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RESUMO 

 

 

As decisões estratégicas para a obtenção de melhores resultados nas empresas têm exigido o 

uso de instrumentos de gestão que permitam uma melhor análise do contexto da decisão. A 

pesquisa utilizou como instrumento de gestão de compras a análise do alinhamento entre as 

estruturas de governança e os atributos das transações. O ambiente onde se desenvolveu a 

pesquisa foi a cadeia produtiva do trigo no Brasil, mais precisamente nos elos da cadeia 

envolvidos com as transações para aquisição de farinha de trigo. O método de pesquisa 

utilizado foi um estudo de caso envolvendo uma grande empresa do segmento de alimentos 

no Brasil e seu principal insumo, a farinha de trigo. Os objetivos definidos para a pesquisa 

foram o de identificar as transações realizadas pela empresa para aquisição de farinha de 

trigo; analisar o alinhamento entre as estruturas de governança e os atributos destas 

transações; analisar se as transações impactavam os resultados da empresa exigindo com isto 

uma gestão com visão estratégica e analisar se estas transações geravam novos 

relacionamentos entre agentes configurando com isto um novo desenho para a cadeia 

produtiva do trigo no Brasil. A coleta de dados foi realizada durante o 2º semestre de 2009 

por meio de entrevistas e aplicação de questionário abordando os temas da pesquisa. Como 

resultados a pesquisa identificou quatro diferentes tipos de transações para aquisição de 

farinha de trigo e que estas transações podem impactar significativamente os resultados da 

empresa estudada; apresentou a análise do alinhamento entre as estruturas de governança e os 

atributos destas transações constatando que esta análise é um importante instrumento de 

gestão estratégica de compras e que as transações realizadas apontam novos relacionamentos 

e um novo desenho para a cadeia produtiva do trigo no Brasil.    

 

Palavras-chave: estrutura de governança das transações, gestão estratégica de compras, 

farinha de trigo 



ABSTRACT 

 

Strategic decisions for the results of the companies have demanded the use of management 

tools that allow a better analysis of the context of the decision. The research used as tool for 

management purchasing the analysis of alignment between governance structures and the 

attributes of transactions. The environment where the research was developed it was the 

production chain of wheat in Brazil, more precisely the parts of the chain involved in 

transactions for the purchase of wheat flour. The research method used was a case study 

involving the company and its main ingredient, the wheat flour. The goals set for the research 

were to identify the transactions realized by the company for the purchase of wheat flour; 

analyze the alignment between governance structures and the attributes of these transactions, 

analyze if the transactions have impacted the results of this company  demanding strategic 

management and consider if such transactions were generating new relationships between 

chain’s members and if these transactions  can define  a new design for the production chain 

of wheat in Brazil. Data collection was performed during the second half of 2009 through 

interviews and a questionnaire addressing the topics of research. As results, the research 

identified four different types of transactions for the purchase of wheat flour and that the 

transactions can impact the results of the company studied, presented an analysis of alignment 

between governance structures and the attributes of these transactions, that this analysis is an 

important strategic management tool purchases and, finally, that these transactions made 

indicate new relationships and a new design for the production chain of wheat in Brazil.  

 

Key words: governance structures of transactions, strategic management of purchasing, 

wheat flour 
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1. INTRODUÇÃO 

 

            Muitas foram as mudanças sociais, científicas e econômicas acontecidas no cenário 

internacional nestas últimas décadas. Isto gerou grandes mudanças no ambiente de negócios, 

uma vez que os mercados se tornaram muito mais competitivos e os consumidores muito mais 

exigentes.             

            Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), as estatísticas que detalham a natureza da 

economia global refletem a realidade de um ambiente hiper-competitivo entre as empresas e o 

desafio de cada empresa, dentro da sua individualidade, é analisar, com profundidade, os 

mercados em que compete e estabelecer uma visão estratégica para o negócio. 

            Esta visão estratégica do negócio faz com que nas atividades de gestão da empresa se 

pense e se aja de forma estratégica, com as decisões e as consequentes ações sendo analisadas 

não só sob a ótica do ambiente interno da empresa, mas também considerando toda a 

influência do ambiente externo no qual a empresa está inserida. 

            A empresa passa a ser competitiva de forma sustentável quando pensa e age de forma 

estratégica e quando isto se torna uma característica da sua cultura. Sobre isto Ansoff (1983) 

afirma que “a cultura estratégica é a propensão à ação estratégica”. Daí pode se extrair que o 

pensar e agir de forma estratégica é algo que deve ser incorporado à empresa e é o  principal 

fundamento de uma gestão estratégica. 

            Esta associação entre a competição agressiva dos mercados e a gestão estratégica dos 

negócios tem possibilitado o surgimento de  conceitos que tornam as práticas de gestão cada 

vez mais eficazes e seguras para os negócios. Um exemplo disto é a  utilização de 

instrumentos de gestão que incluam uma melhor análise do contexto das decisões. 

            É exatamente com esta perspectiva  que o tema desta pesquisa se desenvolve, ou seja, 

a utilização da análise do alinhamento entre as estruturas de governança e os atributos das 
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transações como um instrumento de gestão que considera todo o contexto decisório, com uma 

visão ampla e estratégica do ambiente das transações.  

            A decisão em um ambiente altamente competitivo está diretamente ligada ao 

posicionamento estratégico da empresa, sendo que este gera uma condição favorável para se 

estabelecer uma posição lucrativa e sustentável.  

          Um dos posicionamentos estratégicos mais comuns em mercados de grande competição 

é a liderança em custos. Uma das áreas mais importantes na formação do custo do produto nas 

empresas é a área de Compras e uma ação fundamental para redução de custos é a gestão, 

com visão estratégica, das transações para aquisição dos principais insumos utilizados no 

processo produtivo. 

            Segundo Green, Whitten e Inman (2008), em segmentos com alta competição no 

market share ações agressivas e estratégicas na cadeia de suprimentos têm impacto não só nos 

resultados da gestão logística como também em todo o resultado econômico-financeiro da 

empresa.  

            As operações de compras nas empresas, principalmente as transações para aquisição 

de insumos de produção, apresentam muitas oportunidades de novas fontes de fornecimento 

em decorrência da globalização, de novas formas de transações surgidas de prospecções com 

visão mais estratégica; do desenvolvimento de alianças entre compradores e fornecedores e da 

integração das cadeias produtivas. Em contra partida estas mesmas oportunidades geram 

riscos decorrentes da volatilidade dos ambientes econômicos, da menor previsibilidade nas 

demandas dos mercados, da complexidade nas cadeias logísticas expondo as empresas a 

maiores problemas como o da descontinuidade de fornecimento e impacto nos resultados 

econômico-financeiros das empresas (MITSUTANI, 2010).  

            Sobre riscos, pode-se dizer que há uma inerência ao risco em qualquer processo 

decisório dentro do ambiente de negócios, pois de forma mais intensa ou não as incertezas 
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sempre se fazem presentes.  Quando se trata de incertezas e riscos é fundamental que os 

mesmos sejam avaliados e considerados nas decisões da empresa, principalmente quanto ao 

impacto econômico-financeiro que os mesmos podem trazer ao negócio (FERMA, 2010).   

            As análises e decisões com visão mais estratégicas em Compras convergem 

principalmente para as transações realizadas. Desde a década de 30 se desenvolvem estudos 

que permitiram aprofundar o conhecimento sobre as transações realizadas pelas empresas, 

possibilitando com isto conhecer os diferentes atributos que as caracterizam, os diferentes 

comportamentos que se fazem presente na relação entre comprador e fornecedor e as 

diferentes estruturas de governança aplicadas às transações. Este conhecimento sobre as 

transações nas cadeias produtivas se deu graças ao desenvolvimento dos conceitos da Nova 

Economia Institucional e da Economia dos Custos de Transação, desenvolvidos dentre outros, 

mas principalmente pelo britânico Ronald Coase, ganhador do premio Nobel de Economia em 

1991; pelo americano Douglass North, ganhador do premio Nobel de Economia em 1993 e 

pelo também americano Oliver Williamson, ganhador do premio Nobel de Economia em 

2009. 

            Uma das áreas de economia onde os estudos e conceitos sobre transações mais se 

desenvolveu foi a do agronegócio, com suas cadeias produtivas agroalimentares. 

           O ambiente de negócio onde se desenvolve a pesquisa é a cadeia produtiva do trigo no 

Brasil, cadeia esta que devido aos processos de abertura econômica, desregulamentação do 

setor de trigo e implementação do Mercosul, acontecidos na década de 90, sofreu profundas 

mudanças que ainda hoje a impactam. 

            O cenário de mercado onde as indústrias de transformação da cadeia produtiva do 

trigo no Brasil, especialmente as indústrias de massas alimentícias e de biscoitos estão 

inseridas é o de bens de consumo alimentício, com características de produção e consumo 

massivo e de extrema competição. Isto exige destas indústrias uma necessidade cada vez mais 
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imperiosa e crescente de atuação na redução de seus custos de produção e na minimização dos 

riscos em suas operações.  

            Considerando a realidade de uma competição muito agressiva nos mercados das 

indústrias de transformação da cadeia produtiva do trigo no Brasil, especialmente as indústrias 

de massas alimentícias e de biscoitos; a necessidade de grandes esforços para redução de 

custos, principalmente dos insumos de produção  e a exigência de uma gestão de compras 

cada vez mais eficaz e segura torna-se interessante e justificável o que a pesquisa se propõe,  

ou seja, a utilização da análise do alinhamento entre as estruturas de governança e os atributos 

das transações para aquisição de farinha de trigo como instrumento de gestão estratégica de 

compras. 

            Para o desenvolvimento da pesquisa foi utilizado um estudo de caso, indicado por ser 

uma pesquisa com um propósito exploratório e com abordagem qualitativa e foi desenvolvido  

em uma grande empresa do segmento de alimentos no Brasil.  

 

1.1. AS PERGUNTAS A SEREM RESPONDIDAS PELA PESQUISA 

            Quando da elaboração de uma dissertação, Yin (2001) orienta que uma condição “sine 

qua non” é definir muito bem a metodologia de pesquisa que sustenta e direcione 

cientificamente o estudo. Um dos pontos fundamentais deste processo, segundo o autor, é a 

definição das questões que fundamentam a pesquisa. 

            A pesquisa pretende responder as seguintes perguntas sobre os temas apresentados: 

− As estruturas de governança estão alinhadas com os atributos das transações? 

− As transações para aquisição de farinha de trigo pela empresa estudada impactam os 

resultados da empresa exigindo com isto uma gestão de compras com visão estratégica? 

− Nas transações para aquisição de farinha de trigo realizadas pela empresa existem 

incertezas e riscos que possam impactar os resultados do negócio? 
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− A análise das estruturas de governança pode ser um importante instrumento de gestão 

estratégica nas transações para aquisição de farinha de trigo?  

− As transações para aquisição de farinha de trigo realizadas pela empresa geram novos 

relacionamentos entre agentes configurando com isto um novo desenho para a cadeia 

produtiva do trigo no Brasil? 

          A seguir são apresentados os objetivos da pesquisa. 

 

1.2. OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

                        

            A pesquisa tem como objetivo principal analisar o alinhamento entre as estruturas de 

governança e os atributos das transações para aquisição de farinha de trigo em uma 

importante empresa do segmento alimentício no Brasil.  

            E como objetivos secundários: 

− Identificar as transações realizadas pela empresa para aquisição de farinha de trigo;  

− Analisar se as transações impactam os resultados da empresa exigindo com isto uma gestão 

com visão estratégica; 

− Analisar se o alinhamento entre as estruturas de governança e os atributos das transações 

pode ser considerado um instrumento de gestão estratégica de compras; 

− Analisar se as transações realizadas pela empresa geram novos relacionamentos entre 

agentes configurando com isto um novo desenho para a cadeia produtiva do trigo no 

Brasil. 

            A seguir é apresentado o esquema geral que representa o desenvolvimento da 

dissertação. 
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1.3. ESQUEMA GERAL DA DISSERTAÇÃO 

 

          Visando o desenvolvimento da pesquisa e a apresentação da dissertação, a mesma foi 

dividida em capítulos, como a seguir: 

Capítulo 1. INTRODUÇÃO 

 

É apresentado o tema da pesquisa com a contextualização do problema estudado, as perguntas 

a serem respondidas e os objetivos pretendidos.  Também é apresentado o esquema geral da 

dissertação, com os capítulos que a compõem e com um breve comentário sobre eles.  

Capítulo 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

São apresentados os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa, ou seja, os conceitos de 

gestão estratégica, estratégia e vantagem competitiva, gestão estratégica de compras, 

incertezas e riscos nas transações e estrutura de governança das transações. 

Capítulo 3. CENÁRIO DE MERCADO ONDE SE DESENVOLVE A PESQUISA  

São apresentadas informações sobre o cenário onde se desenvolve a pesquisa, ou seja, as 

cadeias produtivas agroalimentares, a cadeia produtiva do trigo no Brasil, a indústria 

moageira, a indústria de massas e a indústria de biscoitos. Também são apresentadas 

informações relativas ao trigo e seu principal derivado, a farinha de trigo.  

Capítulo 4. MÉTODO DE PESQUISA 

É apresentado o método utilizado na pesquisa e as justificativas pela escolha.  

Capítulo 5. ESTUDO DE CASO 

São apresentadas as informações sobre a pesquisa desenvolvida, sobre a empresa estudada, o 

método utilizado, as informações sobre a coleta de dados, os resultados obtidos e a análise 

destes resultados. Nestes resultados se incluem o posicionamento estratégico da empresa 
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estudada nos mercados em que atua, a importância estratégica da farinha de trigo para a 

empresa e as incertezas e riscos das transações para aquisição da farinha de trigo. São 

apresentados ainda os diferentes tipos de transações para a aquisição deste insumo e 

principalmente a análise do alinhamento entre as estruturas de governança e os atributos das 

transações realizadas pela empresa para aquisição da farinha de trigo utilizada em seus 

processos produtivos. 

Capítulo 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

São apresentadas as considerações finais da pesquisa, relacionadas com as respostas e 

perguntas, bem como com os objetivos da pesquisa. 

 

            A seguir é apresentado o referencial teórico que dá sustentação à pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

            A seguir são apresentados os conceitos que fundamentam a pesquisa, não com uma 

abordagem que esgote o assunto, mas sim com ênfase nas partes que mais contribuam para o 

entendimento do tema da pesquisa. 

 

2.1. GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

            Muitas foram as mudanças sociais, científicas e econômicas acontecidas nos cenários 

nacional e internacional nestas últimas décadas. Isto possibilitou que os mercados 

consumidores tornaram-se mais exigentes e os mercados fornecedores mais competitivos. 

Nesta mesma intensidade foram desenvolvidos e apresentados muitos novos conceitos e 

métodos administrativos (ESTRADA; ALMEIDA, 2007). 

            Alguns destes conceitos quando da sua apresentação e utilização tiveram grande 

repercussão, com uma disseminação rápida nas empresas e até pareciam definitivos, mas com 

o passar do tempo perderam a importância e foram substituídos. 

            Uma das linhas conceituais que teve nas ultimas décadas grande importância no 

desenvolvimento dos negócios em ambientes altamente competitivos foi a relacionada às 

estratégias nos negócios. Dentre os estudos desenvolvidos destacam-se principalmente os de 

Igor Ansoff considerado o precursor da gestão estratégica e os de Michael Porter, o mais 

influente dos estudiosos sobre estratégia em negócios. 

            Apesar do grande sucesso dos conceitos desenvolvidos por Ansoff e Porter, comenta 

Aktoulf (2002) que com o passar dos anos também estes conceitos passaram a receber críticas 

e sofrer desgastes, mas é inegável que estes pesquisadores deixaram um legado que parece 
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sim ser definitivo, ou seja, o de um comportamento que está presente em todas as decisões e 

ações das empresas de sucesso, o do pensar e agir de forma estratégica. 

            Esta forma de pensar, a do pensamento estratégico, tornou-se essencial para uma 

gestão eficaz por considerar além os aspectos relativos ao ambiente interno e externo à 

organização também e  principalmente os impactos que as decisões podem gerar em seus 

resultados.  

            Ansoff (1983) afirma que “a cultura estratégica é a propensão à ação estratégica”. Daí 

pode se extrair que o pensamento estratégico é a base de sustentação da gestão estratégica nas 

empresas. O tema gestão estratégica tem uma abordagem bastante ampla, uma vez que é 

originado de uma evolução de conceitos sobre planejamento nas empresas.  

            Nesta pesquisa a abordagem utilizada para gestão estratégica está mais relacionada à 

cultura, ao comportamento e a forma gestão que leva a se analisar as decisões e conseqüentes 

ações com uma visão estratégica.  

            Amoroso (2007) cita que um importante ensinamento de Igor Ansoff é que, quando da 

análise não estratégica, as situações são consideradas de forma mais linear e estática, não 

sendo capaz de responder às incertezas e às turbulências do ambiente de negócios.  Para lidar 

com a estratégia no contexto de incertezas e turbulências, Ansoff sugere que se devem 

considerar duas análises que se complementam, uma com um horizonte de mais longo prazo, 

normalmente orientada pelo planejamento estratégico e outra no tempo real do problema, ou 

seja, analisando a decisão e a ação estratégica a partir dos sinais, fracos ou fortes emitidos 

pela situação analisada, bem como estar preparado para gerir situações de surpresas que 

possam ocorrer.  

            Ainda segundo Amoroso (2007), associado ao pensar e agir estrategicamente está a 

consciência estratégica dos gestores. Esta consciência é proveniente das suas competências e 

habilidades, ou seja, da visão de negócios, da percepção sobre o posicionamento competitivo, 
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da qualidade do raciocínio analítico e abstrato, da capacidade de síntese e assertividade e de 

uma liderança responsável e ética.  

            Duas destas competências e habilidades têm papéis importantes no contexto da 

pesquisa e necessitam aprofundamento. Sobre visão de negócios o autor entende como a 

competência e a habilidade para enxergar tendências e padrões de comportamento do mercado 

e interpretar as turbulências e incertezas do ambiente, correlacionando tudo isso com o 

contexto específico da empresa. Diz que isto implica conhecer os fatores de risco do negócio. 

Esta competência pressupõe também o conhecimento das regras de funcionamento das 

operações da empresa, o contexto do segmento do mercado que estão inserido, as regras 

praticadas pelo segmento e a capacidade de comparar as práticas adotadas pela empresa e pelo 

segmento, extraindo o que de melhor se tem em cada uma delas. 

            Sobre a percepção do posicionamento competitivo, significa a capacidade de 

compreender a posição competitiva da empresa em relação aos demais concorrente do 

mercado, bem como conhecer como os fornecedores e parceiros estratégicos se posicionam. 

           Ao conceito de gestão estratégica utilizado nesta pesquisa, conceito este mais voltado 

ao enfoque do pensar e agir estrategicamente, se somam os conceitos de estratégia e vantagem 

competitiva, que se justifica pela alta competitividade do segmento onde a empresa estudada 

atua e pela necessidade da mesma se posicionar estrategicamente. 

 

2.2. ESTRATÉGIA E VANTAGEM COMPETITIVA 

 

            A história recente das grandes alterações econômicas do mundo globalizado só tem 

reforçado que as empresas estão inseridas em ambientes dinâmicos e incertos. Este 

incremento da complexidade estrutural exige das empresas uma grande capacidade de 
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desenvolver e implantar estratégias que gerem condições de superar a crescente 

competitividade dos mercados e a obtenção dos seus resultados econômico-financeiros.           

