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Resumo 
Este artigo discute os principais elementos considerados como norteadores no 
desenvolvimento de relacionamento entre cliente-fornecedor numa cadeia de suprimentos. 
Esses elementos são: tipo de produto comercializado e indiretamente a complexidade 
tecnológica envolvida em sua produção, e a estrutura de mercado presente nas negociações. 
Com esta pesquisa pode-se constatar que a decisão de relacionamento não é puramente 
racional, ou seja, a partir das informações de mercado não é suficiente optar por uma 
relação entre empresas, à questão de poder na cadeia é uma forte variável de decisão. A 
pesquisa é resultado de uma revisão da literatura e de um estudo de casos. O estudo vez uso 
do instrumento entrevista semi-estruturada junto aos gerentes de compras de duas 
montadoras que mantem relacionamento de longo prazo. 
Palavras-chaves: Cadeia de suprimentos; Desenvolvimento de relacionamento; Decisão não 
racional. 
 
 
1. Introdução 
 Uma tendência que vem sendo adotada por várias empresas ultimamente é de 
organizar a produção com foco nas atividades pertencentes a sua cadeia de valor, sendo as 
restantes delegadas a outras. Ou seja, as empresas investem recursos em seu core competence 
e as demais atividades são terceirizadas. Este modelo de organização da produção demanda 
capacitação para gestão da cadeia de suprimentos (GCS).  
 GCS é a integração de atividades associadas ao fluxo de materiais que permeiam 
desde o fornecedor de matérias-primas até o cliente final (QUINN, 1997). Nesta perspectiva, 
a lógica de funcionamento de uma cadeia de suprimentos (CS) pressupõe freqüentes 
comercializações de insumos entre os diversos participantes dela. Assim, saber que tipo de 
relacionamento adotar com cada empresa é importante.  
 Um desafio na GCS é coordenar os relacionamentos com fornecedores, de forma que 
se consiga entregar ao cliente final um produto com maior valor agregado (LAMBERT e 
COOPER, 2000). Uma maneira de auxiliar esta questão é usar os critérios de seleção de 
fontes de suprimentos para nortear o desenvolvimento do relacionamento entre membros da 
cadeia. Para Baily et al.(2000) esses critérios envolvem as variáveis de mercado do 
componente, à tecnologia incorporada neste componente e à contribuição/importância do 
componente no produto da empresa. 
 Este artigo discute os principais elementos apontados como norteadores no 
desenvolvimento de relacionamento entre cliente-fornecedor numa CS para responder a 
questão: Como se dá a decisão de desenvolver relacionamentos entre cliente-fornecedor 
numa CS? Como suporte a estas discussões, desenvolve-se uma breve revisão bibliográfica a 
sobre os itens: (a) categorização da relação cliente-fornecedor, (b) classificação de produtos e 
(c) estrutura de mercado. Este artigo esta estruturado de forma a apresentar na seção 2 a 
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revisão bibliográfica, na 3, o estudo de casos, na 4, os resultados da pesquisa e na 5, as 
principais conclusões. 
 
