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Resumo: A reestruturação produtiva e as pressões competitivas nas economias desenvolvidas 
a partir do inicio dos anos 80 impuseram a busca de novas formas organizacionais mais 
eficientes. É nesse contexto que ganhma força e importância às formas organizacionais que 
levam a articulação dos agentes, como redes, cadeias e arranjos produtivos, cujo objetivo 
fundamental é à busca de complementação de recursos, informações e competências que 
levem ao aumento da eficiência e competitividade do sistema. É nessa orientação que os dois 
conceitos tratados neste artigo, governança e coordenação, assumem importância 
fundamental na busca destas novas formas organizacionais. A governança define relações de 
hierarquia, controle, poder de estabelecer regras e parâmetros para os demais membros da 
cadeia (liderança de produtores ou compradores). Por outro lado, a coordenação assegura a 
implementação e a aderência a essas regras. Propõem-se dessa forma uma interação entre 
esses processos, estabelecendo-se comportamentos desejados a partir de um adequado 
processo de coordenação. 
Palavras-chave: Cadeias produtivas; Governança e coordenação; Estudo de cadeias 
produtivas. 
 
 
1. Introdução 

Neste item serão apresentadas considerações teóricas relativas ao tratamento da 
questão competitiva no contexto de cadeias produtivas. Estas denotam um arcabouço mínimo 
relevante para o estudo da competitividade em seus diversos aspectos, bem como das 
características presentes na organização dos sistemas produtivos na cadeia agroindustrial. Sua 
estruturação se assenta na busca de orientações e explicações que possam contribuir para o 
entendimento das peculiaridades, fluxos e condições em que se processam os fenômenos 
relacionados ao seu desempenho, e dos diversos fatores que influenciam e condicionam as 
ações de seus agentes.  

As mudanças verificadas nas últimas décadas implicaram em alteração no 
comportamento produtivo e competitivo de organizações e sistemas, as quais impactaram na 
própria percepção da competitividade e dos mecanismos necessários à sua sustentação. Nesse 
novo contexto, a análise dos fatores determinantes de um melhor desempenho competitivo 
passou a centrar-se não apenas na empresa individual, mas, principalmente, no estudo das 
relações entre as empresas e entre essas e as instituições. Essas relações vêm sendo cada vez 
mais estudadas, a partir do recorte analítico baseado no conceito genérico de cadeias 
produtivas. Sob essa forma de organização ganha relevância formatos que facilitam o 
exercício da integração e da troca de conhecimento entre as esferas produtivas, colocando a 
disposição das firmas a utilização das vantagens oriundas da interação e da coordenação 
contínua entre as partes. 

Nota-se que a cadeia produtiva refere-se a um conjunto de operações técnicas 
responsáveis pela transformação da matéria-prima em produto acabado seguido da 
distribuição e comercialização em uma sucessão linear de operações. Expressa um conjunto 
de ações econômicas que busca acrescer valor em cada etapa garantida pela articulação das 
operações realizadas. A forma de organização percebida nas diversas cadeias produtivas 
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difere em função dos diferentes níveis tecnológicos adotados e concepções gerenciais. Em 
muitos casos tais diferenças não são facilmente identificáveis. Porém, essas diferenciações 
podem ser visualizadas entre agentes situados nos mesmos segmentos e em diferentes 
segmentos da cadeia. No entanto, as transações típicas e a influência dos ambientes 
institucional e organizacional, os quais se configuram em determinantes de competitividade, 
são comuns a todas as cadeias. 

 Destaca-se como referência teórica-analítica para o estudo de cadeias produtivas a 
abordagem da Teoria dos Custos de Transação (TCT) que se distingue de outras teorias, na 
medida em que constitui suporte analítico para a caracterização de interações inter-atividades 
econômicas enquanto objeto especifico de investigação. No âmbito deste referencial, essas 
cadeias são compreendidas como arranjos dotados de determinadas especificidades 
institucionais, que são capazes de promover uma organização eficaz para o desenvolvimento 
de atividades econômicas em determinadas circunstâncias. Nesta perspectiva, ressalta-se a 
importância da coordenação dessas atividades fundamentadas em relações capitalistas em 
busca de maiores condições competitivas (BRITTO e ALBUQUERQUE, 2000; VISCONTI, 
2001 e PONDÉ, 1993). 

Entre as várias estruturas, as cadeias produtivas agroindustriais apresentam, em geral, 
uma estrutura linear (vertical), em que é possível que a partir de uma matéria-prima principal 
seja gerado um conjunto de produtos. Entretanto, poderá ocorrer também interdependência 
horizontal entre as firmas, dentro de um mesmo segmento da cadeia. Nesta perspectiva, de 
acordo com Farina e Zylbersztajn (1992, p. 191), a “[...] cadeia produtiva pode ser definida 
como um recorte dentro do sistema agroindustrial mais amplo, privilegiando as relações entre 
agropecuária, indústria de transformação e distribuição, em torno de um produto principal”. 
Nessa dinâmica pode-se identificar pelo menos, quatro mercados com diferentes 
características: entre os produtores de insumo e os produtores rurais; entre os produtores 
rurais e a agroindústria; entre a agroindústria e os distribuidores ou outras agroindústrias; e 
entre os distribuidores e os consumidores finais (BATALHA, 1995). 

