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Resumo 
 
Este estudo analisou as relações entre confiança, cooperação e desempenho 
organizacional.  O tema cresceu em importância na área de administração nos 
últimos anos e várias são as perspectivas que o abordam e aqui optou-se pela 
perspectiva de governança relacional. O estudo teve como objetivo analisar relação 
entre confiança e desempenho em relacionamentos interorganizacionais e a 
interveniência da variável cooperação. Para tal, foi conduzida uma pesquisa em duas 
fases no setor de buffets, mais especificamente no segmento de festas infantis. A 
primeira fase da pesquisa foi importante para melhor entender a estrutura e a 
dinâmica do setor, o relacionamento entre fornecedores de brinquedos e os buffets e 
testar qualitativamente as escalas construídas para mensurar os construtos a partir da 
teoria. Foram feitas 10 entrevistas em profundidade, sendo três com fornecedores. Na 
fase seguinte foram coletados dados junto aos buffets. Os respondentes foram os 
agentes de contato das empresas para a compra de brinquedos, em geral, este papel é 
do proprietário do negócio, em função da relevância do investimento e a 
especificidade do ativo. Responderam o questionário 158 empresas. A coleta de 
dados foi feita usando um questionário e este foi aplicado pessoalmente. Os dados 
coletados relevam que a confiança interpessoal apresentou grande influência na 
confiança interorganizacional. Esta relação é tão intensa que houve um 
questionamento se os dois são comporiam um único construto. No entanto, a AFC 
mostrou são dois construtos. A mensuração da cooperação por meio dos 
comportamentos cooperativos também teve ajuste adequado e estes mostraram ter 
influências distintas sobre o desempenho.  As duas fases da pesquisa de campo 
apontaram para uma relação positiva e significativa entre resolução conjunta de 
problemas e desempenho organizacional. Fica evidente pelas falas dos entrevistados 
que diferentemente da disponibilidade de se “contornar o problema de fornecimento 
de itens como decoração e alimentos”, os brinquedos com funcionamento ruim ou a 
falta deles faz com que os clientes não retornem e ainda façam uma campanha 
negativa contra o buffet. Esse resultado mostra que, quando as partes estão engajadas 
na solução conjunta de problemas é mais fácil encontrar soluções mutuamente 
satisfatórias, aumentando o sucesso da relação cliente-fornecedor, conforme 
argumentado por Deutsch (1969).  Por outro lado, a relação negativa entre 
restrição ao uso de poder e desempenho ilustra bem o sentimento capturado pelas 
entrevistas. Os gestores dos buffets apontam como se sentem pressionados pela 
demanda “induzida” de novos brinquedos, quando têm que seguir a concorrência. A 
flexibilidade na negociação também não apresentou explicação significativa para o 
desempenho, pelo contrário, pois há indicação nas duas fases da pesquisa que a 
relação entre estas variáveis é negativa. Os resultados indicam que a confiança 
interorganizacional e indiretamente a confiança interpessoal explicam os 
comportamentos cooperativos entre as empresas da cadeia de fornecimento estudada 
pela visão dos donos do buffets. Por outro lado, apenas um os comportamentos 
cooperativos explica parte da variação do desempenho organizacional. O estudo 
corrobora estudos anteriores usados como base para este e representa um avanço nos 
estudos da área, em especial, pela discussão e operacionalização dos construtos que 
foram testados e validados com bom nível de ajuste.  

 
Palavras-chave: confiança interorganizacional; confiança interpessoal; 

governança relacional; cooperação; desempenho organizacional 
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Abstract  
 
Based on the relational perspective reasoning this doctoral dissertation proposed a 
model that theorizes on the relationship between organizational and individual trust, 
cooperative behaviors and organizational performance in the sector of entertainment, 
specifically children parties businesses segment. An extensive literature review was 
conducted to better understand the definition of those variables and their theoretical 
relationship. The review also helped to identify scales used in previous research to 
measure the research variables. The identified scales were then back translated and 
adapted to be used in this research. The cooperative behavior scale was translated 
and tested in other studies conducted in Brazil and as the procedures used in those 
studies were reliable we used the scale from Hashiba (2008). The research instrument 
was pre-tested during the first part of the research in which deep interviews were 
conducted with manufacturers of equipment for entertaining children, like 
professionals toys used in parks and their customers. This phase of the study also 
helped to better understand the business segment and the relationship between the 
players in the business. In the next phase of the research the boundary spanner of 
each company in the business segment was contact and those that accepted to take 
part in the study was personally helped to fill the research questionnaire. Some 158 
good responses were available in the end of data collection. The data was then 
analyzed using the statistical packages Stata and Amos. The last one allowed to test 
validation of the research constructs through SEM. Validation of the research 
constructs were reached and the basic model had a good fit. The results from both 
phases of the research show that organizational and individual trust are highly 
correlated but they are different constructs. Cooperative behaviors were explained by 
organizational trust and that only joint problem solve is the only cooperative 
behavior tested which explain organizational performance. The data also indicated 
that flexibility in the negotiation is negative related to performance. These findings 
corroborate previous researches in the field and also helped to further the knowledge 
on the subject.     

Key-words: trust; cooperative behavior; organizational performance; relational 
governance; entertainment business segment.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa sobre confiança em contextos organizacionais e 

interorganizacionais tornou-se um campo importante na área de administração. Até o 

fim dos anos 80, poucos acadêmicos estavam interessados no assunto. Entretanto, nos 

últimos quinze anos ou pouco mais, esse nicho de pesquisa cresceu e adquiriu força 

tornando-se um tema central em torno de si próprio e do debate sobre processos, 

estrutura e desempenho de relacionamentos organizacionais e interorganizacioanis 

(BACHMANN; ZAHEER, 2006). O interesse relativamente recente sobre confiança 

pelos estudos organizacionais pode ser explicado por três grandes motivações: uma 

resposta à concepção excessivamente atomística de algumas teorias econômicas que 

despiram as organizações das suas inerentes qualidades sociais (GRANOVETTER, 

1985); as emergentes dinâmicas competitivas que fazem da colaboração uma atrativa 

fonte de vantagem competitiva; e as mudanças na tecnologia que têm reconfigurado 

as trocas e a coordenação do trabalho (McEVILY; PERRONE; ZAHEER, 2003).  

Estas  motivações estimulam o pesquisador organizacional a entender o 

funcionamento e a evolução de novas formas organizacionais tais como alianças 

estratégicas, redes sociais e comércio eletrônico, entre outras. Uma característica 

peculiar destas novas formas organizacionais é a mudança dos padrões de 

interdependência e na natureza e no grau de incerteza. Como conseqüência, os 

indivíduos inseridos nestas novas formas organizacionais se tornam mais 

dependentes e vulneráveis às decisões e às ações de outros, sendo ambas pré-

condições concomitantes para a existência da confiança (McEVILY; PERRONE; 

ZAHEER, 2003). 

No contexto de negócios, a confiança vem exercendo um importante papel ao 

facilitar relações contratuais entre parceiros de negócios. A existência de um contrato 

formal não torna a confiança irrelevante, principalmente quando os produtos ou 

serviços trocados são difíceis de serem descritos ex-ante ou difíceis de serem 

avaliados ex-post.  Os contratos são um remédio contra comportamentos oportunistas 

(WILLIAMSON, 1985), o que não os isenta de trazerem consigo algum tipo de risco 

para os envolvidos. Em um contexto com maior complexidade e incerteza os 

contratos tendem a ser mais incompletos; nestas circunstâncias, torna-se relevante a 
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confiança entre os contratantes de que as partes se esforçarão para honrar os termos 

do contrato (BACHMANN; ZAHEER, 2006).  

Quanto mais complexos e dinâmicos forem os arranjos de troca, mais a 

confiança se faz necessária como um lubrificante para manter as relações econômicas 

e sociais funcionando (ARROW, 1974; BACHMANN, 2001). O aumento da 

competição global e a emergência do nível de turbulência nos relacionamentos 

organizacionais e interorganizacionais têm feito da incerteza uma característica 

intrínseca dos negócios modernos. Nesse contexto, onde a flexibilidade é exigida 

para lidar com a incerteza existente, a confiança se faz mais necessária do que 

sempre foi, o que mostra porque a confiança se torna uma das questões-chave na 

pesquisa de administração corrente.  

Bachmann e Zaheer (2006) sugerem que os relacionamentos intra e entre 

empresas atuais não têm precedentes na história da organização moderna em termos 

do grau de incerteza e da necessidade de flexibilidade que isso demanda. Para eles a 

necessidade de flexibilidade e a presença de incerteza são dois lados da mesma 

moeda, uma vez que a primeira é uma resposta parcial à segunda. Portanto, as 

relações intra e interorganizacionais exigem comportamentos mais cooperativos.  

Na literatura de administração estratégica, especialmente na última década, a 

Economia dos Custos de Transação (ECT) vem servindo de base para pesquisas 

empíricas sobre estruturas de governança, incluindo principalmente estudos sobre a 

decisão comprar ou fazer internamente na empresa (make-or-buy decision) e a 

coordenação de relacionamentos interorganizacionais (SHERVANI; FRAZIER;  

CHALLAGALLA, 2006).  Originalmente a teoria de custos de transação foca sobre a 

dicotomia entre governança de mercado e hierarquia. Entretanto, alguns 

pesquisadores vêm argumentando que a ECT superestima a probabilidade de a 

integração vertical e de contratos explícitos como salvaguardas contra transações 

arriscadas (POPPO;  ZENGER, 2002) e propõem a governança relacional como uma 

alternativa viável à hierarquia quando o mercado não é suficiente.  

Também referida como governança bilateral, a governança relacional é um 

modo de organização de trocas que envolvem a integração de atividades como, por 

exemplo, o planejamento e a solução de problemas em um relacionamento como um 

esforço para reduzir custos de transação (HEIDE; JOHN, 1990; WILLIAMSON, 

1993; ZAHEER;  VENKATRAMAN, 1995).  A governança relacional é baseada na 

cooperação, no sentido de as partes buscarem interesses mutuamente  compatíveis 
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(HOLCOMB; HITT, 2007). Esta visão reconhece que, em muitas indústrias, os 

gestores se engajam em trocas por meio de processos cooperativos (HILL, 1990; 

DYER, 1997). Ao contrário do que prevê a ECT, o investimento no relacionamento 

não é devido apenas aos altos níveis de especificidade de ativos, mas também ao 

nível de confiança entre os parceiros de negócio (DYER; HATCH, 2006). A 

confiança é necessária para a ocorrência de cooperação devido aos riscos 

relacionados, por exemplo, à exploração ou à apropriação de informação e à 

interdependência dos parceiros causada pelos investimentos mútuos.  Nesta 

perspectiva, portanto, a confiança é a condição que permite aos parceiros 

empreenderem em mecanismos de governança relacionais que potencializam a 

melhora do desempenho do relacionamento e das empresas individuais. Desta forma, 

supostamente a confiança seria uma variável independente e a cooperação uma 

variável interveniente entre confiança e desempenho organizacional. Testar estas 

relações é o propósito deste estudo.  

Alguns estudos empíricos dizem que governança relacional é associada com 

confiança e que a confiança melhora o desempenho de trocas interorganizacionais 

(HEIDE; JOHN, 1990; ZAHEER; VENKATRAMAN, 1995; ZAHEER; McEVILY; 

PERRONE, 1998). Alguns autores afirmam que o desenvolvimento e a manutenção 

da governança relacional com a densa rede de laços sociais que ela envolve podem 

acarretar custos consideráveis em termos de tempo e alocação de recursos (LARSON, 

1992) e, além disso, densos laços sociais em trocas econômicas podem restringir as 

empresas de captar novas informações e novas oportunidades (UZZI, 1997). Com 

este raciocínio os autores sugerem que as empresas só devem adotar a governança 

relacional quando riscos significativos estão presentes. Na ausência destes riscos, os 

custos acarretados pela governança relacional podem não ser compensados. Portanto, 

a lógica que permeia a literatura de governança relacional é que o estreitamento dos 

relacionamentos na cadeia de suprimentos afeta positivamente o  desempenho 

(DYER, 1996; DYER; HATCH, 2006; ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998; 

ZAJAC; OLSEN, 1993), mas há de se considerar os custos deste relacionamento  

(MESQUITA; BRUSH, 2008; WHITE; LUI, 2005), que afetam o desempenho das 

empresas envolvidas.  

A partir destas observações e exemplos, fica evidente que a confiança não é 

importante apenas a partir do ponto de vista prático de administração, mas  também 

uma questão essencial da teoria organizacional, pesquisa em administração e análise 
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da sociedade moderna como um todo. Bachmann e Zaheer (2006) afirmam que é 

papel dos acadêmicos identificarem, dar atenção, melhor entender, teorizar e explicar 

este fenômeno. Neste sentido, este trabalho aborda o relacionamento cliente-

fornecedor, focando  a relação entre confiança e desempenho nos relacionamentos de 

troca inteorganizacionais entre cliente e fornecedor, tendo a cooperação como 

varável interveniente. O estudo está baseado, principalmente, sobre a perspectiva da 

governança relacional (MACNEIL, 1980, 1981).  

Uma pesquisa foi conduzida em empresas do setor de serviços pertencentes ao 

segmento de buffet infantil da cidade de São Paulo.  A escolha por este segmento 

deu-se em função do crescimento positivo que este mercado vem apresentando e o 

grande número de atividades executadas em parceria com fornecedores. Além disso, 

é um segmento que vem procurando se profissionalizar e é carente de estudos. 

Portanto, o segmento é pouco explorado academicamente, o que garante 

originalidade para este trabalho  e que se mostra frutífero para futuras pesquisas.  

 

1.1 Problema e objetivos do estudo  

A confiança é um tópico que vem produzindo uma soma considerável de 

recentes pesquisas em ciências sociais. Esta tendência é particularmente observável 

na literatura econômica, organizacional e de estratégia. Os autores destas linhas de 

pesquisa ressaltam a confiança como uma variável essencial para muitos tipos de 

interação: a confiança é considerada um lubrificante sem o qual as mais simples 

formas de trocas econômicas podem não ocorrer (ARROW, 1974; BACHMANN, 

2001); alguns autores defendem que a confiança aumenta a eficiência das trocas pela 

redução de expectativas de comportamento oportunista e, por conseqüência, redução 

dos custos de transação associados a tal comportamento (BROMILEY; CUMMINGS, 

1995; JOHN, 1984; McEVILY; ZAHEER, 2006); pesquisadores de estratégia 

sugerem que a confiança é um recurso estratégico que tem o potencial de criar 

vantagem competitiva (BARNEY; HANSEN, 1994), enquanto pesquisadores 

organizacionais conceituam confiança como uma forma de governança eficiente para 

a organização e coordenação de atividades econômicas (BRADACH; ECCLES, 1989; 

McEVILY; PERRONE; ZAHEER, 2003; POWELL, 1990). 

Incorporar o conceito de confiança nas teorias econômica, organizacional e de 

estratégia aumenta o potencial de produzir implicações de maior alcance para o 
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entendimento de trocas, competição e comportamento em ambientes econômicos e 

organizacionais. Ao mesmo tempo, entretanto, integrar o conceito de confiança nas 

teorias existentes apresenta um número de desafios. Entre eles, pode-se citar a 

questão de como ampliar, ou se é sensato ampliar um construto de nível individual 

como confiança para um conjunto maior de níveis de análise (McEVILY et al., 

2006). 

Em grande escala, a confiança depositada em indivíduos e a confiança 

depositada em entidades coletivas, tais como grupos, organizações, indústrias e 

instituições, são usadas como equivalentes na literatura e sem considerações 

específicas para ver se diferenças no objeto da confiança são significantes ou 

apropriados (McEVILY et al.; 2006; ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998). Por 

exemplo, custo de transação econômica propõe que os agentes econômicos são 

propensos ao oportunismo (WILLIAMSON, 1985), mas que as empresas devem 

salvaguardar suas transações contra a ameaça de tais comportamentos não confiáveis. 

Como resultado existe uma ambigüidade sobre qual é o objeto da confiança que é 

mais relevante para minimizar o custo de transação da troca – o agente individual ou 

a organização parceira. Sobre isso McEvily et al. (2006) levantam alguns 

questionamentos: primeiro, a confiança existe em diferentes níveis de análise 

(individual versus coletiva)? Se sim, a confiança é relacionada entre os diferentes 

níveis e um nível de confiança influencia outro nível? Por exemplo, se alguém (A) 

confia no agente individual com quem ele negocia (B), então A é necessariamente 

mais inclinado a confiar  em B do que nas pessoas da organização a qual B pertence? 

Ou é possível confiar em uma entidade coletiva, independente da confiança que 

alguém tem por seus membros individuais? E, talvez mais importante, a confiança 

em diferentes níveis de análise afeta o comportamento econômico de formas 

diferentes? Com base nestes questionamentos, este estudo analisou a relação entre 

confiança interpessoal e a confiança interorganizacional.  

Outra questão desafiadora é sobre se a confiança favorece o desempenho 

organizacional. Essa questão recebe diferentes respostas na literatura. Williamson 

(1993), por exemplo, afirma que não existe uma regra geral que sirva para todos os 

casos. Outros vêem a confiança como uma característica necessária e desejável para a 

inter-relação organizacional, mas apesar disso discutem se a confiança é o 

mecanismo de governança mais eficiente para tanto (ZUCKER, 1986) ou se 

invariavelmente está associada ao desempenho superior (KERN, 2000). Todavia, a 
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maioria dos pesquisadores nesta linha associa a confiança com resultados altamente 

positivos sobre o desempenho (LANE, 2000). 

Apesar de várias correntes teóricas reconhecerem a importância da confiança 

nas relações inteorganizacionais e a associação entre confiança e desempenho ser 

teorizado com freqüência, dificilmente encontra-se estudos empíricos que analisam a 

relação da confiança com o desempenho e tendo a primeira variável operacionalizada 

tanto no nível pessoal quanto organizacional (ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 

1998; SAKO, 2000). Além disso, não é usual a análise da interveniência da 

cooperação nesta relação entre confiança e desempenho. Portanto, é nesta lacuna do 

conhecimento que este trabalho se insere. 

O estudo de Zaheer, McEvily e Perrone (1998) é um dos raros estudos 

empíricos, talvez o precursor, que analisam a relação entre confiança, como um 

fenômeno que ocorre em mais de um nível e o desempenho. Desde a publicação deste  

trabalho, um número razoável de outros estudos investigou a relação entre confiança 

e desempenho no contexto de trocas interorganizacionais. Um achado importante 

deste crescente corpo de pesquisa é que o resultado preliminar dos autores, 

associando confiança ao desempenho, foi corroborado por estudos econômicos e 

organizacionais diferentes. Em particular, pesquisas recentes  construídas sobre o 

modelo dos autores sob três formas: (a) as pesquisas subsequentes têm considerado 

mecanismos causais, em adição às variáveis de custo de transação que eles propõem 

como variável interveniente do relacionamento entre confiança e desempenho, 

especificamente, as pesquisas testam custos de transação e valor da transação como 

variáveis intervenientes; (b) os estudos recentes têm explorado uma variedade de 

fatores contingentes que explanam as condições sob as quais a confiança afeta o 

desempenho, isto é, condições que intervêm o efeito da confiança sobre desempenho;  

e (c) as pesquisas atuais têm ampliado grandemente a dimensionalidade dos 

resultados de desempenho e da confiança (ZAHEER; McEVILY, 2006). 

Trabalhos empíricos apresentam que cooperação é associada com confiança e 

que esta melhora o desempenho de trocas interorganizacionais (HEIDE; JOHN,  

1990; ZAHEER; VENKATRAMAN, 1995; ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998). 

Outros estudos corroboram a idéia de que a cooperação intervém na relação entre 

confiança e desempenho, como por exemplo, Zaheer e Venkatraman (1995), Claro, 

Hagelaar e Omta (2003), Johnston et al. (2004). Desta forma, este estudo analisa o 

caráter interveniente da cooperação entre confiança e desempenho no contexto de 
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trocas interorganizacional, a fim de responder a seguinte pergunta: Nos 

relacionamentos interorganizacionais, qual é a relação entre a confiança do cliente 

e o desempenho do fornecedor, tendo a cooperação como variável interveniente? 

A Figura 1 representa esquematicamente a rede nomológica aqui estudada. O 

conceito cooperação, semelhantemente a estudos anteriores citados ao longo deste 

estudo, foi  operacionalizada por três comportamentos cooperativos e o desempenho 

do fornecedor foi avaliado pelo lado operacional da atividade.   

 

Confiança
Organizacional

Confiança
pessoal

Solução conjunta
de problemas

Desempenho
organizacional

Flexibilidade
na solução

Restrição ao
uso de poder

 
 

Figura 1 – Rede Nomológica do estudo 
Fonte: A autora 
 

Com isso, pode-se afirmar que este estudo tem como objetivo geral analisar a 

relação entre confiança e desempenho em relacionamento interorganizacionais e a 

interveniência da cooperação neste relacionamento. 

Para alcançar o objetivo geral, serão perseguidos os seguintes objetivos 

específicos: 
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1. Analisar a relação entre confiança interpessoal e confiança interorganizacional 

2. Analisar a relação entre confiança interorganizacional e cooperação. 

3. Analisar a relação entre cooperação e desempenho operacional do fornecedor.  

O presente trabalho, incluindo a introdução, estrutura-se em seis capítulos, mais 

referências bibliográficas, apêndices e anexos. O segundo capítulo apresenta o 

referencial teórico usado para desenvolver este estudo e discorre sobre confiança, 

cooperação e desempenho.  Na seqüência, o terceiro capítulo trata dos métodos da 

pesquisa. O quarto capítulo aborda as características do setor estudado, o segmento 

de buffet infantil. A seguir, no capítulo cinco encontra-se os resultados e análise das 

fases qualitativa e quantitativa da pesquisa. Por fim, o sexto capítulo apresenta as 

conclusõs, além de relacionar aspectos relevantes para estudos posteriores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo apresenta o recorte teórico usado para se desenvolver este 

estudo.  Apresenta-se inicialmente o conceito de governança relacional e depois os 

conceitos confiança, cooperação e desempenho organizacional. Para cada um destes 

três últimos conceitos se indica a forma como ele foi operacionalizado na pesquisa de 

campo. As hipóteses do estudo são apresentadas no capítulo à medida que as relações 

são apontadas em estudos anteriores aqui revistos.  Vale ressaltar que não se 

pretendeu aqui ser exaustivo na revisão dos conceitos, mas sim apresentar um recorte 

do tema de modo a apresentar o conteúdo teórico necessário para tornar evidente a 

validade de conteúdo dos construtos. 

 

2.1 Governança relacional 

O termo governança tem sido definido amplamente como um modo de 

organizar transações (WILLIAMSON; OUCHI, 1981). Um delineamento mais 

preciso deste conceito é oferecido por Palay (1984; p. 265), que define governança 

como uma expressão breve e representativa para a estrutura institucional, na qual 

contratos são iniciados, negociados, monitorados, adaptados e finalizados. O termo 

contrato é usado por Palay num senso muito amplo e, não necessariamente, descreve 

um documento formalizado, legalmente lavrado. Definição similar de governança é 

usada por Moe (1984) e Williamson (1985). 

Segundo Heide (1994), governança, dito diferentemente, é um fenômeno 

multidimensional, englobando a iniciação, término e manutenção do relacionamento 

continuado entre um grupo de partes com interesses comuns. Sendo assim, 

governança aqui é definida como um conceito muito mais amplo do que controle. 

Essencialmente, governança inclui elementos para estabelecer e estruturar 

relacionamentos de trocas assim como aspectos de monitoramento e cumprimento 

dos termos acordados. Diferentes estruturas teóricas fazem suposições distintas sobre 

a natureza destes processos. Várias abordagens teóricas distintas têm sido 

desenvolvidas para explicar o termo governança interorganizacional, conforme 

descrito a seguir.  

A teoria dos contratos relacionais, que foi construída com base no estudo 

seminal de Macauley (1963) sobre relações não contratuais de negócios e foi 

desenvolvida por Macneil (1980), propõe uma tipologia formal de trocas discretas 
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versus as relacionais. Trocas discretas são consistentes com as suposições da teoria 

econômica neoclássica, na qual transações individuais são aceitas por serem 

independentes de relações do passado e do futuro entre as partes contratantes e 

constituem nada mais do que a transferência de propriedade de um produto ou 

serviço. Sob trocas discretas as partes individuais de uma transação permanecem 

autônomas, perseguem seus interesses e estão apoiadas sobre uma grande extensão de 

sanções econômicas e legais, com o propósito de reforçar o cumprimento de 

obrigações contratuais.  

O conceito de trocas discretas pode ser entendido como sinônimo da estrutura 

de governança pelo mercado (MACNEIL, 1980) da teoria dos custos de transação, 

cujas características são bem ilustradas no exemplo dado por Dwyer, Schurr e Oh 

(1987; p. 12): uma compra de gasolina sem marca, fora da cidade, num posto 

independente e liquidada em dinheiro. Embora esta manifestação extrema de troca 

discreta possa não ser encontrada frequentemente na prática, a noção de evento 

discreto fornece uma base analítica útil a partir da qual outras formas de governança 

podem ser estudadas. Geralmente, quando a troca discreta é abandonada, alguma 

forma de relacionamento é formada. Nos termos de Macneil a antítese para o evento 

discreto é a integração em uma relação. Colocada diferentemente, algum aparato de 

governança deliberada ou formalizada tem sido desenhado para repor a mão invisível 

do mercado.  

A teoria de contratos relacionais de Macneil (1981) descreve o início de trocas 

discretas em termos de estabelecimento de uma relação bilateral na qual as partes 

conjuntamente desenvolvem políticas dirigidas em direção ao alcance de certos 

objetivos. Em contraste, uma relação também pode ser organizada em um padrão 

unilateral, por meio de uma estrutura de autoridade que fornece um parceiro com 

habilidade para desenvolver trocas, dar instruções e impor decisões sobre o outro. A 

habilidade de governar por meio de autoridade não é limitada ao ambiente intrafirma, 

mas também diz respeito àquele entre empresas por meio de provisões contratuais, as 

quais produzem o efeito de hierarquia. 

As trocas relacionais, por outro lado, levam em conta o contexto histórico e 

social no qual transações são feitas e consideram o reforço das obrigações como 

consequência da mutualidade de interesses que existe entre as diversas partes 

(DWYER; SCHURR; OH, 1987). A noção de trocas relacionais é em parte análoga 

ao conceito de Ouchi (1979) do mecanismo de clã. Governança de clã é um processo 
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normativo no qual os membros de um sistema adotam as normas de um sistema mais 

amplo por meio de esforços de socialização. Como conseqüência, o oportunismo é 

administrado com um padrão proativo; membros usam o autocontrole baseado nos 

seus valores internalizados. De forma similar, trocas relacionais aparentam capturar o 

espírito de um sistema de poder bilateral no qual as funções de utilidade individuais 

são suplantadas pela utilidade global do sistema. Objetivos individuais são 

alcançados em um sistema bilateral pelas realizações conjuntas e representa o 

benefício, no longo prazo, do sistema como restrição sobre interesses individuais 

oportunistas. Na teoria de contratos relacionais representa uma forma distinta de 

governança (bilateral) a qual não necessariamente representa um ponto médio entre 

mercado e hierarquia, como na teoria dos custos de transação. 

Embora alguns dos mais amplos modelos de governança bilateral tenham sido 

desenvolvidos em ambientes intraempresas (OUCHI, 1979), trabalhos subseqüentes 

têm aplicado explicitamente o conceito básico para relações entre empresas 

(BARNEY; OUCHI, 1986). 

Embora algumas terminologias diferentes sejam usadas, tipologias similares 

de governança podem ser encontradas em outras áreas das ciências sociais tais como 

direito (BLACK, 1984), sociologia (BRADACH; ECCLES, 1989), psicologia social 

(BONOMA, 1976) e teoria organizacional (PENNINGS; WOICESHYN, 1987).  

Mais comumente, as diferenças entre governança mercado, hierarquia e 

bilateral são explicadas em termos muito gerais apoiados sobre mecanismos de preço, 

estruturas burocráticas e processos de socialização, respectivamente (BRADACH; 

ECCLES, 1989). Alternativamente, suas diferenças são examinadas com respeito a 

um único processo de governança como monitoramento. Entretanto, as diferenças 

entre formas de governança implicam abordagens radicalmente diferentes para a 

administração de relacionamentos, os quais diferem sistematicamente na natureza ao 

longo das três formas de governança (mercado, hierarquia e bilateral).  

Macneil (1980) sugere que uma das primeiras raízes dos contratos é a 

sociedade. É porque as pessoas não são totalmente isoladas e compartilham 

necessidades e experiências comuns com outros que os contratos emergem. Outra 

raiz identificada pelo autor é a especialização do trabalho e a troca que resulta 

porque cada pessoa não é totalmente autosuficiente. O autor menciona também que, 

se uma pessoa não necessita fazer uma escolha (não tem uma preferência) então 

contratos tornam-se irrelevantes. Finalmente Macneil identifica a necessidade de uma 
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percepção do futuro. Se as pessoas não estão atentas ao futuro, elas não necessitam 

de contratos porque todo contrato diz respeito a projetos futuros. Isto implica que 

contratos são mecanismos que usados em relacionamentos de troca para reduzir risco 

e incerteza. Macneil continua distinguindo entre trocas discretas e trocas relacionais. 

Esses termos têm sido revistos na literatura de marketing por Dwyer, Schurr e Oh 

(1987). Resumidamente estes autores, delineando sobre Macneil (1980) sumarizam 

estes tipos de troca como segue: 

• Transações discretas são caracterizadas por comunicação muito limitada e 

conteúdo reduzido. A identidade das partes para uma transação deve ser 

ignorada.  

• Trocas relacionais vêm à tona ao longo do tempo; cada transação deve ser 

vista em termos de sua história e de seu futuro antecipado. As bases para 

cooperação futura podem ser suportadas por suposições implícitas e explícitas, 

confiança e planejamento. Uma terceira parte pode ser chamada para auxiliar e 

cooperar na resolução de conflitos (DWYER; SCHURR; OH, 1987; p. 12). 

É amplamente aceito que trocas discretas e relacionais não são simplesmente 

duas categorias de troca, mas que trocas, de uma forma geral, podem caminhar num 

continuum de discreta a relacional (ANDERSON; NARUS, 1991; DWYER; 

SCHURR; OH, 1987; HEIDE; JOHN, 1988). De forma similar, os conceitos de 

contratos explícitos e normativos são variáveis não categóricas. Ao contrário, 

contratos podem variar em termos de sua explicitação, rigidez, concretude ou o que 

Macneil (1980) denomina de presentation. Este conceito é usado para denotar o 

quanto um contrato explícito é definido para ver o futuro e formalizar, no presente, 

como várias situações que podem ocorrer no futuro poderão ser administradas. 

Contratos podem variar também em termos de sua natureza normativa. Os 

contratos são normativos quando um entendimento mútuo existe entre as partes, 

incluindo a administração das contingências futuras. Rosseau (1995; p. 51) coloca 

que “contratos normativos refletem um consenso social e um reforço a 

comportamentos específicos e padrões de troca”. Uma variedade de termos 

contratuais aparece com frequência. Rosseau (1995), por exemplo, diferencia quatro 

tipos de contratos não explícitos: psicológicos; normativos; inferidos; e sociais. É 

importante reconhecer que contratos normativos e implícitos não são extremos 

opostos de um continuum.  As pessoas podem ter um contrato altamente explícito, 

mas continuar a ter um consenso ou entendimento mútuo entre os membros do grupo, 
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os quais formam as bases de contratos normativos. Ou as pessoas podem: não ter um 

contrato explícito e ter um normativo; ou ter um contrato explícito e não ter um 

contrato normativo.  

É importante esclarecer que trocas discretas e contratos explícitos e trocas 

relacionais e contratos normativos não são o mesmo construto. Em outras palavras, 

trocas discretas não implicam estritamente o uso de contratos explícitos e as trocas 

relacionais não implicam que contratos meramente normativos para as trocas. 

Portanto, pode existir uma situação de troca discreta baseada sobre um contrato 

normativo, por exemplo. 

Embora a estrutura de contrato e a estrutura de troca não sejam construtos 

idênticos, eles são teoricamente relacionados. Gundlach e Murphy (1993) sugerem 

que concordância legal e a formal caracterizam a troca transacional e os princípios 

éticos tendem a caracterizar o relacional final do continuum. Isto é consistente com 

Macneil (1980), que diz que em trocas relacionais uma pessoa não consegue 

antecipar todas as contingências e fazer planos completos. Então estes contratos têm 

muitas suposições tácitas: “Tais suposições podem ir de algo genérico como 

confiança ao altamente específico como suposições sobre procedimentos de negócio 

particulares e precisos” (MACNEIL, 1980; p. 25). 

Nas últimas duas décadas, modos de governança relacional tornaram-se 

proeminentes. Este desenvolvimento tem motivado estudiosos dos custos de 

transação a incorporá-la em uma estrutura analítica da teoria dos custos de transação 

(GEYSKENS; STEENKAMP; KUMAR, 2006). Vale ainda ressaltar que as idéias de 

Macneil (1980) foram recentemente incorporadas à abordagem teórica dos custos de 

transação, que passou a reconhecer a possível existência de relações bilaterais. Esta 

abordagem era criticada por falhar ao considerar as estruturas sociais dentro da qual 

as trocas estão inseridas (GRANOVETTER, 1985) e enfatizar a habilidade de 

mecanismos hierárquicos e de preço para governar relacionamentos. Pesquisas 

empíricas recentes mostram governança bilateral como altamente eficientes para 

compras repetidas sob condições de incerteza (NOORDEWIER; JOHN; NEVIN, 

1990). 

Normas relacionais como confiança são vistas por essa corrente de estudos 

como substitutos para complexos contratos explícitos ou integração vertical 

(GRANOVETTER, 1985; BRADACH; ECCLES, 1989; DYER; SINGH, 1998; 

GULATTI, 1995; UZZI, 1997; ADLER, 2001). Com base neste raciocínio, a 
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confiança e os seus comportamentos normativos subjacentes operam como uma 

salvaguarda auto-impositiva que se mostra mais efetiva e uma alternativa mais barata 

aos contratos e à integração vertical (HILL, 1990; UZZI, 1997).  

Poppo e Zenger (2002) avançam dizendo que contratos formais e governança 

relacional funcionam como complementos: contratos bem especificados podem 

promover relacionamentos cooperativos, de longo prazo e confiáveis, pois limitam a 

dimensão e severidade do risco ao qual uma troca está exposta e, portanto, encoraja a 

confiança e a cooperação. Por sua vez, a continuidade do relacionamento e a 

cooperação encorajada pela governança relacional podem gerar refinamentos 

contratuais que, adicionalmente,  apóiam uma maior cooperação. Os autores ainda 

afirmam que a governança relacional pode aumentar a probabilidade de que a 

confiança e a cooperação irão salvaguardar o relacionamento contra riscos 

pobremente protegidos pelo contrato e, ainda,  pode ajudar a superar o limite 

adaptativo dos contratos: um comprometimento bilateral para contar um com o outro 

apesar dos conflitos e complicações inesperados. 

Modos de governança relacional incorporam um amplo componente informal 

e, portanto, difíceis de serem cobrados legalmente. Apesar disso, mecanismos não 

jurídicos como dependência mútua, confiança, expectativas paralelas, ação conjunta 

e conduta honesta a sustentam (BRADACH; ECCLES, 1989). Os mecanismos pelos 

qual a governança relacional mitiga trocas arriscadas são tanto econômicos como 

sociológicos. Economistas enfatizam a origem racional da governança relacional, 

enfatizando as expectativas de resultados de comportamentos cooperativos futuros 

que induzem à cooperação presente (AXELROD, 1984). Sob a visão econômica, se a 

confiança emerge, esta foi meticulosamente calculada. Já os sociólogos, enfatizam 

valores compartilhados e sentimentos afetivos que emergem da história de interações 

confiáveis (UZZI, 1997).  

Segundo Poppo e Zenger (2002), apesar das diferenças, observa-se uma 

sobreposição nos argumentos de sociólogos e economistas a respeito da governança 

relacional: tanto economistas como sociólogos dizem que repetidas trocas produzem 

informação sobre o comportamento cooperativo de parceiros de negócio que 

sinalizam em quem confiar e em quem não confiar; em adição, tanto economistas 

como sociólogos dizem que a governança relacional opera como uma salvaguarda 

que se faz cumprir por si só. Assim, a reputação para comportamento confiável será 



25 
 

recompensada e reputação por comportamento não confiável será punida numa ampla 

rede de potenciais parceiros de troca. 

Segundo Zaheer e Bachmann (2006) vários estudos corroboram a idéia de que 

a governança relacional media a relação entre confiança e desempenho, como, por 

exemplo, Zaheer e Venkatraman (1995), Claro, Hagelaar e Omta (2003), Johnston et 

al. (2004). Muitos acadêmicos, incluindo os de custos de transação, têm observado 

que a governança de trocas interorganizacionais envolve mais do que contratos 

formais. Trocas interorganizacionais são tipicamente trocas repetidas, inseridas em 

relacionamentos sociais. De acordo com Poppo e Zenger (2002) nas trocas 

governadas pelo relacionamento, o reforço de obrigações, promessas e expectativas 

ocorre pelos processos sociais que promovem normas de flexibilidade, solidariedade 

e troca de informações. Flexibilidade facilita a adaptação a eventos imprevistos. 

Solidariedade promove uma abordagem bilateral para a resolução de problemas, 

criando um compromisso para ação conjunta através de ajustamento mútuo. 

Compartilhamento de informações facilita a resolução de problemas e adaptação 

porque as partes estão propensas a dividir informações privadas com a outra, 

incluindo planos e objetivos de curto e longo prazo. Como as partes se submetem a 

tais normas, mutualidade e cooperação caracterizam o comportamento resultante 

(POPPO; ZENGER, 2002).  

Por meio destes processos sociais e normas resultantes, a governança 

relacional pode funcionar para: mitigar transações arriscadas; e riscos associados a 

investimentos em ativos específicos, que são de difícil mensuração de desempenho e 

de incerteza. A expectativa de continuidade que acompanha a governança relacional 

gera incentivos para investir em trocas que envolvem investimento em ativo 

específico. Estes investimentos são protegidos por custos de término mutuamente 

impostos. Semelhantemente, expectativas de longevidade minimizam a necessidade 

para mensuração de desempenho meticulosa no curto prazo. A expectativa das partes 

é que inequidades de curto prazo sejam resolvidas no longo prazo. Finalmente, 

normas de cooperação e adaptação mútua fornecem flexibilidade para lidar com 

incertezas inevitáveis que emergem numa troca. Como amplamente discutido na 

literatura de administração, normas de flexibilidade, compartilhamento de 

informações e comprometimento ajudam a evitar os custos potenciais oriundos de 

uma troca arriscada (POPPO; ZENGER, 2002). 
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Então a confiança, tanto interorganizacional como interpessoal, é  associada 

ao desempenho operacional por meio da governança relacional: o comportamento 

cooperativo entre as partes envolvidas nas transação, inibe comportamentos 

oportunistas, o que diminui a necessidade de contratos complexos e custos de 

monitoramento a eles associados. Portanto, o tópico a seguir abordará confiança. 

 

2.2 Confiança 

A confiança tem sido objeto de estudo de várias disciplinas sociais. Existe na 

literatura concordância a respeito dos aspectos positivos da confiança, mas 

concordância sobre sua definição é baixa (ROUSSEAU et al., 1998; McKNIGHT; 

CHERVANY, 1996). Portanto, podemos afirmar que não existe uma definição 

acadêmica de confiança universalmente aceita. A confiança é apontada como um 

fator importante para entender a natureza humana e as relações entre os participantes 

do mercado. Em particular, confiança é considerada uma variável importante nas 

relações de cooperação interorganizacionais (GULATI, 1995; JANOWICZ; 

NOORDERHAVEN, 2006). 

Após uma revisão bibliográfica de estudos empíricos sobre confiança, 

Rousseau et al. (1998) observaram que, indiferente às disciplinas subjacentes aos 

autores, expectativas em relação ao outro e uma propensão a ser vulnerável são 

componentes de todas as definições de confiança citadas. A definição citada com 

maior freqüência é “propensão a ser vulnerável”, proposta por Mayer, Davies e 

Schoorman (1995). Esta definição ocupa uma posição central na definição de 

confiança de McKnight, Cummings e Chervany (1998); Spreitzer e Mishra (1999); e 

Jones e George (1998). Outros definem de forma semelhante, mas usam palavras 

diferentes: expectativas positivas em relação ao outro é a definição atribuída à 

confiança por Hagen e Choe (1998), Elangovan e Shapiro (1998), Das e Teng (2001), 

ao passo que Whitener et al.(1998) afirmam que confiança é uma atitude positiva em 

relação ao outro. Mesmo Bigley e Pearce (1998), que escreveram um caso sobre a 

ausência de uma definição abrangente de confiança, caracterizam-na de modo 

semelhante a outros autores como vulnerabilidade, percepção e expectativa pré-

consciente. A partir destes conceitos interdisciplinares,  Rosseau et al. (1998) 

sugerem uma definição ampla de confiança: “confiança é um estado psicológico que 



27 
 

compreende a intenção para aceitar a vulnerabilidade baseada sobre expectativas 

positivas das intenções ou comportamento de alguém”. 

Rousseau et al. (1998) ressaltam que a identificação de significado comum 

não implica que todas as operacionalizações de confiança reflitam a mesma coisa. 

Por exemplo, existem evidências claras de que a confiança interorganizacional e 

interpessoal são diferentes porque o objeto focal é diferente (ZAHEER; McEVILY; 

PERRONE, 1998). Entretanto a composição da confiança, isto é, os elementos 

fundamentais da sua definição, são comparáveis através das pesquisas e teorias 

focadas sobre ambas as partes, tanto internas e externas das empresas, investigando 

relações de confiança a partir de diferentes disciplinas com pontos de vantagem. 

McKnight e Chervany (1996), também conduziram uma revisão da literatura 

sobre confiança e sumarizaram as divergências encontradas na definição de confiança 

em sessenta referências publicadas como artigos ou livros. Algumas das conclusões 

assemelham-se às de Rousseau et al. (1998). Em relação às definições propriamente 

ditas, McKnight e Chervany (1996) observaram que: confiança é, na maioria das 

vezes, definida em termos de expectativas ou crenças; expectativas refletem a 

orientação futura da confiança, enquanto crenças refletem o papel crítico que as 

percepções sobre a outra parte exercem sobre a confiança; um grande número de 

definições coloca a confiança como um comportamento; e muitas definições incluem 

aspectos afetivos ou cognitivos e afetivos. A maior parte dos pesquisadores acha que 

confiança tem mais de um significado. As definições de confiança não variam apenas 

em construto, mas também em termos de atributo do depositário da confiança. 

Enquanto alguns pesquisadores mencionam um atributo, outros listam seis ou sete.  

Dada a proliferação de atributos citados, McKnight e Chervany (1996) os 

classificaram em 16 grupos. Para eles, esta variedade de atributos pode ter duas 

razões: na ordem de instaurar confiança em outra pessoa; os atributos da pessoa 

depositária da confiança diferem de relacionamento para relacionamento; e de 

situação para situação. Ainda, a confiança tem sido definida pelos pesquisadores em 

muitas diferentes formas, mas todas tendo o mesmo significado. Por fim, as 

definições de confiança na literatura tendem a refletir os paradigmas da disciplina 

acadêmica do pesquisador. 

Esta associação entre as disciplinas de base a definição confiança também foi 

apontada por Rousseau et al. (1998). Por exemplo: os economistas tendem a ver 

confiança tanto na forma calculativa (WILLIAMSON, 1993) como na forma 
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institucional (NORTH, 1990); psicólogos comumente formam suas avaliações de 

confiança em termos de atributos daquele que confia e do depositário da confiança 

(aquele em quem se confia) e focam sobre cognições internas que produzem atributos 

individuais (ROTTER, 1967; TYLER, 1990); sociólogos vêem frequentemente 

confiança como uma propriedade socialmente imersa das relações entre pessoas 

(GRANOVETTER, 1985) ou entre instituições (ZUCKER, 1986). Estas diferentes 

concepções se manifestam no uso diverso da linguagem.  

Algumas vezes, os acadêmicos empregam o termo confiança quando eles estão 

querendo dizer outra coisa, o que têm sido problemático (SITKIN; ROTH, 1993). 

Vários termos têm sido usados como sinônimo de confiança. Entre estes termos estão 

a cooperação, a crença e  a previsibilidade (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 

1995). Esta mistura na distinção entre confiança e outros termos levam à imprecisão 

no tratamento da confiança (ROUSSEAU et al., 1998).  

Destaca-se a dificuldade de discriminar confiança da cooperação. Gambetta 

(1988; p. 217), por exemplo, afirma que confiar em alguém significa que a 

probabilidade de que o outro desempenhará uma ação benéfica ou no mínimo não 

prejudicial a nós é alta o suficiente para considerarmos alguma forma de cooperação 

com a outra parte. Dito desta forma, a distinção entre confiança e cooperação não é 

clara. Embora a confiança possa levar ao comportamento cooperativo, a confiança, 

no entendimento do autor, não é uma condição necessária para a cooperação ocorrer, 

pois a cooperação pode ser resultado de uma variedade de razões não relacionadas à 

confiança tais como coerção. A cooperação poderá existir sem a existência de 

confiança quando os motivos das partes coincidem.  

Rousseau et al. (1998) concluem que os teóricos parecem concordar 

fundamentalmente sobre o significado da confiança. Confiança, como propensão a 

estar vulnerável sob condições de risco e interdependência, é um estado psicológico 

que pesquisadores em várias disciplinas interpretam em termos de probabilidades 

percebidas, crença e expectativas positivas, com muitas variações na linguagem, mas 

sempre sobre o mesmo tema. Confiança não é um comportamento (como, por 

exemplo, cooperação) ou uma escolha como, por exemplo, tomar risco, mas uma 

condição psicológica subjacente que pode ser causa ou resultado destas ações 

(ROUSSEAU et al., 1998). O autor ainda salienta que apesar de os pesquisadores 

estarem divididos por jargões e identificações das áreas do conhecimento, as 

diferentes disciplinas são parte de uma mesma rede de idéias e existe uma 
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considerável sobreposição de idéias entre os pesquisadores contemporâneos sobre 

confiança (ROUSSEAU et al., 1998). 

Alguns teóricos como Lewicki, Mcallister e Bies (1998) e Sitkin e Roth 

(1993) inferem que a confiança tem uma escala de gradação, que varia em escopo e 

em grau. Confiança toma diferentes formatos em diferentes relacionamentos, desde 

uma ponderação calculada de perdas e ganhos até uma resposta emocional baseada 

sobre ligação e identificação interpessoal. Trocas baseadas em mercado enfatizam o 

cálculo, ao contrário de relacionamentos comuns  (não mercadológicos, 

comunitários, populares, por exemplo) enfatizarem a identificação. Entretanto, até no 

mesmo contexto o escopo da confiança pode variar, dependendo da história do 

relacionamento, de estágio de desenvolvimento e percepções sobre o cenário futuro 

imediato (ROUSSEAU et al., 1998). 