2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Categorização da relação cliente-fornecedor 
 A lógica da GCS imprime a ótica defendida por Prahalad e Hamel (1990), ou seja, as 
empresas devem enfatizar suas competências internas requerendo maior integração com 
fornecedores para suportar nas atividades não centrais. Em virtude disso, as empresas que 
seguem a filosofia da GCS vêem alterando a forma de envolvimento com os fornecedores, 
pois a intenção não é manter uma relação puramente comercial e sim desenvolver um 
relacionamento colaborativo a longo prazo (FURTADO, 2005). Nesse sentido, algumas 
propostas de categorizar a relação entre cliente-fornecedor são apresentadas pela literatura.  
 Dyer et al. (1998) tratam em seu paper das variações de relacionamentos entre 
empresas na forma de segmentação estratégica de fornecedores. Identificaram três tipos de 
segmentos de relacionamento com fornecedores: arm`s length, parcerias e quasi-market. O 
arm`s length é referido na literatura como modelo de mercado, pois é caracterizado pelos 
contratos de curto prazo ou pedido esporádicos, incitando a competição entre fornecedores. 
Parceria é definida por estes autores como o compromisso entre as empresas para um 
relacionamento de longo prazo que se baseia na confiança mútua e na definição clara de 
objetivos comuns tendo como conceitos fundamentais o compartilhamento de riscos e 
recompensas. Dyer et al. (1998) analisaram os regimes arm`s length e parceria na indústria 
automobilística americana, japonesa e coreana com o objetivo de verificar se na prática as 
empresas utilizam os conceitos de segmentação de fornecedores. A principal conclusão deles 
é que o cliente deve analisar e segmentar seus fornecedores em dois grupos: os que fornecem 
itens estratégicos e os que fornecem itens necessários, mas não estratégicos. Assim, a 
modalidade de relação quase-market é a indicada, pois se consegui uma relação de longo 
prazo com dois ou três fornecedores mantendo-os competindo entre si pelo estímulo de 
benchmarking de preço. Segundo Lambert e Cooper (2000) fornecedores estratégicos são 
aqueles cujas atividades agregam valor nos processos produtivos do produto de seu cliente, 
enquanto que os não estratégicos são fornecedores que provem recursos, conhecimento e 
ativos para fornecedores estratégicos. 
 Outra linha de categorização de relacionamentos é a proposta por Bensaou (1999). Ele 
identificou que o nível de investimento realizado pelas empresas para a construção de um 
relacionamento entre cliente e fornecedor possui correlação significativa com o perfil e com 
as práticas de gestão destas relações. Foram apresentados quatro tipos de relacionamentos 
baseados no tipo de investimento conforme Figura 1.  
 A caracterização destes perfis e de suas respectivas práticas gerenciais é: 
a) Transações de mercado – são realizadas para produtos padronizados, com tecnologia 
madura e onde há pouca inovação. O mercado é bastante competitivo, pois conta com muitos 
fornecedores e demanda estável.  As trocas de informações entre empresas é apenas o 
suficiente para estabelecer uma relação comercial, ou seja, informações transacionais. 
b) Comprador cativo – o produto é tecnicamente complexo, com poucas inovações e 
construído sob uma tecnologia madura. O mercado possui demanda estável com poucos 
fornecedores, porém estes detêm a propriedade tecnológica o que resulta num alto poder de 
barganha do fornecedor. Nesse sentido há um grande esforço do cliente em manter uma 
relação colaborativa com o fornecedor. 
c) Parcerias estratégicas – os produtos são baseados em tecnologias novas com alto grau de 
customização e integração de subsistemas e partes. O mercado é competitivo e concentrado, 
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com trocas freqüentes de competidores devido à ausência de um padrão dominante. Os 
fornecedores detêm a tecnologia e a competência em engenharia de inovação.   
d) Fornecedor Cativo – os produtos são altamente complexos com tecnologia inovadora 
desenvolvida pelo fornecedor. O mercado é instável com muitas trocas de fornecedores 
devido ao desenvolvimento freqüente de novas funcionalidades para os produtos. Como o 
investimento é grande por parte do fornecedor seu poder de barganha é reduzido em função da 
sua dependência do cliente. 

Investimentos do Cliente   
Comprador Parcerias 

Estratégicas Cativo Alto 

  
Transações 
de Mercado 

Fornecedor 
Cativo Baixo 

Baixo Alto

Investimentos do Fornecedor  
 
FIGURA 1: Perfis de relacionamento com base em investimento 
Fonte: Bensaou, 1999. 

 Pelos trabalhos expostos pode-se perceber que a categorização da relação cliente-
fornecedor está relacionada ao produto comercializado e conseqüentemente a tecnologia 
envolvida, e a relação de mercado presente. Em seguida, discute-se sobre classificação de 
produtos e estrutura de mercado. 
 