A partir dessas relações, e na medida em que as cadeias produtivas expressam relações 
comerciais e sociais em seus segmentos, permite-se o entendimento das mudanças técnicas e 
organizacionais no sistema que impactam a montante e a jusante ao segmento principal. 
Contudo, para se alcançar a potencialidade e a competitividade do sistema como um todo, de 
forma que todos os segmentos da cadeia produtiva possam ser adequadamente articulados, 
ressalta-se a necessidade de um ambiente institucional estruturado e indutor de governança e 
coordenação em seus vários segmentos. 

Diante dessas considerações no presente capítulo discutem-se os seguintes aspectos 
que orientam sua estruturação: os elementos básicos que integram a Economia dos Custos de 
Transação (ECT); os pressupostos teóricos relacionados ao padrão de concorrência; a 
coordenação e governança em cadeias produtivas e suas fontes.   

2. Teoria dos custos de transação: elementos teóricos analíticos fundamentais 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) apresenta elementos que integram o 
conjunto de fatores que dão sustentação teórica às configurações e comportamentos presentes 
nas cadeias produtivas. Estes comportamentos são influenciados pelas definições de 
estratégias e ações de seus integrantes, bem como de outras variáveis sistêmicas e da 
necessidade de redução de custos presentes nas transações. Este tratamento teórico parte de 
um conjunto de hipóteses que tornam os custos de transação significativos. Partindo do 
pressuposto de que há razões econômicas racionais para a organização das transações, e 
Williamson (1985), tomando como referência os estudos de Coase (1937) na busca de formas 
organizacionais de produção mais eficientes, observa que existem diferenças entre as 
transações, as quais explicam a existência de específicas estruturas de governança.  



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
3 

Essas diferenças são definidas como atributos das transações que são: freqüência, 
incerteza e especificidade do ativo. A ECT, conforme o autor, adota como referência em seus 
estudos o contractual man, enfocando, separadamente, dois elementos como influenciadores 
dos custos de transação, quais sejam: hipóteses comportamentais, associadas à racionalidade 
limitada e ao oportunismo dos agentes; os atributos das transações, influenciadores das 
estruturas de governança. 

Quanto aos aspectos comportamentais destaca-se: 
a) Racionalidade limitada 

Os custos de transação seriam fundamentados, inicialmente, no conceito da 
racionalidade limitada. Nesta forma de racionalidade, Williamson (1985) observa que os 
agentes têm intenção racional, mas agem de forma limitada. Isto se dá tanto em função da sua 
capacidade cognitiva limitada como pela impossibilidade de prever adequadamente eventos 
futuros. Pondé (1993) observa que a racionalidade limitada abrange não só os aspectos e 
condicionantes das condutas dos agentes diante das incertezas, mas também às limitações 
destes de acumular e processar informações e aquelas relativas à linguagem e transferência de 
informações. Assim, quanto maior a incerteza, maior o número de contingências futuras e, 
portanto, mais complexa a elaboração de contratos. A racionalidade limitada, complexidade e 
incerteza têm como conseqüência a assimetrias de informações, criando as condições 
adequadas para comportamentos oportunistas.  
b) Oportunismo 

O agente estabelece o auto-interesse como guia das ações. Refere-se, de forma geral, a 
uma incompleta ou distorcida distribuição de informação, especialmente em esforços 
calculados para enganar, deturpar, disfarçar, ou outra forma de confundir. O oportunismo 
associa-se às incertezas resultantes do comportamento de agentes individuais, sem as quais os 
custos de transação tenderiam a serem reduzidos (PONDÉ, 1993). 

Na definição da estrutura de governança apropriada para gerir as transações, os 
seguintes atributos são posicionados como influenciadores: 
a) Freqüência 

Refere-se ao número de vezes que os agentes realizam transações em determinado 
período. Pondé (1993, p. 38), observa que “[...] dificilmente será economicamente justificável 
desenvolver instituições sofisticadas para interações que só ocorram raramente, ou até mesmo 
uma única vez”. Condiciona-se, assim, a montagem de estruturas especializadas à 
regularidade das transações. Esta regularidade propicia que as partes adquiram conhecimento 
uma da outra, construindo reputação e reduzindo incertezas. Cria-se, desta forma, um ativo 
específico que gera, ainda, compromisso em torno de objetivos comuns. Assim, em transações 
recorrentes as partes podem desenvolver reputação, o que limita seus interesses em agir de 
modo oportunista e pode criar relação de confiança e cooperação, o que pode significar 
redução de custos de transações e a criação de vantagens competitivas. 
b) Incerteza 

Associa-se à incapacidade de se prevê adequadamente às condições futuras. Esse 
atributo está relacionado aos custos de se obter informações, bem como, ao desconhecimento 
e as variações dos elementos futuros relacionados às transações. Ou seja, dificuldades em 
formular previsões confiáveis, devido à racionalidade limitada, ao oportunismo e a 
instabilidade ambiental, levarão ao desenvolvimento de relações contratuais mais flexíveis e 
que permitam ajustes. Isto pode promover maior estabilidade às transações, minimizando 
possíveis custos decorrentes deste atributo.  
c) Especificidade de ativos 