A confiança varia no mesmo relacionamento ao longo do tempo. A 

diferenciação de Lewicki, Mcallister e Bies (1998) de confiança e desconfiança como 

conceito separado é um reconhecimento implícito de variações na escala, mostrando 

que ao longo de um relacionamento a confiança (expectativas de intenções positivas) 

e desconfiança (expectativas de intenções negativas) podem existir simultaneamente.  

Lewis e Weigert (1985, p. 967) afirmam que qualquer teoria de confiança deve 

ser analisada como uma realidade social multidimensional, que se sobrepõe ao micro 

e macro níveis. No nível micro a confiança é concebida tanto entre pessoas como 

entre organizações. Confiança interpessoal entre indivíduos é baseada sobre 

familiaridade, desenvolvida em prévias interações ou derivadas de membros de um 

mesmo grupo social. Confiança entre organizações refere-se ao comportamento 

confiável dos atores corporativos que difere da soma de indivíduos que constituem a 

unidade corporativa. Teóricos organizacionais percebem organizações como 

possuidoras de identidade corporativa. Eles presumem relacionamentos 

interorganizacionais que transcendem aqueles estabelecidos pelos agentes ou 

quebrados entre eles.  

 

2.2.1 A definição operacional de confiança 

Como apresentado nas seções anteriores, a confiança tem sido conceituada de 

muitas formas diferentes. O mesmo ocorre com a operacionalização do construto nas 

pesquisas sobre o tema (McEVILY; PERRONE; ZAHEER, 2003). Apesar da 
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heterogeneidade em orientações teóricas, muitos concordam que o essencial à 

confiança é a propensão a ser vulnerável baseado em expectativas positivas sobre as 

intenções ou comportamento de outros (MAYER; DAVIS; SCHOORMAN, 1995). 

Segundo Ring e Van de Ven (1992) existem duas definições operacionais genéricas 

de confiança na literatura sobre relacionamentos interorganizacionais: (1) certeza ou 

previsibilidade na expectativa de um sobre o comportamento do outro e (2) certeza 

da boa reputação do outro. Zaheer, McEvily e Perrone (1998) ampliaram estes 

conceitos para desenvolver uma definição operacional para o construto confiança. 

Eles definiram confiança como a expectativa de que um ator: (1) é capaz de cumprir 

suas obrigações; (2) se comportará de modo previsível; e (3) agirá e atuará 

honestamente, quando a possibilidade de oportunismo é presente.  

Neste trabalho será aplicada a definição operacional de Zaheer, McEvily e 

Perrone (1998). Esta definição é baseada em três elementos que apreendem, em 

parte, a complexidade inerente à natureza da confiança que são competência, 

previsibilidade e integridade (McEVILY; ZAHEER, 2006). Ressalta-se que a 

complexidade da confiança envolve outros elementos que não serão abordados neste 

trabalho. 

Confiança pode ser discutida sobre vários níveis e existem vários tipos de 

relacionamentos de confiança. Confiança ocorre em diferentes níveis de análise: 

individual, organizacional e societal. Confiança pode ter lugar entre entidades do 

mesmo nível, isto é, entre dois indivíduos, organizações ou sociedades, ou entre 

diferentes níveis, isto é, entre indivíduos e organizações, por exemplo (BANERJEE; 

BOWIE; PAVONE, 2006). 

A definição de confiança no contexto interorganizacional permanece 

problemática. A dificuldade está relacionada em particular com a questão: “quem é o 

sujeito da confiança interorganizacional?” Enquanto alguns autores atribuem a 

confiança à organização, outros dizem que a organização em si não pode confiar. O 

último grupo argumenta que enquanto é conceitualmente consistente ver um 

indivíduo tanto como uma origem como objeto da confiança, o mesmo não é verdade 

para uma organização (ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998). Organizações são 

feitas e gerenciadas por indivíduos e é por meio deles que as relações interempresas 

têm efeito (INKPEN; CURRAL, 1997; NOOTEBOOM et al., 1997). Portanto, não é a 

organização em si que confia, mas os indivíduos que a constituem.  



31 
 

Duas abordagens podem ser consideradas na definição de confiança: 

comportamental (behavioural) e atitudinal (attitudinal). A definição comportamental 

de confiança considera que confiar encontra reflexo na decisão de crer no outro. 

Definir confiança em termos de comportamento observável permite estender o 

conceito de confiança para o nível de um grupo ou organização (CURRAL; INKPEN, 

2002). Aplicando tal conceituação, portanto, é possível (ou até mesmo necessário) 

quando a própria organização é assumida como o sujeito da confiança 

interorganizacional. (JANOWICZ; NOORDERHAVEN, 2006) 

A abordagem atitudinal entende confiança como uma expectativa da 

confiabilidade do parceiro no que diz respeito às suas obrigações, comportamento 

esperado e justiça em ações e negociações mesmo quando ele se depara com a 

possibilidade de comportar-se de forma oportunista (ZAHEER; McEVILY; 

PERRONE, 1998). Enquanto a confiança entendida como comportamento é atribuída 

a uma organização, o mesmo não vale para a confiança como atitude. Uma atitude 

não pode ser atribuída a uma organização, uma vez que é inerentemente um 

fenômeno no nível do indivíduo. Portanto, a aplicação de uma definição atitudinal de 

confiança é apropriada apenas quando os membros da organização, ao invés da 

organização em si, são entendidos como sujeitos da confiança interorganizacional 

(JANOWICZ; NOORDERHAVEN, 2006). 

Ainda assim a escolha entre a abordagem atitudinal e comportamental de 

confiança para o contexto interorganizacional é mais que apenas uma questão do 

sujeito da confiança. Ela também tem relação com o problema fundamental de como 

inferir a presença de confiança em uma relação. Comportamento confiável de uma 

parte não implica automaticamente a presença de confiança atitudinal. O 

comportamento de confiança observado pode ser direcionado por fatores outros que a 

confiança, como, por exemplo, a dependência de um dos parceiros (NOOTEBOOM; 

BERGER; NOORDEHAVEN, 1997). Portanto, confiança comportamental é um 

conceito mais amplo e complexo que confiança atitudinal (JANOWICZ; 

NOORDERHAVEN, 2006). 

A discussão acima sugere que a conceituação de confiança interorganizacional 

que crê em um indivíduo como sujeito de confiança é mais robusta teórica e 

empiricamente, que a confiança atribuída a uma organização. Devido às dificuldades 

relacionadas com atribuir confiança a uma organização, a conceituação que define 

confiança no nível da organização como atitude compartilhada mantida 
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coletivamente por membros de uma dada organização tem prevalecido (DYER; CHU, 

2003; JEFFRIES; REED, 2000; ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998). Por um 

lado, tal conceituação é responsável pela visão de que confiança é um fenômeno 

inerentemente individual e como tal pode ser atribuído a uma organização somente 

porque ela é composta por indivíduos. Por outro lado, contudo, a agregação das 

atitudes no nível dos indivíduos permite atribuir confiança à organização como um 

todo. É fornecida então uma ligação conceitual entre a confiança interpessoal e a 

confiança interorganizacional em um contexto interorganizacional (JANOWICZ; 

NOORDERHAVEN, 2006). 

Pesquisas anteriores têm destacado repetidas vezes a importância dos 

indivíduos e suas relações para a confiança entre organizações (GULATI, 1995; 

INKPEN; CURRAL, 1997; LEWIS; WEIGERT, 1985; MACAULAY, 1963; RING; 

VAN DE VEN, 1994). A confiança entre indivíduos em um contexto 

interorganizacional tem se desenvolvido em virtude dos papéis que os atores 

desempenham em suas organizações (RING; VAN DE VEN, 1994). Um papel pode 

ser identificado como um “conjunto de comportamentos recorrentes apropriados a 

uma posição particular em um sistema social” (POLZER, 1995, p. 495). Um papel 

então conecta a pessoa, seus atributos, atitudes e comportamentos e as relações 

organizacionais, sistemas e estruturas que possibilitam e restringem o 

comportamento papel (BARLEY, 1990). Papéis são definidos pelas expectativas de 

papéis remetentes, isto é, membros do conjunto de papéis com quem o papel 

incumbente interage (KATZ; KAHN, 1978; JANOWICZ; NOORDERHAVEN, 2006). 

Uma vez que o papel limita o comportamento, existe uma razão para acreditar 

que os papéis podem influenciar o grau de confiança de agentes desempenhando seus 

papéis. O efeito preciso dos papéis sobre a confiança permanece obscuro, entretanto. 

A partir de uma perspectiva, a limitação do papel na organização pode fazer o 

comportamento dos agentes mais consistentes e, consequentemente, mais confiável 

(BARBER, 1983). Outra perspectiva entende que a limitação dos papéis pode tornar 

mais difícil para apurar a credibilidade dos agentes organizacionais, porque a 

limitação do papel restringe a habilidade de dar atribuições sobre os motivos e 

intenções de um agente fora do seu papel (RING; VAN DE VEN, 1994). Entretanto, 

ambas as perspectivas têm como premissa a suposição que o comportamento do 

agente é completamente ditado pelo papel. Em contraste, Perrone, Zaheer e McEvily 

(2003) defendem uma visão dos papéis como emergentes e maleáveis. Para eles um 
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papel não é simplesmente um conjunto de regras as quais se deve ser submissamente 

fiel. Os papéis são quase sempre abertos a interpretação e, frequentemente, sujeitos 

às pressões múltiplas e conflitantes. Consequentemente, não se pode predizer 

confiança meramente baseada sobre definição formal de papel, porque  agentes 

organizacionais não são completamente constrangidos, nem completamente livres 

para ser confiados. Entender  a sutileza de como papéis influencia o nível de 

confiança colocado em agentes organizacionais é uma importante questão de 

pesquisa (JANOWICZ; NOORDERHAVEN, 2006). 

Um papel que é particularmente interessante e importante como relação à 

confiança é do agente de contato. Este agente processa a informação vinda da 

organização parceira, representam os interesses da sua própria firma no 

relacionamento e “ligam estrutura organizacional aos elementos ambientais” 

(ALDRICH; HERKER, 1977, p. 218; ADAMS, 1976). Devido à sua posição única na 

organização, o agente de contato é simultaneamente exposto à competição de 

expectativas da sua própria organização e de organizações parceiras (KAHN et al., 

1964; STRAUSS, 1962; SPEKMAN, 1979). Ao lidar com estas influências 

conflitantes se exige do agente, frequentemente, que ele faça escolhas e tome ações 

além do especificado em seu papel, à medida que confrontam contingências e que, 

portanto, não podem ser previstas em seu papel a priori. No curso de administrar 

estas contingências, o este agente adota critérios, parâmetros, os quais provêem 

outros com informação sobre sua credibilidade  e de sua empresa (PERRONE; 

ZAHEER; McEVILY, 2003).  

A conexão entre a confiança interpessoal e interorganizacional é baseada 

sobre processos institucionalizados.  Este é um processo e uma propriedade variável, 

pelo qual os atores individuais transmitem o que é socialmente definido como 

verdadeiro e, ao mesmo tempo, para qualquer ponto neste processo o significado de 

um ato pode ser definido como mais ou menos uma parte pressuposta desta realidade 

social. Atos institucionalizados, então, devem ser percebidos como objetivos ou 

exteriores. Os atos são objetivos quando eles são potencialmente repetidos por outros 

atores sem mudança de entendimento comum e exteriores quando o conhecimento 

subjetivo do ato é reconstruído com entendimento subjetivo, fazendo-os ser vistos 

com parte do mundo externo (ZUCKER, 1977). No seu estudo sobre o papel da 

institucionalização na persistência cultural Zucker (1977) encontrou que a 
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persistência de entendimentos culturais varia diretamente com o grau de 

institucionalização.  

O grau de institucionalização, dependendo da influência pessoal e do contexto 

organizacional, afeta diretamente o três maiores aspectos da persistência: 

uniformidade entre gerações, manutenção e resistência à mudança. Os resultados 

encontrados dão forte suporte e é consistente para a predição do relacionamento entre 

o grau de institucionalização e de persistência cultural. Quanto maior o grau de 

institucionalização, maior a uniformidade de entendimentos culturais entre gerações, 

a manutenção sem controle social direto e a resistência a mudar pela influência 

pessoal. 

O relacionamento entre organizações é conduzido e administrado pelo agente 

de contato, cujas orientações e motivações podem diferir das orientações e 

motivações da organização como um todo. O agente de contato está intimamente 

envolvido nas relações interorganizacionais mais do que outros membros da 

organização e tendem a interagir com sua contraparte em um grau elevado. Ao longo 

do tempo, repetidos laços entre duas empresas evoluem para um relacionamento 

cooperativo estável (GULATI, 1995). Embora o agente de contato não seja 

permanente na organização, seu papel é estável e duradouro (RING; VAN DE VEN, 

1994).  

Os processos institucionalizados codificam compromissos informais 

assumidos pelo agente de contato, que ao longo do tempo estabelecem-se e são 

incorporados pela rotina e estruturas organizacionais (ZUCKER, 1977). Assim, 

quando um novo agente de contato chega, ele se integra nas normas da mini-

sociedade que o relacionamento representa (MACNEIL, 1980). As normas advindas 

do relacionamento interorganizacional são internalizadas e recriadas na confiança 

interpessoal de cada agente de contato em relação à sua contraparte durante a 

condução do processo de negócio. Ao mesmo tempo, a confiança interpessoal é 

institucionalizada  novamente e a orientação do agente de contato, por sua vez, 

influencia a orientação de outros membros da organização em relação à organização 

parceira. Portanto, isso equivale a dizer que a confiança interorganizacional e a 

confiança interpessoal exercem uma relação positiva uma sobre a outra (ZAHEER; 

McEVILY; PERRONE, 1998). Os resultados da confiança sobre o desempenho 

podem ser bem diferentes quando o agente de contato é considerado separadamente 

do resto da organização (ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998). 
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Zaheer, McEvily e Perrone (1998), ao examinarem os efeitos da confiança 

sobre o desempenho, reconheceram que a confiança entre organizações era um 

fenômeno multinível. Os autores identificaram diferentes conceitos de confiança para 

os níveis de análise interorganizacional e interpessoal para teorizar sobre as 

conseqüências de cada um, mensurar o construto e mostrar que eles eram distintos. O 

estudo de Zaheer, McEvily e Perrone (1998) testou e teorizou relacionamentos sobre 

as conseqüências da confiança para os dois níveis de análise. Resultados 

apresentaram que confiança interorganizacional, mais do que interpessoal, prevê 

desempenho, mas opera diretamente, mais do que por meio de mediadores de redução 

de conflito e custos de negociação como eles haviam teorizado. Entretanto, a relação 

encontrada  entre confiança interpessoal e interorganizacional sugere que ambos os 

níveis de confiança exercem papéis diferentes.  

Luo (2001) encontrou em um estudo de joint ventures chinesas que a “ligação 

pessoal” cria um contexto estável dentro do qual confiança interorganizacional é 

desenvolvida e rotinas são  institucionalizadas. Eles operacionalizaram “ligação” 

somente no nível individual e encontraram que ligação pessoal tem um efeito direto 

sobre o desempenho, o que eles contrastam com o resultado para confiança em 

Zaheer, McEvily e Perrone (1998).  Entretanto desde que não diretamente avaliada a 

confiança no seu modelo, a questão permanece se ligação pessoal e confiança são 

intercambiáveis. Em adição, os resultados para efeitos de ligação interpessoal sobre 

desempenho são difíceis de serem avaliados em relação ao resultado de Zaheer, 

McEvily e Perrone (1998).  

Paul e McDaniel (2004) defendem que seus achados de uma associação 

positiva entre confiança interpessoal e desempenho contradizem pesquisas anteriores 

de Zaheer, McEvily e Perrone (1998), que não encontraram suporte para o 

relacionamento. Eles sugerem uma razão metodológica: o uso da “teoria facetada” 

repousa sobre suposições de dados menos restritivos em relação à linearidade de 

relacionamentos entre variáveis do que modelagem de equações estruturais. A 

pesquisa desenhada foca sobre relacionamento interpessoal somente, sem pesquisar o 

relacionamento interorganizacional e, conforme a conclusão de Luo (2001), ela  

precisa ser considerada com cuidado por estas razões.  

Em contraste Hagen e Choe (1998) tiveram pouco problema com a idéia que 

organizações podem confiar. Estes autores citam o caso de um banco confiante na 

manutenção de seus tomadores de empréstimos mesmo se o escritório de crédito 
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trocar de atendentes. Esta configuração pode ser interessante para verificar as 

condições precisas sob as quais a confiança interorganizacional e a confiança 

interpessoal é relativamente mais importante em relacionamentos 

interorganizacionais.  

As bases institucionais de confiança são fortemente delineadas em Bachmann 

(2001), que usa a teoria da estruturação e outras teorias sociológicas para defender 

que confiança e poder são meios alternativos de controle de relacionamentos 

interorganizacionais. 

Zaheer, Lofstrom e George (2002), numa pesquisa indutiva baseada em seis 

estudos de caso, teorizaram que todos os níveis de confiança interpessoal não são 

igualmente importantes, por exemplo, a   confiança entre CEOs implicam em um 

maior grau de afetar resultados do que confiança entre agente de contatos em níveis 

hierárquicos mais baixos. Além disso, a importância de confiança interpessoal para 

diferentes níveis hierárquicos muda conforme o relacionamento interfirma se 

desenvolve – confiança interpessoal para o topo importa mais em estágios iniciais e, 

novamente, se as coisas forem erradas. O artigo também detalha a conexão entre 

confiança interorganizacional e interpessoal em um contexto dinâmico conforme este 

é afetado por baixo desempenho, alterando a ligação causal entre confiança e 

desempenho. Se o relacionamento interfirma começa a diminuir o desempenho, 

confiança interorganizacional primeiro cai e após isto induz uma queda na confiança 

interpessoal também. 

É devido ao papel crucial que os indivíduos desempenham nas organizações, 

que a idéia de confiança, em essência, só pode ser atribuída a um indivíduo 

(ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998) e pode ser estendida a uma organização. É 

por meio desses indivíduos que as relações interempresas fazem efeito (AULAKH; 

KOTABE; SAHAY, 1996; INKPEN; CURRAL, 1997; NOOTEBOOM; BERGER; 

NOORDEHAVEN, 1997). Portanto, ao considerar confiança entre organizações 

colaborativas, a confiança mantida por indivíduos em papéis de nível hierárquico 

mais baixo será, provavelmente, de grande relevância comparada à confiança de 

indivíduos em outros níveis. 

Desta forma, estabelecesse a primeira hipótese do estudo:    

Hipótese 1: Confiança interpessoal e confiança interorganizacional são 

associadas positivamente. 
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Neste trabalho será aplicada a definição operacional de Zaheer, McEvily e 

Perrone (1998). De acordo com estes autores o objeto de referência da confiança 

pode variar. Portanto, é conceitualmente consistente dizer que a confiança pode ser 

depositada em outro indivíduo ou em um grupo de indivíduos tais como a 

organização parceira. Entretanto, para os autores, o mesmo não pode ser dito em 

relação à origem da confiança. Eles afirmam que a confiança tem suas bases nos 

indivíduos embora os indivíduos em uma organização possam compartilhar uma 

mesma orientação em relação à outra organização. Partindo dessa visão, a confiança 

interorganizacional descreve quanto os membros de uma organização têm de 

confiança coletivamente orientada em relação à firma parceira, o que é diferente de 

dizer que as organizações confiam umas nas outras. Em contraste com a confiança 

interorganizacional, a confiança interpessoal tem o indivíduo tanto como origem 

quanto como objeto de referência. 

A confiança interpessoal é aquela depositada pelo indivíduo da empresa 

cliente no indivíduo que ocupa a mesma posição na empresa fornecedora. Refere-se 

ao quanto de confiança que um indivíduo tem em relação ao seu contato na empresa 

parceira (ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998) e vai do indivíduo que representa 

a empresa cliente para o indivíduo que representa a empresa fornecedora. 

Por outro lado, a confiança interorganizacional é depositada pelos membros da 

empresa cliente na empresa fornecedora. Refere-se ao quanto de confiança é 

depositada pelo conjunto dos membros da organização focal sobre a organização 

parceira (ZAHEER; McEViLY; PERRONE, 1998).  

 

2.3 Cooperação  

A literatura sobre cooperação é rica em teoria e diversa em suas raízes 

acadêmicas. Cooperação é um tópico de interesse em disciplinas como Economia, 

Sociologia, Antropologia, Psicologia e Ciência Política, assim como em 

Comportamento Organizacional, Teoria das Organizações e Administração 

Estratégica (SMITH; CARROL; ASHFORD, 1995; CHILD; FALKNER; TALLMAN, 

2005). 

Uma dificuldade em interpretar a teoria e pesquisa sobre cooperação provém 

das numerosas definições de cooperação utilizadas pelos acadêmicos. Segundo 

Smith, Carrol and Ashford (1995) muitas definições de cooperação concentram-se no 
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processo pelo qual indivíduos, grupos e organizações interagem e formam relações 

psicológicas com ganho mútuo para os agentes. Uma pesquisa em artigo que usam 

em seu título o termo cooperação mostrará que há muito estudo que operacionaliza o 

conceito de forma tautológica. Muitas vezes a cooperação é definida como sinônimo 

de colaboração, em especial na literatura de produção e operações. Além disso, 

estudos que tratam de cooperação estão interessados em mostrar os antecedentes ou 

os efeitos da cooperação e não definem propriamente o construto. 

Ring e Van de Ven (1994) tornaram a definição de cooperação dinâmica ao 

incluir a disposição dos indivíduos em manter relações cooperativas. Os autores 

notaram que as relações cooperativas são “mecanismos sociais para ações coletivas, 

que são continuamente moldados e reestruturados por ações e interpretações 

simbólicas das partes envolvidas” (1994, p. 96).  

A teoria organizacional define cooperação em termos de atividades conjuntas 

voluntárias ou programas entre um conjunto de partes (AIKEN; HAGE, 1968; 

GUETZKOW, 1966: HEIDE; MINER, 1992), permitindo variação na formalidade ou 

intensidade das interações (MULFORD; ROGERS, 1982; SCHERMERHORN, 1975). 

De acordo com Smith, Carrol and Ashford (1995) pelo menos dois tipos de 

relações de cooperação podem ocorrer: a formal e a informal. A cooperação informal 

envolve arranjos adaptáveis nos quais normas comportamentais, ao invés de 

obrigações contratuais, determinam as contribuições das partes. Contudo, a 

cooperação também pode ser caracterizada por obrigações contratuais e estruturas 

formais de controle. Segundo eles, o tipo de cooperação também pode variar com a 

forma como as partes estão conectadas umas às outras. Indivíduos, grupos e 

organizações ligados verticalmente podem cooperar, assim como o mesmo pode 

acontecer com indivíduos, grupos e organizações ligados horizontalmente. A 

cooperação que envolve ligações verticais será diferente daquela envolvendo ligações 

horizontais principalmente em termos de interdependência. 

Para Ring e Van de Ven (1994) relativamente pouco atenção da academia tem 

sido devotada ao estudo dos processos de desenvolvimento de relações cooperativas. 

Ao contrário, muito da pesquisa até hoje tem se concentrado em condições 

antecedentes ou nas propriedades estruturais das relações interorganizacionais em 

comparação com outras formas de governança. Embora pesquisas tenham 

identificado muitos determinantes da cooperação, virtualmente todos os acadêmicos 
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têm concordado que um antecedente imediato específico é a confiança (SMITH; 

CARROL; ASHFORD, 1995). 

Para Smith, Carrol and Ashford (1995) um modelo que articule os 

antecedentes imediatos e as consequências da cooperação pode ser útil para explicar 

as complexidades do relacionamento cooperativo. Entretanto para Ring e Van de Ven 

(1994), embora sabendo que os antecedentes e resultados desejados de uma relação 

fornecem um contexto útil para o estudo dos processos, esses fatores não nos 

mostram como uma relação pode se desenvolver ao longo do tempo. O entendimento 

de como as relações cooperativas emergem, crescem e se dissolvem ao longo do 

tempo está concentrado na sequência de eventos e interações entre partes 

organizacionais que desejam moldar e modificar uma relação de cooperação ao longo 

do tempo.  

Processos são centrais na administração de relações de cooperação, diz Ring e 

Van de Ven (1994). Como agentes de suas empresas, os administradores precisam 

saber mais que as condições de entrada (input), investimentos e tipos de estruturas de 

governança exigidas para uma relação. Esses aspectos dos processos também têm 

importantes implicações temporais no desempenho. As formas que os agentes 

negociam, executam e modificam os termos de uma relação cooperativa influenciam 

fortemente o grau o qual as partes julgam ser equitativo e eficiente; esses processos 

também influenciam as motivações para continuar ou terminar as relações ao longo 

do tempo. Processos de interação entre partes cooperando podem gerar um tom 

positivo, neutro ou negativo para a relação, influenciando o grau em que as partes 

resolvem disputas  (RING; VAN DE VEN, 1994) 

Consistente com a formulação original das transações desenvolvida por 

Commons (1950), Ring e Van de Ven (1994) propõem um conjunto de heurísticas 

para explicar o desenvolvimento e evolução de uma relação cooperativa, constituído 

por uma sequência repetitiva de negociações, comprometimentos e estágios de 

execução, cada um avaliado em termos de eficiência e equidade. Em adição, muito 

embora a ocorrência temporal desses estágios possa ser quase simultânea em 

transações simples, a duração de cada estágio varia de acordo com a incerteza dos 

conceitos envolvidos, a confiança entre as partes para uma relação cooperativa e a 

relações de papéis entre as partes. Segundo os autores, de forma a sustentar um 

acordo de negócio, uma relação cooperativa pode precisar ser sustentada por um 

prazo longo.  
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Com o tempo, mal-entendidos, conflitos e mudanças de expectativas entre as 

partes são inevitáveis, e esses fatores podem determinar um repensar dos termos da 

relação. Nessas renegociações, acordos suplementares tipicamente são estabelecidos 

para resolver, em particular, as divergências, mas todos os outros termos do contrato 

são mantidos. Desta forma, a relação em andamento é preservada. No ciclo final do 

processo, as partes podem concluir que a relação deve ser terminada. Tipicamente, 

isso ocorrerá quando as partes tiverem concluído as promessas do acordo.  

A revogação do contrato de cooperação também pode ocorrer como 

consequência (ou falha) de uma condição contratual. Como exemplo pode-se ter: um 

evento futuro possível; uma brecha no acordo; uma operação legal; uma revisão 

mútua; ou a substituição do atual contrato por um novo. Em geral, essas heurísticas 

são baseadas no pressuposto de que se as partes são capazes de negociar expectativas 

mínimas convergentes, elas produzirão compromissos para um curso inicial de ação. 

Se esses compromissos forem executados de uma maneira eficiente e equitativa, as 

partes continuarão ou expandirão seus compromissos mútuos. Se esses compromissos 

não forem executados de uma maneira eficiente e equitativa, as partes iniciarão 

medidas corretivas pela renegociação ou da redução de seus compromissos junto ao 

relacionamento. Subjacente a essas heurísticas está um conjunto mais complexo de 

dinâmicas sócio-psicológicas informais que explicam como e por que estas relações 

cooperativas evoluem através de sequências repetitivas de negociações formais, 

compromissos, e estágios de execução ou eventos (RING; VAN DE VEN, 1994) 

Heider e Miner (1992) afirmam, baseados no trabalho de Kaufman e Stern 

(1988), que a cooperação é um fenômeno que se manifesta de diferentes maneiras. 

Eles indicam quatro comportamentos cooperativos que podem ser a representação da 

cooperação, são eles: 

• Flexibilidade na resolução de problemas - trata do grau em que as partes 

ajustam seu comportamento para acomodar as necessidades do outro;  

• Troca de informações - compreende o grau em que cada parte torna disponível 

informação que facilita as atividades da outra parte, em oposição a manter a 

propriedade sobre as informações;  

• Resolução conjunta de problemas - trata do grau que cada parte assume na 

responsabilidade para solucionar problemas que emergem, no sentido de 

manter o relacionamento ao longo do tempo; e  
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• Restrição ao uso de poder - está relacionada com não valer-se de poder e 

influência para explorar a outra parte, mesmo quando existe oportunidade para 

fazê-lo.   

Ressaltam os autores que estes comportamentos não representam diferentes 

indicadores de um constructo, mas formas possíveis de cooperar. Portanto,  seria 

possível afirmar que haverá mais ou menos cooperação, quanto mais comportamentos 

cooperativos as empresas adotarem em suas relações e quanto mais intenso forem 

estes comportamentos. Além disso, é esperado que haja correlação positiva entre 

elas.  

Muitos autores se basearam neste desenvolvimento deste trabalho. Uma busca 

nas bases de artigos identifica que mais de 200 trabalhos citaram este artigo de Heide 

e Miner (1992), quando da elaboração de estudos que tratam de cooperação ou 

colaboração entre empresas. Poderíamos citar os artigos de Johnston et al. (2004), 

Prahinski e Benton (2004) e Johnston e Kristal (2008) como exemplo de 

operacionalização do construto cooperação que se basearam na proposta de Heide e 

Miner (1992). 

Embora sejam apontados vários resultados relacionados à existência do 

comportamento cooperativo, um dos mais procurados é a coordenação efetiva, pela 

indicação de geração de desempenho superior a ele associado. A coordenação diz 

respeito à combinação das partes para atingir os resultados mais efetivos e 

harmoniosos (THOMPSON, 1967). Smith, Carrol e Ashford (1995) indicam que a 

coordenação oriunda da cooperação é particularmente importante nas novas formas 

de organizações, onde as relações são muito mais espontâneas que aquelas impostas 

pela organização hierárquica. Quando o trabalho é executado em um padrão de 

relacionamento fluído e em constante mudança que atravessa as fronteiras 

funcionais, hierárquicas e nacionais, altos níveis de cooperação possibilitam 

combinações harmoniosas e eficientes das partes, o que leva a elevados níveis de 

desempenho. 

Entre as abordagens teóricas possíveis para se descrever a cooperação estão as 

teorias de trocas, nas quais a cooperação é entendida como um meio de maximizar 

benefícios econômicos e psicológicos (BLAU, 1964). As teorias das trocas aparecem 

nos campos da Psicologia, Sociologia, Ciência Política e Economia e essas diferentes 

disciplinas parecem apresentar perspectivas similares sobre como o processo de troca 

relaciona-se com a cooperação. As partes em uma relação tornam-se dispostas a 
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cooperar quando os benefícios da cooperação suplantam os custos. Teorias de trocas 

específicas incluem a teoria dos custos de transação, teorias de trocas da psicologia 

social, teorias de trocas micro e macro sociológicas, teoria do reforço, teoria da 

interação simbólica e teorias de tomada de decisão racionais ou normativas. Teorias 

de trocas podem ser empregadas mais apropriadamente para explicar as razões 

conscientes e calculadas para que as partes cooperem e mantenham relações 

cooperativas. 

Outra perspectiva para a cooperação é encontrada nas teorias de estruturas 

sociais. Tais teorias enfatizam o papel dos fatores estruturais em alimentar a 

cooperação (BLAU, 1974). Mais especificamente, as teorias estruturais buscam 

explicar a emergência de relações cooperativas em termos de condições agregadas do 

sistema no qual tal cooperação ocorre. As estruturas consistem de posições sociais de 

indivíduos, grupos, organizações e redes que são tanto diferentes quanto 

interrelacionadas. As variáveis estruturais podem incluir número de participantes, 

heterogeneidade e homogeneidade, distância, história e poder. Assim como teorias 

modeladas, teorias de estrutura social buscam dimensionar uma relação para prever 

cooperação e coordenação. A teoria de redes, um exemplo de teoria de estrutura 

social (NOHRIA; ECCLES, 1992), explica cooperação em termos da posição das 

partes cooperadas em uma rede de relações.  

 

2.3.1 Definição operacional de cooperação 

Neste trabalho a cooperação interorganizacional é conceituada com base na 

idéia de reciprocidade entre partes nas transações (AXELROD, 1984) e considera o 

conjunto de processos envolvendo decisões que determinam os termos de negócio 

entre os membros de uma díade com foco em negócios futuros (HEIDE; MINER, 

1992). Como limitam Heide e Miner (1992) a cooperação aqui não está associada a 

comportamentos altruístas, mas é uma manifestação de um comportamento não 

oportunista com visão de ganhos no curto prazo, como sugere Axelrod (1984).  

Zaheer, McEvily e Perrone (1998) evocam a idéia de mensurar ações conjuntas e o 

grau de interpenetração dos limites das organizações para avaliar o grau no qual as 

atividades são coordenadas e executadas de modo cooperativo. Heide e John (1990) 

indicam que cooperar reflete uma inclinação das partes em direção a um 

relacionamento estreito por meio do comprometimento de ambos em pôr em prática 
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atividades-chave para o negócio de modo cooperado. Zaheer e Venkatraman (1995) 

também salientam a perspectiva de negócios futuros e a consideram como um 

processo de governança, uma vez que compreende um conjunto de processos 

envolvendo decisões que determinam os termos de negócio entre os membros de uma 

díade.  

Como discutido anteriormente, cooperação é um fenômeno que pode se 

manifestar por meio de diferentes comportamentos, que são denominados de 

cooperativos por Johnston et al. (2004), Prahinski e Benton (2004), Johnston e 

Kristal (2008) entre outros. Neste trabalho, o nível de cooperação entre empresas foi 

mensurado por meio de três comportamentos cooperativos. A operacionalização teve 

como base o trabalho de Heide e Miner (1992). Estes autores testaram em sua 

pesquisa de campo quatro tipos de comportamento cooperativos, que foram listados 

na seção anterior. Foram escolhidos três comportamentos cooperativos para se 

avaliar o nível de cooperação entre as empresas: flexibilidade na negociação, 

resolução conjunta de problemas e restrição ao uso de poder. Estes comportamentos 

são explicados na sequência. 

  

2.3.1.1 Flexibilidade na negociação  

O primeiro comportamento foi denominado de flexibilidade na negociação. 

Claro, Claro e Omta (2004) afirmam que, considerados os benefícios da confiança, é 

possível criar uma relação causal entre confiança e comportamento cooperativo. A 

confiança oferece não apenas benefícios econômicos, mas também gera camaradagem 

entre os parceiros, o que dá margem para uma relação duradoura. Os autores sugerem 

que ações conjuntas oferecem vantagens no planejamento e resolução de problemas 

porque os parceiros, em uma relação de confiança cliente-fornecedor, possuem 

coletivamente um volume de conhecimento, experiência e criatividade para 

identificar e resolver problemas, bem como para gerar um planejamento efetivo. As 

empresas aprendem com o estabelecimento da relação de confiança que esforços 

conjuntos e coordenados levam a resultados que excedem àqueles que uma empresa 

poderia atingir se agisse individualmente em busca de seus interesses (ANDERSON; 

NARUS, 1990). Isso sugere que empresas que confiam umas nas outras trocarão 

informações relevantes e no tempo certo que contribuirão para os esforços de 

planejamento e resolução conjunta de problemas (ZAND, 1972).  
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Portanto, se uma determinada empresa confiar em seu parceiro, estará mais 

apta a reagir de forma flexível às mudanças nas demandas do parceiro (MORGAN; 

HUNT, 1994). Relações de confiança são especialmente importantes em situações 

ambíguas que frequentemente caracterizam as relações entre cliente-fornecedor 

(CLARO; CLARO; OMTA, 2004).  

A flexibilidade é importante para lidar com a administração rotineira das 

circunstâncias de mudanças enfrentadas por qualquer firma, considerando a 

complexidade e os riscos dos processos nos dias de hoje (CLARO; CLARO; OMTA, 

2004). As empresas podem definir cursos de ação formais e rígidos sobre como um 

problema deve ser resolvido, ainda que tal rigidez reduza a criatividade no trabalho 

em conjunto (CALANTONE; GRAHAM; MINTU-WIMSATT, 1998). Entretanto, à 

medida que os problemas emergem, é a flexibilidade dos parceiros que alimenta o 

trabalho em conjunto. Em uma relação na qual existe flexibilidade entre as partes, ao 

invés de respostas individuais, ações conjuntas são postas em prática (MACNEIL, 

1978). Uma vez que são admitidos ajustes para os planos iniciais, o planejamento é 

continuamente refinado para se adaptar às novas condições (MACNEIL, 1981). 

Embora incompletos, os planos permanecem como ferramenta importante, pois é por 

meio deles que são formulados os objetivos comuns e com eles é possível lançar as 

bases para a flexibilidade, necessária para reformular outros planos no futuro 

(CLARO; CLARO; OMTA, 2004). 

Segundo Zaheer, McEvily e Perrone (1998) o argumento para o alcance de 

uma eficiência superior por meio dos relacionamentos organizacionais que envolvem 

confiança é que a confiança reduz a inclinação para o uso de medidas contratuais 

para proteger-se do comportamento oportunista do parceiro. Então, quando o 

relacionamento se dá em condições de baixa confiança, há a possibilidade de 

negociações longas e difíceis entre os parceiros sobre contingência não previstas 

devido à possibilidade de oportunismo ex-ante e ex-post de ambos.  

Desta forma, salvaguardas contratuais são postas em prática para proteger os 

investimentos realizados. Em contraste, sob condições de alta confiança as empresas 

são menos inclinadas  ao uso de salvaguardas contratuais para especificar, monitorar 

e reforçar acordos. Sob condições de alta confiança, dizem  Zaheer, McEvily e 

Perrone (1998), as negociações são menos dispendiosas porque os acordos são 

alcançados mais rápida e facilmente, uma vez que as partes estão mais propensas a 

chegar a um acordo comum. Quando contingências imprevistas emergem, tais como 



45 
 

custos não explicitamente cobertos pela cláusula de um contrato, altos níveis de 

confiança facilitam o desenvolvimento de um entendimento comum sobre o problema 

e como ele pode ser resolvido. Quando a confiança interorganizacional é alta, as 

posições de negociação são baseadas em suposições semelhantes e  os acordos podem 

ser alcançados mais rapidamente (ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998). Se uma 

empresa sente que o seu parceiro age conforme os interesses da relação como um 

todo e não apenas em benefício próprio, a flexibilidade da relação será alta (CLARO; 

CLARO; OMTA, 2004). 

No nível individual do agente de contato, a literatura de negócios sugere que 

um relacionamento baseado na confiança é útil para a descoberta de benefícios 

mútuos e soluções integrativas. As relações entre agente de contatos também têm 

sido associadas às negociações mais fáceis porque existe a inclinação do agente de 

contato para dividir informações relevantes uma vez que ele esteja seguro de que a 

sua contraparte também fará o mesmo. Assim, espera-se que o benefício de acordos  

mútuos possa ser alcançado mais rapidamente quando há confiança mútua entre os 

agentes de contatos das organizações que compõem uma díade (ZAHEER; 

McEVILY; PERRONE, 1998).  

A segunda hipótese do estudo é derivada da relação potencial apontada pelos 

autores entre confiança e flexibilidade na negociação decorrentes das mudanças 

durante a negociação. Assim, a hipótese fica descrita como segue.  

Hipótese 2:  confiança interorganizacional e flexibilidade na negociação entre 

parceiros de negócios são associadas positivamente. 

Em termos operacionais a flexibilidade na negociação será mensurada pelo 

grau em que as partes ajustam seu comportamento para acomodar as necessidades do 

outro (HEIDE; MINER, 1992). 

 

2.3.1.2 Resolução conjunta de problemas 

Conflitos são comuns em relações interorganizacionais devido à natural 

interdependência entre as partes na relação. O impacto da resolução de conflitos 

sobre a relação pode ser produtivo ou destrutivo (ANDERSON; NARUS, 1990). 

Portanto, a forma como cada parceiro resolve o conflito tem implicações sobre o 

sucesso da parceria (MOHR; SPEKMAN, 1994). 
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Empresas envolvidas em parcerias estratégicas são motivadas a se engajarem 

na resolução conjunta de problemas, pois, por definição, elas mantêm a parceria no 

intuito de administrar um ambiente com graus de incerteza e turbulência maiores que 

os suportados por cada empresa individualmente (CUMMINGS, 1984). Além disso, 

os resultados integrados da parceria satisfazem melhor às necessidades de ambas as 

partes (THOMAS, 1976). Quando as partes se engajam na resolução conjunta de 

problemas, uma solução mutuamente satisfatória pode ser obtida, incrementando o 

sucesso da parceria (MOHR; SPEKMAN, 1994). 

Em algumas parcerias, o método de resolução de conflitos é institucionalizado 

e a arbitragem de uma terceira parte é necessária. Enquanto tal mediação pode ser 

útil em produzir resultados benéficos (ANDERSON; NARUS, 1990), a resolução 

interna (não baseada em outras partes) mostra-se como grande promessa para o 

sucesso de longo prazo (MOHR; SPEKMAN, 1994). Enquanto o uso da arbitragem 

pode ser efetivo para um episódio particular de conflito, o uso frequente de 

arbitradores pode sinalizar problemas inerentes à relação (MOHR; SPEKMAN, 

1994). 

Laços de negócios relacionais que são imbuídos de confiança são 

caracterizados por uma harmonização interna de conflitos e um conjunto de normas e 

processos sociais que trabalham para preservar o relacionamento (MACNEIL, 1980).  

Parceiros em um negócio relacional, que constroem um alto nível de confiança 

interorganizacional, estão mais propensos a dar um ao outro o benefício da dúvida e 

grande margem para ação em transações ou negociações mútuas; tal margem de ação 

tenderá a reduzir o escopo,  a intensidade e a freqüência de conflitos. 

Alternativamente, mais do que reduzir a incidência de conflitos, altos níveis de 

confiança interorganizacional podem, também, promover conflitos. Em particular, a 

natureza de conflitos originados no relacionamento cliente - fornecedor cria tensão 

entre cooperação e competição. A confiança interorganizacional dá aos parceiros a 

segurança para serem abertos uns com os outros, sabendo que a informação 

compartilhada não será usada contra eles. Entretanto, ao mesmo tempo em que esta 

abertura facilita a descoberta de soluções que incrementam os resultados, ela pode 

levar a divergências em relação à distribuição do resultado. Como as oportunidades 

adicionais são conhecidas, os incentivos para os parceiros pleitearem uma proporção 

de ganho maior em relação ao ganho do outro podem surgir. Assim, a divergência de 
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objetivos pode manifestar-se como conflito (ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 

1998). 

De acordo com Zaheer, McEvily e Perrone (1998) uma alternativa para os 

argumentos para os efeitos positivos e negativos da confiança sobre os conflitos é 

visualizar a situação num contexto de relacionamentos de negócio prolongados. A 

partir desta perspectiva, um grau alto de confiança pode temporariamente ser 

associado com um grau alto de conflito e, com o decorrer do tempo, as desavenças 

podem levar tanto ao fim como à reafirmação do relacionamento. No último caso, a 

confiança é capaz de reduzir conflito e incentivar a solução conjunta de problemas.  

Zaheer, McEvily e Perrone (1998) sugerem uma visão contrastante da 

associação entre confiança e conflito  baseada na premissa que a confiança permite 

que conflitos venham à tona sem conseqüências disruptivas. O processo de resolver 

diferenças pode ser tumultuado, mas ao final promove interações mais harmoniosas e 

tranqüilas no futuro. Os autores argumentam que indivíduos envolvidos em 

relacionamentos de negócio caracterizados por confiança são capazes de entrar em 

confronto para resolver desavenças mais do que para atenuá-las. Essa noção é similar 

à idéia de que agentes de contatos são mais capazes de enfrentar com duras verdades 

a contraparte na qual ele deposita confiança do que enfrentar aqueles nos quais eles 

não confiam. Em tais casos, as partes são capazes de aceitar desavenças periódicas 

sem receio de serem explorados porque, na presença de confiança, o risco de o 

conflito prejudicar o relacionamento interpessoal é mais baixo. Zaheer, McEvily e 

Perrone (1998)  afirmam que, paradoxalmente, tais confrontações reduzem conflitos 

entre agente de contatos pela capacidade destes indivíduos em resolver questões 

profundas de modo compreensivo ao invés de tratá-las superficialmente. Como 

resultado, a soma total de conflito é mais baixa em um relacionamento com uma alta 

confiança do que em um relacionamento com uma baixa confiança. Estas 

constatações deram origem à terceira hipótese do estudo, que é descrita abaixo.  

Hipótese 3: Confiança interorganizacional e a resolução conjunta de 

problemas são associados positivamente. 

Com base em Heide e Miner (1992), a variável resolução conjunta de 

problemas foi operacionalizada aqui como o quanto cada parte assume na 

responsabilidade para solucionar problemas que emergem, no sentido de manter o 

relacionamento ao longo do tempo. 

 



48 
 

2.3.1.3 Restrição ao uso de poder 

Supostamente a confiança faz as relações interorganizacionais funcionarem 

mais efetivamente, isso porque o comportamento oportunista fica limitado pela 

redução da complexidade e por promover coordenação e cooperação por meios que 

os contratos formais não o fazem. Deste modo, confiança tem sido sugerida como 

uma alternativa ou complemento a mercados e hierarquias e à predição racional. A 

confiança também tem sido considerada, implícita ou explicitamente, como um 

importante componente em cooperação interorganizacional (HARDY; PHILLIPS; 

LAWRENCE, 2000). Bachmann (2001), entretanto, comenta que a confiança, 

proclamada como um meio eficiente de coordenação das relações 

interorganizacionais, também carrega algumas desvantagens.  

Segundo Bachmann (2001) mesmo que a confiança tenha sido estabelecida 

com sucesso em um relacionamento, ela sempre permanece um mecanismo frágil. 

Esta é uma característica intrínseca da confiança. O risco de investir em confiança 

equivocadamente, assim como o risco de um súbito acidente de confiança nunca pode 

ser excluído. Para Bachmann (2001), em casos como estes conseqüências relevantes, 

não apenas em termos emocionais, podem ser esperadas. Os gestores, por exemplo, 

que imaginam que seus principais fornecedores, clientes ou parceiros 

horizontalmente cooperados estão começando a fraudar podem de uma hora para 

outra ver-se em uma situação que desafia sua própria existência. 

Autores como Bachmann (2001), Hardy, Phillips e Lawrence (2000), assim 

como Lane e Bachmann (1996) teorizam que outro mecanismo para controlar as 

expectativas e a dinâmica de um relacionamento social é o poder.  Em muitos 

aspectos, o poder é igualmente eficiente e, ao mesmo tempo, mostra-se mais robusto 

que a confiança e os riscos de depósito equivocado ou acidentes imprevistos 

geralmente não resultam em situações tão dramáticas como nos casos em que a 

confiança está envolvida. Os dois mecanismos, confiança e poder, parecem operar 

sobre as bases do mesmo princípio (BACHMANN, 2001). O poder trabalha ao 

influenciar a seleção de ações em vista de outras possibilidades (LUHMAN, 1979). 

