Sacomano Neto (2004, pág 57), define que: 

“estruturalmente, as redes podem ser densas ou difusas e, relacionalmente, as 
redes podem ter conexões fortes ou fracas (“stong or weak ties”). Conexões 
fortes e redes densas são mais vantajosas em ambientes estáveis e conexões 
fracas, e redes difusas são mias benéficas em ambientes incertos.” 

O autor completa que isso ocorre porque as conexões fortes e as redes densas são associadas à 
troca de informações refinadas e a confiança, enquanto que as conexões fracas e as redes 
difusas são associadas às novas informações. 

3.1.2 Redes como Forma de Governança 

Para Sacomano Neto (2004), buscando atender as demandas do ambiente, as firmas adotam 
novas formas organizacionais por meio da cooperação produtiva e tecnológica. Para Ceglie e 
Dini (1999), as empresas de uma rede cooperam no desenvolvimento de projetos comuns, 
uma complementando a outra em especialização, para resolver problemas comuns, conquistar 
novos mercados, alcançar escalas, e outros objetivos que vão além do alcance individual das 
empresas.  
Britto (2002) observa que em conseqüência da ocorrência de múltiplas formas de cooperação 
produtiva e tecnológica entre empresas, há uma crescente convergência no pensamento de que 
a análise dos fatores ocultos a um melhor desempenho competitivo deve centrar-se não apenas 
na empresa individual, mas principalmente na investigação das relações entre as empresas e 
entre estas e as demais instituições. 
O autor aponta que a utilização desse conceito contribui para a investigação de diversos 
temas: 

1. Alianças estratégias entre empresas e outras formas de cooperação 
produtiva e tecnológica. 
2. Programas de cooperação específicos, envolvendo agentes com 
competências em áreas distintas, que interagem entre si para viabilizar 
determinada inovação. 
3. Processos de subcontratação e terceirização realizados por empresas em 
determinadas atividades, que dariam origem a redes estruturadas 
verticalmente no interior de cadeias produtivas. 
4. Sistemas flexíveis de produção baseados em relações estáveis e 
cooperativas entre empresas atuantes em determinado ramo de atividades. 
5. Distritos industriais baseados na aglomeração espacial de empresas e 
outras instituições que interagem entre si no âmbito de determinada região 
6. sistemas nacionais e regionais de inovação baseados na 
especialização e interação de diversos tipos de agentes envolvidos 
com a realização de atividades inovativas (empresas, universidades, 
outras instituições etc.) (BRITTO 2002 p. 345). 

Segundo o autor, a relevância do conceito de estrutura em rede decorre da sua capacidade em 
perceber a crescente sofisticação das relações entre as organizações que caracteriza a 
dinâmica da economia contemporânea, sendo possível ser aplicável à investigação de 
múltiplos fenômenos caracterizados pela densidade de relacionamentos cooperativos entre os 
agentes. Para Sacomano Neto (2004, p. 42),  

[...] as redes como forma de governança são caracterizadas pelos 
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canais de interdependência encontrados nos distritos industriais e 
pelas suas práticas típicas, como os contratos relacionais e manufatura 
colaborativa.  

A forma organizacional de rede, segundo Podolny e Page (1998), é uma coleção de atores que 
estabelecem relações de troca a longo prazo, e que ao mesmo tempo não possuem 
legitimidade e autoridade para arbitrar e resolver disputas que podem ocorrer durante a troca. 
Essa definição tem por objetivo distinguir redes das definições de mercado e de hierarquia.  
Segundo os autores, no mercado as relações são esporádicas, e se formam apenas para um 
propósito bem definido de transferência de produtos e recursos, e que terminam com o fim da 
transferência. Já as hierarquias são relações duráveis, mas que reconhecem a legitimidade e a 
existência de uma autoridade para resolver disputas que ocorrem entre os atores. 
Powell (1990 apud SACOMANO NETO, 2004), afirma que as redes possuem uma forma 
original para cumprirem os acordos inter-firmas visando o acesso rápido às informações e 
inovações tecnológicas, obtendo benefícios na pesquisa, produção, e ainda dividindo os riscos 
entre os atores conforme é propiciado por um novo mercado. O autor entende que as redes são 
uma terceira forma organizacional, sendo uma alternativa às formas de mercado e à hierarquia 
por conter estruturas horizontais e verticais de troca, interdependência de recursos e linhas 
recíprocas de comunicação. 
Para Nohria (1992 apud SACOMANO NETO, 2004), as redes como forma de governança 
estimulam os participantes ao acesso rápido a recursos e tecnologias que isoladamente não 
seria possível. Segundo o autor, o apoio das instituições de classe, do governo e dos próprios 
participantes também são essenciais para o desenvolvimento industrial. 
Sacomano Neto (2004) aponta, porém, que essas relações podem desencadear efeitos 
negativos caso algum ator obtenha resultados superiores em relação ao demais participantes,  
ou caso haja uma interdependência intensa entre os atores, resultando em bloqueio no 
processo de inovação. 
Para Powell e Smith-Doer (1994), os desenvolvimentos industriais devem migrar para uma 
relação horizontal na produção, substituindo a integração vertical ou a produção em massa 
padronizada. Segundo os autores, confiança, cooperação mútua e reputação devem suprir ou 
substituir o preço da carga do mecanismo administrativo. 