Considerado por Williamson (1985) o atributo mais importante e o mais distinguível 
custo econômico das transações, a especificidade de ativos recebe na TCT uma caracterização 
precisa e mensurável que permite verificações empíricas e predições. O autor observa que os 
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ativos especializados não podem ser reempregados sem sacrifício do seu valor produtivo se os 
contratos tiverem que ser interrompidos. Neste sentido, para Pondé (1993, p. 39) a presença 
de ativos específicos “[...] faz com que a identidade dos participantes da transação, assim 
como a continuidade dos vínculos estabelecidos entre estes, ganhe a dimensão econômica 
fundamental – as interações entre os agentes deixam de ser impessoais e instantâneas, o que 
acarreta custos para geri-las e conservá-las”. Ainda segundo o autor, a realização de 
transações recorrentes que envolvam esses ativos estimulará o desenvolvimento de 
instituições que garantam sua continuidade. Nesse encadeamento, o estabelecimento de 
vínculos de reciprocidade, restrições contratuais às condutas e as iniciativas de integração ou 
quase integração, buscam muitas vezes, a geração de ganhos de eficiência e não práticas 
restritivas visando a criar barreiras à entrada e propiciar a obtenção de poder de mercado. 

Entretanto, quando (além da racionalidade limitada, complexidade, incerteza e 
oportunismo), o ativo objeto da transação apresentar significativo grau de especificidade, 
certamente os mercados irão apresentar problemas de funcionamento. Nesse contexto, as 
expectativas quanto às condições futuras do mercado e da conduta dos participantes geram 
incertezas e custos. Conforme Pondé (1993) a hipótese de Williamson, resume-se na 
proposição de que, na impossibilidade de prever as condições econômicas que se apresentarão 
no momento da transação, seus participantes tentam reduzir os impactos de alterações não 
previstas, construindo formas de interação que ordenem o processo adaptativo decorrente. 
Isso estabelece uma dinâmica na definição e caracterização dos atributos e comportamentos 
presentes na cadeia, que demandam ajustes na estrutura e forma de atuação dos segmentos 
para manter seu desempenho ou mesmo gerar capacidade competitiva.  

Williamson (1985) define, nesses termos, três estruturas de governança, quais sejam: 
mercado, hierarquia e formas híbridas. De acordo com Pondé (2000), essas estruturas 
correspondem a formas institucionais particulares, as quais diferem em termos de mecanismos 
de monitoramento, incentivo e controle de comportamentos, com capacidades diferenciadas 
em termos de flexibilidade e adaptabilidade (Figura 1). 

                Pressupostos Comportamentais + Atributos das Transações 

       Forma organizacional adequada para garantir a continuidade da transação 

 
MERCADO           Estrutura de Governança 
HÍBRIDA  
HIERARQUIA  

FIGURA 1 – Raciocínio subjacente à teoria dos custos de transações 

  

A organização da atividade econômica via mercado é considerada a mais eficiente 
quando os ativos específicos não estão presentes, em que as adaptações autônomas são 
suficientes. Neste caso, a transação se refere às relações descontínuas no tempo e impessoais 
entre agentes, estabelecendo-se, unicamente, pela transferência de propriedade de um bem ou 
serviço, em troca de uma determinada quantia em moeda, após uma negociação prévia de 
preço e das condições de pagamentos (PONDÉ, 2000). Caracterizam, dessa forma, uma 
relação de troca em que as vantagens de preço superam outros requisitos, como reciprocidade, 
estabelecendo referenciais de incentivos à realização da transação. 

A hierarquia (integração vertical) ocorre quando a especificidade dos ativos é tal que 
os riscos em não se realizar a transação superam os custos deste tipo de organização, criando 
uma dependência bilateral; neste contexto, as transações são freqüentes e a identidade das 
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partes importa. As hierarquias permitem, ainda, respostas rápidas às mudanças do ambiente, 
evitando comportamentos não convergentes e implementando correções de maneira mais 
eficaz, tendo em vista o sistema de controle vigente.  

Como forma híbrida podem ser classificadas aquelas estruturas que se situam entre os 
extremos do mercado e hierarquia, combinando seus elementos. Para Pondé (1993), a 
funcionalidade e justificativa para a emergência destes “mercados organizados” sustentam-se 
na possibilidade de atenuar os efeitos da incerteza comportamental, e de algumas 
desvantagens da integração vertical, como as distorções burocráticas e as perdas de economias 
de escala e escopo. Observa-se que, nessa forma, procura-se garantir os benefícios do 
controle, na presença de especificidades e incertezas, a um custo apropriado e, gerar 
possibilidades de incentivos ou estímulos por intermédio da continuidade da transação.  