            Michael Porter, pesquisador americano, consultor e professor da Harvard Business 

School desenvolveu importantes conceitos sobre estratégias competitivas publicados em seu 

livro “Competitive Strategy” de 1980 e que se tornaram os mais difundidos e aplicados pelas 

organizações e nações até os dias de hoje. Após esta primeira publicação Porter foi autor de 

outros dois importantes livros sobre o tema, ou seja, “Competitive Advantage”, publicado em 

1985 e “Competitive Advantage of Nations”, publicado em 1990.  

            Muitas são as definições de estratégias, mas duas delas mostram a essência das 

estratégias em negócios. Michel (1990) define estratégias como decisões sobre quais os 

recursos devem ser adquiridos e utilizados para que se possa aproveitar as melhores 

oportunidades para o negócio e minimizar os fatores que colocam em risco a obtenção dos 

resultados desejados.  Wright, Kroll e Parnell (2007) definem estratégias como planos de 

gestão para se obter resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da empresa. 

            Nas decadas que antecederam os estudos sobre estratégias nos negócios a  visão que 

imperava era voltada para o interior das organizações e a partir dos anos 50 estas passaram a 

se preocupar com o ambiente externo onde se desenvolviam seus negócios e ficou mais 

evidente que a produtividade sózinha não significava mais o sucesso de uma organização, mas 

apenas se ela poderia ou não atender a demanda do mercado (ANSOFF, 1981).                             

            Porter (1986) difundiu muitos conceitos sobre o tema estratégia competitiva, mas dois 

deles são essenciais, ou seja, o conceito das cinco forças competitivas e o das estratégias 

competitivas genéricas.  

            Para ao autor estas cinco forças competitivas determinam o nível de competitividade 

dentro de um mercado e afirma que “a meta da estratégia competitiva para uma unidade de 

negócios em um setor é encontrar uma posição no setor onde a empresa possa se defender 
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melhor dessas forças competitivas ou influenciá-las a seu favor". As cinco forças competitivas 

definidas por Porter estão apresentadas na Figura 1. 

 

                             Figura 1: As cinco forças competitivas. Fonte: Porter (1986) 

            A seguir são apresentadas as cinco forças competitivas definidas por Porter (1986): 

 Força competitiva: A Ameaça de Novos Entrantes 

             Segundo Porter a força competitiva “Ameaça de Novos Entrantes” trata da facilidade 

ou dificuldade que um novo concorrente pode entrar e participar do mercado. Quanto mais 

difícil for a entrada de novos entrantes no mercado, menor será a competitividade e maior 

tenderá a ser os resultados econômicos financeiros das empresas participantes.   

 Força competitiva: A Ameaça de Produtos Substitutos 

            Porter quando aborda esta força enfatiza o grau de facilidade que os concorrentes 

teriam para oferecer produtos substitutos e com atributos mais interessantes ao consumidor. 

Enfatiza ainda que os produtos substitutos tornam-se particularmente uma ameaça não apenas 

quando oferecem uma fonte alternativa para o comprador, mas também quando proporcionam 

uma melhoria significativa na relação de preço e desempenho no processo produtivo. 

 Força competitiva: O Poder de Barganha dos Fornecedores 
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            Esta força significa para Porter situações que deixam uma empresa cujos produtos 

necessitam de insumos ou serviços que são exclusividades de alguns fornecedores na 

dependência destes, sob a imposição de condições comerciais e de entrega. Quanto maior a 

dependência da empresa pelos insumos ou serviços, quanto mais a sua especificidade e quanto 

mais concentrado for o mercado fornecedor, maior será a força de negociação dos 

fornecedores. 

 Força competitiva: O Poder de Barganha dos Clientes 

            Esta força é definida pelo autor como uma das que mais pressiona uma empresa na sua 

atuação no mercado, pois quando os clientes da empresa têm grande poder para submeter suas 

condições de compra, menor serão os resultados econômicos financeiros desta empresa. Outra 

situação gerada pelo poder de negociação dos clientes é a substituição do fornecedor, 

principalmente se forem produtos mais comoditizados e sem uma marca muito forte e pela 

qual não há grande fidelização dos consumidores. Quanto menor for a margem de lucro da 

empresa compradora com o produto adquirido, maior será a tendência de a mesma buscar 

alternativas para redução dos custos de aquisição.  

 Força competitiva: Rivalidade entre Concorrentes 

            Para o autor a grande força competitiva entre concorrentes é definida pelo nível e 

intensidade da competitividade pela disputa do mercado. O autor ainda afirma que quanto 

maior o numero de empresas competindo com um nível de recursos semelhantes maior será a 

competitividade entre as empresas. Diz ainda que as empresas que competem devem procurar 

algum diferencial competitivo que a faça vitoriosa neste embate. Afirma também que o 

diferencial de custo é uma alternativa muito importante, principalmente aos relacionados às 

transações para aquisição de insumos. 

            Um outro conceito desenvolvido por Porter (1996) e fundamental para 

entendimento das estratégias em negócios e o da vantagem competitiva. A vantagem 
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competitiva surge fundamentalmente do valor que uma determinada empresa consegue 

criar para seu produto e que é superior ao apresentado pelos seus concorrentes. Este valor 

dever ser algo que seja bem percebido e reconhecido pelo cliente.  

            Esta vantagem competitiva segundo o autor pode ser conseguida através do menor 

custo de produção, resultando a oferta ao mercado de um produto com um valor superior 

por apresentar características percebidas idênticas aos da concorrência, mas por um preço 

mais baixo ou, alternativamente, da oferta de um produto com o mesmo preço, mas com 

benefícios superiores aos da concorrência.  

            Porter (1996) diz ainda que basicamente existem dois tipos de vantagem 

competitiva, a gerada pela liderança no custo e pela diferenciação, que somado ao 

tamanho do mercado alvo definem os diferentes tipos de estratégias. Portanto a empresa 

define a vantagem competitiva com que quer se posicionar no mercado e a partir desta 

define sua estratégia competitiva.  

            Estas vantagens competitivas e a correlação com o mercado são apresentadas no 

Quadro 1.  

  

 
Liderança em Custo 
 

 
Diferenciação 

                       
                       
    Foco no  
    custo 

 
 
          Foco na 
          diferenciação 

VANTAGEM COMPETITIVA 
Produtos com 
custo atrativo 

Produtos com apelo 
mercadológico 
diferente  

Mercado 
amplo  

Mercado 
restrito 

A 
 
 
L 
 
 
V 
 
 
O 

       Enfoque 

             Quadro 1: Vantagem Competitiva (Porter, 1996) 
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                        Para Porter (1996) as estratégias competitivas genéricas podem ser definidas 

como: 

 Estratégia competitiva: Liderança em Custos 

            Esta estratégia, aplicada à mercados de grande amplitude , possibilita segundo o autor 

que a empresa se defenda contra a agressividade mercadológica dos concorrentes, pois seus 

custos mais baixos permitem que tenha poder de reação e condições superiores aos seus 

concorrentes para enfrentar uma disputa, principalmente quando os concorrentes necessitem 

aplicar muitos esforços para tentar conquistar o mercado. Diz ainda que uma estratégia de 

baixo custo comparado com os concorrentes é uma importante arma contra o poder de compra 

de seus clientes, pois estes podem exercer este poder de compras somente até reduzir os 

preços ao limite da concorrência e neste caso os resultados da empresa, pelo custo menor, são 

maiores que os da concorrência. Nesta mesma linha o autor diz que a estratégia em liderança 

em custos é uma arma também contra o poder dos fornecedores, pois os maiores resultados 

proporcionados pelo baixo custo geram normalmente uma participação maior no mercado e 

um conseqüente maior volume de insumos adquiridos. Isto posiciona a empresa em uma 

situação de maior força na negociação com os fornecedores. Diz ainda que a estratégia 

impede a entrada e permanência de concorrentes no mercado, uma vez que os produtos 

oferecidos pelos concorrentes só podem continuar ocasionando a perda do mercado e 

conseqüentes perdas de resultados de lucratividade até um determinado limite, uma vez que 

este limite é definido pelos custos mais elevados dos concorrentes. 

 Estratégia Competitiva: Diferenciação 

            A estratégia competitiva de diferenciação, aplicada a mercados amplos, está associada 

segundo Porter (1996) a características muito particulares do produto que fazem com que o 

valor percebido pelo cliente ou consumidor seja maior do que os produtos oferecidos pela 

concorrência. A diferença pode ser devido a atributos de qualidade do produto, a um 
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diferencial tecnológico atrativo, a uma novidade no mercado por se tratar de uma inovação, a 

uma durabilidade maior, a uma permanente disponibilidade de peças para substituições e por 

uma rede de assistência técnica diferenciada. 

            A estratégia de diferenciação apresenta alguns trade-offs em relação ao custo. Há uma 

maior necessidade de investir em pesquisa do que as empresas que optam pela estratégia da 

liderança em custos. Quem opta pela estratégia da diferenciação tem que ter melhores projetos 

de produtos, necessita normalmente utilizar insumos de melhor qualidade, sendo estes muitas 

vezes com um custo mais alto.  Têm que investir mais na prestação de serviço e atendimento 

ao cliente. 

 Estratégia Competitiva: Enfoque 

            Enquanto as estratégias de liderança em custo e diferenciação têm objetivo de atingir o 

mercado como um todo, Porter (1996) afirma que a estratégia do enfoque também se apóia 

em custos e diferenciação, somente que para um mercado alvo limitado onde a empresa 

concentrará todos os seus esforços mercadológicos. Uma vez definido o mercado alvo a 

empresa tentará se sobressair em liderança de baixo custo ou com alguma diferenciação no 

produto e principalmente em serviço.        

            Quando se analisam as estratégias visando à vantagem competitiva em um negócio 

muitas vezes se depara com situações onde claramente se necessitam aplicar ações comuns à 

estratégia em liderança em custos para parte do portfolio de produtos e ações de diferenciação 

para outra parte. Para Barney e Hesterly (2008) esta situação de se ter a liderança em custo e a 

de diferenciação convivendo simultaneamente é possível desde que a empresa se posicione 

inicialmente com os atributos de diferenciação, como por exemplo, o de qualidade superior e 

depois passe a buscar liderança em custo através de negociações com seus fornecedores de 

insumos.  
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2.3. GESTÃO ESTRATÉGICA DE COMPRAS 

 

            Uma das principais ações para a estratégia em liderança em custos é a gestão 

estratégica das transações de aquisição dos insumos, pois estas afetam significativamente os 

custos de produção e consequentemente os resultados do negócio. Isto é confirmado por Carr 

e Pearson (1999) quando comentam que a importância de uma gestão estratégica de compras 

esta relacionada ao fato dela ser responsável em grande parte das empresas por mais da 

metade do custo de produção. 

            Sobre a importância da gestão estratégica de Compras, Cooper e Ellram (1993) 

comentam que a função de Compras assumiu um papel estratégico e central, com a crescente 

importância da gestão da cadeia de suprimentos, emergindo de uma função obscura para uma 

parceria estratégica de negócios.  Ellram e Carr (1994) comentam que a função compras tem 

um papel fundamental no sucesso da estratégia coorporativa .  

            Quando se analisam as recomendações para uma gestão estratégica de compras 

encontram-se obviamente as relacionadas aos aspectos básicos a qualquer transação 

comercial, ou seja, o preço, as especificações técnicas de qualidade, as condições de 

pagamento, o prazo de entrega, o custo logístico e os impostos. Outras recomendações 

também importantes se destacam, como as que citam Carr e Pearson (1999), a que a análise 

sob uma ótica estratégica deve reconhecer se a decisão e as ações de compras são apropriadas 

e seguras e que as compras devem ser analisadas também sob os conceitos ECT – Economia 

dos Custos de Transações, ou seja, a análise dos atributos da transação, o custo relacionado à 

gestão da transação e sua melhor forma de governança. A análise da estrutura de governança 

da transação indica a melhor opção entre uma compra no mercado spot ou de fornecimento de 

longo prazo com relação contratual ou uma integração vertical. Sobre custos da transação os 

autores citam que neste caso não são os custos dos ativos em si, mas os custos envolvidos na 
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preparação antes das transações, da própria realização das transações, dos custos de contratos, 

dos custos jurídicos e dos potenciais custos relacionados aos riscos gerados pelas incertezas 

do ambiente das transações. 

            Estes transações para aquisição de insumos que necessitam de uma gestão com visão 

estratégica são denominadas compras estratégicas. Segundo o International Federation of 

Purchasing and Supply Management (IFPSM, 2007 apud Silva, 2007) as compras estratégicas 

em verdade fazem parte de um movimento estratégico maior na área de Suprimentos, pois 

contempla não só estas compras, mas também todas as atividades ligadas à cadeia de 

suprimentos e logística da empresa. 

               Para Neves e Hamacher (2004) define-se compra estratégica como um processo que 

engloba desde a prospecção e desenvolvimento das fontes potenciais de fornecimento, 

seguida da avaliação do produto a ser adquirido e das condições comerciais propostas, das 

negociações e contratação de fornecedores e finalmente um permanente esforço de gestão 

destas relações e destas transações, inclusive a mitigação dos seus riscos, visando o aumento 

da competitividade da empresa. 

             Sob um olhar mais estratégico Axelsson, Rozemeijer e Wynstra (2005) definem três 

importantes posicionamentos que tornam a função Compras uma função estratégica para o 

negócio, ou seja: 

− Minimização dos custos de produção através de menor preço de compras, menor custo de 

transação, menor risco de insucesso na transação, etc. 

− Otimização dos ativos da empresa através da integração vertical na produção de insumos, 

terceirização da produção, estoques, etc. 

− Geração de Valor através de incremento na qualidade dos insumos utilizados, na 

apresentação de alternativas de insumos e processos inovadores, etc. 
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             Para Axelsson, Rozemeijer e Wynstra (2005), na média, a proporção da participação do 

custo de materiais no valor das vendas em uma empresa do setor de manufatura tem uma 

representação em torno de 50 a 70%.  

            Dentro do conjunto de atividades e comportamentos ligados à função Compras o 

relacionamento entre empresas compradoras e fornecedoras e a gestão deste relacionamento 

são fundamentais para o sucesso e segurança das transações, principalmente para os 

relacionamentos e transações de longo prazo e para as alianças estratégicas (MONCZKA; 

TRENT; HANDFIELD, 1998). 

            Estas transações e alianças de longo prazo normalmente permitem a obtenção de 

melhores resultados nos preços dos insumos e serviços adquiridos, uma melhor qualidade dos 

mesmos e menores riscos nestas transações, gerando com isto redução dos custos operacionais 

e maior competitividade das empresas.            

            Fica claro que é muito importante que haja uma gestão estratégica para as transações 

de compras e que esta visão esteja alinhada ao posicionamento estratégico coorporativo. Com 

isto se espera que as transações realizadas contribuam com o esforço de maior 

competitividade em custos realizados pela empresa, bem como com a minimização dos riscos 

gerados pelas incertezas do ambiente do negócio.  

 

2.4. INCERTEZAS E RISCOS NAS TRANSAÇÕES  

 

            No ambiente empresarial, principalmente após o surgimento de modelos de gestão que 

consideram os conceitos de governança coorporativa, as questões relacionadas às incertezas e 

riscos nas decisões e ações passaram a ter mais importância para os negócios. 

           Na abordagem do tema sobre riscos é importante considerar algumas das definições, 

como a de Harland, Brenchleyb e Walker (2003) que diz que um risco é uma situação onde há 
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a chance de perigo, dano, perda ou qualquer outra conseqüência indesejada. Já Norrman e 

Jansson (2004) dizem que o “risco é a chance, em termos quantitativos, que algum dano 

ocorra. Portanto, combina uma medida probabilística de ocorrência dos eventos primários 

com uma medida das conseqüências desses eventos”.  

            A questão das incertezas e riscos está presente em todas as decisões e ações da 

empresa, de forma clara nas decisões e ações de compras.    

            A possibilidade de riscos nas decisões e ações de compras como em toda a empresa é 

fruto da ambiguidade encontrada no exercício da gestão dos negócios. Em Compras esta 

ambigüidade, segundo Mitsutani (2010), se faz presente de forma clara, pois por um lado 

existem grandes oportunidades para o desenvolvimento de novas fontes de fornecimento, 

fruto da globalização, das aberturas comerciais e desregulamentações surgidas nas últimas 

décadas e mesmo oportunidades decorrentes da integração das cadeias produtivas entre as 

empresas. Por outro lado estas mesmas oportunidades exigem tratamento assertivo, caso 

contrário gera grandes riscos para os negócios. Estes riscos estão segundo o autor estão 

relacionados com a dificuldade crescente de se ter previsibilidade nas demandas de mercado, 

com a complexidade das cadeias logísticas que expõe as empresas ao desabastecimento e ao 

risco de descontinuidade dos processos produtivos e da presença dos produtos no mercado. 

            Este entendimento das incertezas e riscos em gestão de Compras apresenta uma visão 

mais tradicional e uma mais estratégica. Com uma visão de análise de risco mais tradicional, 

Harland, Brenchleyb e Walker (2008) e Jansson e Norrman (2004) entendem os riscos em 

compras somente como conseqüências negativas à ocorrência de eventos incertos, 

principalmente os riscos de origem intrínseca à natureza das transações e das operações, como 

os problemas de produção, de qualidade e de logística. Desta forma a gestão de risco em 

compras está associada às ações para se evitar interrupções de fornecimento e 

desabastecimento por meio do fortalecimento da cadeia de suprimento, tornando-a mais 
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robusta e flexível para superar os riscos.  

            Já uma visão de análise de riscos em Compras mais estratégica e complementar à 

tradicional é dada por McCormack e Trkman (2009) que consideram também os aspectos do 

ambiente da negociação, ou seja, um ambiente mais amplo do que o ambiente restrito à cadeia 

de suprimentos. 

            Para analisar o ambiente da negociação os autores utilizam os conceitos de dois tipos 

de incertezas que geram riscos em Compras: 

− Incertezas Endógenas: são as incertezas inerentes à cadeia de suprimentos e à função 

Compras. Estas incertezas na sua maioria estão associadas à dinâmica do mercado gerando 

instabilidades para as transações, incertezas ligadas ao desempenho operacional e à saúde 

financeira do fornecedor e as mudanças geradas pela introdução de inovações tecnológicas; 

− Incertezas Exógenas: são as incertezas do ambiente macro, do ambiente exterior à cadeia 

de suprimentos. Como exemplo as incertezas geradas por instabilidade econômica do país 

ou dos países com que se relaciona, por fortes e abruptas variações de taxa de câmbio, taxa 

de juros, greves, problemas climáticos, fortes variações de preços do commodity no 

mercado internacional, etc.  

            Os autores ainda apresentam na Figura 2 uma síntese destes dois tipos de incertezas. 

 



 35

 

             Figura 2: Incertezas Endógenas e Exógenas. Adaptado pelo autor.  
                                    Fonte: McCormack; Trkman (2009).   
 
 
            McCormack e Trkman (2009) com esta definição de incertezas e riscos indicam que 

há necessidade quando da análise dos riscos fazê-la com mais profundidade, incluindo a 

análise do macro ambiente onde se realizam as transações de compras considerando a relação 

entre a o nível de incertezas possível com a capacidade do fornecedor reagir positivamente a 

elas, mantendo seus compromissos de fornecimento, como os prazos de entrega, os preços de 

venda, a qualidade dos produtos e os volumes encomendados. 

            Desta forma a análise das incertezas e riscos nas transações constituem um importante 

papel da gestão estratégica em Compras. 
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2.5. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA DAS TRANSAÇÕES  

 

             A transação é a principal forma com que no ambiente de negócios as empresas se 

relacionam e efetivam uma negociação. A transação ocorre dentro de uma ordem que tenta 

equilibrar os meios e os fins na qual se estabelece. Esta ordem é a estrutura de governança e 

nada mais é que um conjunto de regras inter-relacionadas capazes de garantir a integridade da 

transação. (WILLIAMSON, 1996 apud ZYLBERSTAJN; NEVES, 2000). 