3.1.3 Tipos de Redes de Empresas 

Casaroto Filho e Pires (op.cit.) apresentam dois tipos de redes para pequenas empresas. Um 
primeiro modelo de rede, denominado de top-down, caracteriza-se pelo fato de que empresas 
de menor porte fornecem direta e indiretamente sua produção a uma empresa-mãe, por meio 
de sub-contratações, terceirizações, parcerias e outras formas de repasse de produção. Nesse 
caso, tanto a empresa-mãe quanto suas dependentes competem pela liderança de custos. 
O segundo tipo de rede é a rede flexível

 

de pequenas empresas, que acontece quando PMEs 
reúnem-se por meio da formação de um consórcio com objetivos comuns, com cada uma das 
empresas sendo responsável por uma parte do processo de produção, ou seja, o conjunto das 
atividades desse consórcio e a sua forma de funcionamento fariam com que as PMEs 
atuassem como uma grande empresa. Neste caso, as empresas conseguem competitividade por 
obterem boa relação entre flexibilidade e custo. 

4 Procedimentos Metodológicos 

Malhotra (2001) classifica as pesquisas entre exploratórias e conclusivas. A pesquisa 
conclusiva subdivide-se em descritivas (quantitativas) e causais (qualitativa). As pesquisas 
quantitativas utilizam técnicas estatísticas e têm como principal objetivo mensurar o objeto de 
estudo. Já as pesquisas qualitativas têm como objetivo o entendimento das causas do objeto 
estudado. 
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Para a realização deste estudo, foi aplicada uma pesquisa exploratória, baseada em fontes 
primárias, utilizando a abordagem direta aos representantes das centrais de negócios que 
atuam no Estado de São Paulo, e, secundárias, por meio de dados obtidos em outras 
pesquisas, assim como documentação complementar. 
A idéia inicial consistiu na realização de um censo sobre as vinte e uma Centrais de Negócios 
do Estado de São Paulo, registradas na APAS - Associação Paulista de Supermercados, que 
caracterizam a população alvo deste estudo. No entanto, a Central de Negócios da Rede 
Reunis situada na Cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, que representa 4,76% desse 
universo, não respondeu o questionário. Assim, o material de estudo ficou constituído das 
respostas aos vinte e um itens distribuídos em quinze questões diretas e de múltipla escolha, 
que compõem cada questionário, respondidos por vinte centrais de negócios. 
Tal ocorrência caracterizou um censo incompleto, com participação de 95,24% das Centrais 
de Negócios.  