2.2 Classificação de tipo de produtos 
 Sysson (1992) apresenta uma classificação de produtos considerando a complexidade 
do material e a estrutura do mercado industrial, como a seguir apresentada: 
a) Itens Estratégicos – São produtos que demandam alta tecnologia para sua fabricação, às 
vezes ainda não difundida, podendo ser desenvolvida para uma necessidade específica do 
cliente. Representando por isso, elevado valor no produto final industrial. Existem poucos 
fornecedores disponíveis. Nessa situação, o departamento de compras deve atrair 
fornecedores a um relacionamento que garanta o suprimento a longo prazo. 
b) Itens de Estrangulamento – São componentes, cuja tecnologia de fabricação ainda não está 
amplamente difundida, existindo poucos fornecedores disponíveis e o poder de barganha do 
comprador é pequeno. A meta do departamento de compras é reduzir a dependência por estes 
itens, buscando ampliar a sua base de fornecedores. 
c) Itens não Críticos – São itens considerados commodities, ou seja, não possuem nenhuma 
diferenciação. São componentes que não requerem altos investimentos em ferramentas e 
equipamentos específicos, cuja tecnologia é madura e não afetam o desempenho e a segurança 
do produto final. Existem muitos fornecedores, facilitando a negociação, que é baseada no 
preço. 
d) Itens de Alavancagem – A característica destes itens é que há grande número de 
fornecedores disponíveis e o comprador possui alto poder de barganha. Assim, os esforços 



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

são para reduzir preços e exigir tratamento preferencial. Os fornecedores devem alinhar-se as 
necessidades do comprador, posicionando-se como parceiros. 
 Nesta mesma linha de classificação de produtos, Baily et al. (2000) propõe uma forma 
de avaliar os itens de compra, baseando-se em duas grandezas: (a) risco de suprimentos 
referente a disponibilidade, número de fornecedores, demanda competitiva, riscos de 
armazenagem e possibilidade de substituição e (b) impacto no lucro definido como volume 
comprado, percentual do custo total de compra e impacto na qualidade do produto ou no 
crescimento do negócio. 
 O correto reconhecimento do tipo de produto que está comercializando, fornece às 
empresas o conhecimento para diferenciar o relacionamento estabelecido com cada um de 
seus fornecedores.  
 
2.3 Estrutura de mercado 
 A forma como as empresas se organizam em seu nicho de mercado determinam os 
volumes de produção, os preços aplicados, padrões de concorrência e a dinâmica da 
comercialização do setor produtivo. Aspectos físicos e técnicos, como tecnologia, porte da 
indústria, tipo de produto e matérias-primas afetam a estrutura das empresas. O estudo das 
diferentes estruturas de mercado permite que se entenda que não há um padrão de 
concorrência único em cada setor, que a concorrência se altera ao longo do tempo. (VIAN et 
al., 2005). 
 A teoria neoclássica divide os mercados em concorrenciais (concorrência perfeita) e 
não concorrenciais (monopólio, concorrência monopolística e oligopólios). O que determina 
esta distinção é o grau do progresso técnico e a diversificação produtiva de cada setor 
industrial.  
 Abaixo segue a Tabela 1 com a síntese das principais características das estruturas de 
mercado.  

TABELA 1: Principais características das estruturas de mercado. 

Características/ 
determinantes 

Concorrência 
Perfeita 

Concorrência 
Monopolística 

Oligopólio Monopólio 

Número de 
empresas Muito alto Muito alto Poucas empresas Uma empresa 

Grau de 
diferenciação do 
produto Inexistente Baixa (via marca, 

embalagem etc) 

Normalmente alta 
(via tecnologia, 

funções, garantia 
etc) 

Muito alta 

Fixação de preços  Pelo mercado, pela 
relação entre oferta 

e demanda 

Fixado pela 
empresa com base 

no seu Mark up 

Fixado pela 
empresa com base 

no seu Mark up 

Fixado pela 
empresa com base 

no seu Mark up 
Barreiras à 
entrada de novas 
empresas 

Inexistentes Inexistentes ou 
muito baixas Altas Altas 

Fonte: adaptado de FERGUSON, et al. (1975). 