            Os conceitos de estrutura de governança das transações fazem parte de uma linha de 

pensamento econômico denominada Economia dos Custos de Transação. 

            Há mais de cinco décadas alguns questionamentos já desafiavam a forma 

conservadora com que o pensamento científico interpretava os fenômenos econômicos. Dois 

dos questionamentos mais importantes foram as razões para a existência das firmas e a lógica 

da sua organização. 

            Ronald H. Coase, autor do artigo “The nature of the firm”, publicado em 1937, que se 

tornou referência de um novo conceito, foi precursor da Nova Economia Institucional 

desenvolvendo uma teoria realista e tratável sobre firmas, que contribuiu para a mudança da 

forma de pensar sobre a organização econômica (WILLIAMSON; WINTER, 1993). 

           Após Coase, outros importantes pesquisadores contribuíram na busca destas respostas 

e na construção destes novos conceitos econômicos, como Oliver Williamson com seu livro 

“The economic institutions of capitalism”, publicado em 1985 e Douglass North com o livro 

“Institutions, institutional change and economic performance” publicado em 1990. Com estes 

trabalhos, de forma mais clara do que vinha ocorrendo com outros autores que reconheciam 

como relevante o papel das instituições no modelo econômico, Williamson e North 

estabelecem a convergência entre a teoria econômica e o institucionalismo. Daí a 

denominação de Nova Economia Institucional. 
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            A Nova Economia Institucional pode ser considerada como uma linha do pensamento 

econômico que considerou parte dos paradigmas clássicos da moderna organização industrial 

e expandiu o conhecimento em direção ao estudo do ambiente institucional e das variáveis 

transacionais que caracterizam a organização das firmas e dos mercados (Joskow, 1995).     

            Segundo Zylbersztajn (1995) já há décadas os estudos do desenvolvimento das 

ciências econômicas consideraram relevantes às instituições nos seus modelos para explicar o 

funcionamento da economia. Diz ainda o autor que apesar desta consideração ter ficado à 

margem da teoria da economia neoclássica, influenciou muito a teoria das organizações e 

como estas se relacionam com o ambiente.  

          Para todos estes pesquisadores o questionamento chave era sobre um paradigma da 

economia neoclássica, ou seja, que o único e perfeito coordenador das transações efetivadas 

pelas firmas era o mercado, o preço.  

          Dos questionamentos de Coase e dos aprofundamentos de Williamson e North, dentre 

outros, surgem os conceitos de atributos das transações, formas e estruturas de governança, 

instrumentos contratuais, mensuração dos custos de transação e coordenação dentro do 

ambiente de transações, que formaram uma vertente de análise denominada E.C.T. - 

Economia dos Custos de Transação. 

            O modelo de análise nesta vertente é micro analítico, ou seja, aplica-se a cada 

transação individualmente. Outro entendimento é que as transações além do valor intrínseco 

do ativo transacionado, as mesmas apresentam custos e riscos relacionados com a própria 

transação, que muitas vezes não são considerados nas análises das empresas. Estes custos são 

os de elaboração e negociação dos contratos, de mensuração e fiscalização de direitos de 

propriedade, do monitoramento do desempenho, da organização de atividades, das 

adaptações, das incertezas, das demandas judiciais, etc.  
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            Para minimizar os custos e os riscos é muito importante o acerto na escolha da 

estrutura de governança adequada para a transação. A conseqüência de uma escolha 

inadequada é a oneração do custo do ativo transacionado por despesas judiciais para solução 

de litígios na transação ou a interrupção das operações industriais por desabastecimento do 

ativo e conseqüente reflexo financeiro negativo à empresa. 

             

2.5.1. Atributos das Transações  

 

            Segundo Williamson (1985) as estruturas de governança das transações estão 

estreitamente ligas aos atributos das transações, que são definidos como: 

− Freqüência da transação: que indica a freqüência com que cada tipo de transação ocorre 

dentro de um período de tempo; 

− Incerteza da transação: refere-se à possibilidade de ocorrência de situações não previstas 

que podem afetar a transação. Podem ser situações imprevistas ligadas ao risco de não 

fornecimento e conseqüente desabastecimento, à qualidade do ativo, a majoração 

inesperada de preços no mercado, de custos logísticos, de mudança dos hábitos e 

preferências dos consumidores, da entrada de produtos substitutos, de exigências legais, 

etc.; 

− Especificidade dos ativos: refere-se a situações muito particulares sobre o produto 

transacionado ou sobre as condições para a transação. Segundo Williamson (1991) as 

especificidades dos ativos podem ser distinguidas em seis tipos, dos quais se destacam a 

especificidade dos ativos físicos, ou seja, o quanto o objeto da transação tem ou não de 

aplicação restrita ou de uso específico a uma determinada atividade; qual o grau de 

dificuldade para o ativo ser encontrado no mercado; qual o grau de dificuldade para 

recolocação do ativo no mercado em caso de quebra de contrato de fornecimento e o 
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quanto os ativos requerem de equipamentos e recursos técnicos especializados não comuns 

ao mercado, que possam gerar dificuldades em caso de interrupção do fornecimento. 

 

2.5.2. Comportamento dos Agentes nas Transações 

 

            Num outro aspecto de análise, Williamson (1985) estabelece a importância do 

comportamento dos agentes que participam da transação para a definição da mais apropriada 

estrutura de governança, classificando estes comportamentos como: 

− Racionalidade Limitada: indica o grau de limitações e conhecimentos dos agentes das 

transações para a tomada de decisão. Williamson cita Simon (1961) para definir a 

racionalidade limitada. Herbert A. Simon foi um dos primeiros pesquisadores a reconhecer 

nos processos administrativos as características de processos de decisão.  Simon vê o 

homem como um agente econômico que age de forma racional e consciente, mas é 

submetido a grande quantidade de escolhas e decisões e possui um número limitado de 

informações e de capacidades para lidar com elas. Diz ainda que é impossível que o 

indivíduo conheça todas as alternativas de que dispõe quando da tomada de decisão; 

− Oportunismo nas transações: caracterizado pelo grau de risco dos agentes participantes da 

transação agirem de forma proposital, única e exclusivamente com seus interesses. Com o 

comportamento oportunista um dos agentes pode gerar a assimetria de informações, 

através da omissão das mesmas visando sua utilização de forma exclusiva ou através da 

divulgação de forma incompleta ou distorcida das informações visando enganar, disfarçar 

ou confundir. 

            A seguir são apresentados os principais conceitos que  dão suporte a esta pesquisa, ou 

seja, os conceitos de estrutura de governança de transações. 

 



 40

2.5.3. Estruturas de Governança das Transações  

 

            A Economia dos Custos de Transação sustenta que as transações, que diferem em seus 

atributos, estão alinhadas com as estruturas de governança, que diferem em seus custos e 

competências (WILLIAMSON, 1991).  

            Segundo Zylbersztajn (1995),  as estruturas de governança de transações são induzidas 

por uma lógica que relaciona os conceitos da Economia dos Custos de Transação, conforme a 

Figura 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 3: Indução à estrutura de governança. Adaptado pelo autor. Fonte: Zylbersztajn (1995)   

             

            Baseados em estudos de Williamson (1985 e 1991), Brickley,  Smith e Zimmerman 

(1997) apud Zylbersztajn e Neves (2000) e Zylbersztajn (1995) as estruturas de governança 

das transações podem ser definidas como abaixo. 

 Estrutura de Governança de Mercado 

            A estrutura de governança de mercado está relacionada com as transações que 

implicam em menor nível de controle e maior nível de incentivo às mudanças, pois se 

transaciona diretamente com o mercado e sob o foco do melhor preço. 
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            Os atributos das transações nesta estrutura de governança são definidos como: 

− Especificidade dos ativos: ativos físicos com baixa especificidade. Ativos podem ser 

adquiridos ou vendidos sem restrições de mercado; 

− Freqüência das transações: Freqüência ocasional ou recorrente (repetitiva); 

− Incerteza na transação: A incerteza nas transações não é relevante para a estrutura de 

governança de mercado, uma vez que não havendo especificidade nos ativos não há 

dificuldades para superar a incerteza. 

            Esta estrutura de governança indica os seguintes comportamentos dos agentes:  

− Racionalidade limitada: Ativos sem especificidade e de operação tipo spot, não geram 

assimetria no nível de conhecimento e poder de decisão dos agentes das transações; 

− Oportunismo: Tendência de não existir lacunas para oportunismo. 

            A relação contratual esperada nesta estrutura de governança de mercado é de: 

− Acordos verbais e informais ou Contrato clássico: Normalmente são transações sem uma 

efetiva relação contratual formal, uma vez que os agentes se sentem seguros para utilizar 

acordos verbais e informais, mas também pode se estabelecer uma relação contratual, 

utilizando-se o contrato clássico de curto prazo. Este tipo de contrato se aplica nas 

operações que representam o ideal da economia, ou seja, as operações baseadas 

unicamente no mercado, com forte viés monetário, de preço. A identidade e o 

relacionamento dos agentes são irrelevantes. Os agentes da transação não têm qualquer 

relação de dependência entre si, sendo que cada um pode tomar suas decisões sem consulta 

ou interferência do outro. 

            Quanto à forma de exercer a governança das transações nesta estrutura espera-se: 

− Governança de mercado: É utilizada para governar as transações com atributos de baixa 

especificidade, sem relevância para a freqüência e a incerteza nas transações. Esta forma 

de governança se alinha com a dinâmica do mercado, de forte viés de preço, tipo spot. 
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 Estrutura de Governança Hierárquica 

            A estrutura de governança hierárquica diz respeito às transações que ocorrem sob a 

mesma ordem jurídica e mesma propriedade e, portanto sujeito aos controles administrativos 

onde há ordem e graduação de autoridade. O processo pelo qual etapas tecnologicamente 

distintas e seqüenciais reúnem-se em uma hierarquia é denominado integração vertical 

(WILLIAMSON, 1996). No caso da estrutura de governança hierárquica, ao invés de 

transacionar a aquisição de um insumo opta por produzi-la. 

            Os atributos das transações nesta estrutura de governança são definidos como: 

− Especificidade dos ativos: Na estrutura de governança hierárquica os ativos têm alta e 

médio-alta especificidade. São grandes as barreiras para se encontrar fornecedores no 

mercado para os ativos com este elevado grau de especificidade. Isto pode ser devido a 

particularidades restritivas do próprio ativo físico, das exigências de qualidade ou mesmo 

da complexidade do processo produtivo. Como os ativos não podem ser encontrados com 

facilidade no mercado, a ocorrência de interrupções de fornecimento pelo agente vendedor 

trará enorme dificuldade ou prejuízo ao agente comprador. Por isto na estrutura de 

governança hierárquica há a decisão de produzir internamente os ativos, quer dentro da 

mesma unidade de negócio ou em unidades de negócios diferentes da mesma organização; 

− Freqüência das transações: Freqüência recorrente, repetitiva. A freqüência de transações é 

elevada, um fornecimento contínuo dos ativos; 

− Incerteza na transação: O grau de incerteza nas transações na estrutura de governança 

hierárquica é alto e médio-alto. Esta incerteza está ligada à alta especificidade dos ativos e 

aos riscos e conseqüentes problemas e prejuízos decorrentes da interrupção do seu 

fornecimento. A opção de produzir internamente (integração vertical) visa não conviver 

com nenhum grau de incerteza e risco. Um nível alto de incerteza nas transações associado 

a uma especificidade alta dos ativos exige uma estrutura de governança hierárquica, com 
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integração vertical. Para um nível médio de incerteza nas transações associado à 

especificidade média ou alta dos ativos pode se tornar interessante também à integração 

vertical. 

            Esta estrutura de governança indica os seguintes comportamentos dos agentes: 

− Racionalidade limitada: Devido à média e alta especificidade dos ativos, quando decidido 

por produzir internamente na empresa, as relações e transações são internas entre 

departamentos ou unidades de negócio e naturalmente haverá compartilhamento das 

informações e decisões; 

− Oportunismo: Na integração vertical não há sentido para o oportunismo, pois as relações 

são internas à empresa. O que pode existir são conflitos de interesses entre as pessoas 

envolvidas nas transações internas, entre resultados de departamentos ou unidades de 

negócio que podem acarretar conflitos, mas não se caracterizando como atitudes 

oportunistas. 

            A relação contratual esperada nesta estrutura de governança hierárquica é de: 

− Relação Contratual (Contratos internos com característica relacional, bilateral): na 

integração vertical as relações são entre departamentos ou unidades de negócio dentro de 

uma mesma organização e muitas vezes não se exige e se estabelece uma rígida e formal 

relação contratual. Mas podem ser utilizados contratos relacionais, na forma bilateral para 

condução e solução de conflitos. Este contrato prevê possibilidades do surgimento de 

situações perturbadoras não previstas na relação contratual interna e que exigirão 

adaptações pelas partes envolvidas, de forma compartilhada.  

          Quanto à forma de exercer a governança das transações nesta estrutura espera-se:  

− Governança Hierárquica (Integração vertical): esta forma de governança é aplicada em 

transações realizadas internamente dentro de um mesmo ambiente coorporativo. Na 
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integração vertical a governança é realizada somente sob o foco dos interesses da empresa, 

sem a necessidade de consultar, completar ou rever acordos entre empresas.  

 Estrutura de Governança Híbrida 

            A estrutura de governança hierárquica diz respeito às transações que ocorrem sob a 

condução de contratos, sendo este um acordo entre as partes da transação que pode ser 

formalizado ou não, onde ocorre troca de direitos de propriedade (WILLIAMSON, 1985). 

            Os atributos das transações nesta estrutura de governança são definidos como: 

− Especificidade dos ativos: na estrutura de governança híbrida os ativos têm média e alta 

especificidade. Há alguma dificuldade para se desenvolver novos fornecedores para os 

ativos. Neste caso em havendo a ocorrência de interrupções de fornecimento pelo agente 

vendedor poderá também haver transtornos para o agente comprador manter em operação 

seus processos produtivos e sua estratégia competitiva;  

− Freqüência das transações: freqüência ocasional ou freqüência recorrente. Se a freqüência é 

ocasional e a especificidade dos ativos é média ou mesmo alta a forma de governança na 

estrutura híbrida é trilateral. Se a freqüência é recorrente, repetitiva e a especificidade é 

média a forma de governança é bilateral; 

− Incerteza na transação: para qualquer grau de incerteza, ou seja, alto, médio ou baixo há 

indicação para a estrutura de governança híbrida. Mas a incerteza sozinha não define esta 

estrutura e sim associada à especificidade dos ativos. Um grau baixo de incerteza nas 

transações associado à especificidade média ou alta dos ativos determina uma estrutura de 

governança híbrida. Um grau médio e alto de incerteza nas transações associado a uma 

especificidade média dos ativos indica a utilização de estrutura de governança tanto híbrida 

como hierárquica. Isto também é valido para um grau médio de incerteza nas transações 

associado a uma especificidade alta. 

            Esta estrutura de governança indica os seguintes comportamentos dos agentes: 
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− Racionalidade limitada: pode haver assimetria no grau de conhecimento e poder de decisão 

dos agentes das transações; 

− Oportunismo: a possibilidade da assimetria de informações e conhecimentos é um fato 

gerador de lacunas de oportunismo.   

            A relação contratual esperada nesta estrutura de governança híbrida é de: 

− Contrato neoclássico ou Contrato relacional: o contrato neoclássico é utilizado na estrutura 

de governança híbrida quando a freqüência das transações é ocasional. No contrato 

neoclássico a relação entre os agentes é trilateral, pois prevê a arbitragem de um mediador 

em caso de litígios insuperáveis pelos próprios agentes. Geralmente são contratos de longo 

prazo e a identidade e o relacionamento dos agentes são relevantes. O contrato neoclássico 

contempla possibilidades do surgimento de situações perturbadoras não previstas na 

relação contratual e que exigirão adaptações por ambos os agentes, de forma 

compartilhada. Prevê uma zona de tolerância para desalinhamentos que serão absorvidos 

pelas partes. No contrato neoclássico, em caso de necessidades de adaptações, a referência 

maior sempre será o contrato original. Uma derivação do contrato neoclássico e também 

utilizado na estrutura de governança híbrida é o denominado contrato relacional. Sua 

utilização ocorre quando a freqüência das transações é recorrente, freqüente. A 

diferenciação deste contrato para o neoclássico é que a relação entre os agentes é bilateral, 

não estando previsto a interferência de um mediador em caso de litígios. Em caso de 

necessidade de adaptações no contrato, a partir do momento que as adaptações são 

efetivadas, esta versão do contrato passar a referência e não mais o contrato original. 

            Quanto à forma de exercer a governança das transações nesta estrutura espera-se: 

− Governança Trilateral: esta forma de governança considera que há uma elasticidade 

contratual e que os agentes estão dispostos a encontrar de forma compartilhada as soluções 

para os conflitos que surgem durante a existência do contrato. Em caso de situações ou 
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litígios não solucionados pelos próprios agentes, há a interferência de um mediador ou 

mesmo há demandas judiciais. A relação contratual é de um contrato neoclássico. Esta 

forma de governança se aplica às transações que associam uma freqüência ocasional, 

ativos de especificidade média ou alta e para qualquer nível de incerteza; 

− Governança Bilateral: esta forma de governança é semelhante a trilateral, mas não tem a 

participação de um mediador na existência de conflitos. Nestes casos a solução será sempre 

encontrada pelos próprios agentes, uma vez que a base desta forma de governança é o 

grande relacionamento e a total confiança entre eles. Daí a denominação da relação 

contratual como contrato relacional. É também um contrato formal e de longo prazo. Esta 

forma de governança se aplica às transações que associam uma freqüência recorrente, 

ativos de especificidade média e para qualquer nível de incerteza. 

            A seguir são apresentadas as informações relativas ao cenário de mercado onde são 

desenvolvidas as transações para a aquisição de farinha de trigo e que a pesquisa está inserida. 
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3. O CENÁRIO DE MERCADO ONDE SE DESENVOLVE A  PESQUISA 

 

            Para entendimento da importância da gestão estratégica das transações para aquisição 

de farinha de trigo são apresentadas a seguir informações sobre o cenário de mercado que a 

pesquisa está inserida. 

  

3.1. CADEIAS PRODUTIVAS AGROALIMENTARES 

 

            Os negócios nas cadeias produtivas agroalimentares no Brasil apesar de alguns 

impactos negativos gerados pelas dificuldades econômicas mundiais no biênio 2008 e 2009 

ainda se projeta como o mais promissor dos cenários da nossa economia, indicando a 

tendência positiva do Brasil ser o maior país agrícola do mundo nos próximos dez anos.  

            Os conceitos e definições de cadeia produtivas agroalimentares ou do agronegócio 

foram inicialmente estudados na década de 50 e 60 por pesquisadores americanos e franceses 

que elaboraram respectivamente as teorias do agribusiness e da filière.  

            Para Davis e Goldberg (1957) apud Zylbersztajn (1995), criadores do conceito, 

agribusiness é o conjunto das operações de produção e distribuição de insumos para a cultura 

agrícola, das operações rurais para a produção agrícola, da sua armazenagem, do seu 

processamento industrial e da distribuição ou dos produtos agrícolas ou dos produtos 

processados a partir deles.  

            Zylberstajn e Neves (2000) dizem que Davis e Goldberg empregam uma visão 

sistêmica nos conceitos do agribusiness que permite avaliar o desempenho das cadeias 

produtivas agroalimentares e analisar a interdependência de cada elo da cadeia.  

            Um fluxo genérico de uma cadeia produtiva agroalimentar é apresentado na Figura 4. 
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Figura 4: Fluxo da Cadeia Produtiva Agroalimentar. Adaptado pelo autor.    