Neste sentido, não existe diferença em como poder e confiança atuam; os dois 

mecanismos permitem aos atores associarem suas expectativas mútuas e coordenar 

ações e reações entre eles. Entretanto, existe uma tênue diferença entre confiança e 

poder com respeito à seleção de expectativas. Enquanto o ator que considera investir 
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em confiança seleciona a possibilidade na qual o potencial parceiro supostamente se 

comportará do modo como ele prefere, o ator que usa o poder seleciona a 

possibilidade de comportamento na qual ele sugestiona ao ator subordinado um 

comportamento indesejável que deveria ser evitado. Em outras palavras, o uso do 

poder não leva simplesmente à suposição de que o ator subordinado cumprirá com o 

que ele deseja que se faça; ele prefere construir uma possibilidade indesejável 

hipotética a respeito do comportamento futuro do ator subordinado e conectar isto à 

ameaça de sanções. Neste sentido alguém pode dizer que a confiança trabalha nas 

bases de suposições positivas sobre a propensão e a habilidade do outro para 

cooperar, enquanto o poder é baseado sobre a seleção de possibilidades 

hipoteticamente negativas a respeito das ações e reações do outro (BACHMANN, 

2001). 

A confiança reduz complexidade por assegurar que o sistema social é baseado 

sobre expectativas mútuas sobre o comportamento futuro dos atores, encorajando 

atores sociais a selecionar opções específicas de ações e reações sociais; a função 

básica de coordenação das interações sociais é então obtida e a cooperação é o 

resultado (LANE; BACHMANN, 1996). Entretanto, esta abordagem de confiança 

ignora o fato de o poder ser, de fato, uma equivalência funcional de confiança, 

servindo também para garantir previsibilidade na coordenação (LANE; 

BACHMANN, 1996). Em muitos aspectos de conduta social, a identificação de uma 

possibilidade indesejada de como os atores podem se comportar no futuro pode 

reduzir complexidades. Então o poder, de forma semelhante à confiança, pode ser 

visto como outro mecanismo para coordenar interações sociais eficientemente e por 

permitir que relacionamentos relativamente estáveis se desenvolvam entre atores 

cooperados. Isto sugere o poder como uma alternativa à confiança, entretanto o uso 

do poder depende grandemente da ameaça de sanções ser ou não realista e de ter uma 

boa chance de ser atendida pelo ator subordinado. Quanto mais forte for a dúvida do 

ator subordinado de que a ameaça de sanções se efetivará contra ele, mais fraca é a 

posição do ator que usa o poder. Então, não existe razão para supor que o poder, 

diferentemente da confiança, não falhará se for massivamente desafiado. Contudo, 

uma vez que o poder não acarreta o mesmo peso emocional que a confiança, o 

prejuízo geralmente não é tão severo e o relacionamento pode ser continuado mais 

facilmente neste evento (BACHMANN, 2001). 
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De acordo com Bachmann (2001) a maior parte dos relacionamentos é baseada 

numa mistura de confiança e poder. Os dois mecanismos são limitados em sua 

capacidade de controlar a estrutura e a dinâmica do relacionamento e uma 

combinação quase sempre parece ser o único caminho para assegurar que a 

coordenação de expectativas e de interações será satisfatoriamente alcançada. 

Entretanto, poder não é igual em termos de prejuízo ou benefício que eles podem 

produzir para ambos os lados, é importante conhecer sobre quais destes mecanismos 

um relacionamento específico é baseado (BACHMANN, 2001; HARDY; PHILLIPS; 

LAWRENCE, 2000). 

Um ator pode ser confrontado com uma simples escolha entre basear um 

relacionamento mais em confiança ou mais em poder se estiver sob as seguintes 

condições: a ordem institucional de um sistema sócio-econômico é fraca ou doente; a 

confiança interpessoal é mais forte do que a confiança em sistemas; e o poder 

depende apenas de recursos individualmente atribuídos. Então, em sistemas sociais 

com baixo nível de regulação institucional, o poder é frequentemente escolhido como  

o mecanismo dominante de coordenação de expectativas e para controlar 

relacionamentos sociais entre indivíduos e organizações. Em circunstâncias de uma 

estrutura institucional forte e coerente, onde a confiança é produzida sobre bases 

institucionais e o risco de traição ser relativamente baixo em um relacionamento 

específico, recursos de poder individual terão um valor relativamente baixo e quase 

sempre permanecerá sem uso. Ao contrário, a confiança com base no sistema 

provavelmente será o mecanismo de coordenação social sob estas condições 

(BACHMANN, 2001). 

Relações de cooperação que parecem refletir confiança podem chamar atenção 

por consolidar relações assimétricas de poder (HARDY; PHILLIPS; LAWRENCE, 

2000). Como observam Barney e Hansen (1994), é difícil saber se um parceiro é 

verdadeiramente confiável. Uma vez que a confiança é um investimento arriscado 

(LUHMAN, 1979, p. 24), não deveria surpreender se parceiros preferem o uso do 

poder, em vez da confiança, para alcançar a coordenação. Nem teorias econômicas, 

nem comportamentais, são otimistas sobre a possibilidade de a confiança existir em 

trocas quando um parceiro é vulnerável ao poder do outro (BARNEY; HANSEN, 

1994). Os atores dominantes podem pelo uso do poder assegurar cooperação e quase 

sempre ditam estes termos. Isto pode não trazer a sinergia criativa que a colaboração 

supostamente estimula, mas certamente reduz risco e aumenta a probabilidade de 
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previsibilidade de comportamento. Não é possível, então, ignorar o poder quando se 

estuda confiança (HARDY; PHILLIPS; LAWRENCE, 2000). 

Hardy, Phillips e Lawrence (2000) chamam a atenção para uma falha que 

caracteriza a literatura sobre confiança e cooperação, que é a tendência a evitar 

questões de poder. A ênfase funcionalista persiste na literatura de relações 

interorganizacionais e tende a focar a superfície dinâmica e a ignorar o fato de o 

poder possivelmente emergir com uma máscara de confiança e uma retórica de 

colaboração e, no entanto, promover interesses por meio da manipulação e rendição 

de parceiros mais fracos. Em adição, as abordagens que concentram aspectos 

racionais de cooperação interorganizacional relativizam as muitas verdadeiras 

dificuldades em criar relações cooperativas, especialmente sob circunstâncias onde 

novos parceiros, de diferentes organizações, indústrias e setores, se unem ás pressas, 

quase que arremessados uns aos outros. Nestas condições, é problemático saber 

exatamente o que constitui o racional. Conseqüentemente, é improvável a confiança 

emergir espontaneamente e, então, é preciso aprender como criar confiança entre 

parceiros com diferentes objetivos e valores. 

É importante, entretanto, diferenciar entre interações baseadas em confiança e 

interações baseadas em poder. Isso ocorre porque existe uma diferença substancial 

entre cooperação obtida pelos diferenciais de poder que tornam os parceiros 

incapazes de engajar-se em comportamento oportunista e uma propensão a sacrificar 

voluntariamente os benefícios de comportamento oportunista na ordem de cooperar 

com um parceiro. Enquanto, o primeiro tipo de cooperação produz um 

comportamento previsível, a mesma não produzirá os tipos de vantagens que têm 

sido associados com relacionamentos confiáveis (HARDY; PHILLIPS; LAWRENCE, 

2000).  

Cooperação entre organizações pode, então, ser produzida por confiança e 

poder, mas cada um traz implicações diferentes para a natureza e resultado da 

cooperação. Desta forma, estabelecesse a sexta hipótese deste estudo e que está 

descrita na sequência. 

Hipótese 4: Confiança interorganizacional e restrição ao uso de poder são 

associadas positivamente. 

Tendo como base Heide e Miner (1992), a variável restrição ao uso de poder 

foi operacionalizada neste estudo como não valer-se de poder e influência para 

explorar a outra parte, mesmo quando existe oportunidade para fazê-lo 
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2.4 Desempenho do fornecedor 

Na literatura sobre desempenho destacam-se três diferentes dimensões: 

organizacional, financeira e estratégica. As teorias organizacionais oferecem três 

abordagens para a mensuração do desempenho organizacional: a abordagem baseada 

em objetivos, a abordagem sistêmica e a abordagem das constituições múltipla 

(CLARO; CLARO; OMTA, 2004). A abordagem baseada em objetivos sugere que 

uma firma pode ser avaliada a partir do grau de atingimento dos objetivos que a 

empresa traçou para si própria. Contudo, empresas apresentam objetivos múltiplos e 

possivelmente contraditórios, o que torna difícil, ou até mesmo impossível, a 

comparação entre empresas. A abordagem sistêmica considera o atingimento 

simultâneo de alvos de desempenho, o que compensa parcialmente as fraquezas da 

abordagem baseada em objetivos. Porém nenhuma das duas abordagens anteriores 

leva em consideração o fato que diferentes stakeholders podem ter diferentes 

perspectivas sobre desempenho. Já a abordagem das constituições múltiplas explora 

essas diferenças entre as perspectivas dos stakeholders. Esta última abordagem avalia 

uma firma examinando de que forma os objetivos dos diversos stakeholders podem 

ser satisfeitos. 

Na dimensão financeira, indicadores de desempenho baseados em 

contabilidade são os mais populares entre pesquisadores; entretanto, esses 

indicadores são de valor limitado quando aplicados a tópicos de estratégia (CLARO; 

CLARO; OMTA, 2004). Números contábeis são indicadores de desempenho 

financeiro passado, que avaliam o desempenho depois da ocorrência dos fatos; outros 

indicadores que ofereçam informações mais compreensíveis sobre o desempenho 

organizacional, assim como variáveis de desempenho estratégicas, se fazem 

necessários para administrar o desempenho operacional e estratégico no longo prazo 

(DEMPSEY et al., 1997; LOW; SIESFELD, 1998).  Indicadores não financeiros são 

indicadores estratégicos que têm a capacidade de permitir a gestão antecipar-se aos 

fatos, pois são indicadores de tendência; eles permitem que sejam identificados os 

fatores que exercem maior influência no resultado e, então, selecionar as atividades 

que devem ser gerenciadas com prioridade (YOUNG; O’BYRNE, 2000). Se uma 

empresa não for estrategicamente administrada, seu desempenho operacional e, 

consequentemente, o financeiro, serão prejudicados (DEMPSEY et al., 1997; LOW; 

SIESFELD, 1998). 
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Segundo White (1996) a mensuração de desempenho e estratégias de 

manufatura foram relacionadas originalmente no trabalho seminal sobre estratégia de 

operações elaborado por Skinner (1969). Skinner sugeriu que o desempenho deveria 

ser mensurado em termos de produtividade, serviço, qualidade  e retorno sobre o 

investimento. Seguindo a linha de trabalho deste autor, Wheelwright (1978) sugeriu 

que as medidas de desempenho estão associadas à estratégia da organização e 

refletem suas prioridades competitivas. Embora diferentes autores tenham 

selecionado diferentes prioridades competitivas, a seleção apresentada por Vickery, 

Droge e Markland (1993) foi selecionada como base para o estudo de White (1996).  

Após uma revisão bibliográfica sobre mensuração de desempenho dentro da literatura 

de estratégia, White (1996) propõe cinco dimensões de desempenho, a saber: 

qualidade (conformidade com as especificações, confiabilidade e durabilidade), 

custo, flexibilidade (de volume e de processo), confiabilidade e velocidade 

(velocidade de entrega e tempo de atraso). Segundo White (1996), estas prioridades 

competitivas são amplamente aceitas na literatura de estratégia e determinam se a 

organização pode ou não alcançar seus objetivos estratégicos com sucesso.  

Vários autores como Anderson e Narus (1990) e Mohr e Speckman (1994) 

afirmam que empresas engajadas em relacionamentos cooperativos apresentam um 

melhor desempenho. Algumas pesquisas concluíram que empresas comprometidas 

com ações conjuntas e com interesses mútuos no sentido de adicionar valor ou 

reduzir custos apresentam vantagens competitivas e vários estudos têm substanciado 

a idéia de que a governança relacional media o relacionamento entre confiança e 

desempenho (McEVILY; ZAHEER, 2006). Johnston et al. (2004), em um estudo de 

164 díades de cliente-fornecedor, encontraram que a confiança dos agentes de 

contato do fornecedor em relação às organizações clientes é positivamente associada 

à avaliação do desempenho do fornecedor pelos administradores de compra da 

organização cliente. Isso se dá por meio dos mecanismos de governança bilateral de 

planejamento compartilhado e ajustamento mútuo (flexibilidade) para adaptação às 

mudanças. A confiança foi também positivamente associada com responsabilidade 

conjunta, mas a associação entre responsabilidade conjunta e desempenho não foi 

suportada.  

Claro, Hagelaar e Omtta (2003), usando uma medida de resolução conjunta de 

problemas em seu estudo com 174 fornecedores holandeses, relatam resultados 

semelhantes aos de Johnston et al. (2004). Os resultados do estudo de Claro, 
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Hagelaar e Omtta (2003) mostram que a confiança é positivamente associada ao 

planejamento conjunto e resolução conjunta de problemas; estes dois mecanismos de 

governança relacional são positivamente associados com o crescimento em vendas do 

fornecedor, mas somente resolução conjunta de problemas está positivamente 

relacionada à satisfação percebida do fornecedor. Estes resultados dão suporte para o 

efeito da governança relacional na mediação de relacionamento entre confiança e 

desempenho. 

A confiança e o desempenho de trocas interempresas engajadas em 

comportamentos cooperativos foram conceituados como multidimensional por 

Anderson e Narus (1990), Noordewier, John e Nevin (1990), Heide e Stump (1995), 

entre outros. McEvily e Zaheer (2006) afirmam que as pesquisas atuais envolvendo 

confiança, comportamentos cooperativos e desempenho têm considerado quatro 

aspectos principais de desempenho: satisfação, continuidade do relacionamento, 

tempo de execução e resultados financeiros.  

De acordo com McEvily e Zaheer (2006) a satisfação talvez seja a métrica 

mais heterogênea e mais comumente usada para avaliar o desempenho. Anderson e 

Narus (1990) defendem que satisfação é uma importante consequência em trocas 

interempresas e uma proxy para eficiência percebida tão boa quanto outros resultados 

de desempenho. Existe uma soma considerável de pesquisas suportando o 

relacionamento entre confiança e satisfação, baseados em dados de uma única parte, 

ambas as partes e relatos combinados (McEVILY; ZAHEER, 2006). 

Alguns estudos analisam o efeito da confiança sobre a satisfação a partir da 

perspectiva de um parceiro. Zaheer, McEvily e Perrone (1998) pesquisaram a 

associação entre  confiança e desempenho, analisando a confiança interpessoal entre 

o agente de contato do cliente e seu contraparte na empresa fornecedora e o impacto 

desta relação na confiança interorganizacional, assim como o efeito destas relações 

sobre o desempenho do fornecedor. O desempenho foi avaliado pela satisfação do 

agente de contato do cliente em relação ao preenchimento de objetivos como preço 

competitivo, pontualidade de entrega e qualidade do fornecimento pela empresa 

fornecedora. Em linha semelhante, Carson et al. (2003) considerou o efeito da 

governança baseada na confiança sobre o desempenho, sendo este mensurado pela 

satisfação com o desempenho de tarefas como contribuição tecnológica, alcance de 

objetivos, pontualidade e inovação, a partir da perspectiva dos clientes em 

relacionamentos entre empresas para pesquisa e desenvolvimento.  
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Estudos diádicos associando confiança e desempenho mensurado pela 

satisfação foram também efetuados por Lui e Ngo (2004) em parcerias entre 

arquitetos e contratantes, por Claro, Hagelaar e Omta (2003) em relacionamentos 

entre fornecedor e distribuidores de flores e por Pavlou (2002) em um estudo 

envolvendo clientes e indústrias em um mercado online. Outros estudos têm 

examinado o efeito da confiança sobre a satisfação usando um desenho que combina 

a confiança de uma parte sobre a avaliação da satisfação da contraparte em relação a 

ela. Por exemplo, Johnston et al. (2004) encontraram que confiança dos fornecedores 

nos clientes é positivamente associada, por meio de governança relacional, à 

avaliação da satisfação dos clientes com o relacionamento e o alcance dos objetivos 

de desempenho em termos de lucratividade, crescimento, inovação, custos, qualidade 

e serviço. 

Um segundo meio de avaliar o desempenho de um relacionamento 

interempresas é a propensão das partes para continuar fazendo negócios juntos no 

futuro, ou seja, a continuidade do relacionamento; continuidade geralmente é 

definida como a intensão de prolongar o relacionamento no futuro (McEVILY; 

ZAHEER, 2006). A orientação para longo prazo tem sido ressaltada por realçar o 

desempenho (NOORDEWEIR; JOHN; NEVIN, 1990) e representar 

comprometimento com o relacionamento (ANDERSON; WEITZ, 1989).  

Tempo de execução (McEVILY; ZAHEER, 2006) é outro meio de avaliar o 

nível de desempenho em relacionamento interempresas. Este é um importante 

indicador de desempenho de relacionamentos que são baseados em projetos. O estudo 

de Lui e Ngo (2004), por exemplo, apresentou que diferentes formas de confiança 

interagem com salvaguardas contratuais para afetar a probabilidade de um projeto ser 

concluído dentro do calendário previsto. 

Retornos financeiros estão entre os mais relevantes indicadores de 

desempenho e pesquisas recentes começaram a investigar os efeitos da confiança no 

relacionamento interempresas sobre os retornos financeiros (McEVILY; ZAHEER, 

2006). Luo (2001), ao estudar alianças estratégicas na China, encontrou que a 

confiança do gestor na firma parceira interage com risco relacional e 

interdependência e influencia os indicadores de vendas por ativo e retorno sobre o 

investimento. Dyer e Chu (2003) encontraram que a avaliação da credibilidade dos 

fornecedores, feita por fabricantes de veículos, é positivamente associada à taxa de 

retorno sobre ativos. E, finalmente, Claro, Hagelaar e Omta (2003) encontraram que 
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a confiança de fornecedores de flores em distribuidores é positivamente associada ao 

crescimento em vendas dos fornecedores, tendo como moderado a variável 

governança relacional. 

Zaheer, McEvily e Perrone (1998) definiram o desempenho do fornecedor 

como o grau no qual  a organização fornecedora preenche os requisitos de preço 

competitivo, pontualidade na entrega, fornecimento de  alta qualidade e flexibilidade 

do fornecedor. A operacionalização dos autores é baseada no raciocínio de que 

quanto menos cooperativo for o fornecedor para atender às necessidades do cliente, 

maiores serão as exigências contratuais impostas pelo cliente para garantir seus 

objetivos e, portanto, maiores os custos de transação para ambos.  

 

2.4.1.1 A relação entre desempenho organizacional e comportamento 

cooperativo 

Nesta seção são apontadas as relações entre desempenho organizacional e os 

três tipos de comportamentos cooperativos escolhidos para avaliar a cooperação na 

cadeia de fornecimento. Inicia-se pela flexibilidade na negociação e depois se 

apresenta estudos que trataram da solução conjunta de problemas e, por fim, restrição 

ao uso de poder. 

A flexibilidade nas negociações pode melhorar o desempenho das empresas 

(BELLO; GILLILAND, 1997; CANNON, ACHROL; GUNDLACH, 2000). A 

flexibilidade possibilita às partes ajustarem-se às necessidades uma da outra 

(HEIDE; MINER, 1992). O estabelecimento de um modo de governança bilateral, na 

forma de uma flexibilidade de ambas as partes para fazerem ajustes, possibilita 

incrementar a eficácia e a eficiência com as quais as tarefas são executadas (LUSCH; 

BROWN, 1996). Em um sistema bilateral, os objetivos dos indivíduos são atingidos 

em conjunto e a preocupação com benefícios do sistema no longo prazo serve para 

limitar as tendências individuais ao comportamento egoísta (HEIDE, 1994). Em 

outras palavras, uma vez que as partes tenham um incentivo coletivo para manter a 

relação cliente-fornecedor, ambas as partes se engajam em comportamentos flexíveis 

e o processo de tomada de decisão resultante tende a melhorar o desempenho. 

Zaheer, McEvily e Perrone (1998) afirmam que o desempenho é menor quando 

custos de negociação são altos porque, de acordo com Milgron e Roberts (1992),  

barganhar posições acarreta custos diretos que as partes envolvidas gostariam de 
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evitar; tempo e energia despendidos discutindo, posicionando-se e adiando o acordo 

a fim de influenciar os termos do negócio são relacionados a desperdícios. Os 

recursos despendidos em discussões e negociações desviam o foco dos envolvidos 

dos seus negócios. Quando contingências emergem, tais como mudanças não 

antecipadas, altos níveis de confiança interorganizacional possibilitam que os 

parceiros contornem estas contingências sem recorrer a remédios legais. Por 

exemplo, mais do que concentrar-se na discussão de quem é o culpado ou discutir a 

responsabilidade pelos custos da mudança, as partes direcionarão seus esforços para 

determinar como melhor alcançar soluções mutuamente benéficas. 

Com base nestes resultados a hipótese sete deste estudo é proposta como 

descrita abaixo.  

Hipótese 5: A flexibilidade na negociação entre parceiros de negócio e o 

desempenho do fornecedor são positivamente relacionados. 

As divergências interorganizacionais são ocorrências comuns nos negócios e 

podem resultar em conflitos prejudiciais ou podem ser trabalhadas amigavelmente 

com conseqüências que podem ser altamente positivas (ANDERSON; NARUS, 

1990). Se o conflito é frequente e de longa duração, o resultado pode ser uma 

disfunção nas organizações devido ao aumento de tempo e esforços despendidos 

resolvendo o conflito,  a exigência do envolvimento de outros membros da 

organização, a difusão do conflito para outras áreas, entre outros efeitos negativos. 

Nestes casos, o desempenho do fornecedor tende a declinar na medida em que os 

esforços das partes são direcionados para atividades que não agregam valor 

(ZAHEER; McEVILY; PERRONE, 1998). 

Quando as partes estão engajadas na solução conjunta de problemas é mais 

fácil encontrar soluções mutuamente satisfatórias, aumentando o sucesso da relação 

cliente-fornecedor. Na solução conjunta de problemas, uma empresa frequentemente 

tenta persuadir a outra a adotar uma solução particular para uma situação de conflito; 

essa tentativa de persuasão é geralmente mais construtiva do que o uso da coerção ou 

dominação (DEUTSCH, 1969).  

A hipótese seis deste estudo, que está descrita na sequência, relaciona a 

disposição das partes em resolver suas diferenças na cadeia de fornecimento e o 

efeito disso no desempenho organizacional.  

Hipótese 6: A resolução conjunta de problemas entre parceiros de negócio e 

desempenho operacional são associados positivamente. 
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Finalmente, a cooperação e previsibilidade associada com confiança não é 

sempre produto de auto-sacrifício voluntário, mas pode também resultar de uma 

lacuna de alternativas que seguem de ser o parceiro mais fraco em um 

relacionamento de poder assimétrico. Enquanto o uso do poder pode aumentar a 

previsibilidade e servir à proposta do parceiro dominante, isto pode reduzir sinergia, 

o que, consequentemente pode dificultar o alcance dos objetivos de desempenho 

almejados. 

A hipótese sete deste estudo, relacionada à restrição ao uso do poder entre 

parceiros de negócio e desempenho operacional do fornecedor.  

Hipótese 7: A restrição ao uso do poder entre parceiros de negócio e 

desempenho operacional do fornecedor são associados positivamente. 

A operacionalização de desempenho do fornecedor neste trabalho se baseou na 

definição de Zaheer, McEvily e Perrone (1998) e nas dimensões de mensuração de 

desempenho de White (1996). Portanto, foram usados indicadores do grau de 

satisfação do cliente em relação aos requisitos de custo, qualidade, flexibilidade, 

confiabilidade e velocidade como proxy para o desempenho organizacional.  
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3 MÉTODOS DA PESQUISA 

A área de estudos de estratégia organizacional, talvez por ser uma das áreas 

mais jovens dentro da administração, representa um caso extremo na área acadêmica, 

pois o consenso sobre os significados de seus termos e conceitos é frágil, muitas 

vezes inexistente (BOYD; GOVE; HITT, 2005). Conforme Nag, Hambrick e Chen  

(2005) tal fenômeno deve-se à intersecção da área com vários outros tipos de 

conhecimento, como os advindos da  economia, psicologia, sociologia, teoria 

organizacional, entre outros e os acadêmicos que nela atuam serem formados em uma 

ampla variedade de campos. Uma vez que esse campo de estudos vem amadurecendo, 

existe uma expectativa  quanto ao rigor de suas pesquisas e uma preocupação com o 

desenvolvimento de investigações que reforcem a construção e  validação dos seus 

construtos. 

Tradicionalmente a área de administração estratégica desenvolveu-se a partir 

de estudos que utilizam metodologias quantitativas na verificação dos fenômenos de 

seu interesse. Na análise de trabalhos empíricos em estratégia publicados entre 1980 

e 1985, Hambrick e Chen (2005) relataram que eles apresentavam, de forma 

exagerada, testes de hipótese e análise multivariada. Isso mostra que a área adotou o 

estilo mais usado em áreas subjacentes e com credibilidade acadêmica, em particular 

o marketing, a lógica e a linguagem das ciências econômicas. 

Blalock (1979) descreveu três elementos que compõem um método social: 

uma linguagem teórica explicando  relações causais entre construtos; uma linguagem 

operacional para examinar relações entre construtos usando indicadores; e uma teoria 

integrativa, descrevendo a relação causal entre construtos e indicadores. A linguagem 

operacional que liga certos indicadores a seus construtos é altamente relevante para 

pesquisas em estratégia. Entretanto, muitas das pesquisas em administração 

estratégica consistem de relações hipoteticamente estabelecidas entre construtos, 

ferindo o primeiro item de Blalock (1979). Esta questão é relevante principalmente 

quando se pretende testar a relação de causalidade e interveniência entre variáveis.  

Por outro lado, estudos ligando dois construtos não observados são comuns 

nas pesquisas da área. No entanto, faltam critérios específicos para a identificação de 

construtos e existe a tendência para comumente usar indicadores para representar 

construtos complexos (BOYD; GOVE; HITT, 2005). Como conseqüência, construtos 

complexos são geralmente representados com simples medidas. Muitos acadêmicos 
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da área ignoram ou não têm conhecimento de que suas mensurações geralmente não 

capturam completamente ou acuradamente os construtos (BOYD; GOVE; HITT, 

2005), ou seja, se são medidas com validade e confiáveis.  

Embora ainda exista em algumas áreas do conhecimento um debate acirrado 

acerca da supremacia dos métodos quantitativos sobre os qualitativos, a discussão 

atual, como mostra Bryman (2004), não foca mais a superioridade de um método 

sobre o outro. A discussão está centrada nas possibilidades de uso combinado das 

abordagens qualitativas e quantitativas nos estudos da área das ciências humanas e 

sociais. Assim, entende-se que as decisões metodológicas devem ser tomadas 

levando-se em conta as finalidades da investigação, a natureza do objeto de estudo, o 

rigor da pesquisa e a capacidade analítica e interpretativa dos fenômenos. O foco 

metodológico nas pesquisas em ciências humanas e sociais não é uma questão de 

obrigatoriedade, mas de opção em função do que se quer estudar. A opção 

metodológica, se quantitativa ou qualitativa, deve ser estabelecida após a definição 

do problema de pesquisa e dos objetivos da investigação.  

As pesquisas em áreas novas podem requerer uma abordagem mais flexível e 

criteriosa de forma a encorajar a pesquisa empírica de fenômenos emergentes nos 

quais os dados primários e secundários são de difícil obtenção. Daft e Lewin (1990) 

sugerem a promoção de outros modos de estudos qualitativos e quantitativos de 

pesquisa com a proposta de construir teorias e fornecer dados mais ricos que melhor 

interpretariam os resultados de uma gama de estudos em administração estratégica. A 

alta qualidade das pesquisas qualitativas contribui para a alta qualidade das pesquisas 

quantitativas. Além disso, a qualidade dos dois tipos de pesquisa conduziria a área a 

um progresso mais rápido. Diante do que foi exposto, neste trabalho se optou por 

usar métodos quantitativos e qualitativos. 

O uso do método quantitativo foi adotado neste estudo porque se pretendia 

analisar relações entre variáveis latentes já analisadas em estudos anteriores, mas 

formando uma rede nomológica pouco explorada. Portanto, se pretendeu testar 

relações  já testadas, usando escalas já existentes, mas dentro de uma rede de 

relacionamentos mais amplo e que tinha sido pouco analisado, mas considerando 

outro tipo de segmento de negócio. Neste sentido, foram  necessários traduções e 

ajustes de escalas existentes, como será descrito posteriormente neste capítulo. Desta 

forma, com os resultados da fase quantitativa da pesquisa se pretendeu: garantir a 

precisão dos resultados; evitar distorções de análise e interpretação; e garantir uma 
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margem de segurança às inferências, como sugerem Kerlinger e Lee (2000) e 

Richardson (1999).  

A abordagem qualitativa, por outro lado, foi usada para se compreender o 

fenômeno em toda a sua complexidade e no segmento de negócio foco do estudo. 

Pretendeu-se desvendar a teia de relações sociais e culturais existentes no segmento 

de negócio em foco neste estudo, que é um uso recomendado por Godoy (1995). A 

autora explica que os aspectos que caracterizam uma pesquisa qualitativa e que 

foram identificados na fase qualitativo deste estudo são : o ambiente natural como 

fonte direta de dados, com o pesquisador atuando como instrumento essencial no 

processo de coleta das informações; sua ênfase descritiva, tendo a palavra escrita 

papel fundamental tanto na obtenção dos dados quanto na divulgação dos resultados; 

o interesse do pesquisador estar centrado no significado que as pessoas atribuem às 

coisas e à sua vida; e o enfoque indutivo na análise dos dados. 

 

3.1 População e amostra 

A população deste estudo foi constituída de buffets infantis, localizados em alguns 

municípos do estado de  São Paulo, especificamente nas cidades de: São Paulo; Santo 

André; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul; Campinas; Guarulhos; e 

Santos. O número total de empresas do setor não foi confirmado por nenhuma fonte 

consultada. A amostra foi obtida por acessibilidade. Não foi feita a distinção entre 

buffets com brinquedos eletromecânicos e buffets alternativos, aqueles cuja 

característica principal é não ter brinquedos eletromecânicos. 

Uma pesquisa em revistas especializadas do segmento de buffets infantis, sites 

na internet e contatos com a  Associação de Empresários de Buffet Infantil do Estado 

de São Paulo (Assebi) obteve-se os dados básicos (nome, endereço eletrônico e 

telefone) de 416 buffets infantis localizados na região geográfica mencionada. Deste 

total foram contatos 364 buffets, pois alguns telefones e endereços estavam 

desatualizados e não se conseguiu localizar o buffet ou o buffet não mais existia. Dos 

364 buffets contatados, 158 aceitaram participar da pesquisa. A amostra, então, ficou 

assim distribuída: São Paulo (120 respondentes, sendo 58 da Zona Sul, 32 da Zona 

Leste, 19 da Zona Norte e 11 da Zona Oeste); ABC (7 respondentes); Campinas (11 

respondentes); Guarulhos (12 respondentes); Santos (8 respondentes). 
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Pode-se afirmar que a amostra da pesquisa foi construída por acessibilidade e, 

por isso, impõem limites às inferências dos resultados da pesquisa para o todo da 

população de buffets.  

 

3.2 Coleta e tratamento dos dados 

Este estudo envolveu dados de fontes primárias e dados de fontes secundárias. A 

primeira fase da coleta de dados correspondeu ao levantamento de dados secundários 

e teve dois objetivos. O primeiro objetivo foi levantar informações existentes sobre o 

histórico, estrutura e funcionamento do segmento. O segundo objetivo foi levantar o 

nome, endereço físico, endereço eletrônico e telefone do maior número possível de 

buffets infantis para a composição de um cadastro para a posterior coleta de dados 

primários. Os dados secundários foram coletados em artigos e anúncios de revistas 

especializadas no segmento de buffet infantil, matérias jornalísticas e sites na 

internet voltados para o segmento de festas e alguns registros fornecidos pela 

Associação das Empresas de Buffet Infantil (Assebi). Com exceção de um estudo 

elaborado pelo SEBRAE-SP, contendo um diagnóstico de 33 buffets e fornecido pela 

Assebi, não foram encontradas análises formais e nem estudos de cunho acadêmico 

com características do segmento. Cabe ressaltar que se tomou conhecimento da 

existência da Assebi pela leitura de revistas, durante esta fase da pesquisa. 

A segunda fase da coleta de dados compreendeu a coleta de dados primários 

por meio de entrevistas e questionário. Os dados primários foram coletados, no 

primeiro momento,  por meio de entrevistas baseadas em roteiro, aplicadas aos 

proprietários de buffets infantis e fabricantes de brinquedos. As entrevistas tiveram a 

finalidade de confirmar as informações secundárias sobre o segmento, capturar 

informações relevantes para elucidar o estudo e analisar a adequação dos construtos 

envolvidos no estudo. Em adição, foi feito um pré-teste qualitativo do questionário 

junto aos proprietários de buffet entrevistados. Neste sentido, os entrevistados após 

conversarem sobre os pontos contidos no roteiro de entrevista respondiam as 

perguntas do questionário elaborado com bases em escalas existentes na literatura. A 

idéia deste pré-teste era avaliar a compreensão dos respondentes do conteúdo de cada 

pergunta e também identificar problemas de fraseamento das questões.  

Para as entrevistas, foram elaborados dois roteiros, um para as entrevistas com 

os proprietários de buffets e o outro para as entrevistas com os fabricantes de 
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brinquedos, contendo as principais questões a serem abordadas. Estes roteiros 

encontram-se no Apêndice C. No caso das entrevistas com os proprietários de buffet, 

a seleção dos entrevistados seguiu a técnica denominada bola de neve, sugerida por 

Godoi e Mattos (2007). Esta técnica sugere que o convite aos entrevistados deve ser 

precedido por um contato realizado pelos canais naturais nos quais o sujeito 

desenvolve sua atividade, a fim de evitar uma ruptura entre a vida cotidiana e a 

elaboração dos discursos na entrevista. Desta forma, a captura de sujeitos 

participantes da amostra se deu por meio da indicação de amigos, parentes, contatos 

pessoais e conhecidos dos entrevistados. Assim, a seleção ocorreu da seguinte 

maneira: para cada entrevistado foi solicitado, ao final da entrevista, a indicação de 3 

outros proprietários que eles julgassem ter conhecimento do segmento e que 

pudessem colaborar com o estudo; o entrevistador entrava em contato com o primeiro 

indicado; caso este não se dispusesse a responder a entrevista, entrava-se em contato 

com o segundo e, assim, sucessivamente.  

Seguindo o princípio de saturação (GODOI; MATTOS, 2007), no momento 

em que as respostas às indagações começaram a se repetir e uma nova entrevista não 

ofereceu informações adicionais, a fase de entrevistas foi encerrada. Em relação aos 

fabricantes de brinquedos, o mesmo não ocorreu.  Foram feitos contatos com os oito 

fabricantes indicados pelos proprietários de buffet entrevistados por serem 

considerados os fabricantes mais representativos no mercado. Entretanto apenas três 

fabricantes concederam a entrevista, sendo apenas um deles decorrente da indicação 

de um fabricante entrevistado. No total, foram realizadas oito entrevistas com 

proprietários de buffet infantil e três entrevistas com proprietários de fábrica de 

brinquedos.  

Quando a etapa das entrevistas foi encerrada deu-se o início à coleta de dados 

por meio do questionário, cujo modelo encontra-se no Apêndice D. A aplicação do 

questionário foi de forma direta, com a presença de um entrevistador. O sujeito da 

pesquisa foi o indivíduo do buffet infantil que é responsável pelo contato direto e 

pela negociação com os fornecedores de brinquedos. Na maioria dos casos, o 

respondente foi o proprietário. Nos casos em que o proprietário não respondeu ao 

questionário, alguém por ele indicado o fez e, quase sempre, foi  o gerente geral. 

Num primeiro momento, foi enviado um email para todos os buffets cadastrados, 

apresentando a pesquisa, convidando o buffet a participar e informando que a equipe 

de pesquisa entraria em contato para um agendamento. Na sequência foram feitos 
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contatos telefônicos com todos os buffets cadastrados para confirmar o recebimento 

do email e reforçar o convite de participação. Para aqueles que aceitavam participar, 

era feito o agendamento da visita do entrevistador para a aplicação do questionário. 

Os contatos telefônicos seguiram a ordem alfabética do cadastro, não havendo outro 

critério de seleção para os respondentes.  

Justifica-se o uso do questionário neste estudo devido às seguintes vantagens 

que esse instrumento de pesquisa apresenta: possibilita o pesquisador abranger um 

maior número de pessoas e de informações em um curto espaço de tempo; facilita a 

tabulação e o tratamento dos dados obtidos; o questionário pode garantir o anonimato 

e, consequentemente, maior liberdade nas respostas, com menor risco de influência 

do pesquisador sobre elas; e economia de tempo e recursos financeiros na sua 

aplicação.  

 

3.2.1 Coleta e análise dos dados na fase qualitativa 

Os dados qualitativos foram obtidos por meio de entrevistas baseadas em um roteiro 

desenhado para este fim. Como sugerem Godoi e Mattos (2007), o roteiro de 

entrevista serviu como um guia para o entrevistador, permitindo-lhe flexibilidade 

para ordenar e formular as perguntas durante a entrevista. 

O roteiro aplicado nas entrevistas, que pode é  encontrado no Apêndice C,  foi 

previamente estruturado com base na teoria e procurou abranger os principais pontos 

do relacionamento entre os contrutos da pesquisa apontados na teoria e discutidos no 

capítulo do referencial teórico. O objetivo para esta fase da pesquisa era elucidar a 

adequação da escala de mensuração para cada construto da pesquisa  e compreender 

em profundidade como os respondentes entendiam a rede de relacionamentos entre os 

construtos do estudo. Os dados obtidos ajudaram a aprimorar as escalas e foram 

usados na interpretação dos resultados obtidos na fase seguinte do estudo, que 

coletou dados por meio de um survey. Portanto, os dados obtidos nesta fase 

complementaram aos dados quantitativos.  

As entrevistas foram planejadas para levantar aspectos relacionados ao 

histórico do setor, características do ambiente competitivo do setor, estrutura de 

governançanos relacionamentos na cadeia de suprimentos, entre os elos buffets e os 

fornecedores de brinquedos. As perguntas relacionadas a aspectos históricos tiveram 

como referência os dados secundários previamente levantados e que serviram como 
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ponto de partida para a “conversa”. As questões sobre características do ambiente 

foram elaboradas sob as perspectivas de incerteza de Milliken (1987), que investiga 

os três tipos de incerteza subjetiva na perspectiva do gestor no processo de tomada 

de decisão em ambientes dinâmicos. As indagações que procuraram investigar as 

características de governança do segmento e do relacionamento entre os buffets 

infantis e fornecedores de brinquedos foram delineadas sob as  dimensões de 

cooperação de Heide e Miner, a teoria dos custos de transação (WILLIAMSON; 

1975; 1985) e dos contratos relacionais (MACNEIL; 1980). 

Godoi e Mattos (2007) afirmam que, independentemente das nomenclaturas e 

classificações existentes para a entrevista qualitativa, todas são uma forma de 

realizar uma conversação com fins de pesquisa e esta foi o foco das entrevistas nesta 

fase da pesquisa. Foi adotado um estilo aberto de entrevista para possibilitar uma 

grande riqueza informativa e dar ao entrevistador a chance de clarificação das 

questões e a conjugação de perguntas e respostas em uma interação direta e flexível, 

como Godoi e Mattos (2007) sugerem sobre a condução de entrevistas.  

Nesta fase inicial do estudo, a entrevista ajudou esclarecer características do 

setor, conhecer comportamentos dos agentes entrevistados e de seus conhecidos, 

além de ajudar na elaboração das hipóteses do estudo, que foram testadas com base 

nos dados da fase seguinte da pesquisa. Godoi e Mattos (2007) ressaltam que a 

entrevista se destina à obtenção de informações, de caráter pragmático, sobre como 

os vários sujeitos atuam e reconstroem o sistema de representações sociais e suas 

práticas individuais.   

 

3.2.2 Tratamento e análise dos dados qualitativos 

Neste estudo, os dados qualitativos foram e analisados à luz do paradigma 

interpretativo. Guba e Lincoln (1994) afirmam que a natureza ontológica, 

epistemológica e metodológica de um paradigma delimitam a visão de mundo do 

pesquisador. A questão ontológica refere-se à visão sobre a natureza e a forma da 

realidade e, portanto, o que pode ser conhecido a respeito dela. A questão 

epistemológica aborda o relacionamento entre o que se conhece e o que pode ser 

conhecido. A questão metodológica pergunta como o pesquisador pode chegar à 

descoberta, seja o que for que ele acredita que possa ser conhecido. Diz respeito ao 

caminho a ser perseguido pelo pesquisador para encontrar respostas aos fenômenos 



67 
 

por ele investigados. Consequentemente, as respostas dadas pelo pesquisador às 

questões paradigmáticas acabam por impor certos limites e orientações a uma 

determinada investigação. 

Guba e Lincoln (1994) ensinam que pela perspectiva interpretacionista 

existem diversos significados que refletem a maneira como as pessoas compreendem 

e respondem ao mundo objetivo. Desta maneira, esta pesquisa que teve  natureza 

interpretativa teve como papel fundamental captar, descrever e compreender os 

significados mantidos por diferentes pessoas do setor em análise e produzem e 

sustentam um sentido de verdade em relação a outras possíveis definições da 

realidade. O objetivo final da investigação foi encontrar um sentido compartilhado 

entre os indivíduos entrevistados em relação aos temas da pesquisa. 

Em relação à avaliação de resultados, a pesquisa interpretativa difere da 

perspectiva positivista. Positivistas procuram rigor usando critérios estatísticos e 

conceitos de confiabilidade e validade para avaliar a qualidade dos resultados 

quantitativos. Em contraste, a pesquisa com foco no significado e na tradição 

interpretativa, é avaliada em termos de veracidade, incluindo credibilidade e 

autenticidade (GEPHART, 2004; GUBA; LINCOLN, 1994). Para isso, as entrevistas 

foram gravadas com a permissão do entrevistado. Para garantir a espontaneidade da 

entrevista, foi dada ao entrevistado a liberdade de pedir para interromper a gravação 

nos momentos em que ele desejasse manifestar alguma opinião que ele não gostaria 

que viesse a público. Ressalta-se que não foi necessário pôr esse procedimento em 

prática em nenhuma das entrevistas. Entretanto, muitas vezes os entrevistados 

usaram um nome fictício para se referir a uma determinada empresa ou indivíduo, 

dando a entender que ele estava  fazendo isso por meio de sinais corporais – 

arregalando os olhos ou fazendo sinal de aspas com as mãos. Todas estas 

informações foram rigorosamente registradas.  

Posteriomente as gravações foram transcritas e submetidas à análise de 

conteúdo. As transcrições literais passaram por um processo analítico inicial que 

compreendeu leituras livres, deixando-se envolver por idéias e primeiras impressões 

e que gradativamente foram sendo direcionadas para um plano de análise. Seguindo, 

com o objetivo de tornar evidente o conteúdo das respostas e proposições repetitivas, 

os principais trechos das respostas foram selecionados, agregados e sistematizados 

em categorias para posterior análise e interpretação. Esta etapa propriciou condições 

para a extração e organização com maior segurança do conjunto de informações 
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relevantes. As categorias foram selecionadas e analisadas em dois planos distintos: 

primeiro, procedeu-se uma análise individual, por empresa; segundo, se analisou as 

categorias como um todo, ou seja, fez-se o cruzamento entre as empresas, separadas 

em dois grupos, o de buffets e o de fabricantes de brinquedos. Por fim, as 

informações dos dois grupos foram contrastadas entre si e com a teoria. 

A análise em planos distintos - categorias por empresa individual e categorias 

por grupo - permitiu uma visão mais detalhada e com maior profundidade dos dados, 

assegurando uma análise mais consistente.  Diferentes formas de análise possibilitam 

ao pesquisador depreender o máximo possível das informações e evitar viéses de 

análise (EISENHARDT, 1989).  Procurou-se obter a validade interna e a confiança 

nos achados por meio da comparação e discussão dos mesmos entre si, com os dados 

secundários e frente ao exame da literatura, seguindo as orientações de Eisenhardt 

(1989).  

 

3.2.3 Construção do instrumento de coleta de dados quantitativos 

O instrumento da coleta de dados foi um questionário com perguntas fechadas e 

estruturadas, direcionado aos empresários do ramo de buffets infantis. O questionário 

final, cujo modelo encontra-se no Apêndice A, pode ser visto como constituído por 

blocos enumerados (em romano), cada qual corresponde a uma variável do estudo ou 

dados sobre o respondente.  

A fase quantitativa da pesquisa coletou os dados usando um questionário 

construído para este fim e ele continha indicadores dos construtos: confiança 

interpessoal; confiança interorganizacional; desempenho organizacional; e os três 

comportamentos cooperativos (flexibilidade na negociação, resolução conjunta de 

problemas e restrição ao uso de poder). A escolha dos indicadores teve como ponto 

de partida os estudos empíricos existentes e a operacionalização dos construtos 

indicada no capítulo de referencial teórico. As escalas derivadas de estudos 

realizados em idioma inglês foram traduzidas para o português e vertida para o inglês 

novamente com a ajuda de dois profissionais de origem americana ou inglesa. O 

resultado deste processo foi então submetido a um pré-teste junto a pesquisadores da 

área de administração para avaliar conteúdo e forma escrita. O resultado desta fase 

foi então avaliado por indivíduos que trabalham no setor econômico foco da 

pesquisa. Na sequência se explica a escala de mensuração para cada construto. 
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A construção da escala de mensuração do construto confiança para este estudo 

foi baseada na escala de Zaheer, McEvily e Perrone (1998), pois o instrumento de 

pesquisa dos autores abrange a mensuração de confiança nos dois níveis de análise 

pretendidos neste estudo, ou seja, interpessoal e interorganizacional. Os autores 

desenvolveram a sua escala com base no instrumento de mensuração desenvolvido e 

validado por Rempel, Holmes e Zanna (1985) e posteriormente modificado por 

Rempel e  Holmes (1986). Eles comentam que optaram por este instrumento como 

base por ser destinado a analisar a confiança num relacionamento pessoal restrito 

mais do que numa orientação genérica de confiança. Eles eliminaram ítens que não se 

aplicavam a ambos os níveis e adaptaram o instrumento para a aplicação no contexto 

de relacionamento interempresas ao alternar o objeto de referência da confiança.  