5 Resultados da Pesquisa 

Os resultados mostraram que a mais antiga das centrais de negócios, no Estado de São Paulo, 
iniciou suas atividades no ano de 1995, na cidade de Assis. Três anos depois, em 1998, 
surgiram as primeiras centrais na capital e no litoral, na Cidade de São Vicente. O valor 
modal, em termos de fundações ocorreu no ano de 2000, com cinco novas centrais. 
Em referencia ao numero de associados, constatou-se que há, atualmente, nas 20 centrais em 
estudo, 326 associados dos quais 86 em centrais da capital (26,4%) e 240 em centrais do 
interior (73,6%). Embora com um menor número, a capital apresenta maior média de 
associados: 28,7 por central, contra 14,1 associados, nas centrais de negócios do interior. 
O número médio de check-outs por associado, praticamente dobrou entre as demandas na 
fundação e atual, registrando um acréscimo geral de 99,5%. Tal diferença foi devida ao forte 
acréscimo registrado no interior do estado, 138,8% pois, na capital houve um decréscimo de 
11,8%.  
Em relação a área média de vendas, constatou-se um acréscimo geral de 19,9% na área média 
de venda por associado e, como no caso anterior, tal acréscimo foi motivado pelas centrais do 
interior do estado, 24,6%, uma vez que a área média na capital sofreu uma redução de 4,5 
Constatou-se um acréscimo médio geral de 26,1% no número médio de funcionários por 
associado, desde as fundações das centrais. Novamente as centrais do interior foram 
responsáveis pelos maiores acréscimos, em média 31,8% do número inicial de funcionários 
por associado, enquanto que na capital registrou-se um acréscimo médio de 9,1% por 
associado. 
Constatou-se que apenas 25% das CNs, ou seja, 5 centrais, sendo 4 do interior e uma da 
capital, atualmente, comercializam produtos com a marca da central. No tocante a 
padronização de uniformes dos funcionários, à sinalização interna e ao lay-out de fachada 
observou-se, em termos gerais, que 11 (57,9%) em 19 centrais (95% de respostas úteis), 
adotam a padronização. Observou-se também, uma sensível diferença em favor das centrais 
do interior (62,5%) em relação às centrais da capital (33,3%). 
Sobre a gestão das centrais de negócios, de modo geral, é realizada  em sua maioria, por 
profissionais especialistas (31,6%) e por associados que, além da gestão de seus próprios 
negócios, dedicam mais de vinte horas semanais de seu tempo às centrais (31,6%). Outra 
parcela significativa de gestores (26,3%) é constituída de associados que geram seus negócios 
e dedicam uma parcela de seu tempo, inferior a 20 horas, às suas centrais de negócios. 
Ademais, 10,5% das gestões é feita por associados com dedicação exclusiva.  
Em referencia a localização dos associados em relação a CNs, os associados estão alocados a 
50 Km ou menos (65,0%) ou, a menos de 250 km, pertencendo a uma única região do Estado 
de São Paulo (30,0%). Dentre as centrais pesquisadas, não há casos com associados 
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localizados em mais de 5 estados.   Observou-se que no interior do estado, não há associados 
localizados a mais de 250 Km de suas respectivas centrais de negócios. 
Para analisar a característica principal das centrais de negócios do Estado de São Paulo, foram 
consideradas três, dentre as atividades mais relevantes: Troca de Informações entre os 
associados, Apoios e Benefícios recebidos dos fornecedores e Tipo de Negociação. Em 
relação a troca de informações, a pesquisa indicou o Estágio de Amadurecimento, com o valor 
modal de 45% das CNs, seguido do Estágio de Desenvolvimento, com 40% das centrais. 
Quanto ao apoio e aos benefícios recebidos dos fornecedores observou-se, que a maioria das 
centrais (45%) encontra-se no Estágio de Maturidade Plena, enquanto que 35% estão 
classificadas no Estágio de Desenvolvimento. Quanto à atividade Tipo de negociação, o valor 
modal (60% das centrais) indica o Estágio Precursora, havendo ainda 35% das centrais no 
Estágio de Amadurecimento. 
Os resultados da pesquisa estão descritos no quadro 3, à guisa de construção de uma matriz de 
ciclo de vida das centrais de negócios do Estado de São Paulo. Os valores modais são aqueles 
marcados em cinza. 

Quadro 3. Matriz de Ciclo de Vida das CNs 
Variáveis Estágio de 

Desenvolvimento Gestão Área de 
Atuação 

Foco Característica 
Principal 

Seleção dos 
Associados  

Precursora 26,3 65,0 20,0 26,7 5,3 
Desenvolvimento 31,6 30,0 50,0 26,7 0,0 
Amadurecimento 10,5 0,0 20,0 31,7 15,8 
Maturidade Plena 31,6 0,0 10,0 15,0 68,4 

Declínio 0,0 5,0 0,0 0,0 10,5  

Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
Fonte: elaborado pelos autores 

Com o objetivo de obter uma classificação no tocante ao seu estágio de evolução, foram 
utilizados os resultados da pesquisa para classificar as CNs do Estado de São Paulo no 
segmento supermercadista. 

Quadro 4. Classificação das CNs, segundo seu Estágio de evolução. 