                                       Fonte: baseado em Zylberstajn; Neves (2000). 
            

            Zylberstajn e Neves (2000) comentam que a coordenação de uma cadeia produtiva 

pode ser conduzida por mecanismos de negociação como os mercados, bolsas de mercadorias 

com sua visão futura, bem por meio de agências e programas governamentais, agências 

estatísticas. Comentam ainda que a coordenação da cadeia pode ser estabelecida pela escolha 

da estrutura de governança de transações, como a de mercado, a hierárquica e a híbrida, bem 

como a cadeia ser governada pela importância e poder de empresas individuais ou tradings. 

            Todos estes conceitos e informações sobre cadeias produtivas agroalimentares são 

pertinentes a cadeia produtiva do trigo, mas as dificuldades para transformá-los em realidade 

nesta cadeia estão apresentadas a seguir. 

 

3.2. A CADEIA PRODUTIVA DO TRIGO NO BRASIL 

 

           A cadeia produtiva do trigo no Brasil é uma importante cadeia do agronegócio pelo 

aspecto econômico e principalmente, pelo aspecto social, pois gera um importante derivado 

que é a farinha de trigo, utilizada como insumo em um grande número de produtos que 

constituem a cadeia alimentar e fazem parte da cesta básica do povo brasileiro.             
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            Notícias com informações que indicam a turbulência que envolve a cadeia produtiva 

do trigo são frequentes na história desta cadeia. Uma notícia que exemplifica esta turbulência 

é apresentada abaixo:.  

[...] As recentes quedas nos preços internacionais do trigo pressionaram as 

cotações do cereal em grão no mercado brasileiro, conforme indicam 

pesquisadores do Cepea. Vale ressaltar, no entanto, que os valores externos 

ainda estão em patamares acima da média histórica. A valorização do Real 

frente ao dólar também tem favorecido as importações do trigo, o que tem 

reduzido os negócios no mercado doméstico. Segundo pesquisadores do 

Cepea, essa baixa liquidez é observada mesmo com a colheita e o 

beneficiamento do trigo no País. Quanto aos preços, no segmento de lotes 

(negociações entre empresas), houve queda expressiva em todas as regiões 

pesquisadas pelo Cepea (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2010). 

 

            Esta grande turbulência que envolve esta cadeia gera um grande desafio para os 

agentes que tem no cereal trigo e derivados o principal insumo na composição de seus 

produtos, desafio este que envolve os custos de produção, a segurança do abastecimento e a 

qualidade deste insumo requerida para a fabricação de seus produtos. 

            Para um melhor entendimento das oportunidades que a cadeia produtiva do trigo no 

Brasil ainda apresenta para o desenvolvimento de novas relações e diferentes tipos de 

transações é interessante conhecer a importância do cereal trigo e derivados na alimentação 

humana e o histórico desta cadeia produtiva no Brasil.  

           A história do trigo no Brasil foi sempre impactada por situações que impediram seu 

funcionamento como uma cadeia produtiva normal, situações geradas por forte interferência 

de ações governamentais no mercado de trigo e derivados, com protecionismo em 

determinados momentos da sua história e de falta de apoio ou um melhor direcionamento 

entre outros momentos.                       
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             No Quadro 2 é apresentada a cronologia das intervenções governamentais na cadeia 

após os anos 60 e algumas de suas conseqüências. 

Ano 1962 O Banco do Brasil, via Cacex, passa a ser o único comprador e vendedor de 
trigo importado. Extinção do Serviço de Expansão do Trigo (SET), pelo Decreto 
n° 1.4 sendo as suas funções de fomento e pesquisa transferidas para o 
Ministério da Agricultura, e aquelas relativas à industrialização e à 
comercialização para a Sunab. 
O Banco do Brasil passa a ser, também, o único comprador do trigo nacional 
pela Portaria n° 820, de 22/11, do Ministério da Agricultura.  
Criação da Comissão de Compra do Trigo Nacional/CTRIN/Banco do Brasil. 
 

Ano 1965 Criação do Departamento do Trigo (DTRIG), integrante da Sunab, pelo dec. 
56.452, de 9/6, que passa a ser a principal agência reguladora do setor.  
 

Ano 1967 Através do Decreto-Lei nº 210, de 27.2.67, oficializa-se o monopólio estatal do 
setor moageiro nacional decreto. Em 27/2, a CTRIN é elevada à condição de 
Departamento de Comercialização do Trigo Nacional (CTRIN). 
 

Ano 1970 
 
 
 
 

Fortalecimento da intervenção estatal, com políticas de preços mínimos, garantia 
de compra de toda a produção, tornar compulsório aos moinhos o uso do trigo 
nacional e distribuição da produção através de cotas aos moinhos.  
O governo continuou a utilizar a pratica antiga de distribuir cotas aos moinhos, 
mas agora disciplinava esta pratica através da fiscalização e divisão do país em 
oito zonas de consumo e a cada semestre distribuía as cotas, em função da 
capacidade técnica levantada em cada unidade moageira, mediante prova física e 
posterior registro na Superintendência Nacional de Abastecimento (Sunab). 
Como havia muita ociosidade na capacidade produtiva dos moinhos o governo      
criou cota para cada moinho correspondente a 60% da sua capacidade produtiva 
Entre 1967 e 1990, o número de moinhos no Brasil reduziu-se de 420 para 178 
moinhos. 
 

Ano 1973 Criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) tendo como 
um dos focos de pesquisa, a cultura do trigo. Neste mesmo ano iniciam-se as 
pesquisas com trigo na Fundação Instituto Agronômico do Paraná (Iapar). 
                       

Ano 1990  
 
 
 
 

Efetivam-se os processos de abertura econômica, desregulamentação do setor de 
trigo e a implementação do Mercosul. 
Aprovada a lei que acabou com o sistema de cotas de moagem e o monopólio do 
governo na compra e venda de trigo.  
Ainda não havia qualquer classificação das variedades de trigo recomendadas no 
Brasil, quanto à aptidão de suas farinhas para as indústrias de transformação 
(massas, biscoitos e panificação).                                                                              

Após anos 
90 
 
 
 
 

A intervenção do governo no mercado do trigo, consolidada no Decreto-Lei n° 
210, de 1967, resultou em uma total desvinculação do mercado brasileiro em 
relação ao preço internacional.                                                                                   
No momento da extinção da política oficial para o trigo, o preço de importação 
se encontrava em nível bastante deprimido, pressionado pelos elevados volumes 
                                                                                                           (continua) 
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dos estoques mundiais e pelo amplo programa de subsídio às exportações do 
trigo americano. 
Após a extinção da intervenção estatal, os preços mínimos do trigo nacional  
permaneceram elevados comparativamente aos preços do mercado internacional 
e a presença do governo tem se alternado, quando há a paridade no preço do 
trigo entre o mercado nacional e internacional a Conab deixa de ser a opção de 
mercado do trigo, processando-se negociações diretas entre os moinhos e os 
produtores, como convém a um mercado desregulamentado e quando não há 
paridade, o governo dentre outras ações adota o sistema de Prêmio de 
Escoamento de Produto (PEP), pelo qual o governo subvenciona a diferença 
entre o preço de mercado (mais baixo) e o preço mínimo (mais elevado) nos 
leilões de venda do produto. 
A realidade que persiste é que os moinhos passaram a se abastecer do trigo 
importado em razão dos preços relativamente mais baixos, da melhor qualidade 
e das facilidades de financiamento. 
Desta forma a triticultura nacional se vê permanentemente ameaçada, reduz a 
área plantada e com isto enfraquece a cadeia produtiva do trigo no Brasil. 
 

 
Quadro 2: Cronologia das intervenções governamentais na cadeia produtiva do trigo. 
                   Fontes: CAFÉ et al. (2003) e BRUM, A. L; MULLER, P.K. (2008) 

 

            Já Peroza e Paulillo (2009) comentam que “para a cadeia tritícola, que sempre esteve 

regulada por um forte aparato estatal, esse choque foi mais intenso, sendo que os atores 

apresentaram grande dificuldade em se adaptar ao novo contexto institucional e competitivo”. 

Comentam ainda que “outras cadeias tritícolas internacionais que também sofriam regulação, 

como a Argentina, por exemplo, parecem ter sido preparadas para essas mudanças, por meio 

da transferência progressiva de responsabilidades ao setor privado”.                              

            Quando de consulta à literatura sobre  cadeia produtiva do trigo no Brasil se encontra  

com um trabalho que é o mais profundo e recente sobre esta cadeia. É a publicação 

“Estratégias para o Trigo no Brasil” de autoria de um grupo de importantes pesquisadores do 

PENSA – Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial da FEAUSP - 

Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Este 

livro foi publicado em 2004 e apresenta como desenho da Cadeia Produtiva do Trigo, a 

representada na Figura 5.  
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  Figura 5: Cadeia Produtiva do Trigo no Brasil . Fonte: Rossi; Neves, 2004. 

 

            Visando permitir um melhor entendimento sobre a realidade do trigo e sua cadeia 

produtiva são apresentadas a seguir informações sobre o trigo. 

 

3.3. O TRIGO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

            O trigo é um cereal cultivado em todo o mundo e é a segunda cultura agrícola de 

maior volume produzido, perdendo apenas para a cultura do milho. O trigo é um alimento 

estratégico para a alimentação humana, de grande importância social e econômica, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Nas regiões onde é produzido torna-se 

importante para o sistema de produção rural, pois permite a rotação de culturas e reduz o 

custo fixo da propriedade. 

            A produção mundial de trigo, com base nos anos ano 2009/2010 está representada na 

Figura 6. 
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Figura 6:  Produção Mundial Trigo. Base 2009/2010. Fonte: EMBRAPA/ABITRIGO (2010). 

            Os países que mais produzem normalmente são os que mais exportam também. Na 

Figura 7 são apresentadas as exportações mundiais de trigo, base ano 2009/2010. 

 

Figura 7: Exportações Mundiais de Trigo. Base 2009/2010. Fonte: EMBRAPA/ABITRIGO(2010). 
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            Quanto aos países que mais importam o cereal trigo, chama a atenção que a 

classificação países de grande extensão territorial, de grande população e que produzem parte 

do seu trigo consumido, como é o Brasil. E também países de pequena área agricultável e que 

nada, ou quase nada produzem, como é o Egito.  

            Na Figura 8 está representado as importações de trigo no mundo, base ano 2009/2010. 

 

             Figura 8: Importação Mundial Trigo. Base 2009/2010. Fonte: EMBRAPA (2010). 

             Quanto ao Brasil, no passado, a cultura do trigo teve uma grande importância 

ocupando posição de destaque na agricultura brasileira. Porém, políticas públicas 

inadequadas, problemas técnicos fitossanitários e a ausência de uma coordenação da cadeia 

produtiva do trigo desestimularam os produtores rurais, acarretando a redução da área 

cultivada e a grande dependência externa na década de 90 (ROSSI; NEVES, 2004). 

          Na década de 2000 esta realidade até mostrou algum sinal de recuperação, mas não o 

suficiente para concretizar uma evolução e garantir independência do mercado exterior para o 

abastecimento do consumo interno do trigo e seus derivados.  

          Para este ano de 2010, segundo as estatísticas dos institutos de pesquisa EMPRAPA – 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o consumo brasileiro de trigo deve atingir 10,5 

milhões de toneladas e a produção nacional em torno de 5,4 milhões de toneladas. 
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            A Figura 9 mostra o comparativo desde a década de 60 entre a produção nacional e a 

importação de trigo. 

 

 

 Figura 9: Importação Brasil Trigo. Base 2009/2010. Fonte: EMBRAPA/ABRITIGO (2010) 

            Quanto às regiões do Brasil que mais produzem trigo é a região Sul, com mais de 90% 

da produção nacional, isto pelas questões climáticas e do solo favoráveis, pela topografia 

plana que permite o uso de máquinas agrícolas de grande capacidade, pelos cultivares 

desenvolvidos pela EMBRAPA e que tiveram sucesso na adaptação à região sul e a cultura 

empreendedora e tritícola dos agricultores desta região. 

            A distribuição da produção do trigo no Brasil é apresentada na Figura 10, base 

2008/2009. 
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Regiões Produtoras de Trigo no Brasil

Paraná (52,2%)

Rio Grande do Sul
(35,0%)
Santa Catarina (5,5%)

São Pulo (2,9%)

Outros (4,4%)

 

          Figura 10: Regiões Produção Trigo. Base 2008/09. Fonte: EMBRAPA/ABITRIGO (2010). 

            Na mesma distribuição regional da produção de trigo no Brasil estão instaladas as  

cooperativas de produtores de trigo, que tem um importante papel nesta a cadeia produtiva.  

Isto muito reforçado pela questão logística que envolve os commodities agrícolas, ou seja, a 

necessidade da armazenagem de grãos estar o mais próximo possível das áreas da produção 

agrícola, que é o caso das cooperativas com seus silos tecnicamente preparados, com 

temperatura e umidade controladas para uma armazenagem adequada dos grãos.  

            A seguir são apresentadas informações da indústria moageira que é o elo da cadeia 

produtiva do trigo responsável pela transformação inicial do cereal em insumo para utilização 

em produtos alimentícios. 

         

3.4. OS MOINHOS DE TRIGO NO BRASIL 

 

            A indústria moageira do Brasil está presente desde o final do século passado e os 

moinhos de trigo estão hoje distribuídos geograficamente por todo o território nacional. Os 
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moinhos hoje totalizam 220 instalações por todos os estados da federação (ABITRIGO, 

2010). 

            Segundo Rossi e Neves (2004), a história dos moinhos de trigo no Brasil segue as 

dificuldades da história do próprio trigo e da sua cadeia produtiva. Os autores comentam que 

a regulamentação exercida sobre o setor moageiro foi sempre muito rígida, com os órgãos 

governamentais controlando seu desenvolvimento e expansão. Esse controle rígido afetava até 

mesmo a liberdade de se investir no segmento, pois o governo controlava as novas instalações 

por meio de autorizações. Afetava também a exploração do negócio, pois o governo definia 

como os moinhos tinham que operar, definindo o abastecimento de matéria prima, que tipo de 

farinha de trigo se iria produzir e até as regras para a comercialização da farinha, inclusive 

com cotas para as indústrias compradoras.   

            Ainda segundo os autores, este controle do governo encerrou-se no início da década de 

90 com a publicação da Lei Federal nº 8.096 que extinguia o CTRIN, órgão público que 

fiscalizava todo as atividades ligadas ao trigo, controlando o preço do trigo e da farinha de 

trigo, da compra interna do trigo produzido às importações e venda de trigo no mercado. 

            Segundo Queiroz (2001) a fragilidade do setor moageiro, sentindo o reflexo da perda 

total de um panorama de estabilidade do controle governamental para uma realidade de 

intensa e livre competição originou o fechamento de muitas unidades moageiras e o crescente 

aumento de importação de farinha de trigo, principalmente da Argentina.             

            Os moinhos de trigo que resistiram a estas dificuldades e estão em operação se 

distribuem regionalmente conforme a Figura 11. 



 58

 

        Figura 11: Distribuição dos moinhos de trigo por região. Fonte: ABITRIGO (2010). 

            A distribuição do volume de trigo moído por região está representada na Figura 12. 

MOAGEM DE TRIGO NO BRASIL

38,9%

30,3%

24,3%

2,4%
4,1%

Sul Sudeste Nordeste Norte Centro Oeste
 

  Figura 12: Distribuição do volume de moagem de trigo por região. Fonte: ABITRIGO (2010) 

                 Um fato que chama a atenção na análise dos resultados apresentados nas Figuras 11 

e 12 é que apesar da região sul ter instalado quase 80% dos moinhos do Brasil, estes 

representam menos de 40% do volume de trigo moído no país. A explicação para isto é que 

como as regiões sudeste e nordeste apresentam um grande consumo de produtos que utilizam 

a farinha de trigo em suas composições, vários dos moinhos destas duas regiões tem alta 

capacidade de moagem e são responsáveis por um grande volume de moagem. 
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3.5. A FARINHA DE TRIGO  

 

                        No Brasil basicamente toda a farinha de trigo consumida é fornecida pelos 

moinhos de trigo nacionais. A importação de farinha de trigo ainda tem uma participação 

discreta no mercado brasileiro. Estas farinhas de trigo importadas tem características técnicas 

e de qualidade superiores e são utilizada na fabricação de produtos especiais ou como uma 

farinha melhoradora de um mix de farinha de trigo. 

            Na Tabela 1 são apresentados os volumes do mercado de farinha de trigo no Brasil..  

 
   Tabela 1: Mercado de Farinha de Trigo no Brasil. Fonte: ABITRIGO (2010)  

 
               

            Segundo dados da ABITRIGO (2010) a farinha de trigo é o principal derivado da 

moagem do trigo, pois representa 75% do volume do cereal trigo moído. O restante da 

moagem é tratado como resíduo de moagem, o farelo de trigo, e utilizado como ração animal. 

            Quanto à utilização da farinha de trigo na fabricação de produtos pode-se afirmar que 

50% do volume produzido é utilizado para a fabricação de pães, a quase totalidade deste 

percentual em padarias espalhadas por todo o Brasil. Isto faz da cadeia produtiva do trigo uma 

fonte importante de relação entre esta cadeia e sociedade e é uma importante fonte geradora 

de empregos. A distribuição da utilização da farinha de trigo nos diversos tipos de processos 

produtivos que a utilizam é apresentada na Figura 13. 
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Consumo de Farinha de Trigo no Brasil 
(base ano 2009)

Padarias (49%)
Massas (17%)
Uso doméstico (13%)
Biscoitos (11%)
Panif. Ind. (5%)
Outros (5%)

 

Figura 13: Consumo de farinha de trigo por segmento de mercado. Fonte: ABITRIGO (2010) 

            Quanto aos tipos de farinha de trigo comercializados no Brasil , segundo a portaria n° 

354 de 18 de julho de 1996 da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária) a farinha 

de trigo é classificada de acordo com as suas características em: farinha de trigo comum, 

farinha de trigo especial, farinha de trigo integral, sêmola e semolina (ANVISA, 2010).  

            No mercado comumente é utilizado denominações para farinha de trigo que misturam 

as especificações definidas pela ANVISA com as normalmente utilizadas na Argentina, 

principal pais exportador de trigo para o Brasil. Estas denominações são: 

− Farinha comum: produto obtido a partir do cereal limpo, desgerminado, com uma extração 

máxima de 78% . O teor máximo de cinzas é de 0,85%. Este teor de cinza muitas vezes é 

superior a este índice percentual devido processo produtivo que utilizará esta farinha não 

exigir o limite especificado; 

− Farinha especial: produto obtido a partir do cereal limpo, desgerminado, com uma extração 

máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,385%; 

− Farinha de trigo integral: produto obtido a partir do cereal limpo com uma extração 

máxima de 95% e com teor máximo de cinza de 1,750%; 

− Sêmola e semolina: A sêmola de trigo é o produto de granulometria intermediária (peneira 

20 a 40) que se obtém pela ruptura do albúmen do grão de trigo quando atravessa a 
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primeira passagem no processo de moagem. Outro subproduto granuloso é a semolina 

(peneira 40 a 80), cujo grão tem um tamanho intermediário entre a sêmola e a farinha; 

− Sêmola ou semolina de “trigo durum”: seguem as mesmas especificações anteriores, 

somente que a origem das farinhas não é do triticum aestivum, o trigo mais comum, 

inclusive no Brasil, mas sim do triticum durum. As farinhas derivadas do trigo durum no 

Brasil ou são importadas ou são obtidas de trigo durum importado. 