Para mensurar a confiança interorganizacional foi aplicada uma escala de 

cinco indicadores, avaliando o quanto de confiança é depositado pelo conjunto dos 

membros da organização cliente sobre a organização parceira. Foram apresentadas 

afirmações para os respondentes e eles tinham que indicar o seu grau de 

concordância, usando uma escala que variava de  discordo totalmente (1) até 

concordo totalmente (5). Para a mensuração da confiança interpessoal foi aplicada 

uma escala de cinco indicadores também, avaliando ao quanto de confiança que um 

indivíduo tem em relação ao seu contato na empresa parceira. Neste caso os 

respondentes também tiveram que indicar o seu grau de concordância com relação às 

afirmações propostas numa escala de concordância de cinco pontos semelhantes à 

anterior. 

Os indicadores para mensurar cooperação foram derivados da escala proposta 

por Heide e Miner (1992) e adaptada e testada por Hashiba (2008) para um estudo 

com empresas do setor de embalagens no Brasil. A flexibilidade na negociação foi 

mensurada por uma escala de quatro indicadores que avaliaram o grau em que as 

partes ajustam seu comportamento para acomodar as necessidades do outro. A 

resolução conjunta de problemas foi mensurada por quatro ítens avaliando do grau 

que cada parte assume na responsabilidade para solucionar problemas que emergem, 

no sentido de manter o relacionamento ao longo do tempo. Restrição ao uso de poder 

foi mensurada três ítens avaliando o quanto as partes se restringem de valer-se de 

poder e influência para explorar a outra parte, mesmo quando existe oportunidade 

para fazê-lo. O comportamento cooperativo troca de informações não foi mantido no 

estudo por não ter se mostrado relevante durante as entrevistas realizadas na primeira 
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fase do estudo. Os respondentes também tiveram que indicar o grau de concordância 

com relação às afirmações criadas para representar os indicadores de cada variável. 

A escala para mensurar desempenho operacional foi baseada nas cinco 

dimensões de desempenho operacional compiladas por White (1996). Foi usada uma 

escala de sete indicadores, que mensuraram a satisfação do cliente em relação ao 

quanto o fornecedor preenche os requisitos de custo, qualidade, confiabilidade, 

velocidade e flexibilidade. Aos  respondentes foi solicitado que indicassem o grau de 

qualidade do desempenho, sendo que a escala de resposta variou de muito ruim (1) 

até muito bom (5). 

 

3.2.4 Tratamento e análise dos dados quantitativos 

Os dados coletados na fase quantitativa foram analisados em fases. Na 

primeira se analisou a adequação dos dados. Procurou-se identificar os outliers na 

amostra. Para tal usou-se o teste univariado e o multivariado de Mahalanobis D2, 

como recomenda Hair et al. (1998, p.63-70). Na sequência algumas análises 

descritivas foram feitas para avaliar a qualidade das mensurações.  Na fase dois da 

análise foi feita a análise dos alfas de Cronbach por construto. Com isso foram 

testadas as escalas de mensuração e indicadores não adequados foram excluídos. O 

resultado deste teste foi usado para se executar uma  regressão múltipla, tendo como 

variável dependente o desempenho organizacional e os demais conceitos como 

independentes.  

Na fase seguinte da análise se conduziu a análise fatorial confirmatória, que 

avaliou novamente a adequação das escalas e se testou a validade convergente e 

discriminante dos construtos. Além disso, foi testada a adequação da rede 

nomológica construída com base na teoria.  
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4 ANÁLISE DO SETOR  ESTUDADO  

A palavra buffet tem diversos usos no Brasil, sendo empregada, entre outros 

usos, para a definição de empresas que oferecem serviços de organização de festas e 

eventos de toda ordem, como aniversários, formaturas, casamentos, coquetéis, etc. 

Esse tipo de atividade é caracterizado pela prestação de serviços de iguarias, 

podendo ser fixo ou volante. Normalmente o buffet adquire produtos de terceiros, 

industrializados ou não, para revender. Desta forma, o buffet pode atuar como 

produtor ou revendedor dos produtos com os quais trabalha. O buffet atua como 

produtor quando fabrica produtos para servir nos eventos para os quais é contratado; 

o mesmo buffet atua como revendedor quando comercializa produtos adquiridos de 

terceiros. Entretanto a produção de alimentos (bolos, doces, salgados em geral, 

sanduíches, pratos quentes e frios) no próprio estabelecimento, sejam esses alimentos 

servidos em salão próprio ou de terceiros, não faz do buffet uma indústria para fins 

de legislação ambiental – CETESB (SEBRAE, 2008). 

Ao montar um buffet, o empreendedor pode controlar toda a rede de serviços 

necessária para a realização de uma festa ou contratar fornecedores terceirizados. No 

primeiro caso, o investimento inicial é elevado, pois inclui a construção ou reforma 

de um salão de festas, a aquisição de móveis, adereços e equipamentos, a montagem 

de uma cozinha industrial para a produção de doces e salgados, a contratação de 

cozinheiros, garçons, entre outras atividades. No caso da utilização de serviços 

terceirizados, o investimento inicial é menor e limita-se, principalmente, à instalação 

e mautenção de um escritório. Esta opção, apesar de viável ao empreendedor que não 

dispõe de amplos recursos financeiros, exige cuidado especial na escolha dos 

fornecedores e monitoramento da qualidade dos serviços prestados (SEBRAE, 2008). 

A qualidade é um aspecto primordial no ramo de buffets já que, muitas vezes, 

o evento em questão representa a realização do sonho do cliente, de modo que o 

último não estará disposto a aceitar falhas. Neste negócio, a propaganda boca a boca 

é fundamental, o que torna mais importante ainda o cuidado com os detalhes do 

evento. No setor de buffets, preços competitivos podem ser obtidos a partir do 

correto dimensionamento dos eventos, o que evita desperdícios de alimentos e 

bebidas, e da adoção de uma política cuidadosa de gerenciamento de fornecedores. 

Muitos buffets adotam o sistema de “pacotes” que facilitam a negociação com os 

clientes. A empresa pode elaborar pacotes com características diversas, que permitam 
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o atendimento a clientes de diferentes perfis econômicos. Geralmente os clientes que 

utilizam os serviços de um buffet pertencem às classes média, media/alta ou alta 

(SEBRAE, 2008). 

O ofertante do serviço de buffet depara-se com as seguintes etapas: venda; 

contratação; planejamento do evento; preparação; serviço propriamente dito; e 

encerramento. O sucesso da etapa de venda está diretamente associado à capacidade 

de despertar no cliente o interesse sobre o produto ou serviço e levá-lo a contratar o 

buffet. Conhecimento técnico, segurança, poder de negociação, flexibilidade e 

atendimento personalizado são requisitos básicos para a venda dos serviços de um 

buffet. Depois que o cliente confirmar seu interesse na contratação do buffet começa 

a etapa de contratação, na qual geralmente é elaborado um contrato contendo 

cláusulas como a descrição do serviço a ser prestado e a forma de pagamento do 

mesmo. A etapa de planejamento do evento envolve o cliente e a empresa; são 

agendadas reuniões entre as partes nas quais são definidos, em conjunto, os itens que 

comporão a festa: cardápio; decoração; música; atrações; garcons; recepcionistas; 

manobristas; outros (SEBRAE, 2008). 

A etapa de preparação consiste na definição e distribuição das atividades, em 

tempo hábil, entre os funcionários da empresa e terceirizados, se for o caso. O 

serviço propriamente dito se desenvolve ao longo do período do evento. Pode-se 

dizer até que o serviço se funde com o próprio evento. É muito importante o 

acompanhamento do evento pelo proprietário ou gerente do buffet durante todo o seu 

decorrer, desde a entrada do primeiro convidado até a saída do último convidado, 

para dar segurança ao cliente. Tal comportamento por parte do gerente sinaliza ao 

cliente o interesse da empresa em prestar um atendimento personalizado e garante 

credibilidade ao buffet. O encerramento consiste em supervisionar os procedimentos 

de conclusão de cada setor (recepção dos convidados, serviço de cozinha, serviço de 

garçons, animadores, etc.), despedir-se dos convidados e clientes, desligar 

equipamentos, providenciar o inventário de produtos e utensílios e, se for o caso, 

preparar a fatura e receber o pagamento (SEBRAE, 2008). 

 

4.1 Segmento infantil 

O mercado de buffets e festas está em crescimento acelerado. Estima-se que 

no Brasil existam em torno de 12 mil estabelecimentos registrados, o que significa a 
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abertura de 2 mil buffets de 2007 para cá e um crescimento de 20% nesse período. 

Dado o grau de informalidade que este setor apresenta, o crescimento pode ter sido 

ainda maior. Tal crescimento deve-se a alguns fatores tais como, o aumento e 

facilidade de crédito para a aquisição de equipamentos por parte dos buffets e a 

maior demanda pelo serviço em diversas cidades do País (PORTAL FESTAS, 2008).   

O segmento infantil é o que mais cresce no setor. De acordo com a hierarquia 

do CNAE, o segmento de buffet infantil está enquadrado na divisão de alimentação e, 

dentro dessa, na classe de serviços de catering, buffet e outros serviços, como 

subclasse de serviços de alimentação para eventos e recepções. Segundo dados da 

Assebi, existem formalmente em torno de 1.100 buffets infantis no Brasil, sendo 

cerca de 700  no Estado de São Paulo (SEBRAE, 2008).  

De acordo com registros da Assebi, os primeiros buffets infantis que surgiram 

em São Paulo, aproximadamente na segunda metade da década de 80, eram salões em 

construções residenciais adaptadas para festas. Havia um espaço para jogos como 

pebolim e mesa de bilhar para os pais e brinquedos de playground como balanço, 

gangorra, escorregador e casinha de boneca. Um aspecto importante era a recreação 

feita por monitores, jovens contratados para brincar e distrair as crianças. Outra 

atração das festas eram shows de palhaços e mágicos. No início dos anos 90, a 

indústria de brinquedos para parques prospectou o segmento de buffets infantis e 

jogos eletrônicos, conhecidos como “fliperamas”, começaram a ser introduzidos nos 

buffets. Na mesma época foi lançado o brinquedão, uma estrutura tubular com várias 

opções de caminhos e obstáculos que desafiavam as crianças. No fim dos anos 90 os 

fabricantes introduziram novidades, lançando brinquedos de alta tecnologia, 

inicialmente projetados para parques de diversão, mas com tamanho adaptado para 

locais fechados como os buffets. Isso fez com que os espaços para instalação de um 

buffet infantil assumissem características estruturais de um galpão, com grande área 

e pé direito elevado. 

Atualmente cerca de 450 buffets infantis estão localizados na cidade de São 

Paulo e região. A estimativa é que esses 450 estabelecimentos movimentem R$ 420 

milhões por ano, sem contar os negócios que gravitam ao seu redor, como a produção 

de fotos, filmagens, shows e outras atrações para os convidados, cujos serviços são 

cobrados à parte quando contratados diretamente pelos pais do aniversariante 

(PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES NEGÓCIOS, 2008) 
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Especificamente na cidade de São Paulo, o segmento cresceu cerca de 50% 

desde 2004. Um dos bairros que apresenta maior crescimento desse segmento é o 

Tatuapé, na Zona Leste, hoje com 40 buffets infantis, o mesmo número de Moema, 

bairro nobre na Zona Sul, onde foram abertos os primeiros buffets de São Paulo. 

Existem alguns fatores diretamente associados à grande concentração de buffets 

numa grande cidade como é São Paulo e que podem explicar este crescimento: a falta 

de tempo dos pais, em função da vida profissional, para dar atenção aos amigos e 

familiares, fazendo com que a festa de aniversário do filho se torne uma 

oportunidade de compensar essa ausência; as mães que trabalham fora e não tem 

tempo para organizar a festa; a falta de espaço físico adequado para lazer e recreação 

nas residências. Frente a essas situações apresentadas, realizar aniversários em 

espaços privados especializados em oferecer alimentação e entretenimento voltados 

para o público infantil e para toda a família constitui uma nova tendência social, já 

incorporada aos hábitos dos paulistanos. Comodidade e praticidade são as maiores 

vantagens de se comemorar o aniversário da criança em um buffet (PEQUENAS 

EMPRESAS E GRANDES NEGÓCIOS, 2008). 

O grande número de pedidos de festas para os mesmos dias e horários é o 

principal fator que normalmente leva os empresários a abrir uma nova unidade. 

Buffets já consagrados na cidade tem o privilégio de ter fila de espera de até um ano 

para a reserva de eventos em seus espaços. Cada buffet realiza cerca de 15 festas 

mensais, quantidade considerada ótima pelos empresários do setor. Tal quantidade é 

vista como ótima porque, para atingir o ponto de equilíbrio operacional (cobertura 

dos custos de operar o buffet), são necessárias nove festas por mês. Há buffets em 

São Paulo que conseguem fazer mais de 30 festas por mês. Na cidade de São Paulo, o 

número médio de funcionários fixos em um buffet é de quatro pessoas, sendo que a 

média de funcionários adicionais contratados por festa é de oito pessoas. O preço de 

uma festa varia de acordo com o número de convidados, do pacote escolhido (básico, 

escolar ou completo), dos opcionais e atrativos diferenciais que o buffet oferece. 

Apenas como parâmetro, R$ 3.000 é o preço médio de uma festa para 50 pessoas (no 

caso das crianças, geralmente a contagem começa a partir de cinco anos de idade). A 

margem de lucro do segmento gira em torno de 25%, desde que o negócio seja bem 

administrado. A rentabilidade média do proprietário é de 18% ao ano (PEQUENAS 

EMPRESAS E GRANDES NEGÓCIOS, 2008; INFÂNCIA E FESTA, 2008) 
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Dados da Assebi e do Sebrae dão conta de que o setor ainda pode crescer mais 

e de que há muitos investimentos nessa área, há algum tempo encarada como um 

excelente negócio. Há 15 anos, quando surgiram as primeiras casas especializadas 

em aniversários de crianças, muitos acreditavam que seria uma moda passageira. 

Entretanto a cidade de São Paulo tornou-se um nicho de buffets infantis. Alguns 

bairros que se tornaram verdadeiros redutos, como Moema. Outras regiões da cidade 

reúnem um bom número de casas, como os bairros dos Jardins, Itaim-Bibi, 

Higienópolis, Tatuapé, Morumbi e Avenida dos Tajurás, essa na Zona Sul. Apesar do 

evidente crescimento no setor, os empresários são unânimes em dizer que a grande 

explosão de crescimento dos buffets infantis ainda não aconteceu. Para eles, o 

mercado ainda pode crescer mais, buscando diversificação dentro do próprio ramo de 

festas infantis, ou seja, se especializando em públicos diferentes ou mesmo se 

adaptando a outras demandas como as festas para adolescentes e para adultos de 

todas as idades (FESTAS INFANTIS, 2003; INFÂNCIA E FESTA, 2008). 

Pode-se dizer que foi em Moema, na década de 80, que tudo começou. Buffets 

como “Sonho Colorido”, “Mundo Encantado” e “Brinque e Abrace” foram alguns dos 

precursores. Com eles nasceu a imagem de Moema como o bairro dos buffets. Na 

década de 90, foi inaugurado no bairro o que pode ser o marco dos buffets infantis 

em São Paulo: o Billy Willy.  Com ele se consolidou a imagem do bairro como 

centro dos eventos infantis. Na mesma época, surgiram na rua Bento de Andrade oito 

buffets de alto padrão e agendas lotadas com mais de 30 festas por mês. Na época, a 

rua Bento de Andrade, no bairro Ibirapuera, era conhecida como a rua dos buffets 

infantis. Entretanto a Prefeitura modificou os critérios de zoneamento e os buffets 

foram obrigados a sair do local, o que fez com que vários buffets fechassem as 

portas. Os poucos que restaram se deslocaram para Moema.  Moema oferecia 

facilidade de zoneamento – no bairro era possível encontrar terrenos grandes, 

conseguir o alvará de funcionamento e ainda aproveitar a facilidade de acesso 

oferecida pela região. Com o fim dos buffets da rua Bento de Andrade, Moema 

retomou a fama e desfrutou de maior procura por parte dos clientes (FESTAS 

INFANTIS, 2002; 2003). 

Muita gente define o mercado de buffets infantis de São Paulo em antes e 

depois do Billy Willy. Quando surgiu, o Billy Willy trouxe como inovação um 

projeto arquitetônico diferenciado e com a proposta de uma estrutura profissional de 

festas. Antes do Billy Willy, os buffets infantis existiam para agradar apenas às 
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crianças e ofereciam um cardápio exclusivamente para crianças. O Billy Willy entrou 

no mercado para mudar essa situação, com a filosofia de que o adulto bem atendido 

sai de uma festa divulgando o buffet e isso faz a diferença. Para as crianças em geral, 

o que importa é escolher o motivo da decoração da festa, que o local tenha muitos 

brinquedos e que na festa estejam seus amigos preferidos. Porém, os detalhes da festa 

são atrativos para o adulto, no sentido em que sinaliza aos convidados o status (real 

ou não) da família do aniversariante (FESTAS INFANTIS, 2003) 

Montar um buffet infantil não é tarefa fácil e tem exigido investimentos cada 

vez maiores. Num mercado como o de São Paulo, o investimento mínimo inicial para 

um novo empreendimento gira em torno de R$ 200 mil, podendo chegar facilmente a 

R$ 1 milhão. Um buffet de médio porte, com capacidade para 50 a 150 pessoas, pode 

exigir investimentos entre R$ 250 mil a R$ 700 mil. Desse investimento, pelo menos 

60% do capital inicial vai para a aquisição de brinquedos. Alguns modelos de 

brinquedos essenciais para um buffet mais sofisticado, como a mini roda-gigante, o 

monorail (um trenzinho que circula por trilhos suspensos) e o kiddie play, mais 

conhecido por brinquedão (um conjunto de túneis, escorregadores e piscina de 

bolinhas), custam entre R$ 60 mil e R$ 120 mil cada. Para acomodá-los no salão com 

segurança e ainda ter espaço para mesas e cadeiras, é necessária uma área mínima de 

300 metros quadrados, o que configura um buffet de pequeno porte. Um buffet de 

médio porte dispõe de uma área mínima de 500 metros quadrados e, para ser 

considerado de grande porte deverá ter, no mínimo, 1.000 metros quadrados 

(PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES NEGÓCIOS, 2008). 

Apostando em estruturas de grande porte, alguns empreendedores estão 

investindo em áreas maiores para expandir seu negócio, pois acreditam que a 

tendência dos próximos anos são os mega buffets, também chamados buffets parque. 

Esses buffets consistem de grandes centros de lazer para convidados de todas as 

idades, entretenimento com brinquedos de alta tecnologia, requinte e variedade 

gatronômica, em espaços de, no mínimo, 1.000 metros quadrados (PEQUENAS 

EMPRESAS E GRANDES NEGÓCIOS, 2008).  

A concorrência acirrada entre os buffets está fazendo com que eles invistam 

cada vez mais em atrações que os diferenciem. Alguns salões de festas se 

transformaram em verdadeiros parques de diversões, com brinquedos sofisticados e 

atrações para crianças e adultos. O pioneiro em grandes investimentos com 

brinquedos foi o Billi Willy. Quando o buffet foi projetado, o arquiteto havia 
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sugerido que fosse instalada uma montanha russa dentro do salão de festas. Contudo 

os proprietários, preocupados com o nível de ruído que esse tipo de brinquedo 

poderia provocar e com a segurança dos convidados, decidiram optar por um 

monorail, o que acabou sendo uma espécie de marca exclusiva durante muitos anos. 

Até então nenhum buffet infantil havia investido tão alto em brinquedos. Segundo 

um dos proprietários, a novidade ajudou muito para a projeção do buffet no mercado 

(FESTAS INFANTIS, 2002).  

Os brinquedos são apenas parte das festas, que continuam alicerçadas em cima 

do tripé alimentação-serviço-local. Entretanto, os brinquedos estão tendo cada vez 

maior importância entre os itens indispensáveis para uma boa aceitação dos serviços 

do buffet. Os brinquedos encontrados nos buffets são os mais variados possíveis; eles 

podem ir desde um simples brinquedão até brinquedos encontrados em parques de 

diversão, como, por exemplo: barco viking, monorail; parede de escalada com 

efeitos; bung jump; carrosel; mini roda-gigante; girocóptero; touro mecânico; e os 

mais variados brinquedos infláveis como futebol no sabão (PEQUENAS EMPRESAS 

GRANDES NEGÓCIOS, 2008) 

Os clientes muitas vezes querem fazer a festa no mesmo local no ano seguinte, 

mas exigem novidades, obrigando a direção do buffet a investir em atrações e sair à 

busca de coisas novas; um brinquedo que chame a atenção pode ser determinante 

para a escolha do local da festa. Os brinquedos são fundamentais para atrair não só 

as crianças, mas permitir que os pais brinquem com os filhos (FESTAS INFANTIS, 

2002). 

Os buffets infantis tornaram-se os grandes clientes da indústria de brinquedos 

para parques e áreas de lazer. Hoje os buffets infantis abrigam máquinas e 

equipamentos que até pouco tempo eram exclusivos de parques de diversões. Os 

buffets parques tendem a absorver as novidades que, devido à globalização, chegam 

de vários países europeus e dos Estados Unidos. O mercado nacional de fabricantes 

de brinquedos também cresceu muito em função da demanda interna, parte dela vinda 

dos buffets infantis que investiram em grandes áreas de lazer para organização de 

festas. A profissionalização do setor de festas infantis passou naturalmente pela 

aquisição de equipamentos de alta tecnologia. Simples ou complexos, os brinquedos 

adquiridos pelos buffets já possuem um controle de qualidade bem mais rigoroso e 

contribuem para que cada vez mais esses espaços se tornem verdadeiros parques. A 

manutenção dos brinquedos é um item que merece atenção especial, visto que os 
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brinquedos são, cada vez mais, o principal atrativo dos buffets. A sofisticação atual 

desses brinquedos exigiu, inclusive, que o buffet faça a contratação de uma equipe de 

monitores que seja responsável por orientar e garantir a segurança de todos no uso 

das atrações (INFÂNCIA E FESTA, 2008; PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES 

NEGÓCIOS, 2008). 

Dos investimentos em buffets infantis feitos na década de 80, geralmente 

montados em residências adaptadas para festas, pouco sobrou. Hoje os buffets 

infantis oferecem serviços cada vez mais diversificados e sofisticados, oferecendo 

todo o tipo de comodidade e divertimento imaginados pelo aniversariante e seus pais.  

A sofisticação dos serviços oferecidos pelos buffets tem exigido que os empresários 

do setor mantenham um grau de organização compatível com a crescente 

complexidade do negócio ainda que, na maioria dos casos, os buffets mantenham 

uma estrutura de propriedade familiar e relativamente simples. Muitos buffets 

infantis foram concebidos inicialmente como forma de reforçar a renda de uma 

família, quase sempre da mesma maneira: a esposa montava um pequeno negócio que 

começava a crescer, atingindo um bom patamar de rentabilidade e exigindo, cada vez 

mais, dedicação exclusiva por parte dos proprietários. Em pouco tempo, o que era 

uma atividade marginal passou a ser a atividade principal da família. Daí a 

necessidade de esposa, marido, filhos, pais, irmãos e tios juntarem-se para poderem 

administrar de forma adequada a empresa. Para garantir o funcionamento de toda a 

infra-estrutura criada e oferecer qualidade no atendimento, os buffets se 

profissionalizaram. Independentemente do modelo do buffet, mais convencional ou 

mais alternativo, são necessários bons gestores para administrarem o negócio 

(FESTAS INFANTIS, 2003; INFÂNCIA E FESTA, 2008). 

Ainda que a existência de brinquedos cada vez mais sofisticados seja um 

aspecto fundamental para a contratação dos serviços de um determinado buffet, esse 

não é o único aspecto relevante. Uma idéia comum entre empresários de buffets que 

lidam com a administração de várias unidades há bastante tempo é que, para se 

sobressair neste mercado, o atendimento também é um item essencial para o sucesso 

do negócio. O profissional que trabalha em um buffet infantil precisa preocupar-se 

em deixar o cliente absolutamente satisfeito. A divulgação boca a boca e a boa 

referência feita por clientes satisfeitos com o serviço funcionam como um grande 

propulsor do negócio. Existem buffets cujos nomes já estão na cabeça do 

consumidor, o que não os impede de ampliar o seu raio de ação e conquistar novos 
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clientes. Para manter os clientes já conquistados e atrair novos clientes, os buffets 

precisam estar sempre atualizados, com muitas novidades e espaços impecáveis 

(FESTAS INFANTIS, 2002; 2007). 

Por envolver a prestação de muitos serviços distintos, o setor de festas infantis 

é gerador de trabalho e renda para um grande número de pessoas. Os buffets infantis 

se encarregam de todos os detalhes da festa e necessitam da participação de vários 

colaboradores durante grande parte do ano. Devido ao grande contingente de pessoas 

que o negócio exige, os buffets trabalham com a prática da “terceirização”. Visando 

reduzir custos e obterem ganhos de escala, alguns buffets com mais de uma unidade  

têm trabalhado com uma central de compras e de distribuição de produtos para suas 

unidades e com uma cozinha central que produza os salgados, bolos e doces servidos 

nas festas realizadas nas diversas unidades (PEQUENAS EMPRESAS E GRANDES 

NEGÓCIOS, 2008). 

Não existem pesquisas que mostrem, com exatidão, a quantidade de empregos 

diretos e indiretos gerados por aproximadamente 500 buffets infantis só na cidade de 

São Paulo. Entretanto, por trás das festas infantis existe um grande número de 

empregos diretos e indiretos, dentro de uma cadeia produtiva que une o mercado 

tradicional ao informal e que abriga segmentos diversos. Além dos funcionários 

administrativos dos buffets, há uma legião de serviços terceirizados, que podem 

incluir desde cozinheiras, copeiras, garçons, monitores, manobristas, faxineiras, 

passando pelos fornecedores de pães, salsichas, refrigerantes, água mineral, salgados, 

doces, bolos, shows, decoração, lembrancinhas, filmagem, fotos, etc. Isso sem contar 

empresas de arquitetura, de brinquedos, de equipamentos de cozinha, de convites, de 

impressos, de logotipos, entre outras (FESTAS INFANTIS; 2007). 

Segundo informações da Assebi, mesmo com as excelentes perspectivas 

reservadas para o setor de buffets infantis, persistem algumas dificuldades no setor, 

começando com a falta de um organismo forte que represente a categoria. Outros 

problemas corriqueiros envolvem:  cumprimento de acordos para a entrega e 

manutenção dos brinquedos; falta de treinamento específico para os profissionais da 

área; dificuldade na gestão das compras; ausência de informações sobre potenciais 

fornecedores; falta de crédito para novos investimentos; falta de orientação jurídica; 

problemas trabalhistas; falta de um padrão de qualidade dos serviços prestados; falta 

de conhecimento de gestão de empresa por parte dos empresários; dificuldade na 

formação de preço; e uma consequente concorrência predatória. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISE DA PESQUISA 

Este capítulo apresenta o resultado das análises dos dados coletados nas duas fases 

da pesquisa. primeiro são apresentados os resultados qualitativos e depois da survey. 

via questionário aplicado aos gestores dos buffets. Ele está dividido em seções, 

sendo que cada qual corresponde a uma fase da análise realizada. As análises são 

apresentadas na seguinte ordem: outliers; descritiva; alfa de Cronbach; regressão 

múltipla;  análise fatorial confirmatória e ajuste do modelo estrutural.  

 

5.1 Análise qualitativa  

Devido à escassez de dados sobre o setor de interesse deste estudo um conjunto de 

entrevistas foi realizado para se compreender melhor: o setor foco do estudo; sua 

dinâmica competitiva; e o relacionamento entre os fornecedores e seus clientes 

buffets. Além de permitirem conhecer melhor o setor as entrevistas serviram para 

testar qualitativamente as escalas que compuseram o questionário da fase 

quantitativa da pesquisa.  A informação sobre o setor foi coletada sob a perspectiva 

dos fornecedores e também dos gestores dos buffets. Esta seção apresenta este 

conhecimento estruturado em duas partes, com a primeira explorando as entrevistas 

com os fabricantes de equipamentos industriais para entretenimento, conhecido por 

fabricantes de brinquedos e na segunda se descreve os resultados das entrevistas com 

os gestores de buffets. 

 

5.1.1 Análise das entrevistas com fornecedores de brinquedos para buffets 
infantis 

Esta seção apresenta os resultados três entrevistas com proprietários de fábrica de 

brinquedos, localizadas em São Paulo. Os nomes das empresas não foram declarados 

em razão dos acordos de confidencialidade realizados como requisito para se obter 

acesso às empresas. A primeira empresa que foi identificada aqui como Fabricante A 

está no mercado há 11 anos e os Fabricantes B e C estão no mercado há sete e 35 

anos, respectivamente.  

Os resultados desta seção seguiram a lógica dos roteiros de entrevistas. Desta 

maneira, as análises estão agrupadas em três grandes blocos. O primeiro bloco teve o 

intuito de pesquisar características gerais do segmento.  O bloco abrange aspectos 
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diretamente relacionados com os brinquedos e, por fim, o último bloco explora o 

relacionamento entre buffet e fornecedor. A seguir serão relatados os principais 

pontos abordados pelos entrevistados em cada um dos blocos. 

Entre os aspectos gerais do segmento mencionados pelos entrevistados, foram 

destacados e serão comentados os pontos que mais se relacionam ao segmento de 

buffet infantil, sendo o primeiro tópico o histórico da empresa e como este se encaixa 

com o histórico dos buffets. As três empresas já existiam antes do advento dos 

buffets infantis, porém voltadas para outros públicos. Com exceção do Fabricante C, 

o crescimento das outras duas empresas se confunde com o surgimento e evolução do 

segmento de buffets infantis.  

“Nós começamos alugando videogame para concessionária de carro, 
para churrascaria, para distrair as crianças enquanto os pais 
consomem. [...] ...nós começamos a alugar brinquedos pequenos, 
fazer umas áreas pequenininhas com brinquedo. E, aí, os buffets 
começaram a procurar A, porque a gente já lançou uns games 
diferentes do que tinha no mercado.” [...] “E nós crescemos em cima 
dos buffets. Graças a Deus a gente deu muita sorte, a hora que o 
mercado de buffets começou a ter aquele investimento maior a gente 
estava no vácuo desse mercado e foi aí que a gente acabou crescendo, 
em cima dos buffets.” 
“...teve uma época ali que eu percebi que começou, acho que foi a 
época que começou a lançar no mercado de buffets infantis em São 
Paulo.” [...] “...não tinha esse leque de brinquedos, de equipamentos 
que tem hoje, voltado para o buffet infantil”. [...] “...quando eu abri, 
eu fabricava toldos e coberturas, trabalhava com a locação de 
brinquedos e fabricava também os infláveis e fabricava o kiddie 
play.” [...] “...o meu público alvo era locação, toldos e coberturas. 
Em 2005 foi quando a Big Play acho que faliu, 2004, 2005 ... eu tinha 
conhecimento do mercado e já estava trabalhando também com as 
vendas de equipamentos ... todo mundo que aparecesse para eu 
vender, eu estava vendendo. Então, eu já tinha o contato com o 
pessoal, eu comecei a pegar essa mão-de-obra que ficou ociosa da 
Big Play e comecei a fabricar os brinquedos eletro-mecânicos e tal. 
Mas, comecei a vender muito bem isso, porque ficou faltando um 
fornecedor grande no mercado, que era a Big Play e eu aproveitei 
essa mão-de-obra e de cinco, quatro anos para cá está indo muito 
bem, cresceu muito a B, cresceu muito, muito mesmo.” 
 

Estas duas empresas, Fabricante A e Fabricante B, produzem equipamentos 

eletromecânicos. O Fabricante C produz equipamentos eletrônicos e a sua entrada no 

segmento de buffets infantis se deu por uma questão de sobrevivência da empresa. 

“... a C foi fundada na década de 1970 ... a gente já tem mais de 35 
anos de mercado.” [...] “...há trinta anos não existia buffet ... o que 
tinha eram casas de vídeo games  ... a C sempre se voltou sempre 
mais à parte industrial, a gente fabricou desde o início esses 
brinquedos.” [...] “... o vídeo game teve uma duração, até que no 
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final da década de 1990 ... crise do Japão. ... a gente tinha parceria 
com empresa lá e fechou um monte de empresas ... Depois, veio uma 
forte desvalorização e a gente ficou praticamente impedido de 
importar...início dos anos 2000, nós decidimos ... não mais importar 
o software de fora e nós íamos começar a produzir o nosso próprio 
software, porque ou era isso ou era morrer... a gente percebeu a 
possibilidade de começar a colocar brinquedos em buffet infantil ... 
Eram brinquedos mais simples, era softwarzinhos para criança,... eles 
viabilizaram a indústria nossa do brinquedo e de softwares. ... mas 
nós também viabilizamos para o buffet...” 
 

  Estas empresas  pertencem à indústria de equipamentos para entretenimento e 

segundo um dos entrevistados, pela classificação ISO 9002 o produto por eles 

fabricado não é considerado um brinquedo, mas sim um equipamento para 

entretenimento. Desta maneira, o produto é um equipamento industrial, assim como 

uma bicicleta. A denominação brinquedo seria uma generalização e o nome pelo qual 

os produtos são popularmente conhecidos pelo público leigo. Também perante o 

órgão regulador, estes fabricantes não pertencem à indústria de brinquedos, mas à 

indústria de equipamentos para entretenimento. O público-alvo destes fabricantes são 

parques, áreas de shoppings e buffets infantis. No entanto, o grande cliente na 

atualidade é o buffet infantil. Para o Fabricante A, o buffet infantil representa 80% 

das vendas, para o Fabricante B, de 70% a 80%. O Fabricante C é um caso peculiar, 

pois participa direta e indiretamente do mercado, ou seja, por ser produtor  de peças 

eletrônicas, ele fornece componentes eletrônicos, peças e gabinetes para outros 

fabricantes, inclusive os concorrentes diretos. Então, boa parcela das suas vendas é 

para outros fabricantes. Os produtos com a sua marca em 2008 representavam de 30 a 

33% da venda total da empresa, representando um aumento de 20 a 30% em relação 

ao ano de 2005. 

De acordo com os entrevistados o negócio de buffet infantil é uma cultura 

brasileira. Embora o crescimento do segmento de buffets infantis tenha atraído a 

atenção de empresas estrangeiras, fato que pode ser observado pela presença de 

expositores estrangeiros nas feiras e exposições do segmento, os entrevistados não se 

sentem ameaçados. O fato de ser um mercado genuinamente brasileiro, aliado ao alto 

custo da importação de equipamentos de entretenimento, representa uma barreira e 

desmotiva a entrada de fabricantes estrangeiros no mercado brasileiro.  

 “Na verdade, buffet é uma cultura brasileira, eles não. Tem muitas 
pessoas que não entendem quando a gente fala e só conseguem 
entender, quando vem aqui para o Brasil e vê o que é um buffet, que é 
uma coisa que não tem no resto do mundo, não existe.” 
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“... a própria política do governo é de taxar – é supérfluo – então 
qualquer equipamento que a gente vá trazer de fora, a importação, o 
I.I., que seria o imposto de importação é 50%. Então você vai pegar 
um I.I. de 50%, e vai pegar um IPI de 20%, você vai pegar um ICMS, 
vai pegar um PIS, um COFIS, mais transporte. A nossa experiência de 
quando a gente traz um brinquedo ou outro é: qualquer brinquedo se 
custa US$ 100,00 lá fora, ele chega aqui dentro US$ 230.00 mais ou 
menos. É um fator de 2,3. [...] É restritivo.” 
“... isso não me preocupa muito, porque os brinquedos de qualidade 
chegam com preço absurdo aqui, muito alto. Inviável para o mercado, 
para o mercado nacional, não dá para eles comprarem, não.” 
“O Playcenter tem o parque grande e tem as Playlands, que são as 
áreas de shopping, que é um mercado muito forte para nós também, 
fabricantes. Ele pagou em um carrossel super inferior ao Perdidos no 
Espaço, por exemplo. Ele pagou nesse carrossel 90 mil Euros. Então, 
é uma coisa maluca. Os brinquedos lá fora é em Euro, Dólar, quando 
chega ao Brasil, então, chega praticamente pelo dobro do que se pede 
lá fora. Então, fica totalmente inviável.” 
“De fora, você diz? Não, não tem nenhuma. Tem uma empresa 
argentina que ameaçou de vir, mas eu acho que já desistiu até. 
Desistiu justamente por causa do preço. Em dólar, fica muito inviável 
para o mercado nacional importar um brinquedo hoje.” 

 

Entretanto, o mercado apresenta boas perspectivas para os fabricantes 

nacionais, tanto internamento como externamente. Pessoas em outros países estão 

começando a enxergar este mercado. Este fenômeno se deve aos brasileiros que 

foram morar no exterior e levaram a cultura de festas em buffets para lá. Assim, as 

empresas estão começando a exportar. Ao mesmo tempo, no Brasil, o segmento está 

se expandindo para outros Estados. Nas palavras dos entrevistados: 

“ Acho que é um mercado que tem muito a crescer ainda, não só no 
Brasil. Buffet infantil é uma coisa que tem tudo para pegar também 
em outros países. Já está começando a despertar o interesse em 
algumas pessoas de outros países.  ... Brasileiros que moram lá fora e 
estão começando a ter interesse em montar nos Estados Unidos... 
Agora mesmo nós vamos ter uma reunião, já está fechado o contrato.  
... ele está montando no Uruguai.” 
“... em São Paulo ainda se monta buffet¸ Rio de Janeiro também. Mas 
está tendo uma procura muito grande para montar buffet em outros 
estados.   Isso começou há... De quatro anos para cá. Explodiu no 
Brasil todo.  ...  Para vocês terem idéia do mercado, uma média de...  
pelo nosso site, de dez a 12 cotações por dia. Dessas dez, doze; cinco, 
seis são pessoas que estão montando ou estão estudando para montar 
um buffet infantil, isso em outros estados.” 
“Todos.  ...eu tenho brinquedo no Brasil inteiro. ... vendo bem, Rio de 
Janeiro... Sabe que isso é relativo, porque, por exemplo, se eu 
começar a vender em Belo Horizonte, parece que a notícia corre. E 
eu começo a vender bem em Belo Horizonte. Por exemplo, agora eu 
estou vendendo em Cuiabá, está vendendo muito em Cuiabá. Se eu 
vender, começar a vender um ou dois equipamentos para o Rio, 
começa a vender muito para o Rio de Janeiro é bem relativa a venda 
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dos estados, não tem um estado que eu venda mais, outro eu vendo 
menos, é bem assim.”  

 

O segundo e o terceiro bloco de perguntas exploram questões sobre os 

brinquedos e o relacionamento entre buffet e fornecedor. Como estes dois tópicos se 

mostraram fortemente associados, serão apresentadas as principais observações, 

desconsiderando-se a ordem das perguntas no roteiro de entrevista.  

Para um dos entrevistados, não é mais possível dizer que São Paulo é o 

mercado mais forte. Embora seja recomendável que um buffet adquira pelo menos 

um brinquedo novo por ano, os buffets de São Paulo estão quase lotados de 

brinquedos e com o espaço físico insuficiente para abrigar novos brinquedos. Isso 

gera um problema na hora da venda, pois o cliente quer dar o brinquedo antigo como 

parte de pagamento na aquisição de um novo. Este é um ponto polêmico no 

relacionamento entre buffets e fabricantes de brinquedos. E, pode-se dizer que, hoje, 

o lançamento de novos brinquedos é um ponto de convergência entre fabricantes e 

buffets que ao mesmo que tempo propicia o crescimento para os dois lados, também 

pode gerar descontentamento. 

Para os entrevistados, é interessante que se faça um lançamento por ano, ou no 

máximo um lançamento a cada dois anos. Eles consideram isso uma imposição do 

mercado, pois o buffet precisa de novidade para satisfazer a demanda dos seus 

clientes e para se destacar frente aos seus concorrentes. 

“Então, o que a gente tem notado é que pelo menos um por ano tem 
que ter. Porque o buffet precisa de novidade, precisa estar 
renovando. Por exemplo, a pessoa vai e contrata uma festa em um 
buffet e olha a área toda de diversão, então tem esse, esse e aquele 
brinquedo, se ela volta no ano seguinte e estão os mesmos 
brinquedos, não mudou nada, então ela fala: “-Pôxa! Mas...” Então, 
ela tende a procurar outro buffet para ver se tem alguma coisa 
diferente, criança é assim, gosta de novidade, quer ver alguma coisa 
que ela ainda não tenha experimentado.” 
“Então, o investimento é alto. Hoje, evoluiu muito, a procura também 
das mães é muito grande, tanto que tem muitos buffets hoje em São 
Paulo. ... Então, a evolução é isso e os buffets pequenos que não 
estão se inovando, estão fechando. A gente sente porque como a gente 
tem bastante equipamento locado na rua, ... toda devolução passa por 
mim, porque eu quero saber o porquê é que está voltando aquele 
equipamento, porque é que estão desistindo do nosso equipamento.  ...  
-Ah, o buffet fechou.” E aí, você já sabe, você conhece o buffet, faz 
três, quatro anos que o cara não põe um brinquedo novo, ele ainda 
está naquela filosofia antiga, entendeu?”  
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Entretanto, de acordo com os entrevistados, os lançamentos devem ser feitos 

de forma comedida e devem ser explorados ao máximo antes de outro lançamento, a 

fim de evitar prejuízos para ambos os lados, fabricante e buffets. O maior problema é 

o já citado em parágrafo anterior, a superlotação de brinquedos e o espaço físico 

insuficiente que faz com que o buffet queira negociar o brinquedo usado em 

abatimento do preço do novo. Ou seja: o fabricante quer vender e o buffet quer 

comprar; mas para comprar ele tem que se desfazer do brinquedo antigo e para 

vender o fabricante terá que se sujeitar a aceitar o brinquedo usado como parte do 

pagamento.  

 “... a gente costuma lançar um brinquedo por ano, no máximo, às 
vezes, a cada dois anos um lançamento. A gente tenta explorar ao 
máximo depois de um lançamento, entendeu? Porque isso é ruim 
também para o buffet, a gente enxerga esse lado. [...]  É ruim para 
nós também, porque eles forçam que a gente pegue como troca 
também esse brinquedo.” 
“Um exemplo: o La Bamba era o top, até o ano passado era o top. ...  
Em relação ao Perdidos no Espaço tem muita gente querendo dar o 
La Bamba como pagamento e pegar o Perdidos no Espaço. Isso é 
meio complicado, entendeu? Porque esse La Bamba eu pego, eu já 
não tenho mais aonde vender. Então, esse negócio do lançamento é 
relativo. A gente não força muito o lançamento, não. E é uma 
imposição da mãe, ela que quer coisa nova.” 

 
A tecnologia, inovação e tendências são trazidas de países europeus e norte 

americanos. No caso dos brinquedos eletrônicos, as tendências são pesquisadas 

principalmentes nos países europeus, enquanto os brinquedos eletromecânicos 

seguem tendências norte americanas, conhecidas em visitas às feiras internacionais 

como a IAPAS, em Orlando, nos Estados Unidos. Apesar de  estas feiras exporem 

brinquedos desenhados para parques de diversão como a Disney, as idéias são 

absorvidas e adaptadas em projetos para a fabricação de brinquedos com dimensões 

apropriadas para a instalação na estrutura de um buffet infantil. 

Os brinquedos eletromecânicos podem ser enquadrados em duas categorias, 

grande porte e pequeno porte. Os brinquedos de grande porte podem ser considerados 

aqueles que comportam o mínimo de dez pessoas. São brinquedos como o La Bamba, 

o Barco Viking e os Perdidos no Espaço. Abaixo de dez pessoas, o brinquedo pode 

ser considerado de pequeno porte. Em relação aos eletrônicos pode-se classificar em 

vídeogames e brinquedos de habilidade. Os vídeogames, ou apenas games, são os 

simuladores de corrida, de snowboard, etc. Brinquedos de habilidade são as mesas de 

airgame.    
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Para os entrevistados, brinquedos essenciais para um buffet devem ser o 

brinquedão, uma mesa de airgame, na parte de eletrônicos e, pelo menos, um 

brinquedo eletromecânico de grande porte.  

“ Na parte de buffets, não eletrônico, não voltado para a parte de 
eletrônico, seria o brinquedão. O brinquedão é um brinquedo que não 
pode faltar dentro de um buffet. Agora, na parte de eletrônicos é a 
mesa de Air game, que também não pode faltar... [...] A gente fala 
que se tem que começar com algum é com esse, porque é um 
brinquedo que todo mundo brinca, todo mundo se diverte e joga 
sempre.”  
“... antigamente os buffets eram o quê? Aquelas casas antigas com 
piscina de bolinha, um pula-pula e dois videogames. Hoje não. Hoje o 
pessoalmente está investindo aí  R$ 600,00, R$ 700,00 mil para 
montar um buffet infantil. Então, se ele não entrar com os brinquedos 
de ponta, ele vai já começar andando para trás.”  
“Você aumenta de 10% a 15% o faturamento do buffet com um 
equipamento desse.” [...] “Quinze, 20% de aumento em fechamento de 
festa.”  

 

A credibilidade para um fabricante no segmento de buffets infantis é dada pela 

reputação da empresa, que se constrói pelo bom atendimento no pré e pós-venda, 

qualidade do equipamento, pontualidade de entrega e a manutenção. Contudo, o 

ponto principal, citado por todos entrevistados, é a manutenção. 

“É a manutenção, manutenção é tudo. A empresa que quer se manter 
no mercado hoje ela tem que ter muita atenção na manutenção, 
porque um brinquedo parado em uma festa, ainda mais um brinquedo 
de grande porte... Um videogame já é problema, mas dá para 
disfarçar. Agora, você pega um Perdidos no Espaço, por exemplo. A 
mãe foi fazer a festa naquele buffet porque o filho queria aquele 
brinquedo. Agora, aquele brinquedo na hora da festa se está parado, 
a mãe não quer pagar, ela quer desconto. É um problema enorme 
para a proprietária do buffet. Então, a manutenção é tudo. Então, os 
buffets que tiveram essa experiência ruim de ter uma parceria com 
uma fabricante que não tem essa manutenção, ele não quer mais, ele 
não trabalha mais com essa empresa. A manutenção é tudo.”  
“ O atendimento, a qualidade, pontualidade. A gente tem dado muita 
atenção para manutenção, quando o cliente tem alguma manutenção, 
até equipamento que não é nosso: “-Ah! Eu tenho um equipamento 
aqui que é de outra pessoa, eu comprei.”  “-O que é?”  “-Está 
acontecendo isso.” Eu mando a pessoa lá para arrumar, entendeu? 
Então a gente, o cliente acaba virando amigo, então, essa confiança 
que a gente acaba tendo é por isso.” 