A elevação da especificidade de ativos, por outro lado, exige, em contrapartida, mais 
controle sobre a transação, a fim de se evitar transtornos ou atitudes oportunistas. Desta 
forma, quanto maior a especificidade de ativos, mais se aproxima de estrutura de governança 
que tenda a hierarquia. Observa-se que, as transações sustentadas por ativos específicos 
exigem estrutura de governança especializada, em que, se a freqüência for recorrente, o 
contrato é relacional, tendendo a prevalecer a governança unificada. Nesse caso, a adaptação é 
feita de forma cooperativa ou por Fiat (poder por autoridade) no interior da própria 
organização (adaptação cooperativa). Na freqüência ocasional, o custo elevado tende à 
constituição de contrato de longo prazo, com salvaguardas, estabelecendo estrutura de 
governança de adaptação mista ou híbrida.  

Os diferentes arranjos como mercado, hierarquia, relações contratuais são as opções de 
governança que são disponibilizadas diante das características intrínsecas e extrínsecas de 
produtos e da cadeia. As transações via mercado são fundamentadas na lógica individual não 
cooperativa. A hierarquia internaliza as transações econômicas, tornando-as subordinadas. As 
“formas híbridas” (contratos de longo prazo) substituem a integração vertical, diante de 
especificidades de ativo e informação imperfeita, promovendo mecanismos de estímulo e 
controle de ações e de distribuição do risco do oportunismo. A busca de melhor coordenação 
das interações no ambiente produtivo, dessa forma, orienta a estruturação das formas 
institucionais, na busca de redução de custos e redução de incertezas, dentre outros. 
Considerando-se a interdependência entre os segmentos produtivos, as cadeias mais eficientes 
seriam aquelas que viabilizassem a melhor coordenação, transmitindo adequadamente as 
informações, estímulos e controle ao longo de seus segmentos (BRAGA; SAES, 1995). 

3. Padrão de concorrência em cadeias produtivas 

Os padrões concorrenciais correspondem, segundo Farina (1999, p.24) às “(...) regas 
do jogo competitivo”, sendo constituídos por fatores relacionados a preço, marca, qualidade, 
inovação, entre outros. Dessa forma, ações voltadas à busca de sustentação de padrão 
concorrencial no mercado, levam necessariamente à análise da diferença entre eficácia 
operacional e estratégia. Porter (1999a) abordando essa questão define a primeira como um 
melhor desempenho das atividades em relação aos rivais e a segunda como o fato de 
desempenhar atividades diferenciadas daquelas desempenhadas pelos rivais. Nesse sentido, o 
autor insere o conceito da fronteira da produtividade, definindo-a como as melhores práticas 
adotadas em um determinado momento. Assim, na medida em que a eficiência operacional 
aumenta, a empresa se movimenta em direção à fronteira, mostrando-se capaz de melhorar em 
diversas posições o seu desempenho. 

Em muitos casos, uma estratégia bem sucedida passa a servir como base para que a 
concorrência, bem como novos entrantes possam desenvolver suas estratégias de maneira 
semelhantes, ou ainda aprimoradas, levando a formação de grupos estratégicos. Porter 
(1999a) acrescenta que a fronteira da produtividade continuamente movimenta-se para fora, 
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fazendo com que as empresas, por meio da adoção de práticas como o benchmarking, 
concentrem-se numa espécie de convergência competitiva. Nessa, as organizações tornam-se 
cada vez mais semelhantes e homogêneas, o que pode resultar em uma competição 
fundamentada em preços estáticos ou declinantes, que podem ainda, influenciados por 
pressões de custos, comprometerem os avanços de longo prazo. 

Cabe observar que a formação de grupos e parcerias estratégicas poderia desenvolver a 
agregação de valor na busca de se acompanhar tal convergência. Tais parcerias apresentariam 
características sinérgicas entre os atores atuantes nas cadeias produtivas, manifestando-se de 
quatro maneiras: sinergia comercial; operacional; de investimento; de administração 
(ANSOFF, 1977). Desse modo, verifica-se que em qualquer uma dessas formas, os sujeitos 
estarão, de maneira estratégica, buscando o desenvolvimento competitivo. 

Cabe a menção ainda de que as articulações por meio da formação de clusters, 
influenciam a capacidade de competição na medida em que podem fortalecer a produtividade 
de uma determinada região. Isso se processa por intermédio do maior acesso a informações e 
tecnologia, possibilidade de redução com custos de aquisição e logística, melhor acesso à 
mão-de-obra capacitada, além de facilitar a coordenação e melhorar a confiança entre seus 
integrantes (PORTER, 1999b). Esse tipo de arranjo facilitaria a disseminação de práticas 
concorrências simétricas, adequadas à geração de vantagem competitiva pelos segmentos 
integrantes do cluster, estabelecendo padrões concorrenciais.    

Em suma, verifica-se que, sejam na forma de parcerias estratégicas, clusters, ou ainda 
outras formas de articulação, o ponto central para os integrantes da cadeia consiste na busca, 
desenvolvimento e manutenção da competitividade. Nesse aspecto, o padrão de concorrência 
caracteriza a adoção de estratégias competitivas ou conjunto de estratégias competitivas 
similares, por um grupo de empresa que concorrem em uma mesma cadeia produtiva, a partir 
ou não de verificação de sua eficácia, caracterizando um contexto de isomorfismo. Um dos 
fatores limitadores nessas articulações está, também, na possibilidade de geração de 
convergência competitiva ao invés de diferenciação, e conseqüente garantia de 
competitividade. 