            No mercado interno devido a forte influência da importação de farinhas da Argentina 

utilizam-se classificações comuns àquele país, tais como: 

− Farinha ‘000’: tem uma característica técnica muito parecida com a farinha denominada no 

Brasil de “comum”; 

− Farinha tipo ‘0000’: farinha com teor de cinza semelhante a “especial” brasileira, mas com 

uma granulometria mais fina, elaborada a partir de uma cuidadosa seleção das passagens 

brancas durante as etapas de observação do processo de moagem. Suas propriedades 

realógicas oferecem massa elástica e de fácil manipulação. 

            A seguir são apresentados dois dos segmentos industriais que tem a farinha de trigo 

como o principal insumo de seus processos produtivos, ou seja, as indústrias de biscoitos e de 

massas alimentícias. 

3.6. A INDÚSTRIA DE BISCOITOS NO BRASIL 

            Os elos da cadeia produtiva do trigo no Brasil que representam as indústrias de 

transformação final são formados basicamente por indústrias de quatro segmentos, ou seja, o 

de biscoitos, de massas alimentícias, de panificação industrial e de farinha de trigo para uso 

doméstico.          .    

            Na Figura 14 é apresentado a participação de cada um destes segmentos em relação ao 

volume total de vendas das indústrias de transformação da cadeia produtiva do trigo no Brasil. 



 62

Indústrias de Transformação da Cadeia Produtiva 
do Trigo No Brasil

Biscoitos (48%)
Massas (21%)
Panific. Ind.(15%)
Farinha de Trigo (7%)
Mistura p/ Bolos (2%)
Bolos  (2%)
Outros (5%)

 

      Figura 14: Indústrias de transformação da cadeia produtiva no trigo no Brasil. 
                         Base: 2009/2010. Fonte: Nielsen/ ABITRIGO (2010).  
 
            Por serem mais significativos e por estarem mais relacionados com a realidade da 

pesquisa serão apresentadas informações das indústrias de biscoitos e de massas alimentícias 

que representam 69% deste mercado.     

            Do total do volume de produtos à base de farinha de trigo vendido, os biscoitos têm a 

participação significativa de 48% deste volume. Esta grande participação se dá pela variedade 

de produtos ofertados ao mercado, sendo que os processos de fabricação de biscoitos mais 

usuais são os para produção de biscoitos laminados salgados tipo crackers, biscoitos 

laminados salgados tipo club, biscoitos laminados doces tipo maisena, biscoitos moldados 

tipo amanteigados, biscoitos recheados e wafers. O segmento conta com 876 indústrias no 

Brasil, 69% concentradas na região Sudeste. Este mercado de biscoitos é totalmente 

pulverizado e a maioria dessas indústrias tem atuação exclusivamente regional e com linhas 

de biscoitos populares (M.D. BRANCO, 2010). 

            Ainda segundo a fonte, o Brasil é o segundo mercado produtor de biscoitos 

industrializados do mundo, depois dos EUA, representando cerca da metade do consumo da 

América Latina. Em consumo per capita, o País figurava, em 2008, como o 12º no ranking 

mundial, onde a Holanda era líder com o consumo per capita de 13,9 kg/ano.  
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            A divisão do mercado de biscoitos no Brasil, segundo o critério de market share é 

apresentado na Figura 15. 

 

INDÚSTRIAS DE BISCOITOS NO BRASIL  MARKET SHARE

M. D. Branco (14,1%)
Nestlé (8,3%)
Marilan (7,6%)
Nabisco (5,9%)
Bauducco (5,3%)
Vitarella (5,0%)
Outras ( 53,8%)

 

        Figura 15: Market share do mercado de  biscoitos no Brasil. Base Nielsen 2006/2007.    
                                Fonte: M.D.Branco (2010) 
             

        Segundo Ferreira e Gomes (2006), o mercado de biscoitos é altamente competitivo. Esta 

realidade exige das indústrias uma eficácia muito grande em todos os seus processos, de 

forma especial os processos produtivos. A necessidade é que tanto os resultados de 

produtividade das linhas de produção como as perdas no processo, ou seja, perdas com 

biscoitos reprovados pelo controle de qualidade, biscoitos quebrados, perdas de embalagem, 

dentre outras estejam dentro dos objetivos pretendidos. Como em toda situação de mercado 

em que o fator preço é determinante na decisão de compra do consumidor, também no caso 

das indústrias de biscoitos há uma grande esforço para se conquistar uma posição de liderança 

em custo ou chegar o mais próximo dela. 

  

3.7. A INDÚSTRIA DE MASSAS ALIMENTÍCIAS NO BRASIL 

 

            Segundo (M.D.Branco, 2010) atualmente existem em torno de 570 indústrias de 

massas alimentícias no Brasil. Na região Sudeste está concentrada a metade destas indústrias, 
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com uma produção da ordem de 1 milhão de toneladas. O Brasil fica atrás somente da Itália, 

com 3,1 milhões de toneladas e dos EUA, com 1,2 milhões de toneladas.  

            Ainda segundo a fonte,  o processo produtivo das massas permite ao fabricante uma 

diversidade de produtos com apenas pequenas adaptações no processo e baixos investimentos. 

Isto gera uma baixa barreira de entrada em termos de diversidade de produto. 

            A massa alimentícia é um produto de baixo valor agregado, e o frete tem peso 

significativo em seu preço final, justificando, desta forma, o estabelecimento de núcleos 

regionais de produção, consumo e distribuição. 

            A divisão do mercado de massas alimentícias no Brasil, segundo o critério de market 

share é apresentado na Figura 16. 

 

INDÚSTRIAS DE MASSAS ALIMENTÍCIAS NO BRASIL 
MARKET SHARE

M.Dias Branco (11,7%)
Pastifício Selmi (11,3%)
J. Macedo (11,1%)
Santa Amália (7,0%)
Vilma (5,3%)
Vitarella (2,8%)
Outras (50,8%)

 

                   Figura 16: Market Share do mercado de massas alimentícias no Brasil. 
                                      Base Nielsen 2006/2007.  Fonte: M.D.Branco (2010) 
 
            O mercado de massas alimentícias produzidos com farinha de trigo de trigo no Brasil 

vem nos últimos anos apresentando um crescimento vegetativo ou até mesmo decrescendo. 

isto é o que apresentam os dados da Tabela 2. Segundo esta pesquisa uma exceção deste 

comportamento negativo são as massas produzidas com trigo durum , massas estas que 

apresentam uma qualidade superior e são produzidas com uma farinha originada de um trigo 

com especificações técnicas especiais e que não é produzido no Brasil. Portanto o que 
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comercialmente de denomina massa de trigo durum, tem a matéria prima importada da 

Argentina, Estados Unidos e Canadá. Caso se utilize a semolina de trigo durum, importa-se 

este insumo somente dos Estados Unidos e Canadá.  

 

                Tabela 2: Variação de volume de vendas das massas alimentícias.  
                                 Fonte: Nielsen /ABITRIGO(2010) 

 

 Tipo de Massas Alimentícias % de Variação de Vendas 

ano 2009-2010 - Brasil 
Massa tipo caseira  6,60% 

Massa com trigo durum  9,70% 

Massa com trigo comum - 2,70% 

Massa com trigo comum com ovos - 0,60% 

Massa com sêmola - 3,20% 
             

            Este crescimento de vendas de 9,7% para as massas fabricadas com trigo durum indica 

o grande potencial que as vendas desta massa de qualidade superior têm para crescer no país. 

Este crescimento torna-se mais importante ainda se considerar que a massa com farinha de 

origem de trigo comum apresentou uma queda nas vendas, no mesmo período, de 4,8% e a de 

sêmola de 3,2%. Portanto torna-se interessante e até estratégico para as indústrias de massas 

alimentícias atuarem mais forte no mercado de massas com farinha de trigo durum ocupando 

os espaços de mercado ainda disponíveis. 

            Como no segmento dos biscoitos, o mercado de massas alimentícias é também 

altamente competitivo. Segundo M.D. Branco (2010) uma estratégia comum neste mercado é 

a de guerra de preços de venda ao consumidor, o que acaba dificultando os resultados 

econômico-financeiros do segmento industrial de massas. Esta competitividade exige que as 

indústrias de massas tenham uma grande eficácia dos processos produtivos, maximizando a 

produtividade das linhas de produção e minimizando as perdas de processo, como é o caso 
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das perdas de produtos comprometidos por especificações de qualidade, perdas de matérias 

primas já processadas e que por algum problema técnico não se transformaram em produto 

final e perdas de filme de embalagem.   Neste segmento de grande volume, muito pulverizado 

quanto ao share de mercado, sem grandes barreiras para novos entrantes, onde o preço de 

venda é muito determinante para a decisão de compra do consumidor há uma pressão natural 

para que as indústrias tentem se posicionar o mais próximo possível de uma vantagem 

competitiva em liderança em custos.  
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4.  MÉTODO DE PESQUISA 

 

           A atividade científica tem na sua essência o resultado de uma atitude do pesquisador 

diante do mundo que o cerca, do qual é parte integrante, para entendê-lo, construí-lo, 

reconstruí-lo e torná-lo bem compreendido. Por meio de novas descobertas espera contribuir 

com a evolução da humanidade (FACHIN, 2001). 

            Apresenta-se neste capítulo o método de pesquisa utilizado e considerado mais 

apropriado para se obter as respostas às questões da pesquisa e atingir os objetivos 

pretendidos, alinhando-os às justificativas, aos conceitos e definições apresentados como 

referencial teórico. 

           Sobre pesquisa científica Kourganoff (1990) a define como o icatsquisa ontrados na 

literatura67676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767

67676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767676767
67676767676767676767676767676767676767676767 conjunto de investigações, operações e 

trabalhos intelectuais ou práticos que tenham como objetivo a descoberta de novos 

conhecimentos, a invenção de novas técnicas e a exploração ou a criação de novas realidades. 

Berto e Nakano (1998) complementam que a metodologia da pesquisa provê subsídios ao 

planejamento e desenvolvimento sistematizado de uma investigação científica a respeito de 

um fenômeno observado na sua realidade. Pode se utilizar somente um método ou a 

combinação de vários métodos de observação, com o objetivo de conhecer os fatos e dados 

dessa realidade, com a intenção de entender, explicar e, se possível ou necessário, aplicá-la ou 

replicá-la em favor de outros eventos ou episódios semelhantes. 

            Ainda Berto e Nakano (1998) orientam que o primeiro passo para se projetar uma boa 

pesquisa é determinar qual o seu propósito. Quanto a este fundamento definem que a pesquisa 

pode ser exploratória, descritiva, explicativa e preditiva.  

            Quanto ao propósito a pesquisa realizada foi exploratória, porque utilizou uma 
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abordagem conceitual pouco usual, ou seja, a análise do alinhamento entre as estruturas de 

governança e os atributos das transações na gestão estratégica para aquisição de farinha de 

trigo.  

            As justificativas para ser uma pesquisa exploratória se alinham com os principais 

conceitos que a caracterizam e definidos por Gil (1999), ou seja, proporcionar maior 

familiaridade com o problema com vistas a torná-lo explícito ou mesmo a elaborar hipóteses. 

É construída a partir de levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a 

compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas ou estudos de caso. 

            Quanto à abordagem do problema pode ser considerada uma pesquisa qualitativa, pois 

a lógica fenomenológica esteve muito presente. Houve um estreitamento entre os diversos 

conceitos aplicados e a  realidade das transações para aquisição da farinha de trigo.  

           As razões apresentadas acima estão de acordo com os conceitos de pesquisa 

qualitativa, que indica que o pesquisador procura reduzir a distância entre a teoria e os dados, 

entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise fenomenológica, isto é, da compreensão 

dos fenômenos pela sua descrição e interpretação.  As experiências pessoais do pesquisador 

são elementos importantes na análise e compreensão dos fenômenos estudados (VAN 

MAANEN, 1979 apud BERTO; NAKANO, 1998).  

            Ainda sobre pesquisa qualitativa Bryman (1989) indica as seguintes características: 

− o pesquisador observa os fatos sob a óptica de alguém interno à organização;  

− a pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da situação;  

− a pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a seqüência dos fatos ao longo 

do tempo;  

− o enfoque da pesquisa é mais desestruturado; não há hipóteses fortes no início da pesquisa.  

           Estas características conferem flexibilidade e a pesquisa pode empregar mais de uma 



 69

fonte de dados.         

          A abordagem metodológica da pesquisa é de estudo de caso, indicado por ser uma 

pesquisa exploratória, por aprofundar o conhecimento acerca de um problema não 

suficientemente definido e conseqüentemente poder contribuir com a compressão desta nova 

realidade na cadeia produtiva do trigo.  

          Miguel (2007), baseando-se em estudos de Mattar (1996), Yan (2001) e Voss et al. 

(2002), comenta que o “objetivo do estudo de caso é aprofundar o conhecimento acerca de um 

problema não suficientemente definido, objetivando estimular a compreensão, sugerir 

hipóteses e questões ou desenvolver a teoria”.  Ainda o autor indica como os estudos de casos 

podem ser classificados e define dois aspectos: segundo seu conteúdo e objetivo final, podem 

ser exploratórios, explanatórios, ou descritivos e quanto à quantidade de casos, pode ser caso 

único ou casos múltiplos. Cita ainda que a principal tendência em todos os tipos de estudo de 

caso, é que estes tentam esclarecer o motivo pelo qual uma decisão foi tomada, como foi 

implantada e quais os resultados alcançados. 

            Miguel (2007) ainda apresenta na Figura 17 um esquema que retrata todas as etapas  

de um estudo de caso e no caso desta pesquisa houve um esforço para utilizá-lo. 
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Figura 17: Etapas de um Estudo de Caso. Fonte : Miguel (2007) 

            Quanto à escolha do método de coleta de dados foi baseado nos estudos de Bryman 

(1989) que aponta as seguintes formas para sua realização: 

− o questionário auto-administrado, que é um conjunto de questões respondidas livremente 

pelo interrogado, sem entrevista;  

− entrevista estruturada com questões específicas, elaboradas de modo preciso e apresentadas 

por meio de um entrevistador;  

− entrevista não-estruturada com entrevista conduzida de modo informal, permitindo grande 

variação de respostas por não haver perguntas predeterminadas;  

− observação como participante onde o pesquisador coleta observações ao participar em 

determinado momento do contexto organizacional;  

− observação estruturada onde o pesquisador coleta informações segundo um plano 

predefinido, sem participar muito da rotina da organização;  

− simulação onde se pede que os indivíduos simulem o comportamento da vida real, a fim de 

observar suas reações em diversas situações e informações de arquivos, sendo que não se 

caracteriza como um método de coleta de dados, mas de uma fonte de dados, no qual o 

pesquisador utiliza material pré-existente para a realização da análise.  

            A seguir é apresentado o estudo de caso onde constam as informações sobre a empresa 

estudada, sobre o método utilizado, os resultados obtidos e análise dos mesmos. Sobre o 

método utilizado constam informações sobre a coleta de dados, os modelos de roteiros de 

entrevistas e do questionário aplicado, o número de entrevistas realizadas, o número de 

questionários aplicados e o momento no tempo que tudo foi coletado. 

            Embora, por se tratar de um estudo de caso, as conclusões não possam ser 

generalizadas, a importância do player em estudo e sua representatividade no segmento 
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industrial da cadeia induzem a considerar que os resultados encontrados devem representar 

situações semelhantes em outras empresas do segmento. 

5. ESTUDO DE CASO 

 

            A pesquisa foi desenvolvida no ambiente da cadeia produtiva do trigo no Brasil, 

considerando a realidade das transações para aquisição de farinha de trigo em dois dos  

principais elos das indústrias de transformação final da cadeia, ou seja, indústrias de massas 

alimentícias e de biscoitos.  

           O estudo de caso trata da realidade de uma empresa de grande porte do segmento 

alimentício do Brasil, líder em alguns de seus mercados e com atividades de indústria de 

transformação na cadeia produtiva do trigo. 

 

 5.1. MÉTODO UTILIZADO 

 

            Neste estudo de caso os conceitos apresentados no referencial teórico sempre se 

fizeram presentes. Os conceitos utilizados se dividem em dois grupos que se associam e 

estabelecem uma lógica que permitem responder as perguntas e atingir os objetivos da 

pesquisa.  

            Um destes grupos trata de aspectos relacionados à visão estratégica da empresa 

estudada, abordando assuntos sobre o seu posicionamento estratégico, se o insumo farinha de 

trigo é estratégico para os resultados do negócio e a importância de uma gestão com visão 

estratégica nas transações para aquisição de farinha de trigo. O outro grupo trata de alguns 

conceitos da E.C.T - Economia dos Custos de Transações, mais precisamente as estruturas de 

governança e os atributos das transações.   
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            A lógica estabelecida pela associação destes conceitos e utilizada na pesquisa  é que se 

há um posicionamento estratégico da empresa que exige esforços para uma competitividade 

em custos ou mesmo, se há esforços para aquisição de insumos diferenciados quanto às 

especificações técnica e de qualidade para atender uma estratégia de diferenciação;  se o 

insumo farinha de trigo tem um papel estratégico para o negócio então as transações para 

aquisição de farinha de trigo na empresa necessitam também de uma gestão com visão 

estratégica. Se o alinhamento entre as estruturas de governança e os atributos das transações  é 

um indicador de assertividade nas decisões relativas às transações então a análise deste 

alinhamento pode ser considerada um importante instrumento na gestão estratégica das 

transações para aquisição de farinha de trigo na empresa estudada. 

            Como referencial comparativo para a análise do alinhamento entre as estruturas de 

governança utilizadas pela empresa e os atributos das transações foi considerado o que se 

denominou na pesquisa como “estrutura de governança conceitualmente esperada”, definida 

com base nos conceitos extraídos dos estudos de Williamson (1985 e 1991), Brickley,  Smith 

e Zimmerman (1997) apud Zylbersztajn e Neves (2000) e Zylbersztajn (1995) e apresentado 

no item 2.5.3.  

            Este estudo de caso considerou a realidade e os dados de uma única empresa.  

            Todas as informações coletadas por meio das entrevistas e aplicação de questionário 

foram fornecidas por um único profissional indicado e autorizado pela direção da empresa 

estudada, profissional este que é o principal executivo da empresa para a gestão de compras 

da commodity trigo e seus derivados. 

            O método para a coleta de dados da pesquisa foi a realização de  entrevistas 

estruturadas e não estruturadas com questões que abordaram toda a temática da pesquisa, 

elaborada de forma minuciosa e aplicada por um entrevistador, no caso o próprio autor desta 

pesquisa. Aplicou-se também um questionário que procurou captar com detalhes os atributos 
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das transações.  

            A coleta de dados do estudo de caso foi realizada durante o segundo semestre de 2009 

por meio de três entrevistas tratando de temas diferentes. Uma primeira entrevista tratou de  

informações gerais sobre a empresa, como por exemplo, o faturamento bruto anual, o volume 

de produção, a competitividade dos mercados em que atua, a participação em market share 

nestes mercados e o portfólio de produtos. Foram tratados também os assuntos sobre o  

posicionamento estratégico da empresa, a utilização de práticas de gestão com visão 

estratégica e a importância estratégica das transações para aquisição de insumos. 

            Uma segunda entrevista tratou dos assuntos relativos ao insumo farinha de trigo, ou 

seja, sua importância estratégica para o negócio da empresa, sobre o mercado do trigo e da 

farinha no Brasil e no mundo, as dificuldades para atuar neste mercado e as bolsas de 

mercadorias que negociam o commodity trigo. Também tratou dos fornecedores nacionais e 

internacionais de trigo e farinha de trigo, facilidades e dificuldades nas transações para 

aquisição destes insumos e as incertezas e riscos nestas transações.  