 

Em relação à interdependência, os entrevistados consideraram que tanto 

fabricante quanto o segmento de buffet dependem um do outro, como relata um 

deles, 
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“Ah, os dois. Tanto o buffet depende do fabricante quanto o 
fabricante depende do buffet. É uma engrenagem aí. Sem o buffet a 
gente não vende brinquedo e sem o fabricante o buffet não tem o 
brinquedo. Até porque uns já tentaram: “-Eu vou nessa IAPAS, eu vou 
exportar, eu vou importar o brinquedo.” É totalmente inviável, chega 
aqui com um preço...” 

 

Quando questionados sobre quais seriam as expectativas dos buffets em 

relação aos fabricantes, os respondentes acreditam, em comum,  que para os clientes 

um fornecedor parceiro é aquele que está sempre pronto para atendê-los na 

manutenção dos brinquedos. Em contrapartida, as expectativas manifestadas pelos 

respondentes em relação aos seus clientes foram associadas ao cumprimento dos 

compromissos financeiros, fidelidade e um reconhecimento de que o fabricante está 

disposto em atendê-lo no que se refere à solução de problemas com a assistência 

técnica dos brinquedos. 

“Então, do lado do fornecedor eu encaro que o fornecedor parceiro é 
aquele que na hora que deu a dor de barriga no buffet, ele está lá 
para atender, que é a manutenção. Isso é fundamental. E o buffet 
parceiro é aquele que - a gente financia muito buffet, no caso - que 
paga direitinho, entendeu? Isso é importante também. Tem muitos 
buffets também que dão trabalho na hora de pagar. Então, não pagou 
a gente breca a manutenção. Aí, o buffet faz um escândalo. O cara 
está inadimplente e quer que você vai fazer a manutenção; não é por 
aí também, concorda?”  
“Ah! Eu espero, a gente sempre conta com fidelidade dos buffets, eu 
conto com eles para estar permanecendo no mercado. E na verdade... 
O cliente de buffet infantil é um cliente fiel. Desde que você o atenda 
bem, seja sempre pontual, socorra, sempre estar socorrendo eles. 
Então, o que eu mais espero do cliente é isso ... e também que eles 
saibam que eles podem contar com a gente, sempre vão poder contar 
com a B para tudo.” 
“...eles esperam que a gente tenha sempre alguma coisa inovadora, 
alguma coisa que venha acrescentar algo para que eles também 
evoluam no negócio deles, que é vender as festas, e que isso não custe 
muito caro. E que também não dê problema, que funcione direitinho e 
que, se por acaso der problema, que tenha uma assistência rápida 
para eles não perderem festa e etc.  [...] Olha, o que a gente gostaria 
era assim ... Eles precisam ter uma pessoa, um técnico, alguém que 
saiba minimamente olhar os defeitos mais básicos em um 
equipamento. Porque a gente disponibiliza a peça, a gente 
disponibiliza reposição e etc, pronto.”  

 

Durante as entrevistas constatou-se uma distinção entre os buffets antigos, os 

precursores do segmento, e os buffets mais novos, abertos recentemente ou em 

montagem, associada à postura em relação às transações e formalidades contratuais. 

Os comentários sugerem certa resistência dos buffets mais antigos em relação ao 
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cumprimento das exigências dos fabricantes. Salienta-se ainda, que a informalidade 

nas transações é comum no mercado. 

“Realmente tem fornecedores que ainda estão na informalidade, mas 
a gente é tudo com contrato, tanto na locação quanto na venda.” 
 “Uma das maiores dificuldades que eu tenho com esse pessoal aqui 
de São Paulo é isso, o pessoal é muito informal, o pessoal não faz 
documento, não quer saber de Nota, essas coisas assim. [...]Gosto de 
ter um contrato, eu não gosto de fazer sem contrato. Então, tem sim, 
tem certa resistência do pessoal, o pessoal de buffet tem.”  
“Os mais antigos. Buffet que está começando, que nem eu te falei, que 
eu foco em buffet que está começando. Então, o que acontece? Do 
mesmo jeito que a pessoa está se sentindo insegura se eu fizer uma 
proposta dessa para ela, falar: “-Puxa! Vamos fazer, me dá os 
cheques. Toma os cheques e não assina nada, contrato, nada.” Do 
mesmo jeito que a pessoa fica insegura eu também fico inseguro, 
então eu faço questão de fazer um contrato.”  
“...o pessoal é muito informal com os fornecedores de brinquedo e 
não é isso que eu quero, eu quero que realmente a B se destaque 
como empresa, não como um simples fornecedor de equipamento, mas 
como empresa mesmo. Eu quero disputar o mercado como uma 
empresa de brinquedos mesmo, porque essa coisa do informal não 
traz benefício nenhum, nem para o dono do buffet, nem para o 
fornecedor.” 

 
Hoje, a maior parte das vendas são realizadas com financiamento do BNDES 

ou Proger, o que dá uma garantia tanto para o fabricante que está vendendo como 

para o buffet que está comprando. Além disso, as negociações se tornam mais fáceis.  

“Porque assim, a gente tem vendido, através de Proger BNDES e 
também venda às vezes com financiamento próprio nosso e é sempre, 
é assim, a maioria das nossas vendas é sempre bem lastreada, a gente 
não vende informal, não.”  
“Aqueles buffets que estão começando ou que estão fazendo uma 
compra mais pesada, a gente sugere o BNDES, o Proger, que tem 
taxas boas e conseguem parcelar em muitas vezes. Quando vai 
comprar uma máquina, duas, que não é muito, às vezes nós mesmos 
financiamos, em duas, três, cinco, no máximo cinco vezes. Porque 
também a gente tem um limite, afinal a gente não é banco, se a gente 
começa a financiar, financiar, haja capital de giro para manter.” 
“Se tiver recurso próprio e quiser fazer direto... por exemplo, 
pagamento à vista, em dinheiro, aí é contrato mesmo ... Primeira 
compra. Daí por diante o sistema é sempre o mesmo, não muda, eu 
faço contrato, porque a gente nunca sabe também, do mesmo jeito que 
a gente tem que passar confiança, o cliente também tem que passar 
para a gente. Porque também já aconteceram alguns casos de 
inadimplência aqui com a gente e fica difícil, porque o valor é alto.” 
“Porque a verdade é a seguinte, se você fizer uma coisa muito 
informal, você está correndo um risco muito grande. De 
inadimplência.” 
“Outra coisa que você corre risco, por exemplo, muitos desses 
clientes antigos, falam: “-Ah! Faz sem nota, faz meia nota.” Ah! Não 
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dá para fazer isso, mesmo porque hoje a tendência é estar cruzando 
esse cruzamento de informações, eu não quero isso.”  

 
Os fabricantes manifestaram a necessidade que eles sentem de algumas 

formalidades contratuais, pois acham um risco trabalhar com contratos informais 

devido ao valor dos investimentos. Tal fato gera desconforto com alguns clientes que 

se sentem preteridos, levando isso para o lado pessoal. Mas os entrevistados 

sinalizaram que não fazem distinção entre os clientes, ou seja, entre buffets de 

grande ou pequeno porte. Todos são clientes desde que honrem seus compromissos e 

respeitem as normas da empresa. Entretanto, como salientado por um dos 

entrevistados, sempre existem clientes insatisfeitos. 

  “É mesma coisa, você vai comprar, qualquer coisa que você for 
comprar nas Casas Bahia, é uma ficha cadastral desse tamanho para 
você comprar um negócio que custa R$ 1.000,00. O cara vai vir aqui, 
vai me gastar uns R$ 200 mil, R$ 300 mil, vamos dizer, de 
equipamento, vamos fazer uma ficha, vamos fazer um levantamento. 
Então, eu acho que tem que ser certo, pelos valores tem que ser 
tratado como empresa realmente.” 
 “Sabe, eu na atualidade não estou tendo muito problema mais com 
isso não. E eu percebi que é a postura que a gente impõe no mercado: 
“-Não, não. A empresa tem essa postura no mercado.” E você 
consegue até selecionar os clientes. É automático o negócio, a partir 
do momento que você se colocou ali: “-Meu, não a B atua no mercado 
assim.” Parece que a notícia corre, então: “-Lá eu nem vou, porque o 
cara não faz. Isso o cara não faz.” Você não perde nem tempo mais 
negociando nada com aquela pessoa, eles mesmos: “-Ah! Não, ali não 
dá. Lá não dá negócio.” O outro cara: “-Você é jogo duro para 
negócio.”  Não é jogo duro, é norma da empresa. A empresa segue 
esses padrões aí para permanecer no mercado, porque se começa a 
fazer coisa que é, na verdade é coisa ilícita vamos dizer assim, daqui 
a pouco você está fora do mercado.”  
 “Um buffet pequeno não compra um Perdidos no Espaço. Mas é por 
causa do investimento. ...  O Perdidos hoje está R$ 72.000,00. Ele 
compra uma roda gigante de R$ 28.000,00. Entendeu? Mas a gente 
atende todo esse público e do mesmo jeito. Não importa se o cara tem 
cinco unidades, se ele tem uma só. O nosso comprometimento é o 
mesmo, isso a gente não faz distinção nenhuma.” 
“Tem os dois casos: tem os buffets antigos e os buffets novos. Eu acho 
que problema financeiro todo mundo tem, mas eu acho que você tem 
que sentar e conversar: “-Olha, estou com problema, segura para 
mim.” O duro é quando o cara não paga, você liga e não acha o cara, 
ele começa a correr, se esconder. E, aí, aparece quando está com um 
problema no equipamento parado.” 
“ Quando você começa uma negociação com o cliente, se ela é 
conturbada... Se chega a desgastar o relacionamento? Chega, tem. ...  
Eu cheguei a uma conclusão, nesses dez anos que a gente está aqui: 
tem cliente que não adianta, você pode por tapete vermelho para ele, 
que ele não vai estar satisfeito. Não adianta, esse cliente a gente 
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prefere nem fazer mais negócio. Tem uns que estão meio marcados 
aqui com a gente, não é prepotência nossa.” 

 

Ao longo das entrevistas pode-se perceber que o item mais citado foi a 

importância que os buffets atribuem à prestação da manutenção aos brinquedos e a 

preocupação que os entrevistados têm em prestar este serviço aos seus clientes. Além 

da manutenção, os respondentes apontaram a introdução de novos brinquedos e o 

comprometimento com a empresa e o cliente como fatores para um fabricante se 

manter no mercado. 

 “ Em primeiro lugar a manutenção e em segundo lugar estar sempre 
lançando coisas novas. Tem que estar de olho no que a molecada...  A 
mãe entrava em um buffet, o que vendia o buffet para ela, o que ela se 
definia por aquele buffet era o mais visual. Hoje, os brinquedos têm 
que ter visual e emoção. Tem que dar aquele frio na barriga, a 
criança tem que sentir aquele medo. Então, o fabricante tem que estar 
atento a isso.” 
 “ Precisa ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade com o 
cliente, comprometimento com o cliente, responsabilidade também 
com a empresa, com a própria empresa, você tem que ter 
responsabilidade com os funcionários da empresa. Porque hoje o que 
eu percebo é isso, a pessoa tem a empresa, não tem responsabilidade, 
ela acha que é só ganhar dinheiro e não tem responsabilidade com 
ninguém, essa que é a verdade. O mercado de brinquedo está bem 
assim.” 
  

5.1.2 Análise das entrevistas com gestores de buffets infantis 

Foram entrevistados 8 proprietários de buffets infantis e as indagações cobriram três 

grandes blocos. O primeiro bloco de perguntas teve o intuito de pesquisar 

características gerais do segmento, o seguinte  abrangeu questões diretamente 

relacionadas com os brinquedos e, por fim, o último explorou o relacionamento entre 

buffet e fornecedor. A seguir serão relatados os principais pontos abordados pelos 

entrevistados em cada um dos blocos. 

Quando perguntados sobre seus principais concorrentes, a maioria afirmou que 

a concorrência se dá entre os buffets da mesma região. São considerados 

concorrentes aqueles que possuem as mesmas  características como serviço,  

estrutura,  atendimento e faixa de preço. Entretanto, alguns entrevistados salientam 

que hoje as pessoas se deslocam de uma região para outra em busca de opções para 

sua festa, não se prendendo mais à região ou bairro onde moram.  

“... eu comecei a montar o buffet no final, no começo de 1994.... E 
quando eu abri o buffet não existia um mercado tão forte como é hoje, 
hoje se estima que tenha na capital 600 a 700 buffets infantis. Na 
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minha época, se a gente tinha 20, 30 buffets em São Paulo era 
muito.”  
“... não existia essa pulverização de buffets nos bairros, hoje, 
qualquer bairro te oferece um número bastante significativo de 
buffets, o que acirra a concorrência, eu vejo isso como benéfico, não 
vejo isso de uma forma ruim não. Mas, na minha época não, ... eu não 
tinha concorrência aqui. E alguém que quisesse fazer festa nessa 
região ou ia optar por mim ou teria que mudar de região, ou teria que 
fazer em outra região, porque os arredores aqui não ofereciam 
buffet.” 
 “...hoje as pessoas têm menos medo de cruzar a cidade... para fazer 
festa... as pessoas hoje realmente têm possibilidades de poder fazer a 
escolha certa. Antes, você morava nesse bairro, você tinha esse 
buffet, mais outro buffet em Moema, mais outro, não valia à pena 
você correr esse risco, você não tinha muita alternativa, você 
acabava se contentando com aquilo que você tinha e que era 
próximo... [...] ... hoje você vai atrás de preço, vai atrás de ambiente, 
vai atrás de serviço, vai atrás de atendimento principalmente.”  
“...concorrentes são todos, porque aqui você pega assim, pessoas de 
Zona Leste, Zona Norte, da Zona Sul, claro, por ser essa região, a 
maioria é Zona Sul.”  
 
 

Em relação à rivalidade entre os concorrentes, os respondentes mencionaram 

competição de preços e imitação. Entretanto percebem que a rivalidade já foi mais 

forte e alguns atribuem a diminuição do tratamento hostil entre os buffets e a troca 

de informações entre os proprietários de buffet ao surgimento da associação, direta e 

indiretamente.  

“A rivalidade vai sempre existir, ... não vou ser hipócrita, a gente 
fica medindo, a gente tem como saber quando um buffet está tendo 
festa, ... porque você passa na porta, você vê o arco de balões, vê o 
entra e sai de pessoas ... de certa forma, todo dono de buffet mede um 
pouquinho como é que está a vida do seu concorrente. ...primeiro ... 
você mede a freqüência...“-Que legal! Esse buffet está bombando, ele 
está fazendo festa direto.” Aí sim: “-O que ele tem de diferente?”  
“...hoje tem muito dono buffet que fica especulando, inventa que é 
mãe e liga para o buffet para saber quanto custa, para saber o que 
tem..., foi um setor muito imaturo, ..., a Assebi deu um passo bem 
grande em direção à essa afinidade entre os buffets. Antes a 
concorrência era vista realmente, como uma coisa repugnante. ...a 
gente começou a mudar essa história ..., vai uns três anos antes da 
Assebi, uns dois anos antes da Assebi. ... mais pela boa vontade de 
alguns, do que propriamente dita de uma forma profissional como a 
Assebi faz. “-Olha, nós temos que ser uma categoria, nós temos que 
lutar por um objetivo em comum.” ...vejo gente que não conseguia se 
olhar na cara, tendo que entre aspas, se aturar na Assebi, porque 
agora fazem parte de um mesmo time,...”  
“Há seis anos ... quem tinha uma grande novidade guardava a sete 
chaves, achando que era o grande segredo do seu buffet e é mentira, 
de um jeito as coisas vazam, as pessoas têm acesso e de certa forma 
todo mundo sempre trabalhou com coisas muito parecidas, um 
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diferencialzinho aqui outro acolá, mas as coisas sempre foram muito 
em comum. ...durante muito tempo a gente deixou de avançar, por 
conta desse pensamento retrógrado. ...gente não dividia, portanto, a 
gente não conseguia negociação, ...”.  

 
Outro aspecto mencionado pelos entrevistados foi a imitação da concorrência. 

Quando um buffet lança uma idéia e começa a ter sucesso, rapidamente é copiado pela 

concorrência. 

“Eu percebo que todo mundo foi contra a minha idéia, ...da questão 
do teen. Eu sou um pioneiro. Não existe buffet com a estrutura que eu 
tenho hoje teen, em São Paulo. Você pode esperar que vai pipocar.” 
“... tem muitas coisas que a gente colocou aqui, que são 
copiadas hoje em outros buffets, ...aqui na região nós somos 
assim, um dos mais velhos,  ...  Então, você acaba sendo copiado 
em algumas coisas, não tem como. ...uma coisa que foi nossa, 
que foi copiada assim e hoje 99% dos buffets tem é a hora do 
lanche, nós que inventamos a horinha do lanche. ... No meio da 
festa a gente pára todos os brinquedos,  ...senta todas as 
crianças em volta da mesa,  ...para meio que fazer eles pararem: 
“-Opa! Agora é hora de comer.” Porque senão não comem, aí 
chegam em casa meia-noite: “-Mãe, estou com fome.” A mãe 
quer matar: “-Você foi no buffet e não comeu. Aquele buffet não 
te serviu.” ... Saiu até em uma revista, ...que a gente tinha sido o 
pioneiro, que hoje todos os buffets aplicavam isso, e não sei o 
que. Todos, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, todo mundo hoje faz a 
hora do lanche.” 

 

Uma questão bastante comentada nas fontes secundárias é a evolução do porte 

dos buffets, sendo que o porte é entendido como a metragem do buffet que aumentou 

em função do aumento do tamanho dos brinquedos. Pode-se dizer que a metragem do 

buffet é decorrente no número e tamanho dos brinquedos que ele abriga e não em 

função da capacidade de convidados. Em relação ao porte da empresa se interfere no 

segmento, alguns entrevistados acham que o porte do buffet interfere no psicológico 

do cliente, pois este associa tamanho a status. E isso pode sim ter um impacto na venda de 

festas.  

“Hoje, a tendência é buffet com uma metragem superior a 800, mil 
metros quadrados, o fato de você ter uma estrutura como essa, já é 
um diferencial. ...chama a atenção. Os buffets começaram em casas 
adaptadas, então o pessoal alugava uma casinha, punha em cada um 
dos cômodos uma mesinha, uma mesa decorada, não tinham 
brinquedos como hoje, era piscina de bolinha e tal, se adaptava uma 
casa. O grande buffet, o buffet que inovou, que pegou uma metragem 
desse tamanho foi o Billy Willy, que é o buffet de Moema, ele 
inaugurou essa estrutura e inaugurou também a questão do status.”  
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“Porque hoje, as mães não buscam mais só uma estrutura legal, um 
preço bom, condizente com a sua renda, elas buscam status, buscam o 
seguinte: um buffet que elas possam demonstrar a sua capacidade 
para os seus amigos...Tanto é verdade que isso ilustra o sucesso do 
monorail, ... o monorail no Billy Willy não sai da casa, ele tem um 
circuito interno, ele fica rodando lá dentro. ...com o surgimento do 
Billy Willy o monorail foi o primeiro brinquedo importado, caríssimo 
que existiu dentro dos buffets e a partir daí passou a se ter essa idéia 
de que todo buffet que tem o monorail te dá status, é um buffet 
importante.” 
“...você tem hoje muitos buffets que acabam utilizando de uma forma 
errada o monorail, ... os buffets acabaram se valendo do monorail, 
colocaram para fora, porque chama a atenção, o menino passa na 
porta: “-Olha, pai. Esse tem monorail.”..., hoje em dia, o buffet 
grande é um sinônimo de status e muitas mães procuram status na 
festa.” 
“...o que você escuta é que você trabalhando com um buffet maior, 
você pode trabalhar com um preço mais alto, porque você tem uma 
infra-estrutura maior, mais brinquedos para estar oferecendo para o 
cliente. E o seu custo de festa não varia tanto, você varia em valor, 
mas não varia tanto em custo, então dizem que é mais rentável.”  

 

Os ciclos de transformação do segmento identificados pelos entrevistados 
dizem respeito à evolução dos brinquedos e consequente necessidade de 
adaptação dos buffets a essa evolução. A profissionalização do setor, muitas 
vezes citada nas fontes secundárias e também pelos entrevistados, é um ponto que 
não ficou claro. Pode-se dizer que, muitas vezes os entrevistados falavam em 
profissionalização quando queriam se referir às exigências de modernização das 
instalações. Os buffets ainda conservam sua estrutura de empresa familiar, 
informalidade nas transações com fornecedores e aqueles que possuem mais de 
uma unidade dificilmente possuem uma estrutura de administração unificada. 

“...olha como era o meu buffet antigamente. ... esse gramado era toda 
essa parte aqui ...olha o que era o meu buffet há 14 anos, uma sala 
com três máquinas de videogame, um colchão inflável pula-pula, uma 
escadinha que você vinha para o colchão inflável ou passava na ponte 
do rio que cai e escorregava em uma piscina de bolinhas. Isso era a 
minha estrutura, para você entender o que eu te falo, olha o avanço.” 

 

De acordo com as fontes secundárias, o segmento ainda pode crescer por 
meio da exploração de novos nichos, tendendo para a estrutura dos mega buffets, 
estruturas com no mínimo 1000 metros quadrados. Entretanto, as opiniões dos 
entrevistados se dividem em relação a esta tendência. Alguns defendem que os 
buffets de pequeno porte tendem a desaparecer com o advento dos mega buffets; 
outros discordam dizendo que os mega buffets se diferenciam dos demais apenas 
no que se refere ao aspecto psicológico do cliente na hora da venda da festa, 
associando tamanho a status e conforto para os convidados. 

“Sim, isso interfere, interfere.  ...hoje em dia, cada dia mais, 
estão vindo esses mega, mega-fábrica, mega não sei o que, 
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mega, mega, são megas mesmo. ... É bem você pegar o 
psicológico do cliente, tipo assim, você entra em um buffet que 
tem tudo, que nem o nosso, o nosso tem tudo, uma festa de 
criança é difícil a festa que passa de cento e cinqüenta 
convidados. ... oitenta lugares dá para uma festa de até 180 
pessoas, a gente calcula que mais da metade tem que estar 
brincando, tem que estar em atividade, tem que estar em alguma 
coisa. ... Então, esse negócio dos megas, ... é aquela coisa de 
você pegar o psicológico do cliente, porque o cliente entra e 
fala: “-Nossa! Que salão enorme. Que salão lindo. Aqui vão 
estar todos os meus convidados sentados.” ... Então assim, 
interfere sim esse negócio de salão, mas pelo psicológico do 
cliente, entendeu? ... Então, acaba diretamente interferindo em 
vendas, lógico.”  

“E assim, os megas, têm muita gente que faz festa, buffets megas 
que eu falo assim, mil, mais de mil metros quadrados, de mil 
para cima, você vê o pessoal realizando as festas ali, mas se for 
um número pequeno, no outro ano eles costumam procurar os 
menores. Porque fala que fez, mas a festa ficou com o aspecto 
vazio, porque tinha, sei lá, oitenta convidados e aquilo para mil 
metros quadrados é muito pouco, então achou que espalhou 
demais” 

“... o bom hoje, que eu acho que está o boom do mercado assim 
bom, é no mínimo 500 metros quadrados, de 500 a 800 metros 
quadrados é uma boa metragem para você trabalhar. ...o 
investimento do buffet é muito alto, principalmente brinquedos, 
então você ter um espaço de mil, mil e quinhentos metros 
quadrados, você tem que investir muito em brinquedo, porque 
você tem que encher aquilo ali de brinquedo, se você colocar só 
mesa não vai te resultar em nada. E para você encher esse 
espaço de brinquedos, você pode gastar de R$ 500 mil a R$ 600 
mil, só com brinquedo, fora toda a outra parte que também não 
é barata. Então, eu não sei se isso vai, depois assim, trazer todo 
o retorno, pode até ser que traga, mas eu acho que aí o prazo é 
longo.”  

 
Os dados secundários indicam que é possível separar os vários 

fornecedores que um buffet trabalha em quatro grandes categorias, a saber: 
alimentos; brinquedos; decoração temática; e shows, atrações e similares. Os 
entrevistados destacaram duas categorias como principais: alimentos e 
brinquedos. Entre alimentos e brinquedos, consideram que tanto um quanto o 
outro são essenciais para o buffet entretanto, o brinquedo é um aspecto que 
caracteriza o negócio buffet infantil. 

“Não existe buffet infantil sem brinquedo. Por menor que seja a 
estrutura do cara, ele vai ter o seu brinquedo ...”  
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A informalidade nas transações com fornecedores parece ser uma 
característica do segmento, principalmente na parte de alimentos e, dentro dos 
alimentos, com os boleiros, doceiros e salgadeiros. Dois motivos foram apontados 
para a existência desta informalidade: primeiro, devido a, muitas vezes, este tipo 
de fornecedor ser uma pessoa física; segundo, devido aos muitos anos de 
relacionamento que propiciaram uma confiança mútua. Entretanto, percebe-se que 
estes fornecedores, embora importantes para o buffet, oferecem um baixo risco no 
caso de uma falha no fornecimento, pois são problemas de fácil solução. Quando 
o produto é muito específico, alguns buffets optam por produzi-lo internamente. 
Em relação aos fornecedores de brinquedos, existe uma formalidade contratual, 
mas parece que não muito respeitada. O ponto de contratos formais será retomado 
adiante. 

“A única coisa que eu não terceirizo mais são os meus doces, que 
agora quem faz é a minha mãe. ...era muito complicado... para você 
ter uma idéia, bolo e salgado, eu tenho buffet há 14 anos e eu tenho o 
mesmo fornecedor há 14 anos, eu nunca mudei...a gente tem que fazer 
aquele cálculo lá em cima, confiança, a qualidade, essa transparência 
de poder, sabe? ... “-Contrato.” Eu não sei o que é contrato, eu 
nunca tive contrato com eles, nunca. ...Eu sempre trabalhei assim: “-
Olha, é isso assim, Lurdinha.” Que é a minha boleira. “-Não está 
funcionando isso aqui. Vamos mudar?” , “-Vamos. E aí funcionou?” , 
“-Funcionou.” , “-E aí?” , “-Ainda não.”  

 

O segundo bloco de perguntas foi direcionado para os brinquedos. A maior 
mudança sentida pelos entrevistados em relação ao advento de novos brinquedos 
foi a necessidade de modificação na estrutura física dos buffets. Antigamente os 
buffets eram residências adaptadas ao negócio e hoje são construções que se 
assemelham a grandes galpões, com pé direito alto, para abrigar os brinquedos de 
grande porte. 

A aquisição de brinquedos, segundo os entrevistados, é feita pelo menos 
uma vez ao ano. Essas aquisições se fazem necessários por questões de 
concorrência. De acordo com os entrevistados, o cliente está sempre em busca de 
novidades e, portanto, o buffet precisa se renovar anualmente para manter clientes 
e atrair novos. Entretanto, para alguns dos entrevistados, a novidade que o cliente 
procura não necessariamente precisa ser um novo brinquedo, mas à medida que o 
concorrente apresenta um brinquedo novo, ele se vê pressionado a também 
apresentar um brinquedo novo. 

“O ideal para você estar fazendo de brinquedo, não digo brinquedo 
em si, mas alguma mudança, acho que se for brinquedo, melhor, a 
cada seis meses você tem que fazer alguma coisa diferente. Um 
brinquedo ou uma fachada, alguma coisa você tem que estar fazendo. 
Digo assim, brinquedo, eu acho que pelo menos uma vez por ano você 
tem que estar trocando alguma coisa.” 
“Todo mundo troca, você tem que trocar, fulano trocou, como 
que você não vai trocar? Você vai ficando para trás, entendeu? 
E outra, é aquela coisa também, tem muitos clientes que voltam, 
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muitos, que voltam para fazer a segunda ou a terceira festa, a 
gente vai estar com a mesma cara, o mesmo tudo, não tem como. 
Sim, o cliente também, lógico. Mas, até devido ao mercado, se 
todo mundo não trocasse nada, mas todo o mercado troca. 
Então, eu acredito que seja mais o mercado do que o próprio 
cliente.” 

“Aí você vai na feira você fica encantado, porque não tem um 
dono de buffet que não fica imaginando o brinquedo lá, no seu 
dia-a-dia e o que acontece? Então, é por isso que eu te falo que 
parte dos fornecedores, dos fabricantes, porque eles criam, os 
buffets compram e você começa a criara aquela necessidade 
pela concorrência: “-Pôxa! Se o concorrente tem e o seu cliente 
quer esse brinquedo, você não tem esse brinquedo.” ...por 
exemplo, o que a  X fez? [...] Colocou uma placa gigante 
dizendo, mencionando o nome de todos os buffets que já tinham 
comprado o brinquedo. ... você chega lá você fala: “-Meu, o 
cara comprou, o cara comprou e eu não comprei. ...” 

 

Para alguns entrevistados a necessidade de freqüência de aquisição de 
novos brinquedos é exagerada e quem estimula isso são os fabricantes. Muitos 
dos brinquedos lançados têm a mesma função de outros, mas o design é diferente, 
o que encurta o ciclo de atratividade de um brinquedo. A concorrência é uma 
motivação saliente para a decisão de adquirir o novo brinquedo.  

“Está cada vez mais curta... [...]  É pela novidade, pelo ineditismo, 
pela atualização... [ ...] ... você mantendo ele em ordem, fazendo a 
sua checagem mensal, você evita que ele tenha algum desgaste sem 
que você saiba e você possa resolver esse problema e se antecipar e 
esse problema. Aí você não tem o problema de, por exemplo, em uma 
festa ter que falar para a mãe: “-Olha, o brinquedo está quebrado e 
não tem manutenção para fazer, para arrumá-lo nesse momento.” 
“...eu acho que é mais do fabricante, porque o fabricante é que cria 
as grandes idéias e a gente dança. Por exemplo, a X criou um 
brinquedo fantástico...é um brinquedo emocionante, é um brinquedo 
para pré-adolescente e adulto, é um brinquedo diferente, é um 
brinquedo caro para caramba. ...não tenho espaço físico. Tem cinco 
por cinco, é muito grande, são 25 metros quadrados de buffet. Eu tive 
um amigo que comprou um e depois, comprou na empolgação e aí 
falou, teve que cancelar a venda, porque não tinha espaço para 
montar o brinquedo.”  
“O próprio fornecedor fala. Até mesmo, porque é o meio de 
divulgação dele também: “-Olha eu já vendi para fulano, 
beltrano e sicrano e você não vai comprar: “-Fulano, beltrano e 
sicrano compraram, eu tenho que comprar também.” E 
compram, a maioria é assim.” 

 

Disso decorrem dois problemas: o espaço físico e o descarte do brinquedo 
antigo. Geralmente o buffet tem que retirar um brinquedo antigo para abrigar um 
novo devido à limitação de espaço físico. 
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“...tem uma incoerência nesse mundo corporativo. ... hoje, quanto 
maior o espaço, muito mais caro é o seu aluguel. ... tem muita gente 
que não consegue bancar um aluguel tão alto como esse. ...um galpão 
de mil metros quadrados em uma área nobre, uma área legal, você 
pode partir de R$ 10 mil. ... Um investimento de, um aluguel de R$ 10 
mil hoje, não é fácil de você manter, você já parte de um custo fixo 
muito alto, então, te faz trabalhar com a corda no pescoço o tempo 
inteiro.”  
“... os brinquedos são cada vez maiores e os espaços têm que ser 
cada vez maiores, mas eles não são. ...você tem dificuldade de achar 
galpões. ... você acaba achado espaços de 300, 500 metros 
quadrados, que já começam a não ser suficientes para receber 
brinquedos tão grandes. ... aqui eu tenho 500 metros quadrados, eu 
tenho um brinquedo bem grande, que é o La Bamba, eu adoraria ter 
um Barco Viking, eu não tenho condições de ter um Barco Viking. 
Hoje, para eu conseguir ter um brinquedo aqui eu preciso tirar outro, 
eu não tenho mais espaço físico, até porque eu não quero 
comprometer a área dos adultos. Então, eu fico trabalhando nessa 
questão de você ter que tirar o brinquedo antigo, já usado e colocar 
um brinquedo novo.” 
“...o caro é aquilo que eu te falei, é relativo, porque você entra em 
financiamento, você tem a linha de crédito do Banco do Brasil, você 
acaba pagando nada, depois você absorve isso.  ... é um produto 
muito grande, os brinquedos são cada vez maiores. Então, quer dizer, 
é muito complicado, como lidar com isso, falta de espaço e brinquedo 
grande? ... os brinquedos emocionantes, ..., essa evolução vai de 
encontro a essa questão de oferecer cada vez mais aventura, pode ver 
que você não tem mais brinquedo estático hoje, pode você não tem 
brinquedo que a criança fica parada e tal, eles só estão investindo 
nessas coisas emocionantes. ... você precisa fazer coisas grandes e 
você esbarra nessa questão da falta de espaço.” 

 

O brinquedo antigo pode ter três destinos: no caso de quem possui mais de 
uma unidade, o brinquedo poderá ser remanejado entre as unidades; ou ser 
vendido por um preço bem abaixo do preço de mercado para um buffet que está 
abrindo em outra localidade; e, ainda, entrar como parte de pagamento do 
brinquedo novo. A terceira alternativa é apontada pelos entrevistados como a 
mais difícil, pois é a negociação com o fornecedor é complicada nesse sentido. 

“... existe mercado de trocas de brinquedos hoje, você vende o antigo, 
tem a Y, que é uma empresa que é especializada nisso. ... Ela avalia o 
seu brinquedo antigo, claro, sempre desvalorizado, é óbvio ... mas de 
repente, para você não perder o brinquedo você vende por x ... já 
comprei brinquedos seminovos... foi direto com buffets.”  
“...  o fabricante é mais difícil, o fabricante é muito, muito difícil, 
para ele não é interessante. Se ele vende novo, porque ele vai pegar o 
seu antigo... Alguns, pela negociação, se for uma negociação grande, 
se vai valer à pena para ele, mas via de regra é muito difícil.” 

 
O terceiro bloco de perguntas explorou o relacionamento entre buffet e 

fornecedores de brinquedos. Quem mantém contato direto com o fabricante e faz 
as negociações é o próprio dono do buffet. Essa é uma transação considerada de 
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alta importância devido ao investimento que envolve e não costuma ser delegada 
para um funcionário. 

A maior dificuldade apontada por todos os entrevistados diz respeito à 
manutenção dos equipamentos. Muitos se queixam do abandono dos fornecedores 
nesta questão. Um brinquedo parado durante uma festa é um transtorno para o 
proprietário do buffet, podendo implicar na perda de clientes. Muitas vezes o 
cliente contrata a festa no buffet exatamente por causa do brinquedo que parou 
durante a festa.  

“...manutenção para os buffets hoje é um calcanhar de Aquiles, você 
ter primeiro, um pessoal qualificado e um pessoal disponível é muito 
difícil, os bons são poucos e os poucos não conseguem atender todas 
as casas. ...Hoje, as empresas sérias, ... têm uma preocupação de te 
oferecer um serviço de prevenção. Então, existe hoje um contrato com 
eles, que você paga uma mensalidade, que vale absolutamente à pena 
e que te previne de problemas posteriores. ... Agora, a maioria ainda 
não faz isso, a maioria não faz nem o dever de casa que é ter um 
profissional qualificado para te prestar assistência, ou se tem, é um 
profissional para atender, sei lá, duzentos buffets. Ele te vende 
brinquedo e não se preocupa em se estruturar para fazer a 
manutenção desses brinquedos.” 
“... tem um monte de gente que eu estou decepcionado, que eu estou 
insistindo para fazer a manutenção e não faz, sabe, que chego a ficar 
bastante bravo, inclusive. ...é lamentável,... e se vier me perguntar eu 
vou falar: “-Olha, eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito 
mesmo, porque venho tentando durante muito tempo e não tenho 
obtido resposta.” 
“Lança o brinquedo faz um super sucesso, aí o cara não pára de 
produzir, não tem tempo ou não tem estrutura, tempo a gente arranja, 
não tem estrutura ou não tem profissionalismo para se nos estruturar 
outros quesitos, não é? No atendimento, em uma manutenção, no pós-
venda, enfim, os caras querem, só pensam em vender: “-Pôxa! Estou 
ganhando dinheiro, estou vendendo bem para caramba.” Vende, 
vende, vende e se ferra.”  

 

Em relação à seleção de fornecedores, muitas vezes ela se dá por 
indicação. Mas a maioria dos entrevistados prefere continuar com os fornecedores 
que ele já conhece do que se arriscar com um desconhecido. Pode-se perceber que 
existem fortes vínculos com alguns fornecedores cujo negócio acompanhou o 
surgimento e crescimento dos buffets. Com o decorrer do tempo, criaram-se laços 
de amizade ao longo do relacionamento o que levou à informalidade no 
relacionamento entre o buffet e os fornecedores de brinquedos. 

“...eu não posso te falar um buffet novo, como que procede, se tem 
essa coisa de ter contrato ou não, eu acredito que com os buffets 
novos até tenha. Hoje em dia, porque assim, crescemos todos juntos, 
então, sabe quando todo mundo é meio que irmão?” [...] “Então, 
virou uma coisa meio que irmão mesmo e até hoje é assim. Lógico, 
exige hoje, exige um contrato, até mesmo ele tem outros sócios, 
mudou um pouco a empresa, não está mais só no comando dele. Mas, 
a gente chega nas feiras, ele tipo: “-Espera aí.” Quem ele estiver 
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atendendo, ele pára, vem dá aquela prioridade. Se tem fila de espera 
de brinquedo, passa na frente se tiver que passar, arruma um jeito, 
entendeu? Se vira, porque assim, cresceu com a gente, está com a 
gente. Era nada junto com a gente, de repente, junto com a gente 
cresceu.” 
“... custo, como que é a manutenção, como é a relação com o 
fornecedor.  ...como que é o atendimento dele? Como que foi a 
negociação? ... eu acho que a negociação é importante também, tem 
gente que intransigente, aí eu nem gosto de perder muito tempo. ... 
têm vários fornecedores para determinados tipos de brinquedos. 
Então, às vezes tem brinquedo que você quer muito, mas você sabe 
que você vai ter uma vida mais fácil com outro fornecedor. Talvez 
não seja tão brilhante o brinquedo, mas é melhor você apostar em 
uma estrutura mais legal, um relacionamento melhor com o 
fornecedor, do que aquele brinquedo que é lindo, maravilhoso e tal, 
mas que o cara é complicado, você não tem acesso, enfim, você não 
tem negociação. Então eu acho que isso tudo pesa, pelo menos para 
mim, na hora de negociar o brinquedo.” 
“Ter nome no mercado, isso é muito importante. Tem um monte de 
brinquedo que surge, que você nunca ouviu falar quem é o fabricante. 
... comprei alguns brinquedos ao longo do tempo, de um pessoal que 
não era, dancei.”  
“... normalmente, a maioria é tudo meio que o mesmo 
fornecedor. Esses vínculos assim, tem fornecedor que é 
informal... Você acerta coisa assim em indicação também.” 

 

Para alguns dos entrevistados, contratos formais existem, mas como o 
próprio nome diz, são meras formalidades e não são respeitados por muitos 
fornecedores. Em comum, os entrevistados associaram a credibilidade do 
fornecedor à presteza de socorro e manutenção dos equipamentos sempre que 
solicitado. 

“Não, não tem nada disso. Quer dizer, o fabricante, existe um 
pedaço de papel às vezes, com meia dúzia de palavras dizendo 
isso, mas eu sinceramente, eu nunca vi ninguém se valer de um 
documento desse para ir atrás dos seus direitos. O que eu 
sempre vi e muito, foi gente assim: “-Olha, me prometeu para 
dia tal e não cumpriu, está dois meses atrasado.” ...a maioria 
pega o seu dinheiro antes, fica trabalhando com o seu dinheiro e 
geralmente não te entrega no prazo estabelecido.” 
“...também não adianta muito, se você tem um contrato e o cara 
sumiu, a empresa dele não existe ou então a empresa deles está 
falida, você não tem como recorrer. Ou então, você vai recorrer e vai 
ficar dez anos recorrendo e você tem que ter o brinquedo na hora, 
você entendeu? Têm coisas que mesmo com contrato não 
funcionam.”. 
“A parte dos brinquedos eu acho que é uma parte bem crítica assim, 
quem está montando um buffet tem que tomar muito cuidado. Porque 
tem muita gente malandra. Então, vamos supor, você vai e compra um 
brinquedo que custa R$ 150 mil, paga R$ 80 mil e aquela pessoa não 
te entrega, e você, os R$ 80 mil você não vê nunca mais, você vê 
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muito isso.  [...] Eu conheço muita gente que tem processo, mas até 
hoje não viram o retorno do dinheiro, porque é um pessoal bem 
malandro que está no mercado.”  

 
Os entrevistados afirmam existir categorias de brinquedos em relação ao 

preço, qualidade e design. Ainda, dizem existir vários fabricantes no mercado, 
mas poucos com boa reputação.  

“... tem aquelas empresas também, que já estão há mais tempo e 
nunca tiveram problema, mas hoje em dia muita gente que vai para o 
lado preço. Então, tem três pessoas que fazem, sei lá, cinco 
fabricantes que fazem La Bamba, um está R$ 30 mil, o outro está R$ 
50 mil, o outro está R$ 60 mil e o outro está R$ 70 mil, aquele dono 
de buffet, que está montando, por ser um negócio que é um muito alto 
de montagem, de investimento, um custo altíssimo, traz o de R$ 30 
mil. Mas, aí não quer saber se a pessoa tem um trabalho legal, se a 
manutenção dele é uma manutenção realmente dada. Porque assim, 
você ouve hoje muitos donos de buffet comprando brinquedo e depois 
quando precisou, uma quebra e tal a pessoa nem atendeu o telefone, o 
fabricante. Então, isso tudo o dono do buffet tem que analisar, o 
fabricante que dá manutenção, o fabricante que está no mercado há 
muito tempo, que não tem nenhuma ação no PROCON ou algum tipo 
de processo.” 
 

Em relação à interdependência entre buffet e fabricante de brinquedos, os 
entrevistados acreditam que um depende do outro. Mas alguns manifestaram que, 
por existirem poucos fornecedores de confiança no mercado, se sujeitam a 
algumas exigências destes fornecedores para não prejudicar o relacionamento.  

“A necessidade, você não tem outro cara que possa te fazer um 
brinquedo desse. Estou falando de brinquedos na qualidade dos dois 
produtos, X e W ..., os demais nem sei o nome das empresas, nem sei. 
Vou arriscar? De jeito nenhum.  
Até pouco tempo atrás, os donos de, os fabricantes não davam muita 
importância para a gente não. Tanto é verdade, que esses brinquedos 
de grande porte eles só eram, eu acho que o perfil deles sempre foi os 
buffets de grana, os buffets grandes, os buffets com um poder de 
compra forte...continuam prevalecendo os buffets médios, que são os 
buffets com essa característica minha aqui, não são muito grandes, 
cujo dono depende de financiamento, tem o financiamento próprio 
limitado e depende de um financiamento de banco e tudo mais, então, 
você tem que mesclar. E os caras mostravam, chegavam aqui e 
ofereciam um brinquedo de R$ 20 mil, de R$ 30 mil em quatro vezes, 
como se isso fosse suficiente, imagina. E não negociava não, por quê? 
Porque eles estavam vendendo bem para os buffets grandes, então.  ... 
Chega uma hora que você já vendeu esses dez, 15, vinte por buffets 
grandes que você tem, todos já compraram, você vai ter que partir 
para os médios e aí? Você vai ter que se adequar a esse mercado.  ... 
...eu não diria que a gente está na mão deles e nem que eles estão na 
nossa mão ... hoje existe uma participação muito maior.” 
“...o fabricante não vive sem o buffet e o buffet precisa do fabricante, 
eu acho que os dois, eu acho que 50% cada um.” 
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“...você acaba sempre ficando com aquele mesmo, porque aquele 
mesmo você sabe que não vai te dar mancada, vai estar ali, vai ser 
pontual, vai ser não sei o que, vai fazer e acontecer e vai se virar e 
vai estar lá o negócio.” 

 

Um fabricante pode prejudicar o buffet de duas formas: não entregando o 
brinquedo na data prometida e não prestando a manutenção em momentos de urgência. 
Em contrapartida, um buffet pode prejudicar um fabricante ao denegrir sua imagem com 
comentários boca a boca em conversas com outros proprietários de buffet. 

“Não entregando o brinquedo, pegando o seu dinheiro, trabalhando 
com o seu dinheiro e não entregar. ... já vi várias vezes, o cara vai lá 
e paga, vamos supor, 40% do valor brinquedo e o cara não entrega o 
brinquedo, some. Várias empresas que fecharam, várias fazendo 
isso.” 
“Atrasando a entrega, sem dúvida alguma Atrasando compromete 
tudo. Imagina o meu brinquedo desmontado e vai ter a sua festa, eu 
vou oferecer para você metade? Vou começar a montar? ... a gente 
tem uma palavra com o cliente e o fornecedor tem que ter com a 
gente. ele complica bem, ele tem como complicar não entregando ou 
atrasando.” 

“É que nem aquele que, de certa forma você vê que ele te prejudicou, 
te lesou, esse eu vou falar o que aconteceu, eu não vou poupar o cara, 
eu vou ser sincero. É aquilo que eu te falei, eu não falo em veículos, 
eu não vou falar quem são, mas eu vou me sentir na obrigação de 
falar com o dono de buffet: “-Fica esperto que esse cara vai te 
problema, pelo menos me deu problema e eu estou te alertando.” 
“Fácil, fácil. Falar mal, falar mal: “-Ah! O brinquedo de fulano não 
presta. É uma porcaria.” 

 

Em relação ao brinquedo que não pode faltar em um buffet, a resposta 
unânime entre os entrevistados foi o brinquedão. 

“Na minha opinião é o brinquedão. É o clássico. Não tem uma festa 
que não vá uma pessoa no brinquedão, entendeu? Então, não pode 
faltar brinquedão. E assim, é um brinquedo que não tem nada, não 
tem botãozinho para apertar, não balança nada, não faz nada, só que 
é um clássico, na minha opinião é um clássico, nunca vai sair fora.” 

 

 

5.1.3 Cruzamento dos dois grupos    

Esta seção apresenta uma análise cruzada dos aspectos levantados na fase qualitativa 

deste estudo. Tanto fabricantes de brinquedos como gestores de buffet entendem que 

o segmento de festas infantis é uma peculiaridade do mercado brasileiro e o negócio 

apresenta boas perspectivas para os dois elos analisados da cadeia. No caso dos 

fabricantes, o mercado se mostra favorável para os negócios tanto no Brasil como no 
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exterior, devido a influência de brasileiros que exportaram a “moda” para outras 

economias.  