 Nos mercados que se aproximam da concorrência pura, a competição é baseada em 
preços e na redução de custos. Estes mercados se caracterizam por tecnologias maduras em 
que a curva de aprendizado já se encontra difundida, de forma que, mesmo as inovações 
incrementais, que podem gerar lucros extraordinários para empresas inovadoras do tipo “first 
mover”, só ocorrem por um curto espaço de tempo. Nessa estrutura, o bem estar dos 
consumidores é garantido pela livre iniciativa e concorrência entre empresas, pois estas não 
podem praticar preços abusivos. 
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 Em mercados não-competitivos, como a entrada de novos concorrentes é difícil, a 
lucratividade torna-se mais duradoura, o que evidencia que a competição empresarial não se 
dá via preço, mas sim por diferenciação de produto e pela redução de custos. Nessa estrutura, 
as empresas determinam que preço vai cobrar a partir de seus custos, desse modo, elas não 
estão sujeitas às variações de mercado.   
 Os oligopólios são formados por um pequeno número de grandes empresas que detêm 
grandes fatias de mercado, sendo possível à existência de um número variável de empresas 
médias e pequenas em alguns casos, denominada franja competitiva. Entre essas empresas de 
pequeno porte percebe-se comportamento competitivo. Desse modo, os efeitos de decisões 
das empresas (quanto a preços, níveis de produção, diferenciação de produtos, lançamento de 
novos produtos e adoção de progresso técnico) não podem ser desprezados pelos concorrentes 
individuais, sejam eles grandes ou pequenos (VIAN et al, 2005).  
 Do exposto, pode-se de maneira simplificada levantar algumas hipóteses: 
a) Considerando empresas fornecedoras em ambientes competitivos e compradores em 
ambiente monopolístico, não há motivos para supor esforços no sentido de uma GCS mais 
elaborada. A relação tende a ser puramente comercial dado o poder do comprador e a 
irrelevância do fornecedor. 
b) Considerando empresas fornecedoras em ambiente oligopolístico e compradores em 
ambiente monopolístico, temos uma relação de poder de difícil controle. A GCS será função 
da relação de dependência que pode se estabelecer entre as empresas. Maiores esforços serão 
percebidos no sentido de conferir maior legitimidade às relações comerciais, bem como a 
busca de contratos de longo prazo que as torne interdependentes. O mesmo se percebe para 
clientes e compradores em ambientes oligopolísticos. 
c) Para compradores e fornecedores em ambientes competitivos torna-se desnecessário a 
efetiva GCS. 
d) Para empresas compradoras e fornecedoras em ambientes de concorrência monopolística a 
GCS tende a ser mais bem elaborada, uma vez que a diferenciação de produto se torna 
fundamental para o desenvolvimento do produto final. Ressalta-se que a diferenciação de 
produtos pode ser alcançada de inúmeras formas, inclusive pela proximidade entre empresas. 
Mesmo sendo considerada baixa, a diferenciação de produto não é desprezível e por vezes 
pode ser decisiva para escolha de fornecedores. 
  