1,29
1,71
1,71

2,00

2,14
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29

2,33
2,43
2,43

2,57
2,57

2,71
2,86
2,86
2,86

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Rede Pas - Araçatuba
Rede 10 - Ribeirão Preto

Rede Super Marca - Marília
Rede Ponto Certo - Mogi-
RedeMais - SJ Rio Preto

Rede Super Mais - Dracena
Rede 20 - Assis

Rede Forte - SJ Boa Vista
Rede Economica - Limeira

Rede Sol - Mirassol
Rede Clima - São Carlos
Rede Icoval - SJ Campos

Rede Super Vizinhos - S Paulo
Rede Super 10 - Barueri
Rede Parceiros - Jundiaí

Rede Sempre Juntos -
Rede Litoral - São vicente

Rede CIAS - S Paulo
Rede Arcos - S Paulo
Rede Cau - Cubatão

Maturidade Plena Amadurecimento Desenvolvimento Precursora

Fonte: elaborado pelos autores 
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6 Considerações Finais 

Em pesquisa realizada por Souza (2004) o mesmo afirma que as CNs estariam alcançando o 
Estágio de Desenvolvimento ao contrário do que a pesquisa constatou. Na pesquisa ficou 
evidenciado que as CNs distribuem-se nos quatro estágios de forma diferenciada, sendo que 
os Estágios de maior concentração das CNs são o Estágio Precursora, de Desenvolvimento e 
Maturidade Plena, conforme observado no quadro 23. 
Amato Neto (2000) apontou que as pequenas e médias empresas devem superar as inúmeras 
dificuldades e problemas, tanto em ordem financeira, como técnica-organizacional e 
gerencial, afim de que possam tornar-se viáveis e competitivas. Verificou-se pela pesquisa 
que ao associarem-se a uma CNs, tais empresas, objeto desta pesquisa estão tentando superar 
tais dificuldades. Isso pode ser corroborado com Saab et al. (2000), afirmando que o 
associativismo possibilita o acesso a muito mais recursos do que qualquer empresa ou 
profissional obtém de forma isolada. 
Entretanto as barreiras culturais entre os empresários independentes e a garantia de 
preservação dos interesses de todos são os grandes obstáculos a serem vencidos. Porém tais 
fatos não se apresentam em grau idêntico quando a pesquisa aponta a diferenciação que existe 
nas CNs da capital e interior, mostrando que estas estão mais afinadas com as necessidades 
observadas pelos autores. 
Segundo Souza (2004), dos empresários pesquisados, identificou-se que após ter se associado 
a uma central, houve um crescimento no quadro de funcionários da empresa associada. Tal 
fato confirmou-se na pesquisa. Apenas verificou-se que o crescimento do número dos 
funcionários dos associados foi maior nos supermercados associados das CNs do interior. 
Em relação ao numero médio de associados, segundo pesquisa de Souza (op. cit), a média do 
Brasil era de 29 associados por CNs, idêntico ao apurado na capital, porém bem superior ao 
do interior, que é de 14,1 associado por CNs. Conforme classificação do porte da empresa 
utilizada pelo SEBRAE, nesta pesquisa constatou-se que as empresas associadas às CNs, no 
segmento supermercadista no Estado de São Paulo, são compostas de Pequenas Empresas, 
pois estão entre 10 a 49 funcionários por empresa.  
Ainda de acordo com as pesquisas de Souza (2004), em relação às marcas próprias, 55% das 
CNs pesquisadas em todos os segmentos comercializavam produtos com marcas próprias, 
com destaque para as padarias. Nesta pesquisa constatou-se que apenas 25% das CNs 
possuem produtos com marcas próprias em seu mix de produtos comercializados. 
Mesmo não sendo o objetivo desta pesquisa, pôde-se identificar, que de acordo com as 
respostas sobre a trocas de informações entre os associados, as empresas associadas às CNs 
podem ser classificadas como Redes Densas, conforme descrito por Sacomano Neto (2004), 
pois suas relações estão baseadas na troca de informações refinadas e na confiança entre os 
atores. 
Esta pesquisa concluiu ainda que as empresas associadas às CNs caracterizam-se como um 
tipo de rede flexível de pequenas empresas do setor varejista de supermercados, conforme 
definido por Casarotto Filho e Pires (2001), em razão dos atores  possuírem objetivos comuns 
e ao mesmo tempo grande independência entre os mesmo e ainda atuarem como uma grande 
empresa. 
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