Outro fator de destaque consiste na classificação dos critérios competitivos entre 
qualificadores e ganhadores de pedido (HILL, 1995). Os primeiros se baseiam numa espécie 
de patamar mínimo exigido pelo mercado, enquanto que nos segundos, os critérios devem 
oferecer desempenho melhor do que a concorrência de maneira a aumentar a competitividade. 
Da mesma forma, um padrão de concorrência estabelecido de maneira convergente, pode 
fazer com que os critérios de diferenciação, tornem-se qualificadores, inibindo dessa maneira, 
o ganho competitivo. Esse contexto permite a identificação de pelo menos dois padrões de 
concorrência vigentes no mercado: um formado por empresas que concorrem com critérios 
competitivos básicos; outro caracterizado pela existência de empresa ou empresas que adotam 
critérios além do básico que lhes permitem agregação de valor, pelo menos por determinado 
período. 

4. Governança e coordenação em cadeias produtivas 

Conforme Pondé (2000, p. 98), “[...] a coordenação é um processo adaptativo, gerado 
por mecanismos institucionais que produzem algum grau de ordem na interação entre os 
agentes”. Assim como, para Farina (1999, p. 32) “[...] quanto mais apropriada for a 
coordenação entre os componentes do sistema, menores serão os custos de cada um deles, 
mais rápida será a adaptação às modificações do ambiente e menos custosos serão os conflitos 
inerentes às relações de cliente e fornecedor”. No mesmo sentido Batalha e Silva (1999, 
p.260) afirmam que “A necessidade de dar respostas mais rápidas às oportunidades de 
negócios têm relação direta com a capacidade de coordenação entre as atividades de produção 
e de distribuição desenvolvidas pelas empresas ao longo de uma cadeia de produção”.    
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Neste sentido, governar a transação significa incentivar o comportamento desejado e 
conseguir monitorá-lo. Desta forma, a capacidade de implementar estratégias competitivas 
adequadas, depende de estruturas de governança apropriadas. A coordenação vertical 
estabelece as condições para desenvolvimento da competitividade, permitindo à empresa 
receber, processar, armazenar, difundir e utilizar informações de modo a definir estratégias, 
reagir a mudanças ou aproveitar oportunidades.  

Nessas condições, a capacidade de transformar ameaças em oportunidades depende de 
um sistema de coordenação capaz de transmitir informações, estímulos e controles ao longo 
da cadeia produtiva, para viabilizar a nova estratégia. Como esta coordenação está associada 
ao conjunto de estruturas de governança que interligam os segmentos componentes da cadeia, 
sua eficácia está associada às particularidades das transações que a estabelecem, e à 
adequação das combinações de diferentes arranjos em resposta à forma de interação entre os 
agentes (FARINA, 1997). 

A coordenação pode ser desempenhada, ainda, por diferentes tipos de organização, 
como o Estado, organizações corporativas e redes de cooperação, as quais representam 
diferentes sistemas de incentivos que governam as atividades dos agentes econômicos 
(FARINA, 1999). Inclui-se nessa condição a presença da empresa liderante como aquela que 
define precisamente como padrões específicos devem ser atingidos. Essa exige e, até mesmo, 
auxilia o desenvolvimento de processos específicos de produção e procedimentos para 
monitoramento.  

A coordenação via mercado resulta espontaneamente das adaptações e das condutas 
dos agentes na busca de lucro. Nas hierarquias, limitam os comportamentos dos agentes a 
partir de relações de autoridade e sistemas administrativos de monitoramento, incentivo e 
controle; na forma híbrida, esta se processa através de arranjos institucionais guiados por 
contratos de longo prazo apoiados em salvaguardas adicionais e um aparato para 
disponibilizar informações e resolver disputas (PONDÉ, 2000). O caráter dinâmico e a 
velocidade da inovação podem exercer influência sobre os determinantes das estruturas de 
governança, definindo para estas uma característica sujeita a mutação, em face da necessidade 
de adequação para manutenção de sua capacidade de transferir eficácia competitiva à cadeia.  

Ao se discutir a coordenação ou a governança em cadeias produtivas, entretanto, deve-
se considerar que essas não se definem, apenas, em simples relações de interesses, mas se 
estruturam amparadas em políticas públicas, em seus diversos níveis, e nas estratégias 
empresariais. Ao analisar o processo de reestruturação produtiva, Suzigan (1989) observou 
que as medidas adotadas pelos países desenvolvidos para reestruturar seu setor produtivo 
envolviam a consideração da natureza da política macroeconômica, o impacto dessas políticas 
no nível de emprego, as estratégias empresariais, e a incorporação tecnológica. Esses aspectos 
identificavam um papel orientador para cada influenciador, definindo caminhos a serem 
seguidos para o alcance de interesses específicos.  