            Por fim uma terceira entrevista tratou efetivamente das transações realizadas pela 

empresa para aquisição da farinha de trigo utilizada em seus processos de produção, sendo 

que nesta entrevista foram coletadas informações gerais sobre estas transações,  como as 

mesmas se realizavam e  se era utilizado alguma análise mais estratégica para o processo 

decisório destas transações. Foram apresentados ao entrevistado alguns dos conceitos da 

Economia dos Custos de Transação, principalmente sobre os atributos das transações e as 

estruturas de governança preparando-o para responder o questionário. Sobre este instrumento 

de coleta de dados, o mesmo foi  apresentado e entregue ao entrevistado para posterior 

resposta. Foi dado um prazo de quarenta e cinco dias para sua devolução, o que foi respeitado. 

            Importante salientar que antes do início efetivo das respostas, como um teste piloto, o 

autor juntamente com o entrevistado testou o questionário aplicando-o a uma transação. Isto 
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serviu para avaliar a clareza e objetividade dos instrumentos de coletas de dados.  Não houve 

necessidade de ajustes significativos após o teste piloto. 

            O autor elaborou e aplicou um questionário, apresentado do Apêndice C, que 

possibilitou coletar informações de vinte transações normalmente realizadas pela empresa no 

período estudado e que representavam significativamente a participação dos diferentes tipos 

de transações no volume total de farinha de trigo adquirido. Como algumas destas transações 

tinham a mesma característica e havia semelhança entre as informações relativas aos 

fornecedores e às estruturas de governança utilizadas agrupou-se estas transações em quatro 

diferentes tipos, ou seja:   

− Transação Tipo 1, aquisição da farinha de trigo “especial + comum” diretamente dos 

moinhos nacionais;   

− Transação Tipo 2,  aquisição do cereal trigo dos produtores e cooperativas do Brasil e 

contratação de serviço de moagem junto aos moinhos nacionais; 

− Transação Tipo 3, aquisição de farinha de trigo ‘0000’ diretamente dos moinhos nacionais; 

− Transação Tipo 4, aquisição via importação da farinha “semolina” de origem de trigo 

durum. 

            No Apêndice A é apresentado o roteiro da entrevista que abordou as informações 

gerais sobre a empresa, seu posicionamento estratégico, a utilização de práticas de gestão 

estratégica  e a importância estratégica das transações para aquisição de insumos. 

             No Apêndice B  é apresentado o roteiro da entrevista realizada visando coletar dados 

gerais sobre o insumo farinha de trigo, a importância estratégica para o negócio da empresa, 

sobre o mercado trigo no Brasil e no mundo, sobre os fornecedores nacionais e internacionais 

de trigo e farinha de trigo que a empresa transaciona e as incertezas e riscos destas transações.  

             No Apêndice C  é apresentado o questionário que conduziu a coleta de dados sobre as 

transações, já com  questões voltadas aos conceitos de estruturas de governança das 
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transações. Como apoio a resposta do questionário são  apresentadas breves explicações sobre 

os conceitos abordados. São apresentados também os critérios de avaliação definidos pela 

pesquisa  e utilizados pelo entrevistador para responder estas questões. 

            Complementando a coleta de dados o entrevistador, no caso o autor desta pesquisa, 

utilizou-se de acompanhamento in loco  do desenvolvimento das negociações de algumas 

transações para aquisição de farinha de trigo,  bem como as análises para a tomada de decisão.                   

             

5.2. A EMPRESA ESTUDADA 

 

            A empresa na qual foi realizado o estudo de caso é de grande porte, atua no segmento 

alimentício, é líder em market share em alguns dos mercados que participa e tem forte 

presença nas atividades industriais da cadeia produtiva do trigo. 

            A afirmativa de que a empresa estudada é considerada de grande porte se baseia na lei 

federal nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 considera empresa de grande porte aquelas com 

receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). 

            Devido ao seu porte e a importância no market share de seus mercados, somadas à 

referência de qualidade dos seus produtos e a força da sua marca, a empresa tem um peso 

bastante grande na indústria de transformação da cadeia produtiva do trigo no Brasil. Nos 

triênio 2008, 2009 e 2010 foi uma das empresas que mais tem investido nos seus segmentos. 

            A empresa atua no mercado há muitas décadas com penetração em todo o mercado 

brasileiro. Sua produção é de mais 10.000 (dez mil) toneladas por mês de produtos que 

utilizam a farinha de trigo como insumo em seus processos de fabricação. Possui mais de uma 

planta industrial com alta tecnologia e têm projetos em andamento para ampliação desta 

capacidade produtiva. Ainda terceiriza parte de sua produção para outras empresas, sendo que 

nestas operações fornece a farinha de trigo.  
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            A empresa possui um portfólio de produtos com mais de 200 sku (stock keeping unit), 

atuando em quatro segmentos de mercado diferentes da cadeia produtiva do trigo no Brasil.   

            A seguir são apresentados os resultados obtidos e a análise dos mesmos.  

5.3. A VANTAGEM E A ESTRATÉGIA COMPETITIVA DA EMPRESA  

 

            As informações coletadas nas entrevistas mostram que apesar de não haver de forma 

declarada a definição de uma vantagem competitiva, bem como de uma conseqüente 

estratégia, a empresa estudada persegue para grande parte dos itens do  portfólio de produtos 

uma participação ampla no mercado com uma vantagem competitiva em custos, 

consequentemente suas decisões e ações operacionais se alinham a estratégia de liderança em 

custos. Para uma menor parte dos itens do  portfólio de produtos, o mercado que a empresa 

deseja participar é mais restrito, portanto, sua ações estão alinhadas à estratégia de enfoque 

com o  apelo mercadológico na  diferenciação por qualidade de produto.   

            A análise das informações obtidas sobre vantagem e estratégia competitiva da empresa 

mostra que a empresa persegue uma vantagem competitiva. A conquista de uma efetiva 

vantagem competitiva em um mercado tão agressivo exigirá em nível coorporativo muita 

consciência, esforços e atitudes  com visão estratégica.  

            Apesar de conceitualmente a vantagem e a estratégia competitiva serem da empresa e 

ser única, isto é muito difícil para o caso de uma  empresa que atua dentro de uma mesma 

cadeia produtiva em quatro segmentos diferentes. A empresa estudada busca para grande 

parte dos itens do portfólio uma estratégia em liderança em custos e para uma menor parte 

uma estratégia de foco em diferenciação.  

 

5.4. A GESTÃO ESTRATÉGICA NAS TRANSAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE FARINHA  
      DE  TRIGO NA EMPRESA 
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            A necessidade de uma gestão estratégica para a compra de insumos está relacionada a 

como estes insumos afetam a estratégia competitiva da empresa e os resultados operacionais, 

de mercado e econômico-financeiros da empresa. 

            Como em grande parte do portfólio de produtos da empresa a estratégia competitiva 

que se pretende é a de liderança em custos, naturalmente a gestão e as ações de compras, 

principalmente de insumos, passam a ter um caráter estratégico também. Desta forma a 

empresa dedica grande esforço para a aquisição dos seus insumos em condições muito 

positivas, tanto a nível comercial como de qualidade.  

            Para a empresa a farinha de trigo tem um papel considerado muito importante e até 

mesmo vital, pois este insumo representa mais de 80% da composição dos  produtos e 

interfere muito na sua qualidade, na  produtividade dos processos de produção,  na formação 

dos custos e dos preços de venda dos produtos. 

            Esta importância que o insumo farinha de trigo tem para a empresa estudada faz com 

que a gestão de compras deste insumo necessite de uma visão estratégica e isto é também 

justificado pelo fato do portfolio de produtos da empresa ser constituído de aproximadamente 

200 sku (stock keeping unit), produtos estes  originados de processos de fabricação que 

utilizam a farinha de trigo como seu principal ingrediente. Estes produtos geram um volume 

de produção de 10.000 toneladas por mês, significando transações para aquisição de farinha 

de trigo em torno de 400.000 kg por dia. Estes volumes são muito expressivos e por si só já 

justificariam uma gestão estratégica nas transações deste insumo.   

 

5.5. AS INCERTEZAS E RISCOS NAS TRANSAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE 
        FARINHA DE TRIGO  
 

            Um outro aspecto importante nas transações para aquisição da farinha de trigo são as 

incertezas e riscos nestas transações.  
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           As informações obtidas na empresa indicam que existem incertezas e riscos nas 

transações, sendo esta, em sua maioria, são as comuns às realidades dos commodities 

agrícolas e das operações de importações. 

          A empresa identifica as seguintes incertezas, com potenciais riscos existentes no 

ambiente das transações para aquisição da farinha de trigo: 

− variações elevadas e abruptas dos preços internacionais do commodity trigo que é 

comercializado na bolsa de Chicago (USA); 

− problemas climáticos que afetam o volume de produção do trigo, tanto a nível nacional 

quanto mundial, gerando escassez do cereal e de seus derivados no mercado mundial; 

− o volume produzido pela cultura do trigo no Brasil não atende as necessidades do 

consumo interno, isto pela pouca atratividade do agricultor para esta cultura, mas 

principalmente pela limitação de áreas agricultáveis com característica de clima e de solo 

interessantes ao plantio de um trigo, principalmente plantio de variedades de trigo que 

possam gerar farinhas de trigo de qualidade; 

− oscilação do volume de produção nacional, uma vez que nas áreas com características de 

clima e solo interessantes ao plantio do trigo, o agricultor pode optar tanto por esta cultura 

como por uma cultura alternativa, como a safra de inverno do milho, com isto tornando a 

oferta interna do trigo instável; 

−  necessidade muito grande de importações de trigo, ou seja, mais de 50% do consumo 

interno. O processo de importação apresenta incertezas inerentes, em especial as 

incertezas dos commodities agrícolas, tais como problemas de relacionamento entre o 

agente importador e o exportador fruto de culturas em negócio diferentes, o não 

cumprimento dos prazos estabelecidos para embarque do trigo ou farinha de trigo 

adquirido, a insolvência do agente exportador, o não cumprimento de especificação 

técnica do trigo ou de seus derivados, o não cumprimento das especificações 
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fitossanitárias exigidas pelos órgãos de controle, o cancelamento ou não renovação da 

licença de importação, dentre outros; 

− As transações para aquisição de farinha de trigo pela empresa estudada podem ser 

consideradas compras estratégicas, necessitando com isto também uma gestão com visão 

estratégica? 

− problemas na operação logística de importação, que é uma logística marítima, submetida a 

todas as variáveis do transporte marítimo mundial, como por exemplo, a escassez em 

determinados momentos de navios graneleiros e outros problemas decorrentes das 

deficiências portuárias e de armazenagem de grãos, principalmente no Brasil. Outro 

exemplo de variável logística impactante está ligado à produção interna do trigo onde o 

transporte é basicamente rodoviário e em determinados momentos a movimentação e 

armazenagem da safra do trigo concorre com outras safras, como a de soja; 

− problemas alfandegários devido a conflitos de interesses entre países, principalmente 

Brasil e Argentina; 

− problemas de instabilidade interna dos países negociadores, com ênfase nos últimos anos a 

Argentina, devido aos conflitos entre agricultores e governo por causa de alteração na taxa 

de importação do trigo; 

− problemas com greves ou paralizações parciais dos agentes alfandegários do Brasil; 

− variação cambial tanto no país importador como no país exportador.  

           Como visto são muitas as incertezas e conseqüentes riscos neste ambiente de 

transações com o trigo e derivados. Isto reforça a necessidade de uma gestão efetiva e 

estratégica sobre estas transações. Uma preocupação que se evidencia quando do contato com 

as incertezas e riscos é a necessidade de estabelecer relações contratuais que minimizem o 

impacto das conseqüências em caso dos riscos se concretizarem.  
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5.6. AS TRANSAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DA FARINHA DE TRIGO REALIZADAS 
       PELA EMPRESA ESTUDADA 
 

            As informações coletadas nas entrevistas e nos questionários aplicados permitiram 

identificar as características das transações para aquisição de farinha de trigo realizadas pela 

empresa e a participação de cada uma delas no total do volume transacionado.  

            Como apresentado no método de pesquisa foram coletadas informações das transações 

realizadas pela empresa no período estudado e como algumas destas transações tinham a 

mesma característica e havia semelhança entre as informações relativas aos fornecedores e às 

estruturas de governança utilizadas agrupou-se estas transações em quatro diferentes tipos. No 

item 5.7. desta dissertação estas transações são melhor apresentadas.     

                       Na Figura 18 são apresentadas as diferentes transações e a participação de cada 

uma delas no volume transacionado. Estas informações são relativas ao 2º semestre de 2009.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Figura 18: Transações para aquisição de farinha de trigo realizadas pela  
                                   empresa. Fonte: autor. 
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Transação 1: Aquisição da farinha de trigo “especial + comum”  
diretamente dos moinhos nacionais 

Transação 2: Aquisição do cereal trigo dos produtores e 
cooperativas cooperativas e contratação de serviço de moagem junto aos moinhos 

Transação 3: Aquisição da farinha de trigo ‘0000’ diretamente 
 dos moinhos nacionais 

Transação 4: Aquisição via importação da farinha "semolina”
de origem de trigo “durum” 
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            A seguir é apresentada uma ação de gestão de compras com visão mais estratégica, ou 

seja, a análise do alinhamento das estruturas de governança e os atributos das transações. 

 5.7. ANÁLISE DO ALINHAMENTO ENTRE AS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA  
        E OS ATRIBUTOS DAS TRANSAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE FARINHA  
        DE  TRIGO 
 

            Para as análises das transações realizadas, na empresa estudada, foram consideradas 

informações relativas às relações entre agentes dos elos da cadeia produtiva do trigo 

envolvidos; informações relativas aos atributos das transações, dos comportamentos dos seus 

agentes, relações contratuais e estruturas de governança utilizadas e as conceitualmente 

esperadas e as incertezas e riscos apresentadas no ambiente onde as transações se realizam.  

            Nas análises foram comparadas as estruturas de governança das transações utilizadas 

pela empresa com as estruturas conceitualmente esperadas, tendo como base estudos dos 

autores Williamson (1985 e 1991), Brickley,  Smith e Zimmerman (1997) apud Zylbersztajn e 

Neves (2000) e Zylbersztajn (1995). As estruturas de governança das transações 

conceitualmente esperadas foram apresentadas no item 2.5.3 desta dissertação.  

 

5.7.1. Análise Estratégica da Transação Tipo 1 

 
                      A Transação Tipo 1, aquisição da farinha de trigo “especial + comum” 

diretamente dos moinhos nacionais, com 39 % do volume total de farinha de trigo adquirida 

pela empresa estudada é a mais comum dos tipos de transações no mercado. Atende todos os 

portes de empresa e todos os segmentos, desde as indústrias de transformação da cadeia 

produtiva de trigo, na logística a granel com caminhões tanques com carga de 27.000 kg, na 

embalagem de big bag retornáveis com 1.200 kg e em sacos com 50 kg até as pequenas 

padarias com embalagens até 5 kg de farinha de trigo.  
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            No caso da empresa estudada estas transações são realizadas integralmente com 

moinhos de trigos nacionais. Como informação para comparativo de estratégias há no 

mercado uma parcela de agentes do elo das indústrias de transformação da cadeia que 

realizam importações de farinha de trigo de moinhos argentinos, com transações diretas ou 

por meio de distribuidores.   

            As relações entre elos da cadeia produtiva de trigo na Transação Tipo 1 são 

apresentadas na Figura 19. 

 

           Figura 19: Relações entre elos da cadeia produtiva do trigo na Transação Tipo 1.  
                              Fonte: autor. 
 

            O Quadro 3 apresenta a Transação Tipo 1 com seus atributos, a relação contratual e 

sua forma de governança, além da conclusão sobre a estrutura de governança utilizada.  
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                      Quadro 3: Estrutura de Governança da Transação Tipo 1. Fonte: autor. 

 

            O principal instrumento de análise da Transação Tipo 1 é o alinhamento da estrutura 

de governança utilizada pela empresa e os atributos desta transação, tendo como referencial 

comparativo a estrutura de governança conceitualmente esperada, conforme os conceitos 

baseados nos estudos de Williamson (1985 e 1991), Brickley,  Smith e Zimmerman (1997) 

apud Zylbersztajn e Neves (2000) e Zylbersztajn (1995) e apresentado no item 2.5.3. Inclui-se 

nesta análise estratégica a avaliação da presença ou não de incertezas e riscos que possam 

afetar o fornecimento do ativo. 

            A análise da estrutura de governança da Transação Tipo 1 aponta que seus atributos se 

mostram alinhados com a estrutura de governança escolhida pela empresa, a de mercado. 
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            Quanto à relação contratual também há alinhamento entre o utilizado e o esperado, 

pois são utilizados acordos verbais e informais, o que é comum neste tipo de transação tipo 

spot, próprio da estrutura de governança de mercado.  

            Portanto a análise estratégica desta Transação Tipo 1, transação para aquisição de   

farinha de trigo “especial + comum” diretamente dos moinhos de trigo aponta que a empresa 

acerta em tratar esta transação como compras tipo spot, sem a utilização de contratos formais, 

apenas com compromissos verbais. A análise indica que a empresa pode manter esta estrutura 

de governança para a transação analisada.  

            Como há alinhamento entre a estrutura de governança e os atributos da transação não 

há riscos gerados por sua gestão. Nesta transação as incertezas e riscos gerados pelo ambiente 

externo existem, mas para o ativo desta transação há alguma facilidade para uma solução em 

caso de problema no fornecimento. 

 

5.7.2. Análise Estratégica da Transação Tipo 2 

 

            A Transação Tipo 2, aquisição do cereal trigo dos produtores e cooperativas e 

contratação de serviço de moagem junto aos moinhos, têm a maior participação (42%) do 

volume total adquirido de farinha de trigo pela empresa estudada. É uma transação 

administrativamente mais complexa, uma vez que o controle contábil e fiscal da operação é 

também complexo e exige uma boa estrutura administrativa para controlar a dinâmica de 

remessas de trigo e recebimento de farinha. 

             Na Transação Tipo 2 se o agente comprador do trigo, no caso a empresa estudada, 

não dispor de linhas de financiamentos especiais do governo para aquisição do trigo tem a 

necessidade de dispor de recursos financeiros próprios elevados para a aquisição. Necessita 

por isto de uma boa estrutura financeira para suportar o capital de giro aplicado na compra e 
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armazenagem do trigo, além de uma boa condição de fluxo de caixa, pois os pagamentos do 

trigo adquirido são na maioria das vezes à vista ou a curtíssimo prazo.  

            Exige também do agente comprador conhecimentos técnicos sobre variedades de trigo 

e uma boa condição para controlar a qualidade do trigo adquirido, quer de forma interna ou 

com o apoio de uma empresa de comercialização especializada que possa garantir a compra 

do cereal dentro das especificações desejadas. Outro aspecto deste tipo de transação é a 

necessidade de armazenagem do trigo adquirido, isto no próprio moinho prestador do serviço 

de moagem ou em silos próximos, do governo federal ou particular. 

            Esta transação abre uma importante porta para transações visando uma tipificação de 

trigo e da farinha de trigo de acordo com as necessidades da empresa compradora. Abre porta 

também para as empresas, mesmo não tendo seu próprio moinho de trigo, realizar um 

processo de moagem conforme suas necessidades, ou seja, definir o seu nível de extração do 

trigo, o teor de cinzas, a granulometria e os níveis de glutens interessantes para seus processos 

produtivos. O pagamento do serviço de moagem normalmente não envolve dinheiro, sendo 

realizado com parte da farinha de trigo extraída e do farelo de trigo residual.  

             As relações entre elos da cadeia produtiva de trigo na Transação Tipo 2 são 

apresentadas na Figura 20. 

 

       Figura 20: Relações entre os elos da cadeia produtiva do trigo na Transação Tipo 2.  
                          Fonte: autor. 
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            O Quadro 4 apresenta a Transação Tipo 2 com seus atributos, a relação contratual e sua 

forma de governança, além da conclusão sobre a estrutura de governança utilizada.  