3. Estudo de Caso 

3.1 Método de pesquisa 
 A pesquisa realizada utilizou como método de pesquisa o estudo de caso. Esta escolha 
foi em virtude de se tratar de um estudo exploratório a fim de entender como se dá a decisão 
de desenvolver relacionamentos ente cliente-fornecedor numa CS. Por se tratar dois casos, 
não se pretende generalizações, apenas ilustrar um fenômeno (YIN, 1991).  
 A análise foi desenvolvida com base em pesquisas em literaturas nacionais e 
internacionais e com os dados coletados em entrevistas semi-estruturadas com gerentes de 
compras de duas montadoras, uma de componentes eletro-eletrônicos e a outra de 
eletrodomésticos, localizadas no Estado de São Paulo. As montadoras analisadas possuem um 
relacionamento de longo prazo cliente-fornecedor. A fornecedora é uma empresa de médio 
porte que monta chicotes elétricos e cabos de força para o seu cliente (uma empresa de grande 
porte do setor de eletrodomésticos). Dentre os questionamentos feitos em entrevista estão: (a) 
a identificação das classes de produtos comprados, (b) como é o relacionamento com os 
fornecedores de acordo com o tipo de produto comercializado com esses, (c) por que decidiu 
ter este tipo de relacionamento e (d) como é a estrutura de mercado envolvida na 
comercialização de cada classe de produto comprado.  
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3.2 Objeto de estudo 
 No estudo de casos foram analisadas duas empresas. A primeira, aqui denominada 
Beta, é uma companhia de médio porte que monta chicotes elétricos, cabos de força e placas 
eletrônicas. Ela possui como clientes empresas do setor automobilístico e do setor de 
eletrodomésticos. As principais matérias-primas que ela compra de seus fornecedores são 
materiais de cobre e de PVC, conectores plásticos e chips eletrônicos. O processo de 
montagem não usa equipamentos de alta tecnologia e algumas tarefas são predominantemente 
manuais. A outra empresa, aqui intitulada Alfa é do setor de eletrodomésticos. Ela é de grande 
porte e possui grande parcela do market share do mercado nacional do seu setor. A empresa 
Beta é sua fornecedora exclusiva de cabos de força e chicotes elétricos, sendo Alfa 
demandante de cerca de 50% de sua produção.  
 
4. Resultados  

4. 1 - Resultados para Beta 
 A empresa Beta possui três grupos de fornecedores: (a) fornecedores de commodities, 
selecionados via mercado; (b) fornecedores de produtos específicos, imposto pelo seu grande 
cliente e (c) fornecedores de pequeno e médio porte, desenvolvidos ao longo de sua trajetória 
de funcionamento. Cada grupo de fornecedor comercializa com Beta matérias-primas com 
características diferentes em termos de valor no produto final, complexidade de produção, 
estrutura de mercado envolvida e cooperação. A Tabela 2 apresenta um resumo dos principais 
pontos relativos a seus fornecedores. 
 
TABELA 2: Resumo dos principais pontos relativos aos fornecedores de Beta. 

Grupo de Fornecedor Commodities Imposto pelo Cliente Peq. e Médios 
Desenvolvidos 

Tipo de Material Não crítico (cobre e 
PVC) 

Estrangulamento 
(terminais, conectores e 

condutores) 

Alavancagem (terminais, 
conectores e condutores) 