Ao longo das entrevistas foi possível identificar alguns pontos em comum 

entre fabricantes e gestores de buffets. Um desses pontos diz respeito à aquisição de 

brinquedos novos. Segundo os entrevistados, de ambos os lados, embora seja 

recomendável que um buffet adquirir pelo menos um brinquedo novo por ano, os 

buffets de São Paulo estão praticamente lotados de brinquedos, sendo o espaço físico 

existente quase que insuficiente para abrigar novos aquisições.  Isso gera um 

problema na hora da transação de compra e venda, pois o cliente quer dar o 

brinquedo antigo como parte de pagamento na aquisição de um novo. O fabricante, 

no entanto, não tem interesse de aceitar e por sua força relativa na cadeia ele não 

aceita esta alternativa, na maioria dos casos. Pode-se dizer que, atualmente, o 

lançamento de novos brinquedos é um ponto convergente entre fabricantes e buffets 

para se garantir a competitividade dos buffets. A forma como isso ocorre pode gerar 

conflito entre os elos da cadeia.  

A freqüência de lançamentos e a necessidade de aquisição é um ponto 

polêmico no relacionamento entre buffets e fabricantes de brinquedos. Na 

perspectiva dos fabricantes, os lançamentos são considerados uma imposição do 

mercado, pois o buffet precisa de novidade para satisfazer a demanda dos seus 

clientes e para se destacar frente aos seus concorrentes. Nesse aspecto, fabricantes e 

buffets concordam. Entretanto, para parte dos proprietários de buffets entrevistados, 

a necessidade de aquisição de novos brinquedos na frequência em que ela se dá hoje 

é uma imposição dos fabricantes.  

Permeia o setor a idéia de que é necessário existir uma renovação do 
negócio todos os anos, para que a empresa se mantenha como opção do 
consumidor final.  De acordo com os gestores de buffet entrevistados, o cliente 
está sempre em busca de novidades, mas isso não significa que o cliente 
necessariamente procura um novo brinquedo. No entanto, como o buffet 
concorrente adquire um brinquedo em lançamento ele se vê pressionado para 
apresentar uma nova atração na forma de brinquedos. Para alguns entrevistados a 
necessidade de aquisição de novos brinquedos anualmente, ou muitas vezes 
semestralmente, é exagerada e quem estimula isso são os fabricantes. Muitos dos 
brinquedos lançados têm a mesma função de outros já existentes, diferenciando-
se apenas por design diferente. Isso encurta o ciclo de atratividade dos brinquedos 
existentes e aumenta o custo de se manter atualizado e competitivo. Desta forma, 
o buffet tem que retirar um brinquedo antigo para abrigar um novo devido à 
limitação de espaço físico. Isso faz com que a lucratividade do buffets fique 
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reduzida. Enfim, pode ser que, o gestor do buffet na sua determinação de se 
manter competitivo ficou pressionado entre consumidor final e fabricante, que há 
indicações de serem o elo mais forte da cadeia. Isso teria que ser constatado com 
um novo estudo, que considerasse a perspectiva do usuário final. 

Os fabricantes entrevistados argumentaram que os lançamentos são feitos 
de forma comedida e são explorados ao máximo antes de outro lançamento, a fim 
de evitar prejuízos para ambos os lados, fabricante e buffets. Para eles, o que 
interessa é vender novos brinquedos e um brinquedo usado não têm nenhuma 
utilidade para eles, que ainda terão que tentar vender tal brinquedo. 

Para os fabricantes entrevistados, brinquedos essenciais para um buffet são 
o brinquedão, uma mesa de airgame na parte de eletrônicos e, pelo menos, um 
brinquedo eletromecânico de grande porte. Eles argumentam que, hoje, aqueles 
buffets que não apresentam um brinquedo de ponta, estão em desvantagem frente 
aos concorrentes e que um brinquedo de grande porte tem a capacidade de 
aumentar o número de fechamento de festas e, consequentemente, o faturamento 
do buffet. Já na opinião dos buffets, ao mesmo tempo em que os brinquedos de 
grande porta oferecem estas vantagens, eles também trazem alguns transtornos, 
pois muitos buffets estão tendo que alterar a sua estrutura física para abrigar tais 
brinquedos. Os ciclos de transformação do segmento identificados pelos 
entrevistados, tanto buffets como fabricantes, dizem respeito à evolução dos 
brinquedos e a consequente necessidade de adaptação dos buffets a essa evolução. 

Pode-se dizer que, hoje, a metragem do buffet é decorrente no número e 
tamanho dos brinquedos que ele abriga e não em função da capacidade de 
convidados. No que tange à influência do porte dos buffets em relação ao 
segmento, alguns entrevistados acham que o porte do buffet interfere no 
psicológico do cliente, pois este associa tamanho a status. E isso pode sim ter um 
impacto na venda de festas. Foi abordada a questão da tendência do segmento 
para a estrutura dos mega buffets, ou seja, buffets com áreas de, no mínimo 1000 
metros quadrados e pé direito alto. Entretanto as opiniões dos buffets e 
fabricantes entrevistados se dividem em relação a esta tendência. Alguns 
defendem que os buffets de pequeno porte tendem a desaparecer com o advento 
dos mega buffets; outros discordam dizendo que os mega buffets se diferenciam 
dos demais apenas no que se refere ao aspecto psicológico do cliente na hora da 
venda da festa, associando tamanho a status e conforto para os convidados. 

Ao longo das entrevistas pode-se perceber que o item mais citado foi a 
importância que os buffets atribuem à prestação da manutenção aos brinquedos. 
Em comum, os buffets entrevistados associaram a credibilidade do fornecedor à 
presteza de socorro e manutenção dos equipamentos sempre que solicitado. Pode-
se observar que os fabricantes entrevistados estão cientes desse fato e se 
preocupam em prestar este serviço aos seus clientes, pois consideram isso um 
diferencial perante a concorrência. Quando questionados sobre quais seriam as 
expectativas dos buffets em relação aos fabricantes e vice-versa, os fabricantes 
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acreditam que para os clientes um fornecedor parceiro é aquele que está sempre 
pronto para atendê-los na manutenção dos brinquedos. Em contrapartida, as 
expectativas manifestadas pelos fabricantes em relação aos buffets foram 
associadas ao cumprimento dos compromissos financeiros, fidelidade e um 
reconhecimento de que o fabricante está disposto em atendê-los no que se refere à 
solução de problemas com a assistência técnica.   

Segundo os gestores de buffets entrevistados, um fabricante pode 
prejudicar o buffet de duas formas: não entregando o brinquedo na data prometida 
e não prestando a manutenção em momentos de urgência. Em contrapartida, de 
acordo com os entrevistados, um buffet pode prejudicar um fabricante ao denegrir 
sua imagem com comentários boca a boca em conversas com outros proprietários 
de buffet. 

Em relação à interdependência, fabricantes e buffetts concordam que tanto 
fabricante quanto o segmento de buffet dependem um do outro. Entretanto, alguns 
buffets manifestaram que, por existirem poucos fornecedores de confiança no 
mercado, se sujeitam a algumas exigências destes fornecedores a fim de não 
prejudicar o relacionamento entre eles. Pode-se perceber, também,  que existem 
fortes vínculos dos buffets com alguns fornecedores cujo negócio acompanhou o 
surgimento e crescimento dos buffets. Com o decorrer do tempo, criaram-se laços 
de amizade, o que induz a informalidade no relacionamento entre o buffet e tais 
fornecedores de brinquedos. 

Durante as entrevistas constatou-se, por parte dos fabricantes, uma distinção 

entre os buffets antigos, os precursores do segmento, e os buffets mais novos, abertos 

recentemente ou em montagem, associada à postura em relação às transações e 

formalidades contratuais. Os comentários sugerem reticência dos buffets mais 

antigos em relação ao cumprimento das exigências dos fabricantes. Salientam, ainda, 

que a informalidade nas transações são comuns no mercado. Os fabricantes 

manifestaram a necessidade que eles sentem de algumas formalidades contratuais, 

pois acham um risco trabalhar com contratos informais devido ao valor dos 

investimentos. Tal fato gera desconforto com alguns clientes que se sentem 

preteridos, levando isso para o lado pessoal. Mas os fabricantes entrevistados 

sinalizaram que não fazem distinção entre os clientes, ou seja, entre buffets de 

grande ou pequeno porte. Todos são clientes desde que honrem seus compromissos e 

respeitem as normas da empresa.  

Por sua vez, alguns gestores de buffets entrevistados fazem comentaram 
que os contratos formais com os fabricantes de brinquedo existem, mas como o 
próprio nome diz, são mera formalidade e não são respeitados por muitos 
fornecedores. Quem mantém contato direto com o fabricante e faz as negociações 
é o próprio dono do buffet. Essa é uma transação considerada de alta importância 



105 
 

devido ao investimento que envolve e não costuma ser delegada para um 
funcionário. Os buffets ainda conservam uma estrutura de empresa familiar, 
informalidade nas transações com fornecedores e aqueles que possuem mais de 
uma unidade dificilmente possuem uma estrutura de administração unificada.  

De acordo com os fabricantes entrevistados o que dá credibilidade para um 

fabricante no segmento de buffets infantis é a boa reputação da empresa, que se 

constrói pelo bom atendimento no pré e pós-venda, qualidade do equipamento, 

pontualidade de entrega e a manutenção. Além disso, os fabricantes apontaram a 

introdução de novos brinquedos e o comprometimento com a empresa e o cliente 

como fatores para um fabricante se manter no mercado. Por outro lado, os gestores 

de buffet entrevistados afirmaram existir categorias de brinquedos em relação ao 

preço, qualidade e design. Eles ainda sugerem que existem vários fabricantes no 

mercado, mas poucos com boa reputação. Para os buffets, o principal aspecto para 

um fabricante se manter no mercado,  citado por todos entrevistados, é a presteza na 

manutenção dos equipamentos.  

Pode-se perceber que há uma diferença de percepção da relação entre os elos 

analisados da cadeia. Eles trabalhariam num sistema de confiança, porque isso os  

permitiria ter mais flexibilidade para negociarem entre si, mas as pressões de cada 

parte, mais propriamente do fabricante, que é, em termos relativos, mais poderoso 

que seu cliente.  

Parece que existe alguma confiança entre os dois elos da cadeia estudada. No 

entanto, fica evidente que o fabricante não faz muitos esforços para solucionar os 

problemas que surgem na relação, indicando que uma dos comportamentos 

cooperativos não é adequadamente trabalho entre as partes. Além disso, o elo mais 

forte da cadeia (fabricante de brinquedos) parece não restringir o uso de seu poder 

em prol da relação que se estabelece. O terceiro comportamento cooperativo também 

parece não se manifestar, em razão da constatação de que eles não planejam suas 

atividades em conjunto e não tentam atender às demandas da outra parte, impondo 

condições que o beneficie em detrimento da outra parte. O contrato formal que não é 

respeitado quando não é conveniente é outra evidência de oportunismo e baixa 

reciprocidade. Portanto, não existe cooperação evidente entre as partes, apesar do 

discurso e a confiança existe quando é conveniente.   
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5.2 Análise dos dados quantitativos 

Esta seção apresenta os resultados da análise dos dados coletados via questionário 

aplicado aos gestores dos buffets. Ela está dividida em seções, sendo que cada qual 

corresponde a uma fase da análise realizada. As análises são apresentadas na seguinte 

ordem: outliers; descritiva; alfa de Cronbach; regressão múltipla;  análise fatorial 

confirmatória e ajuste do modelo estrutural.  

5.2.1 Análise de outliers 

Para avaliar a existência de outliers foi calculada uma regressão linear 

artificialmente, usando uma das variáveis de desempenho como variável dependente 

e as demais as variáveis como independentes. Foram salvas as distâncias de 

Mahalanobis como uma nova variável na base de dados e posteriormente se calculou 

a razão entre a distância calculada para cada respondente e os graus de liberdade 

(27). O resultado foi comparado com o t-valor para o nível de significância 0,1% 

(3,421) e se constatou que não havia outliers entre os 158 respondentes. Portanto, 

todos os casos foram preservados na amostra para análises subsequentes. 

Vale ressaltar que não foram realizadas análises para a detecção de outliers 

para cada variável individual em razão de se tratar de dados oriundos da aplicação de 

uma escala de respostas de cinco pontos e se entendeu que não tem sentido tal 

análise. 

    

5.2.2 Variáveis e estatística descritiva 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva da amostra de 158 observações 

(questionários aplicados) no que diz respeito às questões dos blocos I até VI. Para 

melhor entendimento das variáveis presentes na tabela 1, a tabela 2 apresenta a 

relação entre cada variável e a pergunta do questionário à qual a mesma está 

relacionada. As variáveis CONF_ORG_1, CONF_ORG_2, CONF_ORG_3, 

CONF_ORG_4 e CONF_ORG_5 referem-se às afirmações de 1 até 5 no bloco I, 

respectivamente (ver tabela 2 e reprodução do questionário no Apêndice A). O bloco 

I é formado por afirmações relativas à confiança interorganizacional entre buffet e 

fornecedor. As variáveis CONF_PES_1, CONF_PES_2, CONF_PES_3, 

CONF_PES_4 e CONF_PES_5 referem-se às afirmações de 6 até 10 no bloco II, 

respectivamente. O bloco II é formado por afirmações relativas à confiança 
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interpessoal entre o buffet e a pessoa de contato do fornecedor. Já as variáveis 

COOP_FLEX_1, COOP_FLEX_2, COOP_FLEX_3 e COOP_FLEX_4 referem-se às 

afirmações de 11 até 14 no bloco III, respectivamente. O bloco III é formado por 

afirmações que dizem respeito à existência de flexibilidade nas negociações entre 

buffet e fornecedor. No que diz respeito às variáveis COOP_SOLU_1, 

COOP_SOLU_2, COOP_SOLU_3 e COOP_SOLU_4, as mesmas referem-se às 

afirmações de 15 até 18 no bloco IV, respectivamente. O bloco IV é composto por 

perguntas relativas à prática de resolução conjunta de problemas. 

As variáveis COOP_PODER_1, COOP_PODER_2 e COOP_PODER_3 

referem-se às afirmações de 19 até 21 no bloco V, respectivamente. O bloco V é 

formado por afirmações relativas ao uso de poder na relação entre buffet e 

fornecedor. As variáveis DES_PRECO, DES_QUALI, DES_PORTFOLIO, 

DES_NOVOS_PRO, DES_PONTUAL, DES_LEADTIME e DES_RESPOSTA 

relacionam-se com as afirmações de 22 até 28 no bloco VI, respectivamente. O bloco 

VI é constituído por variáveis medidoras do desempenho operacional apresentado 

pelo fornecedor do buffet. As últimas variáveis presentes na tabela 1 envolvem 

características específicas de um buffet. A variável UNIDADES mede o número de 

unidades que o buffet possui. O tamanho de cada unidade é representado por 

TAMANHO. O tempo em que o buffet está no mercado é medido por 

TEMPO_BUFFET. A variável TEMPO_GESTOR representa o tempo em que o atual 

gestor vem administrando o buffet. 
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Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis do estudo 
Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

Desvio Número de
Variável Mínimo Máximo Média padrão observações

  CONF_ORG_1 1 5 4,4367 0,9672 158

  CONF_ORG_2 1 5 3,2722 1,7289 158

  CONF_ORG_3 1 5 3,9367 1,5667 158

  CONF_ORG_4 1 5 1,7911 1,3405 158

  CONF_ORG_5 1 5 4,5063 1,0811 158

  CONF_PES_1 1 5 4,6076 0,8875 158

  CONF_PES_2 1 5 4,1772 1,1919 158

  CONF_PES_3 1 5 4,4810 1,0985 158

  CONF_PES_4 1 5 3,0000 1,5058 158

  CONF_PES_5 1 5 3,9873 1,3823 158

  COOP_FLEX_1 1 5 4,1139 1,2718 158

  COOP_FLEX_2 1 5 3,7025 1,3708 158

  COOP_FLEX_3 1 5 3,6709 1,3612 158

  COOP_FLEX_4 1 5 3,7848 1,3976 158
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Tabela 1: Estatística descritiva das variáveis do estudo (continuação) 

Desvio Número de
Variável Mínimo Máximo Média padrão observações

  COOP_SOLU_1 1 5 4,2911 1,1800 158

  COOP_SOLU_2 1 5 4,1835 1,2304 158

  COOP_SOLU_3 1 5 3,6266 1,4650 158

  COOP_SOLU_4 1 5 4,2532 1,2616 158

  COOP_PODER_1 1 5 4,0759 1,3092 158

  COOP_PODER_2 1 5 4,3797 1,1151 158

  COOP_PODER_3 1 5 3,9937 1,3283 158

  DES_PRECO 1 5 3,6266 0,7859 158

  DES_QUALI 1 5 4,2658 0,7606 158

  DES_PORTFOLIO 1 5 4,0696 0,7411 158

  DES_NOVOS_PRO 1 5 3,6709 0,8251 158

  DES_PONTUAL 1 5 3,8228 1,1203 158

  DES_LEADTIME 1 5 3,7848 1,0846 158

  DES_RESPOSTA 1 5 3,9367 1,1928 158

  UNIDADES 1 4 1,2468 0,6150 158

  TAMANHO 150 2.200 622,4058 368,3041 138

  TEMPO_BUFFET 0,08 25,00 7,9188 5,7612 154

  TEMPO_GESTOR 0,08 25,00 5,4021 4,9558 154

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



110 
 

Tabela 2: Variáveis e perguntas do questionário relacionadas com as mesmas 
Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 
 

Variável Pergunta relacionada à variável

  CONF_ORG_1 1. O Fornecedor X sempre foi justo em sua negociação conosco.

  CONF_ORG_2 2. O Fornecedor X é capaz de aproveitar oportunidades que surgem para lucrar às nossas custas.

  CONF_ORG_3 3. Com base em experiências passadas, não podemos ter total segurança de que o Fornecedor X

    vai manter as promessas feitas a nós.

  CONF_ORG_4 4. Hesitamos em negociar com o Fornecedor X quando as especificações são vagas.

  CONF_ORG_5 5. O Fornecedor X é confiável.

  CONF_PES_1 6. Minha pessoa de contato sempre foi justa nas negociações comigo.

  CONF_PES_2 7. Sempre posso contar que minha pessoa de contato vai agir conforme minhas expectativas.

  CONF_PES_3 8. Minha pessoa de contato é confiável.

  CONF_PES_4 9. Eu acredito que minha pessoa de contato defenda meus interesses, mesmo quando isso lhe custa muito.

  CONF_PES_5 10. Eu me sentiria traído se o desempenho de minha pessoa de contato ficasse abaixo de minhas expectativas.

  COOP_FLEX_1 11. A flexibilidade para negociação de preços é uma característica das nossas relações.

  COOP_FLEX_2 12. Existe ampla abertura para renegociar condições já estabelecidas.

  COOP_FLEX_3 13. Sempre que uma situação inesperada surge, acordos já firmados são facilmente revistos.

  COOP_FLEX_4 14. Ambos os lados estão sempre dispostos a mudar seus processos para se acomodar às

      necessidades do outro.
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Tabela 2: Variáveis e perguntas do questionário relacionadas com as mesmas 
(continuação) 

Variável Pergunta relacionada à variável

  COOP_SOLU_1 15. A responsabilidade por encontrar soluções, em qualquer situação, sempre é de ambos os lados.

  COOP_SOLU_2 16. Problemas no relacionamento são sempre tratados como responsabilidade conjunta.

  COOP_SOLU_3 17. Neste relacionamento, ambos os lados não se importam de fazer ou dever favores um ao outro.

  COOP_SOLU_4 18. A garantia de que ambos os lados tenham benefícios é vista como responsabilidade conjunta em
      todas as situações.

  COOP_PODER_1 19. Informações privilegiadas nunca são utilizadas em prejuízo do outro.

  COOP_PODER_2 20. Nenhum dos lados faz exigências que possam ser prejudiciais ao outro lado.

  COOP_PODER_3 21. O lado com maior poder de barganha não impõe suas condições unilateralmente.

  DES_PRECO 22. Preço competitivo

  DES_QUALI 23. Qualidade do produto

  DES_PORTFOLIO 24. Portfólio de produtos

  DES_NOVOS_PRO 25. Número de novos produtos lançados por ano

  DES_PONTUAL 26. Pontualidade de entrega

  DES_LEADTIME 27. Tempo entre a colocação do pedido e a entrega

  DES_RESPOSTA 28. Tempo de resposta a solicitações de serviço, perguntas e dúvidas

  UNIDADES  Número de unidades que o Buffet possui:

  TAMANHO  Tamanho de cada unidade em metros quadrados:

  TEMPO_BUFFET  Há quanto tempo o buffet está no mercado (ou ano de inauguração)?

  TEMPO_GESTOR  Há quanto tempo o buffet está sob sua gestão?

 

Pode ser observado na tabela 1 que a maioria das variáveis (começando por 

CONF_ORG_1 e terminando com DES_RESPOSTA) apresentou valor mínimo de 1 e 

máximo de 5. Isso não ocorreu por acaso. Conforme mencionado anteriormente, 

todas as questões pertencentes aos blocos I até VI do questionário seguiram uma 

escala Likert de cinco pontos. Escore 1 na escala correspondia à total discordância do 

respondente com relação à pergunta. O escore 3 correspondia à neutralidade do 
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respondente (não concordava nem discordava). Já o escore 5 significava total 

concordância do respondente com relação à pergunta. Portanto, os resultados da 

estatística descritiva mostram que, para todas as afirmações que envolviam a escala 

Likert, houve tanto respondentes que discordaram totalmente da assertiva como 

aqueles que concordaram totalmente com a mesma. A escala Likert de cinco pontos 

pode ser facilmente visualizada no questionário reproduzido no Apêndice A deste 

estudo. 

Figura 3: Intenção dos buffets de manter o seu principal fornecedor no futuro 
 Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 
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No intuito de complementar a estatística descritiva apresentada na tabela 1 e 

facilitar a interpretação dos resultados, as figuras 3 até 8 mostram os histogramas 

referentes às respostas para cada uma das afirmações dos 158 questionários 

aplicados. Na Figura 3 é mostrado o histograma referente às respostas para a 

pergunta feita no bloco inicial do questionário, ou seja, se o buffet tinha ou não a 

intenção de manter o seu principal fornecedor no futuro. Como principal fornecedor 

foi definido aquele do qual os buffets adquirem mais brinquedos para suas 

instalações. A grande maioria dos buffets (140 do total de 158 entrevistados) 

respondeu positivamente. O Apêndice D deste estudo mostra as tabelas com os 

resultados numéricos correspondentes aos histogramas apresentados da Figura 3 à 

Figura 10. 
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Figura 4: Respostas relativas à confiança interorganizacional entre buffet e 
fornecedor (bloco I) 
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Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

 

A Figura 4 mostra os histogramas com as respostas relativas à confiança 

interorganizacional entre buffet e fornecedor. Combinando-se os histogramas da 

Figura 4 com a estatística descritiva presente na tabela 1 é possível observar que os 

buffets respondentes entendem que o principal fornecedor é justo na negociação, 

tendo a variável CONF_ORG_1 apresentado média de 4,4367 pontos na escala Likert 

e histograma concentrado principalmente na pontuação 5 (“concordo totalmente”) e 

com boa parte das respostas situadas na pontuação 4 (“concordo em parte”). Os 

respondentes retornaram respostas diversas quando lhes foi pedido que avaliassem se 
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o fornecedor é capaz de adotar uma postura oportunista em detrimento do buffet; a 

variável CONF_ORG_2 apresentou média de 3,2722 pontos e histograma disperso, 

com maiores concentrações nas caudas (discordo totalmente da afirmação ou 

concordo totalmente). Com relação aos seus principais fornecedores, de uma forma 

geral os buffets acreditam que os fornecedores cumprirão as promessas feitas; a 

variável CONF_ORG_3 teve média próxima de 4 pontos e forte concentração na 

opção “concordo totalmente”. Os resultados da variável CONF_ORG_4 (média de 

1,7911 pontos) mostram que os respondentes não hesitam em negociar com os 

fornecedores, mesmo quando as especificações do acordo são vagas; isso pode 

sinalizar um certo poder de barganha por parte dos fornecedores, pois o fato de parte 

dos buffets respondentes entenderem que pode haver postura oportunista por parte 

dos fornecedores não impede que os primeiros aceitem especificações vagas nas 

negociações. Quando solicitados a opinar se os seus principais fornecedores são 

confiáveis, os buffets responderam com uma forte concordância; a média da variável 

CONF_ORG_5 foi de praticamente 4 pontos, com a grande maioria das respostas 

concentradas na opção “concordo totalmente”. 

A Figura 5 mostra os histogramas com as respostas relativas à confiança 

interpessoal entre o buffet e a pessoa de contato do fornecedor. Os histogramas da 

Figura 5 e a estatística descritiva da tabela 1 mostram que os buffets concordam que 

a pessoa de contato do fornecedor sempre foi justa nas negociações com os 

primeiros, tendo a variável CONF_PES_1 apresentado média de 4,6076 pontos na 

escala Likert; esse resultado reforça aquele encontrado para a variável 

CONF_ORG_1. Os respondentes concordam também que é possível contar com a 

pessoa de contato do principal fornecedor e que tal pessoa é confiável (as variáveis 

CONF_PES_2 e CONF_PES_3 apresentaram, respectivamente, médias de 4,1772 e 

4,4810). É interessante notar os resultados combinados das variáveis CONF_PES_3 e 

CONF_PES_4. Enquanto os buffets entendem que as pessoas de contato de seus 

fornecedores são indivíduos confiáveis e com quem é possível contar, tal 

comportamento não necessariamente é verdadeiro quando resultar em alto custo para 

a pessoa de contato do fornecedor (a variável CONF_PES_4 apresentou média de 3 

pontos). O resultado de CONF_PES_4 é compreensível; por mais harmoniosa que 

seja a relação entre o buffet e a pessoa de contato do fornecedor, a última não 

arriscará sua reputação e seu emprego para beneficiar uma empresa que, afinal de 

contas, não é aquela a qual está vinculada. Quando tiveram que opinar sobre se um 
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desempenho abaixo da expectativa por parte da pessoa de contato do fornecedor seria 

visto como uma traição, os buffets disseram que sim; isso pode ser indentificado 

claramente na média 3,9873 da variável CONF_PES_5 e no último histograma 

apresentado na Figura 5. 

Figura 5: Respostas relativas à confiança interpessoal entre o buffet e a pessoa de 
contato do fornecedor (bloco II) 
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Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

A Figura 6 mostra os histogramas com as respostas relativas à flexibilidade 

nas negociações entre buffet e principal fornecedor. Os histogramas da Figura 6 

mostram padrões similares de respostas ao questionário, com as opções “concordo 

em parte” (4 pontos) e “concordo totalmente” (5 pontos) representando em torno de 

dois terços do total de repostas. Conforme a tabela 1, as variáveis COOP_FLEX_1, 

COOP_FLEX_2, COOP_FLEX_3 e COOP_FLEX_4 apresentaram médias de 4,1139, 
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3,7025, 3,6709 e 3,7848, respectivamente. Estes resultados sinalizam a existência de 

um bom grau de flexibilidade nas relações entre buffets e fornecedores e permitem 

concluir que as contrapartes estão dispostas a ceder nas situações onde isso se tornar 

necessário. Tal flexibilidade nas relações entre buffets e fornecedores é fruto, em 

parte, da confiança mútua que aparentemente existe entre as contrapartes, conforme 

os resultados das variáveis mostrados anteriormente. 

Figura 6: Respostas relativas à existência de flexibilidade nas negociações entre 
buffet e fornecedor (bloco III) 
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Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

 

Os histogramas da Figura 7 mostram as respostas dos buffets com relação à 

prática de resolução conjunta de problemas entre buffet e fornecedor. Segundo os 

respondentes, a responsabilidade por encontrar soluções para problemas de 

relacionamento entre buffet e fornecedor é de ambas as partes (média de 4,2911 

pontos para a variável COOP_SOLU_1). A maioria dos buffets concorda também 

com a afirmação de que problemas no relacionamento são sempre tratados como 

responsabilidade conjunta (média de 4,1835 pontos para a variável COOP_SOLU_2). 

Quando questionados sobre se as contrapartes (buffet e fornecedor) não se importam 

de fazer ou dever favores uma à outra (variável COOP_SOLU_3), as respostas 

ficaram um pouco mais distribuídas no histograma mas, ainda assim, houve forte 
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concentração na posição de concordância com a afirmação (4 e 5 pontos na escala 

Likert). A responsabilidade conjunta de garantir que ambas as partes tenham 

benefícios na relação é vista como afirmação verdadeira para a grande maioria dos 

respondentes (média de 4,2532 pontos para a variável COOP_SOLU_4). 

 

Figura 7: Respostas relativas à resolução conjunta de problemas entre buffet e 
fornecedor (bloco IV) 
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Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

 

A Figura 8 mostra os histogramas com as respostas relativas ao uso de poder 

na relação entre buffet e fornecedor. Os histogramas da Figura 8 e a estatística 

descritiva da tabela 1 mostram que, no relacionamento geral dos buffets com seus 

fornecedores, uma parte não faz uso de informações privilegiadas para prejudicar a 

outra parte (média de 4,0759 para a variável COOP_PODER_1). Também são 

evitadas exigências que prejudiquem a contraparte e o uso excessivo do poder de 

barganha (médias de 4,3797 e 3,9937 para as variáveis COOP_PODER_2 e 

COOP_PODER_3, respectivamente). 
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Figura 8: Respostas relativas ao uso de poder na relação entre buffet e fornecedor 
(bloco V) 
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Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

 

A Figura 8 contém os histogramas com as respostas relativas a como os 

buffets avaliam o desempenho operacional de seus fornecedores. Segundo os 

respondentes, os seus fornecedores apresentam um bom desempenho operacional, o 

que pode ser observado nos resultados das várias variáveis envolvidas. No quesito 

preço, a maioria dos respondentes disse que o preço dos fornecedores é bom, 

concedendo pontuação 4 para a variável DES_PRECO, variável essa que apresentou 

média de 3,6266 pontos na escala Likert. Na opinião dos respondentes a qualidade do 

produto oferecido pelos fornecedores é boa ou muito boa (média de 4,2658 para a 

variável DES_QUALI e histograma com forte peso na cauda direita da distribuição).  
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Figura 9: Respostas relativas ao desempenho operacional do fornecedor do buffet 
(bloco VI) 
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Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 
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O portfólio de produtos dos fornecedores também é visto como satisfatório 

(média de 4,0696 para a variável DES_PORTFOLIO). Razoavelmente satisfatório é o 

lançamento anual de novos produtos por parte dos fornecedores (variável 

DES_NOVOS_PRO com média de 3,6709). Segundo os respondentes, os fornecedores 

são geralmente pontuais na entrega dos produtos (média de 3,8228 para a variável 

DES_PONTUAL). Por fim, o tempo entre o pedido por parte dos buffets e a entrega 

do produto por parte dos fornecedores, bem como o tempo de resposta dos 

fornecedores a solicitações feitas pelos buffets, são vistos como bons ou muito bons 

por parte dos respondentes (as variáveis DES_LEADTIME e DES_RESPOSTA 

apresentaram médias de 3,7848 e 3,9367, respectivamente). 

Finalmente, a Figura 10 mostra o número de unidades possuídas pelos buffets 

que responderam o questionário e formaram a amostra deste estudo. A Figura 10 

indica claramente uma realidade do setor de buffets infantis, ou seja, o fato dos 

empresários do ramo possuírem, na grande maioria das vezes, apenas uma unidade de 

seu negócio. 

Figura 10: Número de unidades possuídas pelo buffet 
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Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

 

5.2.3 Modelo e resultados empíricos 

Para o tratamento da amostra obtida a partir dos 158 questionários aplicados, foram 

aplicadas técnicas estatísticas de análise multivariada. Neste estudo foi feito uso de 

escalas múltiplas. Escalas múltiplas representam um método de combinação de 

diversas variáveis que medem o mesmo conceito em uma única variável como 

tentativa de aumentar a confiabilidade da medida. Segundo Hair et al. (1998), 

confiabilidade é uma avaliação do grau de consistência entre múltiplas medidas de 
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uma variável, sendo a consistência interna uma medida de confiabilidade 

frequentemente usada. A consistência interna avalia a consistência entre as variáveis 

de uma escala múltipla, sendo que  os itens ou indicadores individuais da escala 

devem medir o mesmo conceito e serem altamente intercorrelacionados. Uma das 

medidas da consistência interna é a correlação interitens, que deve ser maior que 

0,30. Outra medida é o coeficiente de confiabilidade que avalia a consistência da 

escala inteira, sendo o alfa de Cronbach a medida mais usada. O alfa de Cronbach 

varia de 0 a 1 e deve ser igual a, no mínimo, 0,70 para que seja confirmada a 

existência de consistência. 

O modelo multivariado utilizado neste estudo seguiu a seguinte especificação: 

++++= SOLUCOOPPESCONFORGCONFDESEMPENHO ___ 3210 ββββ  

                                tPODERCOOPFLEXCOOP εββ +++ __ 64      

  

As variáveis do modelo acima foram geradas a partir do método de escalas 

múltiplas explicado anteriormente. A variável dependente DESEMPENHO foi gerada 

a partir da combinação das variáveis DES_PRECO, DES_QUALI, DES_PORTFOLIO, 

DES_NOVOS_PRO, DES_PONTUAL, DES_LEADTIME e DES_RESPOSTA, 

conforme mostrado na Tabela 3.  
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Tabela 3: Teste de consistência de escalas múltiplas 
Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

Denominação da Variável Variáveis Inseridas Alfa de Correlação
de Escala Múltipla na Escala Múltipla Cronbach Inter-Itens

  CONF_ORG         CONF_ORG_1 0,6441 0,2657
        CONF_ORG_2
        CONF_ORG_3
        CONF_ORG_4
        CONF_ORG_5

  CONF_ORG         CONF_ORG_1 0,6970 0,3652
        CONF_ORG_2
        CONF_ORG_3
        CONF_ORG_5

  CONF_PES         CONF_PES_1 0,7466 0,3708
        CONF_PES_2
        CONF_PES_3
        CONF_PES_4
        CONF_PES_5

  CONF_PES         CONF_PES_1 0,8330 0,5549
        CONF_PES_2
        CONF_PES_3
        CONF_PES_4

  COOP_FLEX         COOP_FLEX_1 0,7595 0,4412
        COOP_FLEX_2
        COOP_FLEX_3
        COOP_FLEX_4

  COOP_SOLU         COOP_SOLU_1 0,8516 0,5892
        COOP_SOLU_2
        COOP_SOLU_3
        COOP_SOLU_4

  COOP_PODER COOP_PODER_1 0,7372 0,4832
COOP_PODER_2
COOP_PODER_3

DESEMPENHO         DES_PRECO 0,8181 0,3912
        DES_QUALI
        DES_PORTFOLIO
        DES_NOVOS_PRO
        DES_PONTUAL
        DES_LEADTIME
        DES_RESPOSTA

 

É importante notar a consistência apresentada pelas variáveis incluídas na 

escala múltipla. O alfa de Cronbach do conjunto de variáveis que compôs a variável 

endógena DESEMPENHO foi de 0,8181 (acima dos 0,70 exigidos) e a correlação 

interitens mostrou-se igual a 0,3912 (superior a 0,30). As variáveis independentes 

utilizadas na regressão linear multivariada (CONF_ORG, CONF_PES, COOP_SOLU, 

COOP_FLEX e COOP_PODER) também foram construídas pelo método de escalas 
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múltiplas. As variáveis combinadas para gerar cada uma das variáveis exógenas do 

modelo multivariado são apresentadas na Tabela 3.  

Note que, na Tabela 3, as linhas das variáveis incluídas no modelo estão 

sombreadas. Portanto, apesar das variáveis CONF_ORG e CONF_PES aparecerem 

duas vezes na tabela, apenas as combinações de variáveis que mostraram maior 

consistência interna (valores mais altos para o alfa de Cronbach e a correlação 

interitens) foram incluídas na regressão multivariada. Todos os alfas e correlações 

inter-items apresentados na tabela 3 satisfazem os requisitos de consistência interna 

(alfas de Cronbach maiores que 0,70 e correlações inter-itens maiores que 0,30). 

A Tabela 4 mostra os resultados obtidos para a regressão multivariada 

apresentada anteriormente (denominada modelo amplo) e uma segunda regressão 

mais parcimoniosa (modelo reduzido). No modelo amplo, tanto a constante como as 

variáveis independentes CONF_ORG, CONF_PES e COOP_SOLU estão associadas a 

parâmetros significantes ao nível de 1% (99% de confiança). É possível observar na 

tabela que os p-valores (entre colchetes) desses parâmetros são, na verdade, 

inferiores a 1%. O parâmetro do termo constante (β0) apresentou p-valor próximo de 

0%, assim como o parâmetro β2, associado à variável CONF_PES. Já o p-valor 

associado ao parâmetro β1 da variável CONF_ORG foi de 0,5%, enquanto que o p-

valor do parâmetro β3 de COOP_SOLU foi de 0,2%. 
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Tabela 4: Regressões multivaridas – modelos amplo e reduzido 
Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

Variáveis Modelo Modelo
explicativas Amplo Reduzido

constante 1,6803 * 1,6907 *

(8,58) (9,02)
[0,000] [0,000]

  CONF_ORG 0,1567 * 0,1680 *

(2,84) (3,08)
[0,005] [0,002]

  CONF_PES 0,2264 * 0,2032 *

(3,76) (3,62)
[0,000] [0,000]

  COOP_SOLU 0,1792 * 0,1680 *

(3,18) (3,20)
[0,002] [0,002]

  COOP_FLEX -0,0907
(-1,82)
[0,071]

  COOP_PODER 0,0632
(1,30)

[0,197]
        R2 0,5029 0,4867
        R2 ajustado 0,4865 0,4767
        Estatística F 30,750 48,680
        Prob (Estatística F) 0,000 0,000
        No. de observações 158 158
       * = nível de significância de 1%  

 

Estes resultados significantes ao nível de 1% indicam uma forte relação entre 

o desempenho dos principais fornecedores dos buffets e os aspectos de confiança 

interorganizacional e interpessoal (representados pelas variáveis CONF_ORG e 

CONF_PES, respectivamente). Quanto maior a relação de confiança percebida pelos 

gestores de buffets em relação aos fornecedores, melhor a avaliação que eles fazem 

do desempenho desses fornecedores. Com isso é possível inferir que, ao manterem 

uma relação de confiança mútua com os fornecedores, os buffets terminam por serem 

mais bem atendidos por esses fornecedores. Além da importância do aspecto 

confiança para o bom desempenho dos fornecedores, a significância apresentada pela 

variável COOP_SOLU sinaliza que a cooperação das contrapartes para a resolução 

conjunta de problemas também é vital para o bom desempenho dos fornecedores 

percebido pelos buffets. 
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Ainda no modelo amplo, o parâmetro associado à variável COOP_FLEX 

mostrou-se significante apenas ao nível de 10% (p-valor de 7,1%), o que do ponto de 

vista estatístico não é suficiente para realizar conclusões mais robustas. Contudo, não 

deixa de ser interessante observar que o parâmetro associado à COOP_FLEX 

apresentou sinal negativo, evidenciando uma relação inversa entre a flexibilidade  

nas negociações entre buffets e fornecedores e a avaliação do desempenho dos 

últimos por parte dos buffets. Uma razão para essa relação inversa pode ser que os 

buffets, ao aceitarem a flexibilização nos termos da negociação com os fornecedores, 

podem possibilitar que os últimos usem seu poder de barganha e adotem uma postura 

oportunista com relação aos primeiros, conforme discutido anteriormente quando dos 

resultados da estatística descritiva da variável CONF_ORG_2.  

A variável COOP_PODER não apresentou resultados significantes no modelo 

amplo (p-valor de apenas 19,7%). Tal resultado indica que não parece existir relação 

entre uso excessivo de poder na relação entre buffet e fornecedor e a avaliação do 

desempenho do fornecedor. Talvez a razão para isso esteja exatamente no fato dos 

buffets entenderem que, de forma geral, a harmonia na relação desses com seus 

fornecedorers seja suficientemente boa para evitar o abuso de poder de qualquer uma 

das partes na relação (ver histogramas das variáveis COOP_PODER_1, 

COOP_PODER_2 e COOP_PODER_3).  

O coeficiente de determinação (R2) do modelo amplo foi de 50,29% e o R2 

ajustado modelo foi de 48,65%. Estes resultados, associados ao grau de significância 

das variáveis exógenas CONF_ORG, CONF_PES e COOP_SOLU, mostram a 

robustez da regressão. Entretanto, o fato do modelo amplo apresentar variáveis não 

significantes exige que se busque fazer ajustes na regressão. Para tanto, foram 

retiradas as variáveis COOP_FLEX e COOP_PODER e gerado um modelo reduzido 

(parcimonioso). A partir dos resultados da tabela 4 é possível notar que a retirada das 

variáveis sem significância estatística não comprometeu os resultados do modelo. O 

R2 ajustado (mais relevante que o R2 em contextos de regressões multivariadas) 

experimentou uma queda de apenas um ponto percentual (passou de 48,67% no 

modelo amplo para 47,67% no modelo reduzido).  Mais importante do que a variação 

no R2 ajustado, contudo, foi o fato dos parâmetros das variáveis significantes terem 

mantido seus p-valores reduzidos e a magnitude dos valores numéricos desses 

parâmetros não ter sofrido grandes alterações. No caso de CONF_ORG o p-valor 

melhorou ainda mais (caindo de 0,5% para 0,2%), assim como a estatística F da 
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regressão sofreu um incrremento, passando de 30,75 (modelo amplo) para 48,68 

(modelo reduzido) e confirmando a robustez do modelo estatístico adotado no estudo. 
 

 

5.2.4 Modelo de equações estruturais 

Essa etapa da análise utiliza os dados coletados com o levantamento para testar o 

modelo de pesquisa proposto. Para alcançar esse objetivo, foi utilizada a técnica 

estatística de modelos de equações estruturais; uma técnica adequada por permitir a 

estimação de múltiplas equações simultaneamente sem o risco de erros devido a 

interações entre variáveis (HOYLE; SMITH, 1994). Seguindo o procedimento de 

duas etapas proposto por Anderson e Gerbing (1988), a qualidade do modelo de 

mensuração foi avaliada inicialmente por meio de uma análise fatorial confirmatória 

e, em seguida, o modelo estrutural foi usado para testar as relações entre os 

construtos. As análises dessa etapa foram realizadas com o auxílio do software 

AMOS versão 7.  Uma etapa importante dessa técnica estatística é a avaliação do 

ajuste da análise fatorial confirmatória e do modelo testado. Por isso, diversos 

índices foram utilizados na avaliação do ajuste, conforme orientações de Kline 

(2005).  

A seguir serão apresentados a avaliação do modelo de mensuração e os 

resultados da análise de equações estruturais.  

 

5.2.4.1 Modelo de Mensuração: Validade e Confiabilidade 

A qualidade do modelo de mensuração foi avaliada por meio da técnica de análise 

fatorial confirmatória, com estimação por máxima verossimilhança. Essa técnica 

fornece testes robustos para se testar a validade e a unidimensionalidade de cada um 

dos construtos em análise (COUSINS; LAWSONS; SQUIRE, 2008).  

O ajuste absoluto do modelo foi avaliado por meio do teste qui-quadrado. Esse 

teste mede se as matrizes de variância e covariância das variáveis observadas são 

significantemente diferentes das matrizes de variância e covariância propostas pelo 

modelo. Em um modelo adequado, essas matrizes não são significantemente 

diferentes e, por isso, o valor-p do teste de qui-quadrado deve ser acima de 0,05 

(MUELLER, 1996, p.82). No entanto, o teste de qui-quadrado é influenciado pela 

quantidade de observações e variáveis empregada na análise (HAIR et al., 1998, 
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P.503), assim outros índices foram analisados. Um deles foi o teste da raiz do erro 

quadrático médio de aproximação (RMSEA). Esse índice deve ficar abaixo de 0,08 

para o modelo ser considerado aceitável (LOEHLIN, 2004, p.69) e seu intervalo 

superior não deve ultrapassar 1.  Também foram utilizadas medidas de ajuste 

incremental, que comparam o modelo proposto com um modelo unifatorial e sem 

erro de mensuração. Os índices de Tucker-Lewis (TLI), de ajuste comparativo (CFI) 

e de ajuste incremental (IFI) foram escolhidos por serem os índices mais adequados 

para amostras menores que 250 casos (SHAH; GOLDSTEIN, 2006). 

Inicialmente, verificou-se o ajuste geral do modelo, que se mostrou adequado: 

χ2 (215)= 378,1 (p<0,001); RMSEA= 0,070, IC Superior RMSEA= 0,081; CFI= 

0,921; TLI= 0,907, IFI= 0,922. Apesar do teste de qui-quadrado ter rejeitado a 

semelhança entre as matrizes real e a prevista, todos os outros índices ficaram de 

acordo com os limites aceitáveis.   

Em seguida, avaliou-se a variância extraída pelos seis construtos em análise e 

as cargas fatoriais padronizadas entre eles e seus respectivos indicadores. De acordo 

com Shook et al. (2004), elevadas cargas fatoriais significantes e variância extraída 

acima de 50% indicam a existência de validade convergente. Todas as cargas 

fatoriais foram maiores que 0,4 e significantemente (p<0,001) diferentes de zero. A 

variância extraída, medida que capta o percentual da variabilidade dos dados 

capturada pelo construto, foi maior que 50% para quatro dos seis construtos em 

análise (ver Tabela 5): confiança organizacional, desempenho, confiança pessoal e 

resolução conjunta de problemas. Os construtos restrição ao uso de poder e 

flexibilidade na negociação apresentaram variância extraída de 48% e 46%, 

respectivamente. No entanto,  por apresentaram cargas significantes e embasamento 

teórico, foram mantidos na análise.  Além disso, todos os construtos apresentaram 

confiabilidade composta acima de 0,7 demonstrando a consistência interna das 

medidas de cada construto (HAIR et al., 1998, p. 489). 
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Tabela 5 – Variância extraída, confiabilidade composta e SIC`s  
Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 

Construto C. C V.E. Flexíbi- 
lidade 

Desem- 
penho 

Confiança 
interpessoal Resolução 

Confinça 
interorganiz.