Ao analisarmos a dinâmica organizacional e competitiva das cadeias produtivas 
considerando-se os pressupostos discutidos por três orientações, podem ser identificadas para 
explicar o comportamento das organizações: a econômica, relacionada às transações; a 
histórica, enfatizando a construção das relações de poder; a sociológica, destacando-se o 
processo de legitimidade, estabelecimentos de regras e normas para conduta. A perspectiva 
sociológica, por sua vez, oferece melhores condições para explicar os aspectos de 
coordenação e governança envolvidos nas relações intra e inter segmentos. Nessa perspectiva, 
considera-se as características reguladores, normativos e cultural-cognitivo, conforme Scott 
(2001). O contexto regulador é definido pelo estabelecimento de regras, leis e sanções 
legalmente estabelecidas. O aspecto normativo se caracteriza pela certificação e aceitação, ou 
legitimidade, originária, normalmente, do contexto regulador, envolvendo, entretato, valores e 
normas. No cultural-cognitivo, defini-se um ambiente de construção e sustentação, 
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fundamentado na interpretação e adequação de objetivos ao meio.   
Essas funções norteadoras, dessa forma, podem ser agregadas e discutidas no âmbito 

de algumas fontes originadoras como: a estrutura de governança; a ação da empresa liderante; 
as regulamentações; o paradigma tecnológico. A utilização dos termos, em que pese 
identificar simetrias ao tratar da unificação de interesses intra e inter-segmentos, pode 
apresentar diferentes conotações e características quando se trata da gestão das interações e 
relações de interdependência. Quando analisadas em âmbito vertical (na cadeia produtiva e 
sua estrutura vinculada), diferentes graus de interdependência e formas de relacionamentos 
podem ser identificados, demandando critério e adequação nos tratamentos.   

De acordo com Volkmann e Albert (2005, p. 1) enquanto a “[...] estrutura de 
governança descreve o poder de estabelecer regras para os membros de uma cadeia, a 
coordenação assegura a implementação e a aderência a essas regras”. Essas regras podem ser 
especificações, parâmetros logísticos ou padrões de processos. Isso permite, na visão dos 
autores, à estrutura institucional relacionada à cadeia de valor, interferir em sua governança e 
coordenação. 

Nota-se que ao adotar o termo governança, as relações sustentadas em formas 
unificadas ou mistas, por intermédio de contratos, considera relações de mando. Na hierarquia 
a governança caracteriza um sistema que estimula um comportamento cooperativo sustentado 
em poder de Fiat e, nos contratos, as partes definem exatamente as condições e compromissos 
a serem cumpridos, bem como formas de controle e incentivos, salvo em situações de formas 
fracas de controle que dificultam a estabilidade dos acordos. Isso ratifica o posicionamento de 
Farina (1999, p. 24) quando afirma: “Governar a transação significa incentivar o 
comportamento desejado e, ao mesmo, tempo, conseguir monitorá-lo”. Entretanto, tomando-
se como referência as colocações de Volkmann e Albert (2005) poderia se acrescentar que: 
governar a transação significa estabelecer comportamentos desejados e, conseguir efetivá-los 
a partir de um adequado processo de coordenação. 

O alinhamento de interesses, mesmo em relações extra-mercado, expressas na 
configuração da empresa liderante, define, no mesmo sentido, o caráter da governança. 
Humphrey e Schmitz (2001, p.2) observam que o conceito de governança define o fato de que 
algumas empresas, dentro das cadeias produtivas, estabelecem ou aplicam os parâmetros nas 
quais outras empresas devem operar (liderança de produtores ou compradores), definindo um 
caráter regulador. Conforme os autores, a “[...] governança pode ser exercida de diferentes 
maneiras, e diferentes partes da mesma cadeia podem ser governadas de diferentes maneiras”. 
Os parâmetros se traduzem em o que, como, quando e quanto ser produzido, definindo uma 
relação de poder, necessária a redução de riscos e construção de reputação. Ações normativas, 
entretanto, caracterizando busca de coordenação, pode contribuir para reduzir custos, ao 
eliminar procedimentos de controle, e ainda minimizar problemas de ampliação de capacidade 
e implementação de estratégias, relacionados à inércia de fornecedores pela existência de 
padrões e controles.  

Nota-se que a governança apresenta estreita relação e até se origina em estruturas de 
poder. Organismos públicos e privados podem estabelecer orientações, que se sustentam em 
objetivos específicos. Conclui-se, dessa forma, que o processo de governança necessita de 
objetivos claros que justifiquem sua existência e viabilizem sua aplicação. Esses objetivos 
devem ser identificados, traduzidos e aceitos pelos integrantes do sistema produtivo e 
transformados em ações por intermédios de uma adequada coordenação. As instituições e 
organismos públicos ao estabelecer suas diretrizes (políticas, normas operacionais e técnicas) 
podem visar a fomentar a capacidade competitiva de um segmentos ou cadeia específica, 
como também promover ajustes no sistema ou, ainda, apenas atender padrões adequados aos 
interesses públicos (coalizão externa). A governança associada às empresas privadas, por sua 
vez, esta associada, normalmente, a objetivos competitivos. Esses podem se relacionar à 
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viabilização de estratégias ou mesmo o fomento de eficácia operacional, como a obtenção de 
capacidade operacional e logística, associada a diversas especificidades. 