 

                    Quadro 4: Estrutura de Governança da Transação Tipo 2. Fonte: autor. 

            Também nesta Transação Tipo 2 o principal instrumento de análise é o alinhamento da 

estrutura de governança utilizada pela empresa e os atributos desta transação, tendo como 

referencial comparativo a estrutura de governança conceitualmente esperada, conforme os 

conceitos levantados nos estudos de Williamson (1985 e 1991), Brickley,  Smith e 

Zimmerman (1997) apud Zylbersztajn e Neves (2000) e Zylbersztajn (1995) e apresentado no 

item 2.5.3.  Também se inclui nesta análise estratégica a avaliação da presença ou não de 

incertezas e riscos que possam afetar o fornecimento do ativo. 
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            A análise da Transação Tipo 2, aquisição do cereal trigo dos produtores e cooperativas 

e contratação de serviço de moagem junto aos moinhos aponta que a estrutura de governança 

utilizada, a híbrida está alinhada aos atributos da transação. A freqüência alta das transações 

associada à média especificidade dos ativos e um grau baixo de incerteza são os principais 

aspectos que indicam uma estrutura híbrida, com governança bilateral e com aplicação de 

contrato relacional, muito parecido com o contrato neoclássico, mas sem a interferência de um 

mediador em caso de adaptações ou mesmo de litígio.   

            Portanto a análise estratégica desta Transação Tipo 2, aquisição do cereal trigo dos 

produtores e cooperativas e contratação de serviço de moagem junto aos moinhos,  aponta 

acerto da empresa na escolha da estrutura de governança, a híbrida com utilização de 

contratos relacionais.  

            Como há alinhamento entre a estrutura de governança e os atributos da transação não 

há riscos gerados por sua gestão. Também nesta transação as incertezas e riscos gerados pelo 

ambiente externo existem, mas para o ativo desta transação também há mais facilidade para 

uma solução em caso de problema no fornecimento. 

 

5.7.3. Análise Estratégica da Transação Tipo 3 

 

            A Transação Tipo 3, aquisição da farinha de trigo ‘0000’ diretamente dos moinhos de 

trigo nacionais, com participação de 10% no volume total de aquisição de farinha de trigo 

consumida na empresa é uma operação que para a empresa estudada se assemelha a 

Transação Tipo 1. A empresa se posiciona desta forma mesmo havendo diferenças muito 

grandes entre as especificidades dos ativos transacionados e as incertezas do ambiente 

transacional.  

            A farinha de trigo ‘0000’, objeto da Transação Tipo 3, não é comum ser produzida no 
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 Brasil, principalmente porque não há produção de um trigo de qualidade para gerar esta 

farinha e também porque os moinhos de trigo, em sua grande maioria, não disponibilizam este 

tipo de farinha ‘0000' em seu portfolio de produtos comercializados. Na realidade, no Brasil, 

somente alguns poucos moinhos estão abertos a discutir o fornecimento desta farinha de trigo 

‘0000’. Nestes casos normalmente o trigo moído para extração desta farinha é de origem 

externa, de países como o Canadá, Estados Unidos e Argentina.  

            Historicamente a empresa estudada sempre transacionou esta farinha de trigo ‘0000’ 

com moinhos argentinos, mas devido a situações de incertezas relativas ao país vizinho no 

período de realização da coleta de dados para a pesquisa, especialmente pelo não 

cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega, a empresa passou a desenvolver 

fornecedores no Brasil. Estas incertezas, presentes no momento da realização deste estudo de 

caso, foram devido a problemas de conflitos entre o governo do país exportador e seus 

produtores rurais, devido à aplicação de novas alíquotas de impostos para exportação do 

cereal. 

            A farinha de trigo ‘0000’ é utilizada integralmente em alguns dos processos 

produtivos da empresa estudada ou como uma farinha “melhoradora” em um mix de farinhas 

de trigo para outros processos.  As relações entre os agentes da cadeia para a Transação Tipo 

3 são apresentadas na Figura 21. 

 

   Figura 21: Relações entre os elos da cadeia produtiva do trigo na Transação Tipo 3.  
                          Fonte: autor. 
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            O Quadro 5 apresenta a Transação Tipo 3 com seus atributos, a relação contratual e 

sua forma de governança, além da conclusão sobre a estrutura de governança utilizada.  

 

                    Quadro 5: Estrutura de Governança da Transação Tipo 3. Fonte: autor. 

            O principal instrumento de análise utilizado nesta Transação Tipo 3 também é o 

alinhamento da estrutura de governança utilizada pela empresa e os atributos desta transação, 

tendo como referencial comparativo a estrutura de governança conceitualmente esperada. 

Inclui-se nesta análise estratégica a avaliação da presença ou não de incertezas e riscos, 

relacionadas ao ambiente externo à transação, que possam afetar o fornecimento do ativo. 

            A análise da estrutura de governança da Transação Tipo 3 aponta que não há 

alinhamento entre os atributos da transação levantados nas respostas do questionário, 
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conforme o modelo do Apêndice C e a estrutura de governança utilizada pela empresa, a de 

mercado. Esta estrutura de governança  é apropriada às transações com baixa especificidade 

dos ativos e baixo grau de incerteza. Não é o caso da Transação Tipo 3  que ocorre com 

freqüência alta, com especificidade média dos ativos e grau médio de incerteza. Este grau 

médio de incerteza está ligado ao fato da farinha de trigo ‘0000’  ser produzida com trigo 

importado. Com isto a empresa fica mais exposta às incertezas do ambiente de negócio, tanto 

de origem exógena como endógena, conforme conceito exposto no item 2.4 desta dissertação. 

Como exemplos destas incertezas que geram riscos podem ser citados a redução da oferta de 

trigo no mercado internacional, problemas climáticos nos países produtores, problemas 

internos dos países exportadores, questões políticas e econômicas entre o Brasil e os países 

exportadores de trigo e os problemas que possam ocorrer nas alfândegas.  

            Como a estrutura de governança utilizada não é a indicada, pois a acertada seria a  

híbrida, com governança bilateral e a utilização de um contrato com a característica de 

relacional há o  risco de impactos negativos ao negócio. Nesta transação as incertezas e riscos 

gerados pelo ambiente externo, quer de natureza exógena quer endógena são fatores 

determinantes para a inadequação da estrutura de governança utilizada, pois para o ativo desta  

transação, a farinha de trigo ‘0000’  é difícil encontrar  solução em caso de problema no 

fornecimento. 

            Estes riscos podem impactar tanto os resultados operacionais como os financeiros da 

empresa. Impactos operacionais pelo desabastecimento da matéria prima e interrupção da 

produção dos produtos que a utilizam.  Impactos financeiros pela perda de faturamento em 

caso de desabastecimento do insumo e consequentemente dos produtos produzidos com ele, 

além  do impacto negativo que a falta do produto no mercado geraria a estratégia 

mercadológica da empresa. 
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            Uma ação importante da empresa para minimizar os riscos de impacto ao negócio é 

que pela especificidade do ativo, a farinha de trigo ‘0000’,  a empresa  deveria manter 

transações também com moinhos da Argentina, país que tem tradição de fornecimento neste 

tipo de farinha.  

            Um aspecto agravante  e que foi levantado nas entrevistas é que o estoque de 

segurança deste insumo é baixo, apenas para poucos dias de consumo. A empresa deveria, por 

questões de riscos de abastecimento analisar o aumento do estoque de segurança para este 

insumo.    

            Considerando os riscos da utilização inadequada da estrutura de governança, as  

incertezas e riscos do ambiente do negócio e mais esta questão de um baixo estoque de 

segurança há indicação para que a empresa tenha uma gestão com visão mais estratégica para 

a Transação Tipo 3.   

 

5.7.4. Análise Estratégica da Transação Tipo 4 

 

            A Transação Tipo 4, aquisição via importação da farinha "semolina” de origem de 

trigo durum, com os restantes 9 % de participação no volume total de farinha de trigo 

adquirida é específica para alguns produtos do portfolio da empresa estudada. As 

especificações de qualidade para esta semolina de trigo durum praticamente conduz as 

transações para moinhos de trigo de paises produtores de trigo durum de alta qualidade, no 

caso Canadá e Estados Unidos. Por se tratar de importação de países distantes do Brasil, além 

das incertezas inerentes às importações é fundamental ser considerada a questão logística da 

distância, do tempo de transporte mais longo, dentre outros.   

            As relações entre os agentes da cadeia para a Transação Tipo 4 são apresentadas na 

Figura 22. 
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       Figura 22: Relações entre os elos da cadeia produtiva do trigo na Transação Tipo 4.  
                          Fonte: autor 
 
 
            O Quadro 6 apresenta a Transação Tipo 4 com seus atributos, a relação contratual e 

sua forma de governança, além da conclusão sobre a estrutura de governança utilizada.  

 

                     Quadro 6: Estrutura de Governança da Transação Tipo 4. Fonte: autor.  
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            Na Transação Tipo 4 também o  principal instrumento de análise é o alinhamento da 

estrutura de governança utilizada pela empresa e os atributos desta transação, tendo como 

referencial comparativo a estrutura de governança conceitualmente esperada. Para esta  

transação também é feita a avaliação da presença ou não de incertezas e riscos que possam 

afetar o fornecimento do ativo.  

            A análise da estrutura de governança utilizada pela empresa para esta transação  

aponta que não há alinhamento entre os atributos da transação e a estrutura de governança 

utilizada, a de mercado. 

            Pelos conceitos sobre  as estruturas de governança das transações, segundo  

Williamson (1985 e 1991), Brickley,  Smith e Zimmerman (1997) apud Zylbersztajn e Neves 

(2000) e Zylbersztajn (1995), apresentado no item 2.5.3 desta dissertação, esta Transação 

Tipo 4, com freqüência média de transações, com alta especificidade dos ativos e grau médio 

de incerteza deveria ter uma estrutura de governança hibrida, com forma de governança 

trilateral, com contratos neoclássicos de longo prazo, com salvaguardas contratuais e com a 

interferência de um mediador em caso de litígios insuperáveis pelos agentes.   

            Nesta Transação Tipo 4 não há alinhamento entre a estrutura de governança e os 

atributos da transação e, portanto há risco de impactos negativos ao negócio. Nesta transação 

as incertezas e riscos gerados pelo ambiente externo também são fatores determinantes para a 

inadequação da estrutura de governança utilizada. No caso desta transação a situação é crítica, 

pois para o ativo, semolina de trigo durum, não se apresenta  alternativa de solução em caso 

de problema com o fornecimento. A semolina de trigo durum é um insumo  com 

características técnicas muito específicas e de grande exigência de qualidade e com mercado 

fornecedor distante do Brasil, ou seja, Estados Unidos e Canadá.   

            Como na análise da transação do item anterior, estes riscos podem impactar tanto os 

resultados operacionais como os financeiros da empresa. 
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            Também nesta transação há o agravante do estoque de segurança deste insumo ser 

também baixo em se considerando a especificidade do ativo, ou seja, apenas para o consumo 

de algumas semanas. A empresa deveria, por questões de riscos de abastecimento analisar o 

aumento do estoque de segurança para este insumo.    

            Além disto, é indicado que a empresa amplie os relacionamentos comerciais e a 

homologação técnica para um maior número de fornecedores internacionais para este insumo. 

            Uma justificativa importante para estas ações é que a semolina de trigo durum é um 

insumo que entra na composição de uma linha de produtos cujo consumo, conforme apontado 

na Tabela 2 desta dissertação,  vem crescendo no mercado brasileiro, ou seja, o consumo de 

massas alimentícias com alto padrão de qualidade. Mercadologicamente seria negativo para a 

empresa perder espaço já conquistado neste mercado ou deixar de ampliá-lo por 

desabastecimento dos produtos por causa de fornecimento do insumo.  

            Considerando os riscos da utilização inadequada da estrutura de governança, as  

incertezas e riscos do ambiente do negócio e mais esta questão de um baixo estoque de 

segurança há indicação para que a empresa tenha uma gestão com visão mais estratégica para 

a Transação Tipo 4.   

 

5.8. UM NOVO DESENHO PARA A CADEIA PRODUTIVA DO TRIGO NO BRASIL 

 

            A história passada de freqüentes intervenções governamentais, gerando dificuldades 

para um desenvolvimento normal da cadeia produtiva do trigo do Brasil definiu muito da 

dinâmica das relações e transações entre os agentes desta cadeia produtiva. 

            Isto pode justificar que as relações e conseqüentes transações entre os agentes da 

cadeia sempre foram muito previsíveis, envolvendo um elo e seu antecessor, à jusante e seu 

posterior, à montante da cadeia produtiva.  
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            E é isto o que se vê no desenho da cadeia da cadeia produtiva do trigo comumente 

encontrado na literatura, conforme mostra a Figura 5 desta dissertação. Este desenho indica 

que as relações e transações para aquisição de farinha de trigo realizadas pelas indústrias de 

massas alimentícias e biscoitos acontecem somente e diretamente com os moinhos de trigo 

nacionais ou em pequena escala por meio de importação de farinha de trigo.             

Diferentemente do apresentado a pesquisa indica uma nova realidade. 

            A transação Tipo 2, aquisição do cereal trigo dos produtores e de cooperativas de 

produtores e contratação de serviço de moagem junto aos moinhos nacionais, que para a 

empresa estudada é a principal transação para aquisição de farinha de trigo, representando 

42% do volume total adquirido apresenta novas relações e transações para a cadeia. Uma 

delas é a relação e transação realizada pelas indústrias de massas e biscoitos para a aquisição 

do cereal trigo diretamente dos produtores de trigo e também das cooperativas de produtores 

de trigo. A outra relação e transação complementa a anterior e é a contratação junto aos 

moinhos de trigo dos serviços de moagem, operação esta denominada façon. As indústrias de 

transformação da cadeia produtiva sempre se relacionaram e transacionaram com os moinhos 

de trigo, mas em uma operação simples, ou seja, compra e venda de farinha de trigo. Esta 

Transação Tipo 2 gera uma dimensão diferente de relacionamento, a da compra e venda de 

serviço, que é uma relação muito mais complexa, pois têm que ser muito bem definido as 

especificações do processo de moagem, principalmente seu rendimento; as especificações de 

qualidade do trigo; as condições técnicas e logísticas da estocagem do cereal; do controle de 

documentação fiscal de toda a operação e a forma de remuneração pelo serviço prestado, uma 

vez que as indústrias que contratam o serviço não têm interesse de receber e comercializar o 

farelo de trigo, que é resíduo do processo de moagem.. 

            Estas novas relações e transações, pela importância que representam para os negócios 

da cadeia produtiva do trigo alteram o desenho desta cadeia.  
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            Na Figura 23 é apresentado este novo desenho. 

 

     

        Figura 23: Um novo desenho para a Cadeia Produtiva do Trigo no Brasil.  
                           Fonte: Rossi; Neves, 2004. Adaptado pelo autor. 
 
 
             Nesta figura do novo desenho da cadeia produtiva do trigo no Brasil o fluxo vermelho 

representa o relacionamento e a transação para aquisição do cereal trigo pelas indústrias de 

transformação da cadeia junto aos produtores e cooperativas de produtores de trigo. É 

importante salientar que apesar do fluxo indicar o cereal trigo em direção às indústrias de 

massas alimentícias e biscoitos e depois sendo enviado aos moinhos de trigo, fisicamente isto 

não ocorre, pois por uma questão logística, incluindo custos  o trigo é adquirido e estocado ou 

no próprio moinho que prestará o serviço de moagem ou em silos  próximos a ele. 

            O fluxo azul representa  o relacionamento e a transação da prestação do serviço de 

moagem, isto entre indústrias de transformação e os moinhos de trigo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

            São apresentadas a seguir algumas considerações que reforçam os resultados da  

pesquisa. 

            A análise das informações obtidas nas entrevistas realizadas na empresa estudada e na 

exposição sobre o cenário onde se desenvolveu a pesquisa permitiu extrair argumentos  

importantes que respondem a um dos objetivos da pesquisa, ou seja, que as  transações para 

aquisição da farinha de trigo são ações de impacto estratégico, que podem ser portanto 

consideradas compras estratégicas e com necessidade de  uma gestão com visão também 

estratégica.  

            Um dos principais argumentos para esta afirmação é que as empresas que fazem parte 

do elo das indústrias de transformação da cadeia produtiva do trigo no Brasil vivem uma 

realidade de intensa competição no mercado, onde o preço do produto tem fundamental 

importância na decisão de compra do consumidor. Isto exige um permanente esforço para a 

redução dos custos e aí se incluem as transações para aquisição de insumos para os processos 

produtivos. E esta é a situação da empresa estudada com a farinha de trigo. 

            Outra argumentação que torna a transação para aquisição de farinha de trigo uma 

compra estratégica para a empresa estudada é a alta participação  deste insumo na composição 

dos produtos fabricados. Esta participação do insumo na composição dos produtos é, na 

média, superior a 80% . Soma-se a esta importância o fato da qualidade da farinha de trigo 

estar diretamente ligada à qualidade dos produtos fabricados e a eficiência dos processos 

produtivos.  

            Desta forma, ou pelo esforço de redução custo para a aquisição de uma farinha de 

trigo que atenda uma estratégia de liderança em custos, ou pelo desafio de se obter uma 

farinha de trigo que possibilite uma estratégia de diferenciação, por meio de produtos com 
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características técnicas e de qualidade especiais ou pela expressiva participação do insumo na 

composição dos produtos as transações para aquisição de farinha de trigo se tornam 

estratégicas, exigindo, portanto, uma gestão estratégica por parte da empresa estudada. 

            Sobre a  existência de  incertezas e riscos nas transações para aquisição da farinha de 

trigo realizadas pela empresa constatou-se que eles existem e podem ser originados pela 

escolha inadequada da estrutura de governança, bem como por incertezas com origem no 

ambiente externo onde se realizam as transações. 

            A pesquisa apresenta como objetivo principal a análise do alinhamento entre as 

estruturas de governança e os atributos das transações para aquisição de farinha de trigo. Esta 

avaliação foi realizada e  constatou-se que  na Transação Tipo 1, aquisição de farinha de trigo 

“especial + comum” diretamente dos moinhos de trigo e na Transação Tipo 2,  aquisição do 

“cereal trigo” diretamente de produtores e cooperativas e contratação de “serviços de 

moagem” junto aos moinhos há um perfeito alinhamento entre as estruturas de governança 

utilizadas e os atributos das transações. Estas duas transações, portanto, não estão submetidas 

a riscos significativos tanto provenientes da própria transação como do ambiente externo onde 

elas se realizam. Desta forma houve acerto da empresa nas decisões estratégicas relacionadas 

a estas duas transações.   

            Já na Transação Tipo 3, aquisição da farinha de trigo ‘0000’ diretamente de moinhos 

nacionais e na Transação Tipo 4, aquisição da “semolina de trigo durum” a avaliação 

constatou  que não há alinhamento entre os atributos das transações e as estruturas de 

governança utilizadas, implicando consequentemente na utilização também inadequada das 

relações contratuais. Esta situação de inadequação gera riscos à empresa por não considerar 

nenhuma salvaguarda contratual que minimize os impactos, tanto operacionais como 

financeiros, do não cumprimento do acordado na transação. Acrescenta-se a esta situação de 

riscos aqueles originários das incertezas exógenas e endógenas ligados ao ambiente externo, 
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destacando-se neste caso os riscos gerados por instabilidade econômica dos países com que o 

Brasil se relaciona comercialmente, por variações abrupta e elevada de taxa de câmbio, pela 

variação elevada dos preços do commodity trigo no mercado internacional, pela redução da 

oferta de trigo no mercado internacional e por problemas climáticos nos países produtores,  

            Portanto o objetivo principal da pesquisa foi atingido, ou seja,  foi realizada a análise 

do alinhamento entre as estruturas de governança e os atributos das transações e esta análise 

se mostrou um importante instrumento de gestão estratégica nas transações para aquisição de 

farinha de trigo.   