Flexibilidade na negociação 0,77 0,46           
Desempenho organizacional 0,86 0,56 0,16         
Confiança interpessoal 0,84 0,58 0,49 0,44       
Resolução conjunta de 
problemas 0,86 0,62 0,52 0,39 0,59     
Confiança interorganizacional 0,77 0,54 0,35 0,58 0,79 0,66   
Restrição ao uso de poder 0,73 0,48 0,36 0,4 0,45 0,51 0,58 

 

A validade discriminante foi avaliada inicialmente por meio das squared 

interconstruct correlations (SIC), que medem a variância que os construtos 

compartilham entre si. Se a variância compartilhada entre dois construtos for muito 

alta, é possível que se trate de um único construto. Fornell e Larkin (1981) sugerem a 

existência de validade discriminante quando as variâncias compartilhadas não 

excedem as variâncias extraídas por cada construto.  

A Tabela 5 mostra que o construto confiança interorganizacional apresentou 

validade discriminante apenas com relação ao construto flexibilidade na negociação. 

Mostra também que o construto resolução conjunta de problemas também só 

apresentou validade divergente com o construto desempenho. Outra indicação de 

validade discriminante pode ser obtida pela análise da matriz de correlações dos 

construtos e testes de qui-quadrado para modelos alternativos.  

 

Tabela 6 – Correlações entre os construtos 
Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa  

 Confiança 
interorganiz. 

Confiança 
interpes. 

Flexibilidade  
na 

negociação 

Restrição ao 
uso de poder 

Resolução 
conjunta de 
problemas 

Confiança 
interpessoal 0,874 (***)     

Flexibilidade na 
negociação 0,589 (***) 0,707 (***)    

Restrição ao uso de 
poder 0,763 (***) 0,673 (***) 0,597 (***)   

Resolução conjunta 
de problemas 0,816 (***) 0,771 (***) 0,719 (***) 0,712 (***)  

Desempenho 
organizacional 0,760 (***) 0,665 (***) 0,406 (**) 0,629 (***) 0,625 (***) 

Todas as correlações são estatisticamente significantes ao nível de 0,1% (p<0,001), 
exceto a relação entre desempenho organizacional e Flexibilidade na negociação, que 
apresentou significância ao nível de 1% (p<0,01). 
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A matriz de correlações está apresentada na Tabela 6. Correlações elevadas são 

ameaças à validade discriminante.  O construto confiança interorganizacional 

apresentou as correlações mais elevadas com outros construtos. Sendo os casos mais 

críticos a correlação de 0,874 com o construto confiança interpessoal e de 0,816 com 

o construto resolução conjunta de problemas. 

Testou-se então o modelo alternativo com um construto integrando os itens 

originalmente associados aos construtos confiança interorganizacional e confiança 

interpessoal. Este modelo apresentou um valor de qui-quadrado de 412,3 com 220 

graus de liberdade. Os modelos podem ser considerados aninhados, assim o teste da 

diferença do qui-quadrado pode ser feito. A diferença de 34,1 para cinco graus de 

liberdade é estatisticamente significativa (p<0,001) indicando que os modelos são 

diferentes e confirmando a validade discriminante entre os construtos. 

Um segundo teste de diferença de qui-quadrados ainda foi feito para o modelo 

como um todo. O ajuste do modelo de seis dimensões foi comparado com o de um 

modelo unidimensional, no qual todas as variáveis pertenciam a um único construto. 

Esse teste calcula a diferença entre os qui-quadrados dos modelos e avalia se essa 

diferença é significante para a diferença de graus de liberdade. Caso a diferença se 

mostre significante, o modelo com menor qui-quadrado é o mais adequado. O modelo 

unidimensional apresentou χ2 = 821,3 (gl = 231), enquanto o de seis dimensões 

apresentou χ2 = 378,1 (gl = 215). A diferença de qui-quadrado foi significante 

(p<0,001), comprovando a validade discriminante do modelo proposto com seis 

construtos.   

De forma geral, os resultados da análise fatorial confirmatória mostraram bom 

nível de ajuste do modelo de medição, validade convergente e discriminante e 

confiabilidade das medidas. Com isso, deu-se continuidade a segunda etapa da 

análise: o modelo de equações estruturais. 

 

5.2.4.2 Teste do Modelo Proposto 

O modelo testado, apresentado na Figura 11, apresentou bom nível de ajuste, apesar 

do teste de qui-quadrado ter rejeitado novamente a semelhança entre as matrizes: χ2 

(223)= 417, p=0,00; RMSEA= 0,074, IC Superior RMSEA= 0,085; CFI= 0,91; TFI= 

0,89, IFI= 0,91.  
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A confiança interpessoal apresentou grande influência na confiança 

interorganizacional (beta=0,903, p<0,001), sendo responsável por explicar 81% da 

variância desse construto. Poder-se-ia avaliar se os dois não são um único construto, 

em especial considerando-se os resultados da pesquisa qualitativa, que apontaram 

esta possibilidade, em razão, especialmente, do tamanho das empresas que compõem 

o setor. Estas empresas, são pequenas empresas, com estrutura familiar, sendo o 

proprietário assume o papel da pessoa de contato com os fornecedores. Desta 

maneira, a confiança dos indivíduos é a própria confiança interorganizacional. No 

entanto, o teste anterior mostra que há discriminância entre os construtos e o modelo 

tem melhor ajuste com seis construtos. Este é um tema a ser explorado em futuras 

pesquisas. 

Confiança
Organizacional

Confiança
pessoal

Solução conjunta
de problemas

Desempenho
organizacional

Flexibilidade
na solução

Restrição ao
uso de poder

 
 
Figura 11 – Resultados padronizados para o modelo estrutural 
Fonte: A autora com base nos dados da pesquisa 
Nota:  * p<0,025 
 ** p< 0,001 
 NS – não significante 
 

0,903** 

0,741** 

0,872** 

-0,073 NS 

0,522** 

0,357* 

0,832** 
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A confiança interorganizacional, por sua vez, apresentou alta influência nos 

construtos restrição ao uso de poder (beta= 0,832, p<0,001), resolução conjunta de 

problemas (beta= 0,872, p<0,001) e flexibilidade na negociação (beta= 0,741, 

p<0,001), explicando mais do 50% da variância de cada um desses construtos.  Este 

resultado indica que a confiança interorganizacional e indiretamente a confiança 

interpessoal explicam a cooperação entre as empresas da cadeia de fornecimento 

estudada pela visão dos donos do buffets.  

Já as relações com o construto desempenho são menos intensas. Não foi 

encontrada relação significante entre as variáveis flexibilidade na negociação e o 

desempenho (beta= -0,073, p=0,22).  As variáveis restrição ao uso de poder e 

resolução conjunta de problemas tiveram relações significantes, mas os valores-p 

foram maiores que os das primeiras relações citadas, como pode ser visto na Tabela 

7. É possível afirmar que restrição ao uso de poder (beta= 0,522, p<0,010) e 

resolução conjunta de problemas (beta= 0,357, p<0,050) apresentam impacto positivo 

no desempenho da empresa, no entanto sua contribuição é moderada, pois juntos eles 

explicam cerca de 40% da variância do desempenho. 

 

Tabela 7 – Estimadores do SEM; Razões Críticas e p-valor 
Fonte: A autora 

Construtos Beta 
Beta 

Padronizado C.R. P 
Confiança interpessoal → Confiança 
interorganizacional 1,088 0,903 6,234 *** 
Confiança interorganizacional → Flexibilidade na 
negociação 0,494 0,711 5,291 *** 
Confiança interorganizacional → Restrição ao uso de 
poder 0,76 0,832 7,119 *** 
Confiança interorganizacional → Resolução conj. de 
problemas 0,928 0,872 9,734 *** 
Flexibilidade na negociação → Desempenho -0,073 -0,133 -1,233 0,217 
Restrição ao uso de poder → Desempenho 0,219 0,522 3,019 0,003 
Resolução conjunta de probl → Desempenho 0,128 0,357 2,533 0,011 

 
 

Estes resultados permitem afirmar que a há evidências para se aceitar hipótese 

1 da pesquisa, ou seja, há uma relação positiva entre confiança interpessoal e 

confiança interorganizacional. O mesmo pode ser afirmado sobre as hipóteses 2, 3 e 

4 que previam associações positivas entre confiança interorganizacional e 
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flexibilidade na negociação entre parceiros de negócios, resolução conjunta de 

problemas e restrição ao uso de poder, respectivamente. 

Por outro lado, as evidências, portanto, não corroboram a hipótese 5 da 

pesquisa que previa uma associação positiva entre flexibilidade na negociação entre 

parceiros de negócio e o desempenho do fornecedor, mas se pode aceitar as hipóteses 

6 e 7, que propõem uma relação positiva entre desempenho organizacional e 

resolução conjunta de problemas entre parceiros de negócio e restrição ao uso do 

poder entre parceiros de negócio, respectivamente. 

Com base nos resultados encontrados, a próxima capítulo faz uma discussão 

desses resultados à luz da teoria.  
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este estudo teve o objetivo de analisar a relação entre confiança e desempenho em 

relacionamentos interorganizacionais e a interveniência da cooperação neste 

relacionamento.  No contexto de negócios, a confiança vem exercendo um importante 

papel ao facilitar relações contratuais entre parceiros de negócios. Neste sentido, este 

trabalho abordou o relacionamento cliente-fornecedor, usando como dados 

informações extraídas do setor de buffets infantis pela  aplicação de um questionário. 

Para tanto o estudo foi delineado principamente sobre a perspectiva da governança 

relacional (MACNEIL, 1980, 1981). 

Os resultados obtidos nas duas fases da pesquisa mostram que a confiança 

interpessoal apresentou grande influência na confiança interorganizacional. Esta 

relação é tão intensa que houve um questionamento se os dois são comporiam um 

único construto, em especial considerando-se os resultados da pesquisa qualitativa, 

que apontaram esta possibilidade, em razão, especialmente, do tamanho das empresas 

que compõem o setor. Predomina no setor empresas de pequeno porte com estrutura 

familiar, sendo o proprietário quem assume o papel do agente de contato com os 

fornecedores.  Desta maneira, a confiança dos indivíduos é a própria confiança 

interorganizacional pelo lado do comprador. A pesquisa qualitativa também mostrou 

que os fabricantes de brinquedo, que compuseram a díade foco da pesquisa, também 

apresentam perfil semelhante em termos de tamanho e estrutura de gestão. Desta 

forma, as transações ocorrem entre empresas cujo elo de contato personifica a 

organização. No entanto, a AFC mostrou que o modelo com seis construtos dá ajuste 

melhor e, neste caso, são dois os tipos de confiança, mas com uma elevada 

associação entre eles. Este resultado concorda com Zaheer, McEvily e Perrone 

(1998), que afirmam que a confiança interorganizacional e a confiança interpessoal 

apresentam uma relação positiva. Esta é uma contribuição deste estudo, pois apesar 

das idiossincrasias do setor estudado, que propiciaria evidências para sobrepor 

confiança interpessoal a interorganizacional, os resultados apontaram para a 

manutenção de dois conceitos.  

A mensuração da cooperação por meio dos comportamentos cooperativos 

também teve ajuste adequado e estes mostraram ter influências distintas sobre o 

desempenho.  Não foi testada a possibilidade de a cooperação ser um construto de 

segunda ordem, porque Heide e Miner (1992) apontam que os comportamentos 
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cooperativos são manifestações independentes da cooperação e, portanto, os 

parceiros podem cooperar apresentando apenas um destes comportamentos, mais de 

um ou todos. Além disso, Hashiba (2008) testou a hipótese de Heide e Miner (1992) 

sobre a composição do construto e encontrou evidências para ratificar a idéia.       

As duas fases da pesquisa de campo apontaram para uma relação positiva e 

significativa entre resolução conjunta de problemas e desempenho organizacional. 

Fica evidente pelas falas dos entrevistados que diferentemente da disponibilidade de 

se “contornar o problema de fornecimento de itens como decoração e alimentos”, os 

brinquedos com funcionamento ruim ou a falta deles faz com que os clientes não 

retornem e ainda façam uma campanha negativa contra o buffet. Além disso, os 

gestores dos buffets citam outras situações em que o fabricante parece não se 

importar com os problemas que emergem desta relação, avaliando apenas o seu lado. 

Desta maneira, é quase que lógica a idéia de que sentir “apoiado” pelo fabricante faz 

com que os gestores avaliem seu fornecedor mais favoravelmente.  Esse resultado 

mostra que, quando as partes estão engajadas na solução conjunta de problemas é 

mais fácil encontrar soluções mutuamente satisfatórias, aumentando o sucesso da 

relação cliente-fornecedor, conforme argumentado por Deutsch (1969). 

 Por outro lado, a relação negativa entre restrição ao uso de poder e 

desempenho ilustra bem o sentimento capturado pelas entrevistas. Os gestores dos 

buffets apontam como se sentem pressionados pela demanda “induzida” de novos 

brinquedos, quando têm que seguir a concorrência. Isso pode indicar que os 

fabricantes conseguindo implantar um novo brinquedo em poucos clientes forçam a 

compra para os demais. O primeiro passo pode ocorrer por mecanismos de poder ou 

de compensação que pelo tamanho relativo dos agentes pode ocorrer. Por outro lado, 

os próprios fabricantes entendem que exercem o poder na cadeia em função da 

interdependência “desequilibrada” entre as partes. 

 A flexibilidade na negociação também não apresentou explicação significativa 

para o desempenho, pelo contrário, pois há indicação nas duas fases da pesquisa que 

a relação entre estas variáveis é negativa. Este resultado e a do parágrafo anterior 

confirmam a tendência identificada por Hashiba (2008) para o relacionamento com o 

fornecedor no setor de embalagens. Ser flexível pode significar perder eficiência 

operacional. Uma razão para essa relação inversa pode ser que os buffets, ao 

permitirem flexibilidade  nos termos da negociação com os fornecedores, 

possibilitam aos últimos usar seu poder de barganha e adotar uma postura oportunista 
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na relação aos primeiros. Tal resultado contraria os argumentos de Claro, Claro e 

Omta (2004), para os quais a relação entre confiança e flexibilidade deveria ser 

positiva (direta). Ao mesmo tempo, esse resultado apóia as idéias de Bello e 

Gilliland (1997), Cannon et al. (2000), Zaheer, McEvily e Perrone (1998) e Milgron 

e Roberts (1992). 

Estes resultados indicam que a confiança interorganizacional e indiretamente a 

confiança interpessoal explicam os comportamentos cooperativos entre as empresas 

da cadeia de fornecimento estudada pela visão dos donos do buffets. Por outro lado, 

apenas um os comportamentos cooperativos explica parte da variação do desempenho 

organizacional. 

Como apresentado no capítulo de resultados, as hipóteses 1, 2, 3, e 4 do 

estudo foram aceitas, enquanto que a hipótese 5 foi rejeitada e as 6 e 7 parcialmente 

confirmadas. 

Uma contribuição relevante deste estudo é a confirmação da existência de dois 

níveis de confiança, mesmo em si tratando de empresas de pequeno porte. Isso pode 

sugerir que os gestores devem investir na reputação individual do agente de contato e 

também em comunicação organizacional para sustentar uma reputação corporativa 

que dê lastro à confiança interorganizacional.  

É também relevante o teste dos comportamentos cooperativos, que corrobora a 

idéia de que há várias formas para se cooperar e parece que ao se apresentar um tipo 

de comportamento cooperativo e não outros, ainda de obtém resultados positivos nas 

relações entre empresas. Isso significa que os comportamentos não se anulam 

mutuamente, então os resultados sugerem que, por exemplo, se pode usar o poder e 

ter uma relação desempenhando bem se outros comportamentos cooperativos forem 

acionados. 

A validação das escalas de mensuração dos construtos da pesquisa é relevante 

para se avançar no sentido de ter uma definição e uma operacionalização que 

permitam novos estudos em diferentes setores com peculiaridades, como o estudado, 

ou ainda inseridos em outras redes nomológicas.   

Das entrevistas se depreendeu que a longevidade da relação faz com que a 

confiança entre as partes aumente. Este resultado confirma os achados de Heide e 

Miner (1992). Há maior cumplicidade entre as partes nos relacionamentos de maior 

extensão no tempo.  
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A compilação de dados sobre o setor também é uma contribuição desta tese. 

Ao iniciar o estudo se deparou com uma falta de uma fonte organizada de dados que 

apresentasse o setor e, por isso, se buscou dados que foram organizados e aqui 

apresentados. Entre outros aspectos, identificou-se informalidade e competição por 

preço em regiões mais saturadas pela oferta, uma baixa diferenciação entre os buffets 

também caracteriza a competição. Estes aspectos enfraquecem a posição competitiva 

dos buffets frente aos fabricantes, que são em menor número, maiores em termos 

relativos e com algum tipo de diferenciação em produto e serviço.  

A escolha dos brinquedos se justificou inicialmente pela especificidade do 

bem, a frequência com que são comprados e os valores envolvidos. Estas conjecturas 

se confirmaram nas entrevistas com os gestores de buffet. De fato, parece que estes 

ativos contribuem significativamente para a atratividade do negócio individual e, 

provavelmente para a lucratividade dos buffets. Desta maneira, os resultados também 

podem ajudar os gestores ou proprietários dos fabricantes de brinquedos no sentido 

de entenderem o que pode trazer desempenho superior na relação com seus clientes 

buffets. O mesmo se pode afirmar para os gestores de buffets.  

 

6.1 Limitações dos achados 

Este estudo apresentou  limitações. Uma delas refere-se à amostra na fase 

quantitativa que, devido ao seu tamanho reduzido, não permitiu analisar os dados por 

localidades. O tamanho reduzido da amostra foi decorrente da dificuldade de 

obtenção de acesso para a coleta de dados primários. O fato de a amostra não ser 

probabilística impede que os resultados sejam considerados representativos da 

população.  

 

 

6.2 Sugestões para estudos futuros 

As limitações que este estudo encontrou dão origem a sugestões para estudos futuros. 

À medida que for possível coletar um volume maior de dados primários, haverá a 

possibilidade de ampliar o escopo do trabalho. O segmento de buffet infantil mostra-

se frutífero para futuras pesquisas. É um segmento que carece de estudos e ele é 

muito rico em aspectos que podem ser explorados, tais como, o papel do conflito nos 
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comportamentos cooperativos ou diferenças regionais pela imfluência do nível de 

competição entre buffets e diferenças das expectativas dos clientes finais.  

Neste estudo não foi incluída o comportamento cooperativo troca de informação, 

pois foi um ponto que se mostrou não relevante nas entrevistas. No entanto, em 

estudos futuros esta variável poderá ser incluída, testando-se a relação dela com  

desempenho nas relações introrganizacionais, tendo uma etapa qualitativa para 

identificar quais são as informações que são trocadas entre os buffets e os 

fornecedores.  

Uma segunda sugestão é replicar o presente estudo com outras categorias de 

fornecedores, ou seja, trabalhar com insumos de diferentes graus de especificidade 

E por fim, poder-se-ia controlar os resultados pela variável tempo de existência 

do relacionamento, como fizeram Heide e Miner (1992).  
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APÊNDICE  A – QUESTIONÁRIO  

Assinale a resposta que mais se aproxima da sua percepção.

a. É o fornecedor de quem adquirimos mais brinquedos. (     )
b. É o fornecedor de quem pretendemos adquirir mais brinquedos no futuro. (     )
c. As duas respostas acima. (     )
Informe o nome do fornecedor que você escolheu (opcional):

Não concordo
I) Ao pensar nas negociações do seu BUFFET com o FORNECEDOR X, TOTALMENTE EM PARTE nem discordo EM PARTE TOTALMENTE
   você pode afirmar que (1) (2) (3) (4) (5)
1.   O Fornecedor X sempre foi justo em sua negociação conosco.
2.   O Fornecedor X é capaz de aproveitar oportunidades que surgem para lucrar às nossas custas. 
3.   Com base em experiências passadas, não podemos ter total segurança de que o Fornecedor X vai manter as promessas
      feitas a nós. 
4.   Hesitamos em negociar com o Fornecedor X quando as especificações são vagas. 
5.   O Fornecedor X é confiável.

Não concordo
II) Ao pensar na PESSOA DE CONTATO do Fornecedor X com a qual VOCÊ negocia pessoalmente, TOTALMENTE EM PARTE nem discordo EM PARTE TOTALMENTE
   você pode afirmar que (1) (2) (3) (4) (5)
6.   Minha pessoa de contato sempre foi justa nas negociações comigo.
7.   Sempre posso contar que minha pessoa de contato vai agir conforme minhas expectativas.
8.   Minha pessoa de contato é confiável.
9.   Eu acredito que minha pessoa de contato defenda meus interesses, mesmo quando isso lhe custa muito.
10. Eu me sentiria traído se o desempenho de minha pessoa de contato ficasse abaixo de minhas expectativas.

Não concordo
III) Ao pensar nas negociações do seu BUFFET com o FORNECEDOR X, TOTALMENTE EM PARTE nem discordo EM PARTE TOTALMENTE
   você pode afirmar que (1) (2) (3) (4) (5)
11. A flexibilidade para negociação de preços é uma característica das nossas relações.
12. Existe ampla abertura para renegociar condições já estabelecidas.
13. Sempre que uma situação inesperada surge, acordos já firmados são facilmente revistos.
14. Ambos os lados estão sempre dispostos a mudar seus processos para se acomodar às necessidades do outro.

Não concordo
IV) Pensando no relacionamento que o seu Buffet mantém com o Fornecedor X, indique o quanto você TOTALMENTE EM PARTE nem discordo EM PARTE TOTALMENTE
      concorda com as afirmações abaixo: (1) (2) (3) (4) (5)
15. A responsabilidade por encontrar soluções, em qualquer situação, sempre é de ambos os lados.
16. Problemas no relacionamento são sempre tratados como responsabilidade conjunta.
17. Neste relacionamento, ambos os lados não se importam de fazer ou dever favores um ao outro.
18. A garantia de que ambos os lados tenham benefícios é vista como responsabilidade conjunta em todas as situações.

Não concordo
V) Pensando no relacionamento que o seu Buffet mantém com o Fornecedor X, indique o quanto você TOTALMENTE EM PARTE nem discordo EM PARTE TOTALMENTE
      concorda com as afirmações abaixo: (1) (2) (3) (4) (5)
19. Informações privilegiadas nunca são utilizadas em prejuízo do outro.
20. Nenhum dos lados faz exigências que possam ser prejudiciais ao outro lado.
21. O lado com maior poder de barganha não impõe suas condições unilateralmente.

MUITO RUIM RUIM REGULAR BOM MUITO BOM
(1) (2) (3) (4) (5)

22. Preço competitivo
23. Qualidade do produto
24. Portfólio de produtos
25. Número de novos produtos lançados por ano
26. Pontualidade de entrega
27. Tempo entre a colocação do pedido e a entrega
28. Tempo de resposta a solicitações de serviço, perguntas e dúvidas

Para responder as perguntas abaixo, pense nas empresas que fornecem brinquedos para o seu Buffet e selecione UM fornecedor dentre aqueles de quem o Buffet adquire mais
brinquedos ou pretende adquirir mais brinquedos no futuro ou , ainda, as duas opções. Ao longo das perguntas ele será denominado Fornecedor X.

DISCORDO CONCORDO

DISCORDO

Assinale o critério que você usou para escolher o Fornecedor X para responder as perguntas:

Nome do respondente e função:
Há quanto tempo o buffet está sob sua gestão?

Nome do Buffet: 
Número de unidades que o Buffet possui:
Tamanho de cada unidade em metros quadrados:
Há quanto tempo o buffet está no mercado (ou ano de inauguração)?

CONCORDO

DISCORDO CONCORDO

VI) Classifique o desempenho do Fornecedor X ao cumprir cada uma das seguintes metas:

DISCORDO CONCORDO

DISCORDO CONCORDO
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APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM GESTORES DE BUFFETS 

1) Informações Gerais: 

Há quanto tempo existe a empresa? 

Quais são os principais concorrentes? 

Rivalidade no setor: competição de preços, imitação, resposta ao movimento do 

outro, barreiras a novos entrantes, etc? 

O porte da empresa pode interferir no segmento? Como? 

Você considera que as ações de sua empresa repercutem no segmento? Como? 

(exemplos)  

Consegue identificar ciclos de transformação do segmento? 

Mudanças culturais podem interferir no segmento? Como? 

Perspectivas para o segmento? 

Terceirização de serviços: o que terceiriza e por quê? Pontos positivos e negativos da 

terceirização. 

Fornecedores: identifica categorias entre alimentos, brinquedos, decoração temática, 

atrações e complementos, consegue colocar em ordem de importância para o 

negócio? Quem é o principal e por quê? 

Informalidade no relacionamento e nas negociações com fornecedores: existe? 

Considera uma característica do segmento? Por que você acha que isso ocorre? 

2) Brinquedos: 

Importância do brinquedo para o negócio buffet infantil? 

O que mudou no segmento com o advento de novos brinquedos? 

Pequeno histórico sobre a evolução dos brinquedos no buffet infantil? 
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Qual o primeiro brinquedo que você comprou? Qual o mais caro que você tem hoje? 

Custou quanto? Com o valor deste, daria para comprar quantos do primeiro 

brinquedo que você comprou? 

Vida útil x Atratividade do brinquedo: existe diferença? Você percebe se o ciclo está 

cada vez menor? Conseqüências disso para o segmento e para a empresa. 

Tendência, inovação: quem impõe a necessidade de novos brinquedos? 

Freqüência de aquisição. 

Qual o destino de um brinquedo ultrapassado? 

Categorias de brinquedos: você consegue identificar? 

3) Relacionamento com o fornecedor de brinquedos 

Quem negocia com o fornecedor?  É centralizado em uma pessoa? Para todas as 

unidades? 

Compra de um ou mais fornecedores? 

Problemas, dificuldades enfrentadas com o fornecedor: quais seriam e as principais? 

Negociação: flexibilidade, resolução de problemas, conflitos? 

Como você seleciona o fornecedor? Tem algum preferido? Por que? 

Como estabelece o vínculo com o fornecedor: contratos formais ou informais? 

Riscos e garantias no caso de contratos informais. 

O que dá credibilidade a um fornecedor? 

Venda e pós-venda: o antes e o depois do relacionamento. Você percebe diferença de 

tratamento? 

Você percebe algum tipo de coerção na hora de oferecer um brinquedo, um 

lançamento, por exemplo? 

Quem depende mais de quem, hoje: o buffet do fabricante ou o fabricante do buffet? 

Como um fabricante pode prejudicar o buffet? 
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Como o buffet pode prejudicar o fabricante? 

Qual o brinquedo que não pode faltar? 
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APÊNDICE C- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FABRICANTES DE BRINQUEDOS 

1) Informações Gerais: 

Algum histórico, evolução do mercado. 

A que público se destina? 

Quantos fabricantes existem no Brasil e em São Paulo? 

Quem são os concorrentes para o Brasil e para São Paulo?  

Fornecedor e fabricante é o mesmo ou pode haver fornecedor sem ser fabricante? 

Hoje, quem são os principais clientes da indústria de brinquedos? 

Existe exportação? Para aonde?  

Tecnologia, inovação e tendências de onde vêm? 

Quais brinquedos são fabricados? 

Existem categorias de binquedos? Caso sim, quais são. 

Sobre fabricação: por pedido, tempo de fabricação, preço de brinquedo, 

financiamento, etc. 

O que dá credibilidade a um fabricante de brinquedos? 

Principais dificuldades do mercado. 

Perspectivas para o mercado. 

2) Falando especificamente sobre brinquedos para o segmento de buffets: 

Mercado de brinquedos: qual a repercussão com o crescimento do segmento de buffet 

infantil?  

Quais são os brinquedos mais vendidos?  

Qual o carro-chefe? 

Vida útil de um brinquedo x ciclo de vida de um brinquedo? 

Tendência, inovação: quem impõe, o fabricante ou o cliente do buffet? 
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No caso do segmento de buffet, o que gera credibilidade para o fabricante? 

O que o buffet espera do fabricante? O que o fabricante espera do buffet? 

Quem depende mais de quem, hoje: o buffet do fabricante ou o fabricante do buffet? 

Relacionamento com os buffets: 

Como é a venda e o pós-venda? Quais problemas que podem afetar o desempenho 

operacional do fornecedor? Por exemplo, uma negociação difícil, um conflito, entre o 

fornecedor e o cliente pode atrapalhar o desempenho do fabricante? Se sim, de que 

forma? 

Qual o brinquedo que não pode faltar? 
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APÊNDICE D – RESULTADOS QUANTITATIVOS DA PESQUISA  

 

Tabela B1: Intenção dos buffets de manter o seu principal fornecedor no futuro 

  FORNEC_FUT

Resposta Frequência
NÃO 18
SIM 140

Total 158  

 

Tabelas B2: Respostas relativas à confiança interorganizacional entre buffet e 
fornecedor (bloco I) 

  CONF_ORG_1

Resposta Frequência
1 4
2 8
3 6
4 37
5 103

Total 158    

  CONF_ORG_2

Resposta Frequência
1 43
2 23
3 7
4 18
5 67

Total 158    

  CONF_ORG_3

Resposta Frequência
1 25
2 15
3 3
4 17
5 98

Total 158  

  CONF_ORG_4

Resposta Frequência
1 105
2 21
3 8
4 8
5 16

Total 158    

  CONF_ORG_5

Resposta Frequência
1 10
2 2
3 6
4 20
5 120

Total 158  

 

Tabelas B3: Respostas relativas à confiança interpessoal entre o buffet e a pessoa de 
contato do fornecedor (bloco II) 

  CONF_PES_1

Resposta Frequência
1 3
2 7
3 4
4 21
5 123

Total 158    

  CONF_PES_2

Resposta Frequência
1 12
2 8
3 4
4 50
5 84

Total 158    

  CONF_PES_3

Resposta Frequência
1 9
2 6
3 3
4 22
5 118

Total 158  



157 
 

  CONF_PES_4

Resposta Frequência
1 43
2 19
3 21
4 45
5 30

Total 158    

  CONF_PES_5

Resposta Frequência
1 18
2 10
3 13
4 32
5 85

Total 158  

 

Tabelas B4: Respostas relativas à existência de flexibilidade nas negociações entre 
buffet e fornecedor (bloco III) 

  COOP_FLEX_1

Resposta Frequência
1 16
2 6
3 5
4 48
5 83

Total 158    

  COOP_FLEX_2

Resposta Frequência
1 20
2 11
3 25
4 42
5 60

Total 158    

  COOP_FLEX_3

Resposta Frequência
1 19
2 14
3 24
4 44
5 57

Total 158  

  COOP_FLEX_4

Resposta Frequência
1 19
2 14
3 18
4 38
5 69

Total 158  

 

Tabelas B5: Respostas relativas à resolução conjunta de problemas entre buffet e 
fornecedor (bloco IV) 

  COOP_SOLU_1

Resposta Frequência
1 12
2 5
3 6
4 37
5 98

Total 158    

  COOP_SOLU_2

Resposta Frequência
1 12
2 8
3 11
4 35
5 92

Total 158    

  COOP_SOLU_3

Resposta Frequência
1 27
2 10
3 17
4 45
5 59

Total 158  
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  COOP_SOLU_4

Resposta Frequência
1 14
2 7
3 5
4 31
5 101

Total 158  

 

Tabelas B6: Respostas relativas ao uso excessivo de poder na relação entre buffet e 
fornecedor (bloco V) 

  COOP_PODER_1

Resposta Frequência
1 16
2 6
3 15
4 34
5 87

Total 158    

  COOP_PODER_2

Resposta Frequência
1 9
2 6
3 7
4 30
5 106

Total 158    

  COOP_PODER_3

Resposta Frequência
1 13
2 16
3 13
4 33
5 83

Total 158  

 

Tabelas B7: Respostas relativas ao desempenho operacional do fornecedor do buffet 
(bloco VI) 

  DES_PRECO

Resposta Frequência
1 2
2 11
3 44
4 88
5 13

Total 158    

  DES_QUALI

Resposta Frequência
1 1
2 4
3 12
4 76
5 65

Total 158    

  DES_PORTFOLIO

Resposta Frequência
1 1
2 4
3 20
4 91
5 42

Total 158  

  DES_NOVOS_PRO

Resposta Frequência
1 2
2 10
3 46
4 80
5 20

Total 158    

  DES_PONTUAL

Resposta Frequência
1 9
2 12
3 25
4 64
5 48

Total 158    

  DES_LEADTIME

Resposta Frequência
1 10
2 12
3 17
4 82
5 37

Total 158  
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  DES_RESPOSTA

Resposta Frequência
1 12
2 11
3 12
4 63
5 60

Total 158  

 

Tabela B8: Número de unidades possuídas pelo buffet 

  UNIDADES

Resposta Frequência
1 130
2 21
3 3
4 4

Total 158  
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APÊNDICE E – ASPECTOS QUALITATIVOS OBSERVADOS  

ASPECTOS LEVANTADOS - Coleta de Dados - Buffets 
 
 

Sobre o segmento 

Buffet A empresa existe há quanto tempo? 

H ... a minha história, a história do meu buffet meio que se funde e se mistura 
com a história do surgimento dos buffets infantis em São Paulo. 

... na verdade começou com as festas em domicílio e alguém teve a idéia de 
fazer o seguinte, de: “-Opa! Espera aí. Se a gente tem que levar o serviço, 
por que é que a gente não traz o cliente para fazer o serviço no próprio 
estabelecimento.” 

... a gente tem algumas informações que os buffets surgiram no começo da 
década de 1980... 

... eu acho que o que surgiu no começo dos anos 1980 foi essa prática (de 
serviço) de festa em domicílio, formalmente.  

E na verdade, se formalizou esse serviço, criaram-se em XXX, porque quem 
fazia era: “-Ah! A minha vizinha  faz uns salgadinhos.” As em XXX 
começaram a praticar esse serviço formalmente e a partir daí e eu acredito 
que assim, no finalzinho dos anos 1980, que começou essa idéia do buffet 
acontecer no próprio estabelecimento. 

... eu comecei a montar o buffet no final, no começo de 1994... E quando eu 
abri o buffet não existia um mercado tão forte como é hoje, hoje se estima 
que tenha na capital 600 a 700 buffets infantis. Na minha época, se a gente 
tinha 20, 30 buffets em São Paulo era muito. (inaugurou)Exatamente, em 
1995.  

... não existia essa pulverização de buffets nos bairros, hoje, qualquer bairro 
te oferece um número bastante significativo de buffets, o que acirra a 
concorrência, eu vejo isso como benéfico, não vejo isso de uma forma ruim 
não. Mas, na minha época não, ... eu não tinha concorrência aqui. E alguém 
que quisesse fazer festa nessa região ou ia optar por mim ou teria que mudar 
de região, ou teria que fazer em outra região, porque os arredores aqui não 
ofereciam buffet.  

Por que...eu vejo a concorrência de uma forma muito legal? Eu fiquei 
durante uns seis anos sem concorrência nenhuma aqui, o que me fez 
acomodar ... eu não fiz grandes investimentos, eu não fiz grandes 
modificações, eu não me preocupei em acompanhar certo progresso em 
relação a brinquedos e a serviço também, porque não tinha concorrência.  

...os fabricantes de brinquedos sempre se mobilizaram, reitero, não na 
velocidade como é hoje, hoje é uma coisa absurda, hoje você tem que se 
atualizar semestralmente, não é nem mais anualmente, em relação à 
estrutura, em relação a serviço, em relação a comportamento social. Hoje a 
gente tem que equilibrar essa questão de vender festa, de fazer festa, de 
ganhar dinheiro... 

 

I Há oito anos quando nós começamos, no ano de 2000, era muito diferente do 
que é hoje, porque hoje você tem muitos buffets, você tem revista 
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especializada no ramo, você tem tudo que te dá, você tem a Assebi, você tem 
todo um, tem um pessoal que dá curso de como montar, gerenciar e gerir 
buffet, tem tudo hoje, na nossa época não.  

... eram poucos buffets aqui na Zona Leste, só na Zona Sul, na região de 
Moema ali, que tinha um monte de buffet... 

...nós pegamos durante um mês, uma empresa terceirizada com garçom, 
garçonete, até a gente estar conseguindo montar a nossa equipe, mas, foi, 
não chegou a um mês, nós ficamos três semanas com eles. Aí nós já 
dispensamos, porque também não se enquadravam no que a gente queria, a 
maneira que a gente queria estar trabalhando aqui. Como já era uma equipe 
formada e tudo, veio com o perfil deles, então não se enquadrava no nosso... 

... nós fechamos a segunda unidade...dois motivos. Era aqui na região. 
Então, a gente acabou concorrendo conosco mesmo, apesar da gente ter a 
idéia de atender um público diferente, era salão diferenciado, precisava de 
menos funcionários e gastava-se menos. Então, a gente conseguiu ter um 
preço reduzido, porém o serviço era o mesmo, então, tudo que servia aqui 
servia lá também, a mesma qualidade. E isso acabou trazendo problemas, 
porque o cliente ia lá e falava: “- Ah! Mas, o seu cardápio é o mesmo de lá, 
então, também quero.’’ 

... o cliente em si, não consegue ver essa diferença ...“-Ah! Roda-gigante é 
roda-gigante.” O cliente não tem essa percepção que a gente até então, 
achava que eles teriam essa percepção e não tiveram. Você acha brinquedos 
assim ... metade do preço... a gente tinha esse elevador, que é um valor, o 
que tinha lá era outro, o preço do elevador que tinha lá era outro valor, 
quase a metade desse.  

E o cliente não assimilava isso, então, acabando sendo complicado, acabou 
trazendo mais do que soluções, acabou trazendo problemas para nós.  

Graças a Deus é um ramo assim, a inadimplência é muito baixa, é baixa, é 
bem baixa mesmo, mas acontece de ter, a pessoa virar e falar: “-Não tenho 
dinheiro.” , “-Então, mas aconteceu a sua festa?” , “-Mas, eu não tenho 
dinheiro. Processa, faz o que você quiser.” (Vocês aceitam pagamento 
posterior?) Muito difícil. Até por isso que a inadimplência é menor, 
entendeu? É por isso. 

D essa informalidade aí que existe...não que o buffet não o faça para 
economizar. O problema é que, por exemplo, a gente trabalha com jovens de 
18 a 22 anos. O que acontece? Essas pessoas não querem ficar amarradas, 
elas querem trabalhar no final de semana, mas no final de semana que vem 
ela vai para Florianópolis, ou senão, sábado à noite tem uma baladinha. 
Então você acaba trabalhando com um volume grande ... você tem um 
universo de 50 colaboradores cadastrados, quando você precisa de 12 por 
festa. Porque existe um giro muito grande. “-O fulano, você pode ir hoje?”, 
“-Ah, hoje não dá porque eu tenho uma festinha. Ah, hoje não dá porque eu 
vou ao cinema.”  

...não existe por parte deles a vontade de serem registrados para ficarem 
amarrados, porque se registrar todo o sábado e domingo vai ter que vir 
trabalhar.  

J ... a parte de equipamentos eu quase não tenho manutenção, porque não sei 
se é por causa do treinamento de equipe, essas coisas assim, é raro um 
equipamento meu dar problema. Nunca aconteceu, por exemplo, no meio de 
uma festa um equipamento meu quebrar, porque eu faço a manutenção 
preventiva ... então eu não tenho tanto problema com brinquedos. 

O que é um pouco contraditório com os outros donos de buffet, que eu sei 
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que eles têm muito problema, porque sempre foi uma reclamação muito 
grande. Mas, eu acho que muita parte assim, que culpam os fabricantes, não 
são os fabricantes 

 “-Ah! Eu trabalhei em um lugar, mas não me ensinaram como usar o 
brinquedo tal. Falaram para mim que eu tinha que ficar ali.”  

... você vê que tem muita gente despreparada no mercado, entendeu? Que 
não tem orientação nenhuma, não tem a mínima noção de como usar os 
brinquedos... tanto o fabricante, quanto o buffet, têm as regras, só que a 
maioria das vezes as pessoas não obedecem as regras, eu acho que onde 
existe um desgaste.  

L ...na realidade eu tenho buffet infantil há 16 anos. Era um buffet pequeno, 
era um prédio meu mesmo, depois montamos uma cozinha industrial, porque 
mudou o conceito de buffet. Buffet antigamente não tinha que ter o pé-direito 
alto, porque os brinquedos que nós tínhamos eram brinquedos pequenos, de 
pequeno porte, se começava com uma piscina de bolinhas, com games, 
depois, veio a ampliação do brinquedão, pula-pula.  

Hoje os buffets não tem que ter mais isso, os buffets do interior sim, mas 
aqui em São Paulo tem que ser buffets com pé-direito alto para abranger 
esses brinquedos altos, por exemplo, o elevador, o Star Wars, La Bamba. 
Você tem, você pega todo esse arvorismo que nós temos com tirolesa, então 
nós partimos para o buffet com pé-direito alto. Nós temos na Padre Machado 
um outro, temos dois, que têm o carrinho bate-bate, todos têm quadra de 
futebol, tem um que tem o Cai n’água, que somente dois buffets do Brasil 
tem. Então, o Bosque Encantado ficou de lado para que nós pudéssemos 
pegar prédio que tivesse o pé-direito maior e o espaço maior, maior para 
montar um buffet legal. Hoje, o buffet tem que ter um espaço mínimo, o 
galpão tem que ter um espaço mínimo de mil metros quadrados, abaixo disso 
ele deixa de ser interessante para a gente. 

 O cliente, o cliente está cada dia mais exigente, a criança está cada dia 
mais exigente. A criança vai aonde? Vai no Playcenter, ela vai nesses 
parques grandes. E o que ela quer hoje é desafio, quer emoção, ela não quer 
mais um game, não quer piscina de bolinha, quer brinquedos que mexam com 
a vaidade dela. Por exemplo, ela quer o brinquedo que desafie ela, quer o 
brinquedo que gira 360 graus do lado direito e do lado esquerdo, ela quer o 
elevador que sobe a seis metros de altura, descendo e despenca, então ela 
quer esse tipo de brinquedos mais emocionantes. Isso encareceu bastante os 
buffets infantis, você pega uma festa no Bosque Encantado, hoje ela custaria 
R$ 1.700,00, você pega uma festa em um buffet de grande porte custa R$ 
3.600,00 a R$ 5.000,00, isso pacote para cinqüenta, sessenta pessoas.  

Antigamente se alugava game, se alugava, hoje não, você não pode alugar 
um brinquedo desse daqui, que é extremamente caro, então, ficou fácil você 
adquirir esses brinquedos. 

Existem algumas em XXX no Brasil, que são em XXX fortes, hoje brinquedo 
de grande porte você pega a XXX, você pega o XXX, o Reinaldo XXX que 
fabrica brinquedos grandes,   A XXX, para você ter uma idéia, manda 
brinquedos para fora do Brasil, ela montou um parque agora nas Ilhas 
Canárias, manda brinquedos para a Europa, manda brinquedos para a 
América do Norte. Então, é uma empresa pequena, mas que acaba 
exportando os brinquedos que produz e são brinquedos de grande porte. 
Você vai para pequeno porte, você tem a XXX que é forte nos segmentos de 
La Bamba, game, simuladores de jet sky. Você vai para a XXX, que é uma 
empresa espanhola, na realidade era Fulgaz, ela veio para o Brasil com o 
nome XXX e ela faz a montanha-russa virtual, o cinema 3D, faz o boliche 
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virtual. 

Então, esses brinquedos ficaram muito baratos no mercado, então para a 
gente montar um buffet hoje, o acesso é fácil. Além do que, os bancos 
ajudam a gente, você tem hoje o financiamento do Proger, você compra o 
brinquedo para pagar em sessenta meses, com um ano de carência, isso 
facilita bastante. Os brinquedos têm um valor relativamente alto, você pega 
um brinquedo hoje, ele custa R$ 60 mil, ele custa R$ 150 mil. Você não 
monta um buffet hoje com menos de R$ 1 milhão, então, o retorno tem que 
ser bom, você tem que pôr ar-condicionado. O cliente está cada dia mais 
exigente, isso que eu te falei, aquele cliente que ia em buffet pequeno não 
era tão exigente. O que acontece? Antigamente nós tínhamos, somente 
Moema tinha os buffets de grande porte, o primeiro buffet de grande porte a 
surgir foi o XXX, trouxe o monorail dele, me parece que da Suíça, da Suécia, 
não me recordo. O monorail já é fabricado no Brasil agora pela XXX e pelo  
XXX, até a XXX fabricava, a XXX ficou pequena agora e não fabrica mais. ... 
a XXX que foi uma das pioneiras no mercado, nesse ramo de brinquedos.  

Eu estava te falando que os buffets na realidade, os buffets grandes estavam 
em Moema, o primeiro foi o XXX. Mas, eram buffets extremamente caros, 
buffets que se pagava, R$ 7 mil, R$ 8 mil. O XXX era, todos que eram 
famosos faziam no XXX, todos que queriam ostentar faziam no XXX. Isso 
mudou, os buffets de bairro ficaram muito fortes, hoje eles têm talvez até, 
mais brinquedos que o XXX, que é um buffet maravilhoso. Moema ainda é 
forte, você tem o YYY, ... mas nós estamos ali em pé de igualdade com eles e 
com um preço muito mais competitivo que eles. Então, as casas têm muita 
festa, para você ter uma idéia, nós estamos fechando festa para 2009.  

E você fala assim: “-É só final de semana?” Não é só final de semana. O 
buffet é interessante que ele tenha no mínimo 25 festas mês, se ele tiver 
menos que 25 festas mês, deixa de ser interessante até pelo custo fixo dele, o 
custo é altíssimo, nós temos um quadro de funcionários relativamente 
grande, registrados e freelancer, até porque o Ministério do Trabalho exige 
que a gente registre pelo menos dez, 12 freelancers e nós temos uma equipe 
de freelancers que vem só para fazer festas.  

E A bem da verdade, nós compramos o buffet mais antigo de São Paulo, que 
ele vai fazer 29 anos. Buffet Infantil Verde Que Te Quero Ver, é o mais 
antigo do Brasil.  

... nossa filosofia não é ter buffet pequeno, é ter buffet grande.  

Eu percebo que é um mercado em ascensão, um mercado que enfrenta 
mudanças significativas em termos de tamanho, em termos de brinquedo e 
em termos até de investimento. Porque hoje em dia, um buffet é um 
investimento muito caro e eu acredito que a tendência do buffet é fazer 
eventos para em XXX, inclusive, essa, nós estamos tentando colocar isso.  

Festa de adulto é outra coisa que eu acho que o segmento tem um potencial 
muito grande para fazer ... porque os buffets estão cada vez maiores, com 
brinquedos para adulto. Tem aquele elevador ali, para adulto, 50% dos 
brinquedos que nós temos, são brinquedos para adultos e o custo deles é 
altíssimo. Aquele elevadorzinho ali, R$ 90 mil. Então, uma forma de você 
melhorar a sua rentabilidade, que é um outro problema, é você abrindo o seu 
leque de ofertas. E eu vejo o caminho de empresa, o caminho de festas de 
adulto, como uma modificação para o futuro. 

G Desde 1997, faz 11 anos. 
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Buffet Quais são os principais concorrentes? 