Nota-se, ainda, que a efetividade da coordenação guarda estreita relação às 
características do ambiente competitivo, notadamente, em aspectos de organização e 
concentração. Pode se afirmar que quanto maior a organização e capacidade de articulação ou 
concentração maior a capacidade de coordenação, e, por conseqüência maior exercício de 
poder e capacidade concorrencial. Nesse sentido, a capacidade de controle, típico da estrutura 
hierárquica, apesar de perder em incentivos, desfruta de grande capacidade de coordenação, 
ou seja, tende a aderir rapidamente aos determinantes de governança, sugerindo vantagem 
competitiva. 

Os determinantes tecnológicos, por usa vez, também podem ser representativos de 
governança e coordenação. Sua efetividade pode se relacionar, entretanto, à tolerância 
tecnológica apresentada. De acordo com Waack; Terreran (1998) em sistemas menos 
tolerantes há menor espaço para uso de tecnologias diferenciadas, sendo que todos os 
integrantes utilizam as mesmas tecnologias, em geral mais avançadas. Em sistemas muito 
tolerantes, por sua vez, observa-se a convivência de participantes com diferentes graus de 
sofisticação tecnológica. Dessa forma, sistemas menos tolerantes possuem um processo de 
governança tecnológica cuja estrutura pode se relaciona a um padrão de concorrência, 
responsável pelo processo de coordenação, demandando menos esforços para a aderência aos 
novos referenciais tecnológicos, definindo um caráter normativo. Já em sistemas mais 
tolerantes, a governança torna-se dependente de um processo de governança efetiva de 
fomentadores de forma a obter a maior aderência dos tomadores, o que implica em esforços 
para convencimento e ajustes, demanda ação reguladora. 

As ações de governança, conforme observado, apresentam estreita relação às 
estruturas de poder, e se identificam com o processo de formulação de regras, enquanto a 
coordenação se define pela capacidade de levar integrantes, segmentos ou mesmo sistemas a 
adoção ou cumprimentos de orientações que por força de lei, quer por necessidade 
competitiva. Dessa forma, estruturas de coordenação podem ser organizadas a partir de 
objetivos específicos e parametrizados por uma ou várias estruturas de governança. Distingue-
se, nesse sentido, estruturas de coordenação como cooperativas, associações, alianças, formas 
hierárquicas e híbridas sob orientação de regras emanadas de estruturas de governança, como 
organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais. 
5. Ambientes organizacional, institucional, tecnológico e competitivo que impactam 
nacadeia produtiva 

Para se estudar as cadeias produtivas (bem como os segmentos em seu interior) é 
importante considerar os ambientes econômicos internos e externos a essa, os quais têm 
significativos impactos em suas formas de governança e coordenação e, portanto, em seu 
desempenho competitivo. Assim, os ambientes Organizacional, Institucional, Tecnológico e 
Competitivo condicionam, no curto prazo, as estruturas de governança e as estratégias 
individuais, as quais determinam o desempenho em termos de sobrevivência e 
comportamento nos mercados. Assim como, no longo prazo, as estratégias individuais e 
coletivas (organizacionais) exercem influência sobre os espaços dos ambientes citados, 
alterando as estruturas de governança. 

Ao ambiente organizacional cabe a provisão de bens públicos e coletivos, cuja oferta 
adequada depende da ação do Estado ou de organizações de interesse privado (institutos de 
pesquisa, associações de produtores, sindicatos, etc), os quais podem ser fundamentais para a 
competitividade (FARINA, 1999), dentre os quais destacam: sistemas de informações sobre 
mercados, tendências de consumo, monitoramento de inovações e difusão de novas 
tecnologias, acompanhamento de ação estratégica de concorrentes de outras regiões ou paises, 
etc. Este ambiente integra, ainda, os responsáveis pela provisão de um conjunto de bens 
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públicos e privados, sobre os quais a empresa não tem, individualmente, controle, e que 
influenciam e condicionam as estratégias individuais, tais como: a dependência da infra-
estrutura para a logística de transporte; a necessidade de articulação de ações cooperativas 
entre rivais, fornecedores, distribuidores, institutos de pesquisa públicos e privados para a 
capacidade de ações estratégicas; instituições financeiras (FARINA, 1999; 1997). 

O ambiente institucional agrega os sistemas legais (leis, normas) importantes na 
solução de disputas, tradições e costumes, políticas macroeconômicas, tarifárias, tributárias, 
comerciais e setoriais adotadas pelo governo e por outros países, parceiros comerciais e 
concorrentes. Os processos de regulação ou desregulamentação setorial e de abertura 
comercial representam mudanças institucionais que aumentam a pressão competitiva e 
alteram as estratégias de crescimento e concorrência. Impactam, desta forma, diretamente 
sobre a organização dos sistemas produtivos.  