            A pesquisa mostrou também que a gestão com utilização  inadequada das estruturas de 

governança para condução das transações, agravada pelas incertezas e riscos do ambiente 

externo, pode gerar impactos negativos significativos ao negócio.   

            O trabalho tem as limitações inerentes a um estudo de caso, uma vez que o universo 

analisado é restrito, mas por se tratar de uma empresa de grande porte, com grande consumo 

de farinha de trigo e líder em muitos de seus mercados, os resultados podem ser considerados 

significativos e servir de referência para outras indústrias de transformação da cadeia 

produtiva do trigo no Brasil.  
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Apêndice A 
 
 
 

Roteiro para Entrevista: 
 

Objetivo: informações para pesquisa acadêmica: 
Dissertação para obtenção de título de mestre em Engenharia de Produção 
Universidade Nove de Julho – UNINOVE – São Paulo (SP) 
Aluno: Paulo Renato Menita 
Período: 2009/2010 
 
Temas da entrevista:  
Informações gerais sobre a empresa/ Posicionamento estratégico da empresa / Insumos 
estratégicos para o negócio / Gestão Estratégica  
 
* Confidencialidade das informações: Serão apresentadas no texto da pesquisa  
   somente as informações autorizadas pela direção da empresa 
 
Informações: 
 
Empresa:  

Faturamento anual bruto: 

Volume médio mensal de produção: 

Nº de plantas industriais: 

Mercados em que atua: 

Participação (market share) nos mercados: 

Nº de sku: 

 
Estratégia e Vantagem Competitiva 
 
O entrevistado tem conhecimento sobre conceitos de estratégia em negócios? 
 
Tem conhecimento sobre os conceitos desenvolvidos por Michael Porter, como as cinco 
forças competitivas e as estratégias e vantagens competitivas? 
 
O entrevistado vê a empresa com uma definição clara de uma estratégia competitiva? 
 
Se sim, qual a estratégia? 
 
Qual vantagem competitiva alimenta esta estratégia? 
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Gestão Estratégica 
 
O entrevistado tem conhecimento sobre os conceitos de gestão com visão estratégica? 
 
Considerando as afirmações “ penso e ajo sempre de forma estratégica” e  “nas decisões e 
ações também sempre considero na análise o ambiente externo em que a empresa está 
inserida”, o quanto estas afirmações fazem parte do seu dia a dia? 
 
Pode citar alguma análise ou ação com visão estratégica que pratica quando da gestão das 
transações para aquisição de insumo? 
 
 
Importância estratégica das transações para aquisição de insumos  
 
Para a estratégia do negócio e para os resultados econômico-financeiros as transações para 
aquisição de insumos têm papel importante? 
 
É importante também para a eficiência dos processos de produção? Para a qualidade dos 
produtos? Para o índice de perdas? 
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Apêndice B 
 
 
 

Roteiro para Entrevista: 
 
 
Objetivo: pesquisa acadêmica 
Dissertação para obtenção de título de mestre em Engenharia de Produção 
Universidade Nove de Julho – UNINOVE – São Paulo (SP) 
Aluno: Paulo Renato Menita 
Período: 2009/2010 
 
Temas da pesquisa:  
Processos de produção / Participação da farinha de trigo nos processos de produção /A farinha 
de trigo como um insumo estratégico / O mercado do trigo e da farinha de trigo/ Fornecedores 
de trigo e farinha / Incertezas e riscos nas transações para aquisição de farinha de trigo na 
empresa estudada 
 
 
* Confidencialidade das informações: Serão apresentadas no texto da pesquisa  
   somente as informações autorizadas pela direção da empresa 
 
 
Processos de produção / Participação do insumo farinha de trigo nos processos de 
produção 
 
Processo de Produção  
Descrição sucinta do processo: 
Participação no volume de produção total:  
Participação da farinha de trigo na composição do produto deste processo: 
 
Observação: coletar estas informações para cada processo de produção 
 
 
Informações sobre o mercado de trigo e da farinha de trigo  
 
Qual  nível de conhecimento da empresa sobre o mercado de trigo e farinha de trigo no 
Brasil? 
 
Como a  empresa se mantém informada sobre a dinâmica de  preços do commodity trigo e da 
farinha de trigo?  
 
Como é este mercado no Brasil? Quais as características dos fornecedores? 
 
A empresa transaciona com fornecedores de outros países? 
 
Qual a participação no volume transacionado de importações? 
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A farinha de trigo como insumo estratégico 
 
 
Na visão do entrevistado as transações para aquisição de farinha de trigo são complexas? 
Exigem esforços de gestão para que se tenha sucesso nestas transações? Que tipo de esforços? 
A gestão das transações para aquisição de farinha de trigo na empresa demanda muito tempo 
do gestor? 
 
As transações para aquisição de farinha de trigo são consideradas pelo entrevistado como 
importante para os resultados operacionais e econômico-financeiros da empresa? 
 
Quais as razões desta importância? 
 
Estas razões apresentadas podem definir que estas transações para aquisição de farinha de 
trigo se configuram como um insumo estratégico e sendo suas compras também estratégicas? 
O entrevistado vê com isto a necessidade de uma gestão com visão mais estratégica para estas 
transações? 
 
 
Incertezas riscos nas transações para aquisição de Farinha de Trigo  
 
 Na visão do entrevistado há incertezas e riscos nas transações para aquisição de farinha de 
trigo? 
 
Sem sim, qual a origem destas incertezas? 
 
Caso o risco se concretize, qual a dimensão do impacto negativo gerado e qual o plano de 
contingência para enfrentá-lo? 
 
O entrevistado acredita que um estoque de segurança baixo para as farinhas de trigo cujas 
transações são mais complexas pode vir a gerar um grave problema de abastecimento a 
empresa?   
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Apêndice C 
 
 
 

Roteiro para Entrevista: 
 
 
Objetivo: pesquisa acadêmica 
Dissertação para obtenção de título de mestre em Engenharia de Produção 
Universidade Nove de Julho – UNINOVE – São Paulo (SP) 
Aluno: Paulo Renato Menita 
Período: 2009/2010 
 
Temas da pesquisa:  
Processos de produção / Participação da farinha de trigo nos processos de produção /A farinha 
de trigo como um insumo estratégico / O mercado do trigo e da farinha de trigo/ Fornecedores 
de trigo e farinha / Incertezas e riscos nas transações para aquisição de farinha de trigo na 
empresa estudada 
 
 
* Confidencialidade das informações: Serão apresentadas no texto da pesquisa  
   somente as informações autorizadas pela direção da empresa 
 
 
 
Informações sobre os Tipos de Transações  
 
Quais os tipos de transações que são realizadas pela empresa como os fornecedores para 
aquisição de farinha de trigo? 
 
Descreva as características de cada transação? 
 
Descreva as características técnica do ativo transacionado?  
 
Em se considerando cada tipo de transação descreva as características do mercado e dos 
fornecedores que transaciona?  
 
Qual o volume total das transações para aquisição de farinha de trigo? 
 
Qual a participação de cada tipo de transação no volume total? 
 
Qual o nível de estoque de segurança dos ativos transacionados? 
 
 Seguir é apresentado o questionário a ser respondido pelo entrevistado para coleta de dados 
sobre os atributos das transações realizadas pela empresa par aquisição de farinha de trigo. 
 
Observações: 
-  a quantidade de transações com questionários respondidos deve retratar a realidade do 
total das transações para aquisição da farinha de trigo da empresa. 
- necessidade de devolução dos questionários no prazo de 45 dias. 
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Porte do fornecedor: grande médio pequeno

Tempo de relacionamento:   < 01 ano 01 - 03 a > 03 anos

Curto Prz Long Prz Curto Prz Long Prz Curto Prz

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

PESQUISA ACADÊMICA
OS DIFERENTES TIPOS DE TRANSAÇÕES PARA A AQUISIÇÃO DA  FARINHA DE TRIGO 
ANALISADOS SOB O CONCEITO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNÇA DAS TRANSAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE A TRANSAÇÃO

Fornecedor:

Informaçõe sobre o Fornecedor 
Segmento:
Localização da planta industrial de atendimento:

Origem do capital:

Informações sobre características da Transação:
Ativo envolvido na transação:
Forma de pagamento da transação:
Volume médio mensal de farinha de trigo originado da transação :                        ton.

Relação 
Contratual

Acordo verbal Contrato formal / relacional Contrato formal / Jurídico
Long Prz

Informações sobre imagem comercial e técnica que a Empresa  tem do  Fornecedor

Nível de importância comercial dada ao fornecedor 
Nível da qualidade da relação comercial entre a empresa cliente e a 
empresa fornecedora
Nível da qualidade da relação técnica entre a empresa e o fornecedor 
Nível da qualidade do produto fruto da transação entre a empresa 
cliente e a empresa fornecedora   
Nível da pontualidade de entrega  da empresa fornecedora 

Atributos da Transação segundo a  ECT - Economia dos Custos de Transação
Atributo: Frequencia da Transação

Qual a freqüência com que a empresa e o fornecedor realizam e 
concretizam a transação ?
Qual o nivel de interesse da empresa em manter esta frequencia de 
transação com este fornecedor?
Atributo: Incerteza da Transação

Qual o nível de preocupação que a empresa  tem com relação as 
incertezas e riscos da transação pelas diversas situações imprevistas 
? 

Qual o nível de confiança da empresa em manter os compromissos 
acordados na transação no caso de situações imprevistas? 

Qual o nível de exigencia das instalações industriais do fornecedora 
para atender a transaçção ? 

Apêndice C

Atributo: Especificidades dos Ativos
Ativo físico

Qual o nível de especificidade doativo da transação ?

Qual é o nível de interesse da empresa  em desenvolver um padrão de 
relacionamento de parcerias de mais longo prazo com o fornecedor 
para este tipo de transação com o objetivo de aumentar o nível de 
confiança nas situações imprevistas ? 
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Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

Alto Médio Baixo

Local
Qual o grau de importância da localização física da planta industrial ou 
depósito de armazenagem do fornecedor para fins de viabilidade 
logística da transação ? 

Tempo ou Perecibildade
Atributo: Racionalidade Limitada

Qual o grau de limitação de autoonomia dos gestores do fornecedor  
na tomada de decisões da  transação ?
Qual  o nível de informações da empresa  sobre o produto 
transacionado, suas características  técnicas e os padrões de 
qualidade exigidos para os processos produtivos ? 
Qual  o nível de informações do fornecedor sobre o produto 
transacionado, suas características  técnicas e os padrões de 
qualidade exigidos para os processos produtivos ? 

Qual  o nível de informações da empresa asobre o mercado, os preços 
praticados, nivel de oferta de produto, ..? 

Qual  o nível de informações  do  fornecedor sobre o mercado, os 
preços praticados, nivel de oferta de produto, ... ? 
Qual o nível de interesse e abertura entre a empresa e o fornecedor 
visando ampliar e melhorar o nível de compartilhamento de 
informações  quando da transação? 
Atributo: Oportunismo nas Transações

Qual o risco de comportamentos oportunistas por parte do fornecedor, 
ou seja, de agir  apenas com seus interesses  omitindo informações ou 
utilizando-a de forma exclusiva e tirando vantagem na transação  ?

 
 
 
 
Informações básicas apresentadas ao entrevistado para entendimento e preparação para 
responder  os questionários de avaliação dos atributos das transações:  
 
A transação é a principal forma com que no ambiente de negócios as empresas se relacionam 
e efetivam uma negociação. A transação ocorre dentro de uma ordem que tenta equilibrar os 
meios e os fins na qual se estabelece. Esta ordem é a estrutura de governança e nada mais é 
que um conjunto de regras inter-relacionadas capazes de garantir a integridade da transação. 
(WILLIAMSON, 1996 apud ZYLBERSTAJN; NEVES, 2000). 
            O modelo de análise nesta vertente é micro analítico, ou seja, aplica-se a cada 
transação individualmente. Outro entendimento é que as transações além do valor intrínseco 
do ativo transacionado, as mesmas apresentam custos e riscos relacionados com a própria 
transação, que muitas vezes não são considerados nas análises das empresas. Existem também 
as incertezas e riscos oriundos do ambiente externo á negociação. 
Para minimizar os custos e os riscos é muito importante o acerto na escolha da estrutura de 
governança adequada para a transação. 
Segundo Williamson (1985) as estruturas de governança das transações estão estreitamente 
ligas aos atributos das transações. 
Como atributos das transações consideram-se: 
 
Freqüência da transação 
Indica a freqüência com que cada tipo de transação ocorre dentro de um período de tempo. 
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Incerteza da transação 
Refere-se à possibilidade de ocorrência de situações não previstas que podem afetar a 
transação. No caso do estudo pode ser situações imprevistas ligadas à qualidade do trigo ou da 
farinha de trigo, a majoração dos custos do commodity no mercado interno e/ou internacional, 
majoração dos custos de armazenagem, dos custos de frete, a mudança dos hábitos e 
preferências dos consumidores, da entrada de produtos substitutos, de exigências legais, etc. 
 
Especificidade dos ativos 
Refere-se a quanto o ativo, no caso do estudo o trigo e farinha de trigo, são específicos para 
uma determinada atividade e quanto é difícil e custosa a sua realocação para outro uso de 
outro agente da cadeia. Esta especificidade pode assumir uma dimensão de ativos físicos 
propriamente dito, de especificidade locacional, de especificadade de ativos humanos 
Especificidade de ativos físicos 
Refere-se a quanto o ativo trigo ou farinha de trigo é específico para uma determinada 
atividade e quanto é difícil e custosa a sua realocação para uso de outro agente da cadeia. 
Incluem-se também os investimentos em equipamentos cujas características físicas 
(capacidade, projeto, especificações técnicas, etc.) são específicas para o propósito da 
transação e têm baixa utilização para outros usos. Consideram-se também os investimentos 
em expansão da capacidade produtiva adotada por uma das partes com o propósito único de 
responder ao  
incremento da quantidade demandada pela outra parte se converte em ativos específicos. Se o 
contrato for cancelado, o fornecedor ficará com excesso de capacidade de produção. 
 
Especificidade de local 
Determina se uma transação é beneficiada pelo fator logístico, principalmente pela 
localização entre os processos produtivos, pelos custos de transporte, pelo custo de 
armazenagem, etc. 
 
Especificidade de tempo ou perececibilidade 
Refere-se ao produto final da transação, no caso trigo ou farinha de trigo, e o tempo de vida 
útil ou de importância ou de perecibilidade. 
 
Racionalidade limitada  
Indica o grau de limitação das decisões, uma vez que conceitualmente podem ser satisfatórias, 
mas não ótimas. Isto pela impossibilidade dos agentes da cadeia obter todas as informações 
decorrentes de problemas de mercado e de seus custos, devido aos valores, conflitos e jogos 
de poder que ocorrem dentro das organizações e nas transações. 
Oportunismo nas transações 
Caracteriza-se pelo nível de risco dos agentes participantes da transação em agir apenas com 
seus interesses, omitindo informações ou utilizando-a de forma exclusiva, tirando vantagem 
na transação. Podem ser os motivos de geração de conflitos no ambiente transacional. 
 
 
Estruturas de Governança das Transações 
Governar a transação significa incentivar o comportamento que se espera da transação, 
controlando-o. A estrutura de governança é o mecanismo que se utiliza para este fim. 
A estrutura de governança escolhida para uma transação dever ser uma função baseada em 
três variáveis, o “p” (preços), o “k” (especificidade de ativos) e “s” (salvaguardas, para 
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minimizar o impacto das incertezas, do oportunismo,..). (WILLIAMSON, 1991) 
 
Estrutura de Mercado 
Estrutura de governança de transação, característica nas chamadas relações de mercado tipo 
spot, onde o preço “p” é determinante, enquanto as variáveis “k” e “s” têm pouca importância. 
A transação pode ser concretizada com contratos formais clássicos ou mesmo contratos 
informais, não escritos. 
Estrutura Híbrida 
Estrutura de governança com característica de arranjo contratual, tipicamente um arranjo de 
longo prazo, geralmente formal, cujo objetivo é desenvolver um relacionamento continuado, 
no qual a identidade dos agentes é importante em virtude da existência de dependência 
bilateral, enquanto os mecanismos de ajustamento devem ser flexíveis o suficiente para 
permitir que as partes se adaptem a distúrbios de impacto moderado. O preço “p” tem um 
papel importante nesta estrutura, mas é limitado pela presença de ativos específicos (k é 
positivo) e as salvaguardas são de difícil implementação. 
 
Estrutura de Integração Vertical ou Hierárquica 
Estrutura de governança onde as características e atributos da transação indicam a tendência 
da empresa, por razões técnicas , de controle e econômicas, produzir ela mesmo o produto, ao 
invés de adquirir do mercado fornecedor. Nesta estrutura o preço “p” tem menor importância 
comparado a especificidade dos ativos “k” e a salvaguarda contratual “s”. 
 
Análise Discreta Comparada das Transações 
Análise onde são alinhados atributos das transações (incerteza, freqüência e presença de 
ativos específicos) com as estruturas de governança adotadas. 
Pode-se afirmar que nenhuma uma estrutura de governança é melhor do que outra , mas sim 
ela será mais eficiente por melhor se adequar às características da transação à qual se vincula. 
É questão de alinhar as estruturas de governança aos atributos das transações. 
 
 
Critérios de avaliação para os principais atributos da transação: 
 
* para resposta ao questionário 
 
Freqüência das transações: 
 
Alta: transações quadrimestrais ou superior. 
 
Média: transações bimestrais e trimestrais. 
 
Baixa: transações mensais ou inferior. 
 
Especificidades dos ativos: 
 
Alta: insumo com especificações técnicas muito especiais, imprescindível para o processo de 
produção a que se destina  e com grande dificuldade para se obter opções de fornecimento no 
mercado. 
 
Média: insumo com algumas especificações técnicas diferenciadas e  com dificuldade para se 
obter opções de fornecimento no mercado. 
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Baixa: insumo com especificações técnicas comum, fácil de ser adquirido no mercado. 
 
Incertezas nas transações: 
 
Alta:  
- transações de importação realizada diretamente pela empresa, sujeitas à ocorrência de 
eventos externos que fogem ao controle tanto da empresa como do exportador, associados à 
alta especificidade do ativo. 
 
 
Média:  
- transações no mercado interno, mas com dependência de importação pelo fornecedor e 
sujeitas a ocorrência de eventos externos.  
 
Baixa: 
- Transações internas no país, com facilidade para alternativas de fornecimento. 
 
Racionalidade limitada: 
 
Alta: fornecedor com nível de domínio e conhecimento dos ativos e da  transação muito 
superior à empresa, caracterizando um forte desequilíbrio entre as partes. 
 
Média: fornecedor com nível de domínio e conhecimento dos ativos um pouco superior, mas 
não caracterizando desequilíbrio significativo entre as partes. 
 
Baixa: equilíbrio de domínio e conhecimento dos ativos e da transação entre a empresa e o 
fornecedor. 
 
Oportunismo por parte do fornecedor: 
 
Alta: fortes indícios de comportamento oportunista por parte do fornecedor ou experiências 
anteriores negativas ou informações negativas freqüentes obtidas no mercado, em 
benchmarking, etc. 
 
Média: alguns indícios de comportamento oportunista por parte do fornecedor ou alguma 
informação negativa obtidas no mercado, em benchmarking, etc. 
 
Baixa: sem indícios de comportamento oportunista por parte do fornecedor, experiências 
positivas anteriores e credibilidade apontada pelo mercado. 
 
 
Observação: Para outras questões do questionário não citadas  segue a mesma lógica de 
avaliação.  

 