Valor nos Produtos 
Finais 

32% 20% 16% 

Estrutura de Mercado 
Envolvida 

Oligopólio Oligopólio Concorrência 
Monopolística 

Tecnologia de Processo Sem complexidade, 
tecnologia madura 

Detém a tecnologia de 
produto e de processo 

para as inovações 
incrementais em produtos 

especificados por Alfa  

A tecnologia de processo 
é desenvolvida para 

atender as necessidades 
de Beta  

Cooperação/ Parceria Nenhuma Alguma forma de 
cooperação pode ocorre 

visando melhoria da 
qualidade do produto 

Relacionamento estreito 
com Beta, que lhe passa 
as exigências quanto aos 

produtos 
Fonte: Elaboração própria 

O grupo de fornecedor de commodities fornece cobre e PVC. Dada as características 
dessas matérias-primas, os fornecedores são em sua maioria grandes empresas, em virtude da 
necessidade de alta escala de produção para obtenção de custos de produção competitivos. 
Trata-se de grandes plantas industriais com elevado investimento inicial e fortes barreiras à 
entrada o que inviabiliza a participação de pequenos competidores nesse mercado. Estas 
características indicam um caso típico de oligopólio, e neste caso, um oligopólio mundial. 
Estes insumos apresentam grande participação dentre os custos totais com insumos, cerca de 
32% do valor final do produto. A empresa analisada possui atualmente três opções de 
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fornecedores commodities: dois no Brasil e um nos Estados Unidos. Considerando a 
importância destes materiais, em termos de valor, para a produção, a busca de uma relação 
mais próxima entre Beta e esses fornecedores poderia ser mais adequada, mesmo se tratando 
de itens sem muita diferenciação. No entanto, como o volume de compras de Beta é pouco 
representativo na carteira desses fornecedores, (em virtude da alta escala de produção) o 
relacionamento entre eles fica restrito a relações de mercado. O relacionamento distante 
ocorre principalmente em função do cenário de comercialização ser um oligopólio e o poder 
de barganha de Beta ser irrelevante. 
 Os outros principais materiais adquiridos são terminais, conectores e condutores. Os 
mesmos materiais são fornecidos por dois grupos de fornecedores diferentes, um, exigido pelo 
seu grande cliente (Alfa) – imposto pelo cliente - e o outro, desenvolvido por Beta.  
 O grupo de fornecedores imposto pelo cliente é composto por poucas e grandes 
empresas que fornecem a Beta insumos com especificações definidas por Alfa. O que se 
percebe é a existência de uma relação comercial compulsória de Beta com esses fornecedores 
e de uma de parceria estratégica entre Alfa e esses em virtude da compatibilidade de projeto 
de produto. Em virtude deste relacionamento, e também do tipo de produto, um item de 
estrangulamento, Beta mantem um relacionamento de comprador cativo com estes seus 
fornecedores, com laços mais próximos com esses, por exigência de seu maior cliente (Alfa). 
Isto se justifica pela afirmação de Lambert (2001), quem tem relação com o cliente final, no 
caso Alfa, domina a CS. 
 No outro grupo de fornecedores, Beta desenvolve pequenas e médias empresas para 
fornecimento de terminais, conectores e condutores. Estes materiais adquiridos junto a eles 
têm como destino clientes de médio porte. A estrutura de mercado envolvida nesta relação 
comercial é a concorrência monopolística, sendo o fator preço, juntamente com a 
diferenciação de produto, norteadores da decisão de compra. Esta situação faz com que Beta 
invista em parcerias estratégicas com a intenção de alinhar os objetivos de ambos, desta 
maneira os resultados esperados sugerem não apenas redução de preços, mas também 
diferenciais de mercado para ambos os membros.  
 Nos três casos apresentados pode-se perceber que de um lado a forma da estrutura de 
mercado é o que define a relação puramente comercial e nas outras, é à força da empresa 
dentro da CS. No caso da relação de Beta com fornecedor de commodities, a participação dela 
no mercado em relação a seus três fornecedores se aproxima muito mais de mercados 
concorrenciais que de estruturas concentradas, o que inviabiliza a existência de parcerias ou 
contratos de médio e longo prazos, o que coaduna com a hipótese da seção 2. Com relação aos 
dois outros grupos de fornecedores, tanto a exigência do cliente principal (Alfa), quanto os 
investimentos em desenvolvimento de fornecedores realizados por Beta implicam em maior 
facilidade para GCS.  
 