O ambiente tecnológico envolve o paradigma tecnológico vigente e a fase da 
trajetória tecnológica. Waack e Terreran (1998) observam que a boa performance dos 
sistemas produtivos está apoiada em sua capacidade de gerir o desenvolvimento tecnológico 
de cada um de seus elos, e no sistema como um todo, sendo a inovação de produtos e 
processos a chave para a obtenção e manutenção de competitividade. As pressões, nas 
diversas instâncias e níveis, influenciam a escalada tecnológica, a qual responde alterando o 
padrão tecnológico vigente ou até mesmo substituindo as tecnologias tradicionais, de forma a 
atender as demandas em curso. Os sistemas de informação tecnológica e de monitoramento de 
ofertas de tecnologia despontam, no sistema produtivo, como essenciais para identificação das 
diversas alternativas tecnológicas que surgem, e que provavelmente não são facilmente 
visíveis por terem suas performances inferiores à tecnologia em uso. 

Por sua vez, o ambiente competitivo se relaciona ao ambiente externo à firma, onde se 
situam seus rivais, clientes e fornecedores, sendo constituído pela estrutura de mercado 
relevante, envolvendo economias de escala e escopo, grau de diferenciação dos produtos, 
barreiras técnicas de entrada e saída e o grau de concentração. Envolve, ainda, os padrões de 
concorrência vigentes, as características de consumidores e clientes, os quais definem 
condições para segmentação de mercado e o ciclo de vida da indústria (FARINA, 1999). 
Nestes encontram-se regras que determinam as condições para que uma empresa possa 
competir em um determinado mercado, tais como: preço, marca, atributos de qualidade, 
inovação, dentre outros. O conjunto dessas variáveis, bem como sua hierarquia, define o 
padrão de concorrência. Estes padrões se alteram no tempo, como resposta a mudanças 
institucionais, tecnológicas, no próprio ambiente competitivo e nas estratégias individuais das 
empresas na busca de diferenciação, as quais, quando bem sucedidas, podem alterar o padrão 
de concorrência ao serem imitadas pelos concorrentes.  

Na definição das estratégias individuais envolvem-se as estratégias disponíveis para 
utilização pelas empresas particularmente, de preço e custo, diferenciação, inovação, 
crescimento interno e crescimento por aquisição. A efetividade dessas estratégias se traduz em 
desempenho econômico, considerado importante para a sobrevivência e crescimento das 
empresas. As estratégias presentes no sistema, os atributos presentes nas transações e os 
requisitos presentes nas relações sistêmicas conformam as estruturas de governança, cuja 
sincronia entre os elos da cadeia possibilita melhores condições competitivas. 

Nessa perspectiva teórico-analítica, criam-se condições para a análise de cadeia 
produtiva em cujo cerne se presa pela dinâmica das transações que ocorre entre os elos das 
atividades econômicas, evidenciando o enfoque de competitividade sistêmica (Figura 02). Tal 
tratamento permite que os condicionantes à obtenção de vantagens competitivas, possam ser 
melhores dimensionados e operacionalizados, dado às características transacionais e 
competitivas vigentes. A existência de interdependência entre os agentes pode determinar a 
configuração de estruturas orientadas por uma relação com forte apelo cooperativo, com isso 
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criando melhores condições para a obtenção de vantagens 
competitivas.

FIGURA 2 – Sistema agroindustrial e transações típicas 

Fonte: adaptado de Zylbersztajn (2000, p.14). 

5. Conclusões 

A análise de cadeia produtiva, fundamentada na Teoria dos Custos de Transação, e sob 
enfoque da competitividade sistêmica, permite que os condicionantes à obtenção de vantagens 
competitivas, possam ser melhor dimensionados e operacionalizados, dado às características 
transacionais e competitivas vigentes. A forte presença da exigência de ativos específicos, em 
sua base transacional, influencia a configuração de suas estruturas. Sua organização se 
processa, dessa forma, a partir da busca de maior capacidade adaptativa e possibilidades de 
redução dos custos de transação associados. Nesse caso, a interdependência entre os agentes 
para a obtenção de vantagens competitivas pode determinar a configuração de estruturas 
orientadas por uma relação com forte apelo cooperativo, definindo padrões de concorrências 
necessários ao seu desempenho. 

A presença de um ambiente institucional organizado, por sua vez, determina a 
capacidade de governança e coordenação favorável à competitividade. A ação reguladora de 
organismos e instituições pode orientar e determinar comportamentos necessários ao 
desempenho competitivo das cadeias, definindo em suas mínimas condições, geração de 
vantagem comparativa.  As orientações de coordenação, levando aderência e velocidade de 
resposta às demandas competitivas, podem propiciar a formação e desenvolvimento 
continuado de vantagens competitivas dinâmicas, ao definir um caráter normativo com 
capacidade para exercer influência nos comportamentos e respostas dos segmentos 
integrantes.  

Dessa forma, as ações de governança apropriadas, oriundas do ambiente institucional 
ou empresas, com características reguladoras, podem ser capazes de gerar capacidades ou 
fortalecer capacidades. A coordenação por sua vez, em seu cunho normativo, gera 
possibilidades de aderência e expansão desses padrões, viabilizando a formação de simetrias 
operacionais e competitivas em toda a cadeia. Dessa forma, a legitimidade ou aderência às 
ações de governança, possibilita a geração de vantagem competitiva sustentável, mesmo sob 
condições de isomorfismo, tendo em vista a possibilidade de formação de competências ou 
estabelecimento de ambientes de alta flexibilidade nos segmentos. 
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