4. 2 - Resultados para Alfa 
 A empresa Alfa compra exclusivamente chicotes elétricos e cordões de força de Beta. 
Estes materiais não são de alta complexidade, no entanto, são componentes específicos a cada 
projeto de produto dela. Em função desta característica, Alfa tem um relacionamento 
extremamente colaborativo com Beta, as trocas de informações são inclusive ao nível 
estratégico. A conjuntura mercadológica deste contexto é de concorrência monopolística. A 
relação estabelecida entre Beta e Alfa é de parceria estratégica uma vez que a importância de 
Alfa enquanto cliente de Beta faz com que esta procure responder as demandas daquela. Este 
esforço de complementaridade entre estas duas empresas possui como principais resultados 
positivos: (a) Beta promove investimentos internamente para atendimento das demandas de 
Alfa, como desenvolvimento de produtos, investimentos em estoques, entregas JIT etc; (b) 
Alfa estabelece relações de confiança com Beta, o que em nível estratégico favorece ambas as 
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empresas; (c) as especificidades dos ativos de Beta fazem com que haja maior tendência de 
continuidade dos contratos e (d) outras externalidades positivas como know-how, formação de 
capital intelectual e conhecimentos tácitos. 
 O comportamento de Beta em relação a Alfa apresenta característica interessante no 
contexto de concorrência monopolística, já que a diferenciação de produto não se dá apenas 
em aspectos tangíveis da relação, mas principalmente em virtude do relacionamento 
desenvolvido. Estas características diminuem os padrões concorrenciais aos quais Beta estava 
exposta. Em outras palavras, a proximidade de relacionamento de Beta e Alfa fortalece 
posição competitiva de Beta e diferencia seu produto com relação aos de seus concorrentes 
diretos. 
 Em consonância com as hipóteses levantadas na seção 2 a GCS só é viável na relação 
entre Beta e Alfa porque Beta sai de uma posição de participante de um ambiente mais 
próximo de concorrência pura para um ambiente de concorrência monopolística. O que 
desloca a relação entre elas de uma relação monopólio – concorrência pura, no qual não 
haveria necessidade de GCS, para uma relação entre monopólio e concorrência monopolística. 
 
5. Conclusões 

Este trabalho buscou discutir alguns elementos que norteiam a decisão de desenvolver 
uma relação entre cliente-fornecedor numa CS e como esta decisão ocorre na prática. 

A GCS pressupõe o desenvolvimento de relacionamento entre as empresas 
participantes da cadeia. Alguns critérios de seleção de fornecedores são passíveis de nortear a 
decisão de relacionamento como, classificação dos tipos de produtos, complexidade 
tecnológica e estrutura de mercado envolvida. No entanto, em virtude da complexidade das 
relações existentes numa CS, a escolha não é tão racional quanto se possa imaginar. 

Uma idéia geral que se possa ter é que para produtos estratégicos, tenta-se estabelecer 
uma relação de parceria estratégica; para itens de estrangulamento, um relacionamento de 
comprador cativo é uma opção para tentar manter boas relações de disponibilidade de 
produto; quando se comercializa produtos sem diferenciação, ter um relacionamento de 
mercado é o suficiente, e para as transações com itens de alavancagem, busca-se um 
relacionamento de “ganha ganha” entre os parceiros. No entanto, escolher um tipo de 
relacionamento requer outras análises e não apenas a natureza do produto em transação ou a 
estrutura de mercado envolvida, o estudo de caso exemplificou este fato. A empresa Beta para 
seus produtos commodities gostaria de ter uma relação mais próxima com seus fornecedores 
em função da importância do produto, mesmo sendo um item não crítico, contudo isso não se 
mostra viável de acordo com os argumentos de mercado. Já a empresa Alfa mantém uma 
relação extremamente colaborativa com Beta, mesmo se tratando de um item não estratégico 
em seu sistema produtivo. Percebe-se um movimento de “descommoditização” da produção 
de Beta, no sentido em que investimentos não financeiros de Alfa colaboram para uma 
diferenciação de produto, gerando barreiras à entrada para outras empresas no ambiente 
competitivo de Beta. 
 Pode-se constatar que a força de uma empresa dentro da cadeia de suprimentos exerce 
influencia na formação de relacionamento. Alfa por estar mais próxima ao mercado coordena 
a relação entre seus fornecedores, impondo Beta comprar de certas empresas, pois essas têm 
tecnologia de processo e produto que auxiliam na inovação incremental de Alfa. Enquanto 
Beta, ao desenvolver fornecedores, exerce uma grande forca sob eles, como interferir em seus 
sistemas produtivos.  
 Na prática a decisão de desenvolver relações entre empresas numa CS não é 
puramente racional, pois as empresas, como Beta, enfrentam limitações no acúmulo, 
processamento e transmissão de informações, uma vez que elas estão subordinadas a força de 
uma empresa.  
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