H ... as pessoas têm menos medo de cruzar a cidade para fazer, vamos supor, 
um casal do Jardim da Saúde, para fazer festa no Brooklin, ou um casal de 
Santo André vir fazer festa aqui no meu buffet, ou um casal de Santana vir 
fazer uma festa na Lapa.  

... as pessoas hoje realmente têm possibilidades de poder fazer a escolha 
certa. Antes, você morava nesse bairro, você tinha esse buffet, mais um 
outro buffet em Moema, mais outro, não valia à pena você correr esse risco, 
você não tinha muita alternativa, você acabava se contentando com aquilo 
que você tinha e que era próximo, de uma certa forma. Hoje não, hoje você 
vai atrás de preço, vai atrás de ambiente, vai atrás de serviço, vai atrás de 
atendimento principalmente.  

... são buffets que têm características, têm um serviço tão bom quanto o meu, 
tem uma estrutura bem montada quanto a minha, têm uma preocupação com 
o atendimento, como eu me preocupo ... a gente obviamente fica sabendo, 
através do cliente ou de outras formas, quem são os nossos concorrentes. 
Então, tem muita gente que fala: “-Olha, fui lá, fui aqui, gostei, mas prefiro 
o seu. Você pode fazer alguma coisa, lá eles me dão isso, você faria o 
mesmo?”  

... a gente mede por onde o cliente veio. Então, às vezes a gente sabe através 
do contato, quais os outros buffets que ele visitou... 

Em primeiro lugar o atendimento..., atendimento ... na hora da venda, você 
dar atenção ... eu estou falando no primeiro contato que você tem, que em 
via de regra é telefônico. Você tem que dar para a mãe uma idéia do que é 
essa festa, você tem que fantasiar no telefone, você tem que fazer com que a 
mãe tenha uma impressão, quando ela desligar o telefone, de como é o seu 
buffet.  

 Qualidade de alimento eu acho que é uma premissa hoje, eu acredito em um 
buffet que funcione sem uma estrutura muito legal, mas com um serviço 
maravilhoso, com uma qualidade maravilhosa, não acredito no inverso. Não 
acredito em um buffet maravilhoso, lindo, grande, cheio de brinquedo, cheio 
de novidade, tecnologia, que tem um serviço porcaria, que tem uma 
qualidade péssima de alimentos, eu não acredito, eu tenho certeza que esse 
buffet não vai perdurar. Então, eu acho que hoje em dia, o diferencial é o 
grande segredo que a gente vem buscando, é muito complicado você ter 
algum diferencial. Mas, o fato de você ter um bom atendimento faz com que 
você consiga, de uma certa forma, se distanciar ou então se diferenciar em 
relação ao seu concorrente. 

I Eu acredito que os principais concorrentes hoje ... São daqui da região. 
Pelo porte. Sim. Também é a faixa de preço, mais ou menos a mesma coisa, 
serviço, tudo muito parecido.  

A grande maioria sim é por região, lógico, salvo exceções, como sempre tem 
as exceções. Eu tenho clientes que vêm lá do extremo da Zona Leste, vêm 
fazer festa aqui, eu tenho clientes da Zona Norte, vêm fazer, eu tenho 
clientes que moram na Zona Sul, fazem festa. Como a gente tem na Zona 
Leste, que vão para a Zona Sul, que ficam no extremo leste e assim vai. 
Então assim, mas a grande maioria é, estou dizendo, a concorrência é 
regional mesmo, ela é mais regional. 

J ... a maior perda de clientes nossos é por não fazer a visita, porque aqueles 
que vêm, acabam conhecendo o espaço, fazendo degustação, dificilmente 
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não fecham a festa. É assim, fato, eu vou te falar que um é o turismo, é o 
meu maior concorrente hoje, é o turismo, principalmente agora no segundo 
semestre, que as pessoas pensam mais ainda na viagem do final do ano, 
então isso acontece. O primeiro semestre não, mas agora, agosto até 
dezembro existe muito essa dúvida: “-Vamos fazer a festa ou nós vamos 
viajar?” Depende muito de cada família, porque tem criança que consegue 
convencer. 

Quando a pessoa afirma que fechou em outro lugar, eu tento descobrir 
aonde é e pergunto se é, se tem algum motivo de não ter fechado aqui ... e a 
maioria das vezes ou é por data, as respostas que tem, graças a Deus: “-Ah! 
Porque você não tem o horário e o outro tinha.” Ou é brinquedo, que a 
criança faz questão de uma quadra e eu não tenho a quadra.  

... você começa a perder festa, porque você não tem a data, dizem que essa é 
uma hora que você tem que começar a pensar na segunda unidade.  

L Não. Vem todo o pessoal de Moema, por exemplo, o XXX é concorrente? É 
concorrente, a gente pega festas do XXX, eles pegam festa da gente.  A gente 
sabe, porque os clientes comentam com a gente.  

Buffets grandes? Há aproximadamente cinco anos atrás. Então, os buffets 
grandes vieram com tudo que tinham direito, cobrando um preço um pouco 
mais caro, você pega hoje uma festa para cinqüenta pessoas, sessenta 
pessoas custa R$ 3.600,00 aos finais de semana, mas esse valor é diluído ao 
longo de cinco prestações. Então, não é caro, porque para o seu filho você 
faz tudo que você quer, e na realidade a festa não é só para o seu filho não, 
a festa os pais querem ostentar, é muito legal você fazer festa em um buffet 
melhor do que o que seu amigo fez. É muito legal você colocar uísque, é 
muito legal você colocar uns brinquedos bem malucos, porque a gente fala 
que buffet é um meio do pai estar ostentando perante os amigos, perante os 
amigos da empresa, os amigos da escola, então é legal. 

...  falta buffet infantil no mercado hoje, para você ter uma idéia, a 
capacidade máxima de um buffet infantil é fazer 260, 250 festas ano, é a 
capacidade máxima dele. Se você pegar um colégio, por exemplo, um 
Arquidiocesano, vou imaginar, não tenho idéia, mas que tenha três mil 
alunos, para atender esse colégio era necessário ter, aproximadamente dez 
buffets na região ou próximos dela. 

H Eu diria que os buffets, hoje em dia, ou dentro de um curto espaço de tempo, 
todos eles vão estar em um mesmo nível de brinquedos, em um mesmo nível 
de alimentos. O que vai diferenciar o buffet, vai ser a atenção com que a 
pessoa é recebida, é a cordialidade, é o modo de a pessoa ser tratada no 
buffet, eu acho que este é o diferencial. Eu acho que a gente tem que se 
preparar para paparicar todos, a todo momento, a todo instante, dar uma 
atenção assim, finíssima, o melhor possível. Eu acho que o futuro é esse.  

G ... são os próprios buffets mesmo que são os concorrentes, os das 
imediações...  

Seria por região. Não... Região Oeste... São as imediações do bairro. Os 
buffets que são próximos, referentes a cada uma das unidades. Agora os 
concorrentes ruins são esses que você agora mesmo falou, são os 
concorrentes novos no mercado, são esses concorrentes que não sabem 
formatar preço, não sabem os gastos que você vai ter, os gastos que você 
pode ter. São os concorrentes mais novos que caíram de pára-quedas. 

São os buffets amadores, que ficam até poucos anos, ficam um ano no ramo, 
um ano e meio no ramo, que começam a fazer leilão de preço. Agora, os 
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buffets maiores, aí eles têm uma política boa, a gente tem uma relação boa. 

De porte, de porte grande, que tem já o seu preço, que tem o seu preço 
elaborado, agora tem buffets que são pequenos, aí a pessoa acaba 
negociando muito o preço. E com certeza acaba caindo um pouquinho a 
qualidade, não presta um serviço tão legal. E isso daí também atrapalha 
para nós, porque a gente tem um padrão, tem gerente, tem pessoas que 
administram a festa, então nosso custo acaba sendo um pouquinho mais alto. 

São os buffets que acabam entrando novo no ramo e querem fazer festa a 
qualquer, de qualquer jeito, a qualquer modo. Agora os grandes não. Os 
grandes, a gente tem essa concorrência, mas é uma concorrência sadia. 

 

 

 

 

Rivalidade no setor: Existe muita rivalidade? Em relação ao quê (competição de 
preços, imitação, 

 
resposta ao movimento do outro, barreiras a novos entrantes, etc.)? 

H Eu vou dizer que existia, foi um setor muito imaturo, foi, hoje não é mais, 
até por causa da Assebi, a Assebi deu um passo bem grande em direção à 
essa afinidade entre os buffets. Antes a concorrência era vista realmente, 
como uma coisa repugnante.  

... a gente começou a mudar essa história um pouquinho antes da Assebi, vai 
uns três anos antes da Assebi, uns dois anos antes da Assebi. Mas assim, 
mais pela boa vontade de alguns, como o A, como eu e como mais alguns 
buffets, do que propriamente dita de uma forma profissional como a Assebi 
faz. Hoje a Assebi alia os buffets de uma forma profissional: “-Olha, nós 
temos que ser uma categoria, nós temos que lutar por um objetivo em 
comum.”  

... por exemplo, vejo gente que não conseguia se olhar na cara, tendo que 
entre aspas, se aturar na Assebi, porque agora fazem parte de um mesmo 
time  

Há seis anos assim, por exemplo, quem tinha uma grande novidade guardava 
a sete chaves, achando que era o grande segredo do seu buffet e é mentira, 
de um jeito as coisas vazam, as pessoas têm acesso e de uma certa forma 
todo mundo sempre trabalhou com coisas muito parecidas, um 
diferencialzinho aqui outro acolá, mas as coisas sempre foram muito em 
comum. Mas, as pessoas não, tinham muito medo de repartir, de dividir e 
isso era muito ruim para o setor, porque durante muito tempo a gente deixou 
de avançar, por conta desse pensamento retrógrado. Então, a gente não 
dividia, portanto, a gente não conseguia negociação, a gente não conseguia. 

Por exemplo, brinquedos, fabricantes que não tinham qualificação, então 
faziam um brinquedo muito ruim, como não existia intercâmbio, um 
comprava era lesado, o outro não sabia e comprava também, quer dizer, 
todo mundo comprava daquele fabricante, sendo que hoje, por exemplo, a 
gente pelo menos pode trocar idéia, você fala: “-Olha, requer um certo 
cuidado.” Eu, por exemplo, hoje eu não compro um brinquedo sem consultar 
dois buffets que tenham esse brinquedo, mesmo conhecendo o fabricante.  

A rivalidade vai sempre existir ... não vou ser hipócrita, a gente fica 
medindo, a gente tem como saber quando um buffet está tendo festa, porque 
você passa na porque você passa na porta, você vê o arco de balões, vê o 
entra e sai de pessoas, você sabe que está tendo festa. Então, de uma certa 
forma, todo dono de buffet mede um pouquinho como é que está a vida do 
seu concorrente. ... primeiro você mede a freqüência, você fala: “-Que 
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legal! Esse buffet está bombando, ele está fazendo festa direto.” Aí sim: “-O 
que ele tem de diferente?”  

... eu sei que hoje tem muito dono buffet que fica especulando, inventa que é 
mãe e liga para o buffet para saber quanto custa, para saber o que tem.  

I ... você sempre tem que estar buscando um diferencial ... a gente tenta muito 
assim no atendimento. Não só no atendimento no pré-festa, que seria na 
hora de estar atendendo o cliente, como no pós-festa, como na festa, o 
atendimento. Porque brinquedos todos têm, todos têm que ter, piscina de 
bolinha, escorregador, tobogã, elevador, basicamente os brinquedos são, 
salvo um ou outro que dá uma mudancinha... O que faz o cliente realmente 
fechar a festa que é brinquedão, que é não sei o que, todos têm, entendeu? 
Então eu acredito que o diferencial mesmo seja o atendimento. 

J Antes da Assebi sim, depois que teve a Assebi eu achei que diminuiu muito. 
... você percebe que até os que não fazem parte da Assebi estão mais, eu não 
sei o que aconteceu, se são boatos que vão correndo e vão chegando no 
ouvido das pessoas, mas diminuiu bastante ... eu tenho contato com algumas 
pessoas que não são da Assebi e estão mais assim se ajudando, entendeu? 

... eu já percebi também, pela própria Assebi, que existe muita diferença de 
público, de relacionamento com dono e de cliente, por região. Aqui, a região 
da Zona Sul é um pessoal muito tranqüilo, eu acho, porque não tem tanta 
dor de cabeça. 

Eu nunca escutei brigas de donos de buffet, mas eu já ouvir falar, por 
exemplo, muito em outras regiões. Zona Leste, têm donos de buffet que tipo, 
um não olha na cara do outro, porque já discutiram. De discutir mesmo, 
sabe? Porque ficou sabendo, sei lá, um cliente chegou lá e falou que aquele 
vizinho falou mal, aí liga para tirar satisfação, entendeu? Então, é muito 
assim, cuidando do seu negócio mesmo, não tem aquela rivalidade negativa.  

L Ah! Isso tem bastante ... É pegar um funcionário e mandar ligar: “-Vê 
quanto é que está aquele buffet.” Os buffets fazem isso, a gente parou. A 
gente, na realidade ... meio que dita o preço, o nosso preço é baixo, então as 
pessoas tentam manter o preço que a gente mantém. Um buffet como esse, 
hoje está cobrando em torno de R$ 4.500,00, eu não cobro isso. 

Porque a margem de lucro de um buffet ela já gira em torno, você pega R$ 
3.600,00, a margem de lucro gira em torno de 45%, 50%, quando você 
aumenta isso a margem sobe, vai lá para cima. Então assim, a margem que 
nós temos hoje é uma margem suficiente para que os donos tenham uma vida 
tranqüila.  

... nós precisamos ter mais buffets para atender. São Paulo verticalizou 
muito e falta espaço para as pessoas estarem brincando, então o que os pais 
fazem? Os pais fazem festa em buffet para suprir um pouco essa falta dessas 
áreas que não existem mais.  

... você faz essa avaliação, você avalia as escolas e avalia os prédios, então 
essa é uma região que faltam buffets ainda. 

– em Moema, servem oito tipos se salgado, não deixam o filmador comer, 
não deixam o vallet comer. É muita etiqueta, é muito caro, era R$ 8.800,00 
se eu não me engano, tinha o preço lá, caríssimo, é o dobro do nosso. Aqui 
serve trinta tipos de salgado, dando um exemplo, agora estamos falando no 
geral, trinta tipos de salgado ininterruptamente. Esse aqui tem muita festa 
pelo tratamento, não pára de servir, pela atenção...  

Agora, quem faz festa no YYY, quem faz festa no XXX tem grana, quem tem 
grana não quer que de repente um cara do vallet entre na festa para comer, 
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passe no corredor ou que o cara do vallet fique comendo na frente, ele não 
quer que a pessoa da decoração pegue o salgadinho e vá comer, por que ele 
é muito mais exigente. Para você ter uma idéia. 

Porque o cliente é muito exigente, por exemplo, se eu estiver nesse buffet 
aqui e uma parede quebrou, eu vou pôr bexigas nela, vou esconder e o dono 
não vai me encher o saco, mas se vier o cara que faz no YYY  vier fazer aqui, 
ele vai me encher o saco. Então, esses buffets que são mais simples, que 
cobram mais barato têm mais brinquedos, se você avaliar as minhas casas, 
hoje as nossas casas têm mais brinquedos que o XXX. Mas, o XXX tem nome, 
o XXX foi o primeiro buffet a surgir com monorail, o XXX foi o primeiro 
buffet de grande porte, então os famosos fazem lá. 

Aqui, por exemplo, Carla Perez faz aqui, alguns jogadores de futebol fazem 
aqui. ... Ator, atriz.  

E uma coisa muito legal, não é Sr. H, que buffet infantil não tem muita 
inadimplência, dá para você contar nos dedos as inadimplências que nós 
temos, quase não tem inadimplência. É o que você falou, você quer saber de 
brinquedos. Brinquedos hoje, existem boas [trecho inaudível] são em XXX 
muito boas, é a XXX, está em Campo Limpo Paulista, você pega o XXX que 
está em Jundiaí. Só que aí vem o pós-venda, o pós-venda da XXX é 
complicado. 

I Hoje em dia, cada vez mais, é atendimento.  

Não, geralmente, é a gente que dá esse treinamento, a gente que explica 
como é que mexe e tal.  

Depende do brinquedo, depende de tudo, tem que ser periódico, dar uma 
olhada. Tem fabricante que até gosta de olhar, principalmente, no período 
de garantia, ele vem, dá uma revisão. Têm outros, que não estão nem aí: “-A 
hora que quebrar, você vai me chamar.” E outros que querem fazer até uma 
espécie de contrato de manutenção que, normalmente, não é barato, não é 
barato. O preço é alto e os buffets, dependendo do brinquedo, não fecham 
esse contrato, não. 

Então, quando é lançamento, quando é um brinquedo muito 
diferente, às vezes, naquela vontade de lançar, a feira está próxima, 
os fabricantes, às vezes, fazem uma venda precoce do brinquedo. E 
depois, ele começa a quebrar e ele vai vendo que tem que mudar 
isso, muda aquilo e você está como se fosse uma cobaia. Fazendo 
teste de laboratório para ele, com o brinquedo e tendo todo esse 
prejuízo. Então, a gente percebe que os fabricantes aproveitam isso, 
já tive vários brinquedos, que foi isso. 
 
... hoje em dia, cada vez mais, as pessoas procuram o buffet próximo 
de casa... . Concorrente é aquele próximo, então, já te reduz muito a 
concorrência.  
 
Agora, o diferencial, na verdade, eu acho que, cada vez mais, está 
sendo o atendimento, aquela atenção a mais, esse tipo de coisa que 
diferencia. A forma de atender ao telefone, a forma de explicar a 
festa, o momento da festa, a atenção que tem com os convidados. 
Depois, como é que você trabalha esse cliente até chegar a próxima 
festa? Isso é o caminho do diferencial, porque o brinquedo, uma 
hora ou outra o cara pega e compra e ele está igual. 
 
 
A alimentação também pode ser um diferencial. Basta você começar 
a trilhar esses caminhos, porque na maioria, são aqueles 
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salgadinhos padrão. Se a gente não tem coxinha de galinha, aquele 
que não tem brigadeiro está fora, ele pode ir colocando alguma 
coisa a mais. Então, por aí, pode ser um diferencial, o que ele 
agrega no pacote. 
 
O que a gente ouve falar é que eles ficam meio se digladiando. 
Jogam o preço lá embaixo, é o que está acontecendo aí, quarenta 
convidados. O que chega um buffet a dar quarenta convidados, que 
são crianças de dez anos? Por que ele chegou nisso? 

G A concorrência, assim, é mais preço, qualidade, mas isso daí não chega a 
interferir em nada nesse segmento, o que interfere mesmo são os preços, que 
às vezes a pessoa começa pedindo um preço e depois chega a negociar 30%, 
35% de desconto em relação ao preço. 

Eu acho que a manutenção dos brinquedos, que são caras e têm. 
Manutenção, pintura, investimentos que todo ano você tem que fazer 
investimentos em brinquedos. É um ramo que não é que você monta o buffet 
e você continua com o buffet sempre com as mesmas instalações. Não, todo 
ano é um eterno investimento pesado em brinquedos. 

Eu acho que todo mundo tem os mesmos gastos. O problema é quem entra 
novo no mercado. Que às vezes não sabe avaliar o quanto, não sabe 
formatar ainda um preço, uma política de preço. 

 

Buffet O porte, o tamanho da empresa, pode interferir no segmento? De 
que forma? 

H  Hoje, a tendência é buffet com uma metragem superior a 800, mil metros 
quadrados, o fato de você ter uma estrutura como essa, já é um diferencial.  
Os buffets começaram em casas adaptadas, então o pessoal alugava uma 
casinha, punha em cada um dos cômodos uma mesinha, uma mesa decorada, 
não tinham brinquedos como hoje, era piscina de bolinha e tal, se adaptava 
uma casa. O grande buffet, o buffet que inovou, que pegou uma metragem 
desse tamanho foi o XXX, que é o buffet de Moema, ele inaugurou essa 
estrutura e inaugurou também a questão do status.  

Porque hoje, as mães não buscam mais só uma estrutura legal, um preço 
bom, condizente com a sua renda, elas buscam status, buscam o seguinte: um 
buffet que elas possam demonstrar a sua capacidade para os seus amigos, 
portanto: “-Eu fiz aqui nesse buffet top, porque eu posso.” Tanto é verdade 
que isso ilustra o sucesso do monorail, monorail é o trenzinho que sai.  
Tanto é verdade que o monorail no XXX não sai da casa, ele tem um circuito 
interno, ele fica rodando lá dentro. Só que também, com o surgimento do 
XXX o monorail foi o primeiro brinquedo importado, caríssimo que existiu 
dentro dos buffets e a partir daí passou a se ter essa idéia de que todo buffet 
que tem o monorail te dá status, é um buffet importante.  

Então, hoje em dia, o buffet grande é um sinônimo de status e muitas mães 
procuram status na festa, muitas mães. 

... O que impera a estrutura? O preço. ... às vezes o buffet tem tudo isso, mas 
o preço não dá. ... ela vai ter que se condicionar ou à uma estrutura um 
pouquinho mais simples, com um serviço legal que tem a ver com aquilo que 
ela pode gastar, ou então ela vai ter que dar o passo maior que a perna, 
muitas fazem isso, inclusive. Tem gente que eu vou te falar, cai naquela 
questão do status ... “-Você sabe que não podia fazer uma festa daquela, 
mas fez para mostrar para os outros que pode.” ... isso é uma realidade ... 
existe muita gente ainda que faz isso. ... não está preocupada se o filho 
curte, se é legal, se é agradável ... está preocupado em fazer uma festa para 
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os outro 

I Sim, isso interfere, interfere. 

... hoje em dia, cada dia mais, estão vindo esses mega, mega-fábrica, mega 
não sei o que, mega, mega, são megas mesmo. É bem você pegar o 
psicológico do cliente, tipo assim, você entra em um buffet que tem tudo, que 
nem o nosso, o nosso tem tudo, uma festa de criança é difícil a festa que 
passa de cento e cinqüenta convidados. Eu tenho acomodados, para sentar 
oitenta pessoas, você vai em uma festa infantil para ficar sentada?  

hoje em dia, cada dia mais, praticamente hoje eu digo que 90% dos 
brinquedos os adultos podem ir. Então, é para os adultos estarem 
participando, brincando também, então não tem que estar sentado. 

... oitenta lugares dá para uma festa de até 180 pessoas, a gente calcula que 
mais da metade tem que estar brincando, tem que estar em atividade, tem 
que estar em alguma coisa. 

Então, esse negócio dos megas, não sei o que inventam é aquela coisa de 
você pegar o psicológico do cliente, porque o cliente entra e fala: “-Nossa! 
Que salão enorme. Que salão lindo. Aqui vão estar todos os meus 
convidados sentados.”  

... interfere sim esse negócio de salão, mas pelo psicológico do cliente, 
entendeu?  

... acaba diretamente interferindo em vendas, lógico. E lógico também ... eu 
estou há oito anos. Então assim, têm aqueles clientes que vêem: “-Pôxa! O 
meu buffet está há oito anos. Não tenho um buffet que abriu, agüentou dois 
anos e fechou as portas.” Então, é um buffet que já está, fica difícil, porque 
são poucos os buffets que vêm mantendo um certo tempo, que ficam assim, 
mantém no mercado. 

J Olha, eu acho que mais unidades não chega a influenciar.  

“-Nossa! Você é concorrente de você mesmo.” Mas, a maioria dos donos de 
buffets, que abrem outra unidade, é agenda. A hora que você começa a não 
ter mais agenda, você percebe que você está perdendo cliente, por causa de 
data e se você trabalha com qualidade é complicado, porque isso daí são 
poucos.  

É. Têm muitos donos de buffets assim, que trabalham, abrem buffet por 
abrir, acham que é uma mina de dinheiro e não é.  

Buffet não é um negócio que dá para ficar milionário com buffet infantil. É 
um empreendimento que dá para você viver bem da renda daquele 
empreendimento, desde que você saiba administrar bem ... um bom tempo 
você se engana, porque você vê muito isso no mercado, o pessoal entra e 
como é um mercado que você trabalha muito com fluxo de caixa. Então as 
pessoas que não fazem um controle administrativo legal, pensam que aquilo 
está entrando, estou ganhando, mas sai muito. A despesa é muito alta, é a 
despesa fixa, a despesa da festa em si, a maioria das despesas de festa são 
despesas à vista, os fornecedores assim, é semanal, bem dizer, o pagamento. 

Então, às vezes você está recebendo uma festa parcelada, mas você está 
custeando aquela festa à vista... 

... o que você escuta é que você trabalhando com um buffet maior, você pode 
trabalhar com um preço mais alto, porque você tem uma infra-estrutura 
maior, mais brinquedos para estar oferecendo para o cliente. E o seu custo 
de festa não varia tanto, você varia em valor, mas não varia tanto em custo, 
então dizem que é mais rentável.  



171 
 

Só que, em se tratando de São Paulo, que as pessoas assim, não têm tanto... 
Vínculos de amizades assim, tirando família, amigos de trabalho, aqui as 
pessoas, é difícil você ver uma pessoa que tenha uma lista de duzentos, 
trezentos convidados. E assim, os megas ... mil, mais de mil metros 
quadrados, de mil para cima, você vê o pessoal realizando as festas ali, mas 
se for um número pequeno, no outro ano eles costumam procurar os 
menores. Porque fala que fez, mas a festa ficou com o aspecto vazio... 

... o bom hoje, que eu acho que está o boom do mercado assim bom, é no 
mínimo 500 metros quadrados, de 500 a 800 metros quadrados é uma boa 
metragem para você trabalhar. ... o investimento do buffet é muito alto, 
principalmente brinquedos, então você ter um espaço de mil, mil e 
quinhentos metros quadrados, você tem que investir muito em brinquedo, 
porque você tem que encher aquilo ali de brinquedo, se você colocar só 
mesa não vai te resultar em nada. E para você encher esse espaço de 
brinquedos, você pode gastar de R$ 500 mil a R$ 600 mil, só com brinquedo, 
fora toda a outra parte que também não é barata. Então, eu não sei se isso 
vai, depois assim, trazer todo o retorno, pode até ser que traga, mas eu acho 
que aí o prazo é longo. 

 

Buffet Você considera que as ações da sua empresa repercutem no 
segmento? Como? Pode dar exemplos? 

H (buffet direcionado para adolescentes) Eu percebo que todo mundo foi 
contra a minha idéia... Eu sou um pioneiro. Não existe buffet com a 
estrutura que eu tenho hoje teen, em São Paulo. [...]Você pode esperar que 
vai pipocar. 

... a outra ponta do bastão é o adulto que está de saco cheio de fazer festa 
em salão de festa com parede branca e toalha em cima de mesa. E uma 
musiquinha ambiente, um monte de canapés sendo servidos e alguém para 
fazer um pronunciamento ou coisa que o valha. Então, eles estão procurando 
justamente espaço em que eles possam interagir, em que eles possam 
brincar, em que eles possam, sei lá, fazer alguma coisa diferente. Eu fiz 
festa para um monte de empresa, cuja a intenção é justamente essa, .....tive 
uma festa de final de ano.... que foi da Microsoft do Brasil   

... eu sempre fui um dono de buffet que vi os pais muito caretas no buffet. 

... até pouco tempo atrás, você era convidado para ir a uma festa você não 
tinha mais saco, os pais deixavam as crianças ou não traziam as crianças 
para não ter que ficar em um buffet infantil. Porque era sacal, sentar: “-
Pôxa! Lá vou eu sentar em um ambiente com um monte de barulho, criança 
berrando, comendo salgadinho durante quatro horas.” Precisamos quebrar 
com isso, tem que fazer com que ele participe... 

... eu acho legal criar uma estrutura para que os pais participem, mas não 
vem com esse papo de: “-Ah! Eu estou oferecendo um brinquedo, 
diretamente voltado para o adulto.” Quer dizer, tem que ser para o adulto, 
mas dentro do universo da festa infantil... 

I ... tem muitas coisas que a gente colocou aqui, que são copiadas hoje em 
outros buffets ... Pantufa, nós fomos um dos primeiros a usar, na verdade 
assim, na região ... nós pegamos essa idéia também de um fornecedor que 
trouxe que tinha feito para um outro buffet que tinha pedido, que não era de 
São Paulo, era do interior... 

... aqui na região nós somos assim, um dos mais velhos... Então, você acaba 
sendo copiado em algumas coisas, não tem como.  
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... uma coisa que foi nossa, que foi copiada assim e hoje 99% dos buffets tem 
é a hora do lanche, nós que inventamos a horinha do lanche. 

No meio da festa a gente pára todos os brinquedos ... traz todos os lanches 
que a criançada gosta ... senta todas as crianças em volta da mesa, a gente 
vai fazendo brincadeiras com eles ... para meio que fazer eles pararem: “-
Opa! Agora é hora de comer.” Porque senão não comem, aí chegam em casa 
meia-noite: “-Mãe, estou com fome.” A mãe quer matar: “-Você foi no 
buffet e não comeu. Aquele buffet não te serviu.”  

Saiu até em uma revista ... que a gente tinha sido o pioneiro, que hoje todos 
os buffets aplicavam isso, e não sei o que. Todos, Zona Norte, Sul, Leste, 
Oeste, todo mundo hoje faz a hora do lanche. 

A pantufinha ... é uma sapatilha na verdade, que quando a criança chega a 
gente entrega para a criança. Por quê? Para ela não estar ficando descalça, 
não estar sujando a meia, porque começa a encher muito o salão, então, é 
refrigerante que cai, é salgadinho, tem pó, não tem como sair limpinho. 
Então, a gente dá essa sapatilhazinha para a criança, que no final ela pode 
estar levando embora, ela lava e pode estar usando. Hoje em dia, a maioria 
também já tem a pantufinha. 

J ... o nosso diferencial? Equipe... um diferencial muito grande nosso aqui, 
equipe e alimentação. ... essa informação não está vindo minha, é mais 
retorno das pessoas que estão aqui em festa... 

... tem muita gente que trabalha com boa alimentação, mas não é bem 
servido ... a gente serve muito ... é muito farto mesmo. E tem toda a 
preocupação com a alimentação das crianças, porque é uma coisa que eu 
sempre escutei de vários pais, mesmo antes de eu não ter buffet, é que as 
crianças não comem, só brincam, então as mães falam: “-Imagina, saí do 
buffet, estou no meio do caminho para chegar casa, o meu filho pede para 
passar no MC Donalds, é um absurdo, ficou quatro horas.” ... uma parte que 
eu me preocupo muito, é a parte da alimentação e equipe, porque se você 
tem uma equipe legal, isso tudo flui muito bem... 

... aqui a gente tem ... Uma renovação constante, vamos supor, parte de 
recreação, parte do parabéns. Igual, tem buffets que cantam o mesmo 
parabéns há cinco, seis anos, a música do parabéns, o mesmo estilo assim de 
animação, a gente não, é um ano. ... eu tenho cliente aqui, que já fez quatro 
anos festa, com a antiga proprietária e comigo. Então, imagina você filmar 
a festa e sempre a mesma coisa, entendeu?  

G ... algumas mudanças o pessoal começa a adotar também... E vice-versa, às 
vezes, uma mudança da parte da concorrência acaba tendo que eu também 
modificar um pouquinho o meu sistema. Então eu acho que interfere um 
pouquinho. 

... sucos, eu trabalho com chopes e a gente serve torres nas mesas. Então 
outros buffets também adotaram esse sistema.  

 

Buffet  Ciclos de transformação do segmento: você consegue identificar?

H . ... olha como era o meu buffet antigamente. Aqui, esse gramado era toda 
essa parte aqui, era tudo gramado, olha que delícia que era. Olha o que eu 
tinha, olha o que era o meu buffet há 14 anos atrás, uma sala com três 
máquinas de videogame, um colchão inflável pula-pula, uma escadinha que 
você vinha para o colchão inflável ou passava na ponte do rio que cai e 
escorregava em uma piscina de bolinhas. Isso era a minha estrutura, para 
você entender o que eu te falo, olha o avanço. 
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I Olha, não, não sei te falar. ... quando nós chegamos o Kids & Kids já estava 
no mercado. ... ele está até hoje ... ficou meio que assim passadinho, porque 
o espaço ... não é uma coisa que você pode estar mudando o espaço... São 
brinquedos que são chumbados... 

Antigamente a gente tinha o Castelinho, que ele era um buffezinho bem 
pequenininho e era assim, era o top... Ele não tinha nada, sabe o que é não 
tinha nada? Tinha uma piscina de bolinha e mais nada, aqueles fliperamas... 
vídeo game era xxx ... Fechou, porque assim, aquela coisa, eles ganharam 
muito, porque era o primeiro da época tudo e não foram se adequando, não 
foram modernizando. 

... quando nós inauguramos, a gente tinha o brinquedão, que era o Kid Play, 
que é esse brinquedão, que não era nesse formato, era outro formato, a 
gente já trocou ele. ... e acho que um carrossel eletrônico, um carrossel. E 
alugado a gente tinha alguns games, que eram alugados da XXX....  

A gente tinha muito espaço para pouco brinquedo, então, a gente inventou 
um palco, era a época do karaokê... Equipamentos assim, brinquedos, a 
gente não tinha quase nada... a gente tinha DVD, tinha já DVD há oito anos 
atrás era só importado, eram poucos os buffets que tinham DVD... 

J Essa parte da concorrência, eu acho que mudou muito, sabe assim? Hoje, os 
donos de buffets já tem a consciência que um precisa do outro em todos os 
sentidos.  

As feiras que melhoraram muito ... você ia visitar um estande de um 
fabricante de brinquedos e chegava lá, tinham três, quatro donos de buffet e 
o próprio fabricante apresentava um para o outro assim ... Até porque antes 
... tinha feira, mas não era tão focada para o buffet infantil ... Eu acho que 
ainda não está da forma que os donos de buffets gostariam que estivesse, 
mas está bem melhor. 

Estão. E os fabricantes de fora também estão querendo investir, você vê que 
tem muita gente da Itália, da Espanha, que está vindo para o Brasil, 
buscando algumas pessoas que já trabalham aqui com brinquedo e fazendo 
parcerias para montar em XXX aqui. Eu acho que isso vai gerar mais 
trabalho, mais qualidade, porque lá eles têm uma qualidade bem superior. 

G ... os buffets eram uma coisa muito familiar e hoje eles estão ficando uma 
coisa bem profissional, e também mudaram os brinquedos. Os brinquedos 
antigamente de buffets eram todos de pequeno porte, hoje são brinquedos 
tipo de parques mesmo, de porte grande. Então acho que essa foi a grande 
mudança. 

 

Buffet    Mudanças culturais podem interferir no segmento? De que 
forma?    

I Não, acho que não. (De lá para cá, assim desde que vocês abriram?) Não, 
não vejo não. 

J ... hoje existe o mundo do eletrônico que está invadindo cada vez mais o 
mundo infantil. ... você vê crianças de três anos usando um computador 
tranqüilamente ... hoje você vê ... pais das crianças de um aninho ... 
tentando buscar o antigo ... pai que quer ... buffet que tenha eletrônico, 
porque hoje até mesmo o eletrônico diverte os adultos, mas eles procuram ... 
Alguma coisa que faça a criança ali trabalhar um pouco o lúdico...  

Até a parte da alimentação ... antes tinha muita fritura ... hoje está em uma 
linha mais saudável ... trabalhando mais com assados ... coisas simples ... 
colocasse antes no cardápio falava assim: “-Imagina, gelatina. Eu não 
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quero gelatina na minha festa.” ... mesa de bala ... hoje em dia você vê 
muitos pais: “-Ah! Não, mesa de balas não me interessa, se tiver uma mesa 
de frutas eu prefiro.” ... está tendo mais essa linha para o lado saudável... 
Lógico que muda de um pai para o outro ... os que estão começando a ter 
filho agora, está todo mundo caminhando junto para essa preocupação.  

Antes não tinha tanta obesidade infantil ... estou aqui há dois anos e meio ... 
mudei o cardápio umas três vezes ...  a gente serve milho-verde cozido, 
gelatina ... nosso suco é natural, 90% dos buffets, os que fornecem suco é 
suco em pó, aqui a gente trabalha com fruta ... não tenho só o macarrão 
como opção de massa. Tem o fricassê de frango ... arroz branco, batata 
palha. 

I ... não vejo muito como ameaça, é uma opção ...  uma base antiga, de 
conservar até, as brincadeiras de rua, aquela coisa, eu acho saudável. Eu 
acho que é um diferencial, porque as crianças estão sempre nascendo e 
estão chegando na idade delas. ... vai aprender como que era a brincadeira 
da amarelinha, como que eram essas coisas, mas eu acho que tem mercado 
para todos... As crianças gostam desses brinquedos eletrônicos, dessa coisa 
mais radical, a sensação de perigo, de altura... 

G Não, a única mudança que teve é que antigamente as procuras de festas 
eram de sexta, sábado e domingo, ou de sábado e domingo. E hoje, você 
consegue fazer um bom número de segunda à quinta também. ... o pessoal 
acaba gostando de fazer festa durante a semana ... no final de semana 
costuma viajar ... está aumentando bastante a procura dos dias de semana. 

 

 

Buffet  Perspectivas para o segmento: quais você consegue visualizar? 

H ... tenho ouvido falar que: “-Ah! O setor está saturado.” Eu não vejo dessa 
forma, até porque é engraçado, é o único supérfluo que não é supérfluo. “Ai, 
festa. Apertou o cinto o cara não faz festa.” Em termos ... menor ou maior, 
você vai ter que fazer festa. ... é uma questão cultural, é uma questão 
emocional ... está fomentando esse mercado, seja com festa em domicílio, 
seja com festa menor no buffet e no frigir dos ovos você acaba fazendo uma 
conta rápida... “-Pôxa! Eu vou gastar quase o mesmo tanto para fazer em 
casa. Eu faço em um buffet infantil. Além de ser mais prático, com uma 
estrutura melhor, o custo é quase que igual.” Então assim, não é um 
supérfluo e não vai ser ainda.  

... a Assebi, porque é uma coisa que eu acredito demais ... estava faltando, é 
um órgão que direciona o nosso crescimento. A gente está investindo em 
curso, em palestra, a gente teve a semana passada, como diminuir a 
inadimplência, a gente vai ter agora na primeira semana de setembro, um 
curso de atendimento. ... a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que 
planejar, a gente tem que fazer com que a gente tenha um crescimento 
controlado, organizado. A gente tem que ser organizado, para a gente trocar 
experiências, para a gente fazer com que o setor evite perdas e danos, como 
a gente tem feito hoje, porque a gente não se comunica. 

I Eu acho que cada vez mais vai fechar buffet... Hoje em dia, cada dia menos 
os casais querem ter muitos filhos, com poder aquisitivo que pode se pagar 
uma festa, não estou dizendo classe C, D, que o pessoal ... quer mais, o 
pessoal perde um pouco da noção, tem dez, doze filhos ... o pessoal que pode 
estar fazendo festa, cada dia tem menos filhos. ... é um ramo que a médio 
prazo tende a cair muito. (A cair?) A cair muito... Porque é isso, o pessoal 
cada vez tem menos filhos, menos... 
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... a gente tem a parte de buffet externo ... festa o brasileiro nunca vai 
deixar de fazer... acho que tende muito a ir para festas externas ... mas 
buffet infantil mesmo, eu não vejo muito tempo não ... “-Nossa! Daqui trinta 
anos ainda vai existir buffets infantis.” Vai existir ... todo mundo sempre vai 
ter pelo menos um filho, mas não esse boom que deu de buffets, eu acho que 
vão fechar muitos buffets.  

 

Buffet  Terceirização de serviços: o quê terceiriza e por quê? Pontos 
positivos e negativos da terceirização. 

H A única coisa que eu não terceirizo mais são os meus doces ... agora quem 
faz é a minha mãe. ... era muito complicado, para você ter uma idéia, bolo e 
salgado, eu tenho buffet há 14 anos e eu tenho o mesmo fornecedor há 14 
anos, eu nunca mudei... nunca rolou nenhum tipo de stress. Já me deixou na 
mão? Já deixou na mão já, ela é humana ... são coisas toleráveis ... pode 
acontecer comigo, com qualquer um e não foram tão significativas a ponto 
de fazer com que a nossa confiança se perdesse. 

... eu não tenho a menor pretensão em fabricar ...  Eu tenho um custo mais 
alto, aproximadamente de 30%, ou seja, isso reflete até na minha venda, 
porque eu tenho um poder de barganha menor. 

...isso não me chama a atenção ... troco um saquinho de dinheiro por um 
saquinho de tranqüilidade ...  é minimizar a sua dor de cabeça, o seu stress, 
a correria do seu dia-a-dia. 

I Só mesa de decoração. (Só?) Sim. Serviço de valet, manobrista...  É 
terceirizado interna ... é de uma segunda empresa nossa, a gente tem uma 
doceria, que chama Gato Comeu ... seria uma extensão do buffet, uma parte 
externa que faz a alimentação para nós. ... ficou terceirizado até o terceiro 
ano mais ou menos ... já faz uns cinco anos que a gente mesmo faz. Para ter 
um controle melhor da qualidade. Hum, hum. Qualidade mesmo. Custo não, 
porque assim, a gente usa tudo A, então, não reduziu custo.  

G ... Se você tem uma unidade só ... você não tem um ganho de escala, então ... 
sai mais barato você pegar o salgado terceirizado, falando do ponto de vista 
financeiro. A partir do momento que você tem duas unidades, eu acho que já 
começa a existir um certo balanceamento entre o que você vai gastar para 
produzir e o quanto você gasta para terceirizar. A partir da terceira, eu 
acho que essa queda começa a tender para o lado de você produzir.  

... o ponto negativo da terceirização, é realmente você não ter o controle 
total sobre a qualidade ... porque você está comprando e nem está sabendo o 
que está comprando. E você coloca no buffet, você está colocando a sua cara 
a tapa... 

... a falta de controle, de acompanhamento da qualidade ... pode ser suprido 
por um processo de você triar os fornecedores. Não que não funcione a 
terceirização, ela funciona, mas como eu falei: “-O mercado ainda é muito 
amador, do ponto de vista do buffet, mas também do ponto de vista do 
fornecedor do buffet.” ...  durante muito tempo era a d. Maria que fazia o 
bolo. E aí, a d. Maria não tem empresa aberta, ela não tem programa de 
alimento seguro, ela fazia o bolo dela lá ... na casa dela ali, e aí? Então, 
agora, com essa profissionalização, e eu espero que as emXXX, que também 
são fornecedoras, que elas também se profissionalizem, e aí você começa a 
criar crivos para você selecionar melhor os fornecedores. 

você vai que confia ou que nunca te deu uma pulguinha atrás da orelha para 
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você desconfiar, como o mercado vem e não apresentou ainda grandes 
problemas, eu acho que a gente, todo mundo entrou no embalo: “-Ah, a 
Apoio em Diversão é boa, fulano é bom, cicrano é bom.” e vai indo. Duvido 
que alguém tenha ido realmente lá visitar.  

Geralmente, hoje, está sendo feito por indicação. .... 

Já aconteceu ... Como a gente também é empresário e sabe que pisar na bola 
faz parte do negócio, não freqüentemente, mas uma vez ou outra 

H ... o que eu compro para a minha produção é o de primeira. O dos 
fornecedores, vai pela qualidade que você tem ...  já é gente que vem com a 
gente há muito tempo... a Sônia, vai fazer no mínimo dez anos que está com 
a gente. ... a d. Shirley, que ficou com a gente 17 anos ... 

... às vezes, não compensa financeiramente ... Mas, aqueles sim ... que eu 
diria que é de fundamental importância, que é o bolo, os doces, isso nós 
fazemos, isso nós não abrimos mão, nós fazemos. ... na maior parte das 
coisas, nós queremos ter o controle. ... é uma pessoa tão ligada à nossa 
família, que eu digo, que eu falo terceirizada, mas é quase sendo nosso, 
sabe, é uma pessoa quase sendo nossa, de casa. 

 

 

Buffet Informalidade de relacionamentos e de contratos com 
fornecedores. Por que você acha que isso ocorre? Considera uma 

característica do segmento? 

I ... eu não posso te falar um buffet novo, como que procede, se tem essa coisa 
de ter contrato ou não, eu acredito que com os buffets novos até tenha. ... 
porque assim, crescemos todos juntos, então, sabe quando todo mundo é 
meio que irmão? ... porque que assim, a XXX, quando a gente começou a 
comprar da XXX ... era: Nossa! Ela só fazia game, aquelas caixas de 
madeira, com a televisão lá dentro e mais nada, não fazia nada. De repente 
começou a fazer um carrosselzinho, de repente começou a não sei o que e 
hoje está aí, um monstro, está uma empresa grande, uma das maiores de 
brinquedos. Então, a gente tem amizade com o Xxx, o Xxx vinha e passava 
aqui todo dia, o Xxx, que era na época da XXX também, vinha aqui tomar 
café e aí...  

São proprietários. O Xxx era vendedor, hoje não é mais.  

Então assim, é uma coisa que meio que, ele vinha aqui e falava: “-Vamos 
colocar brinquedo. Vamos colocar.” Aquela coisa meio assim: “-Se o YYY 
colocar, os outros vão comprar também.” Então assim, eu acabava 
colocando: “-... a gente não tem como colocar agora. A gente está vendo 
outra coisa.” , “-Não, depois a gente vê.” , “-Daqui a três, quatro meses a 
gente começa a pagar.” Então, virou uma coisa meio que irmão mesmo e até 
hoje é assim. ...  Lógico, exige hoje, exige um contrato, até mesmo ele tem 
outros sócios, mudou um pouco a empresa, não está mais só no comando 
dele. Mas, a gente chega nas feiras, ele tipo: “-Espera aí.” Quem ele estiver 
atendendo, ele pára, vem dá aquela prioridade. Se tem fila de espera de 
brinquedo, passa na frente se tiver que passar, arruma um jeito, entendeu? 
Se vira, porque assim, cresceu com a gente, está com a gente. Era nada 
junto com a gente, de repente, junto com a gente cresceu. 

G Nenhum... Isso também é prejudicial ...  essa realidade começou a mudar, 
até então ele era totalmente informal. 
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... a pulguinha atrás da orelha quem colocou foi o Sebrae, até então os 
buffets, graças a Deus, os buffets nunca tiveram problemas nesse sentido... 
Então começou a criar uma política nesse sentido, não que tenha tido algum 
problema, na verdade, o que aconteceu foi isso: a orientação do Sebrae em 
cima disso, trazendo exemplos de outras áreas...  Então, agora, o buffets, 
efetivamente, começaram a ter os seus contratos, começaram a fazer a 
visitação, uma triagem de qualidade do fornecedor, então isso já começou. 

H ... eu não tenho essa necessidade dessa formalidade. ... vamos separar os 
principais ... a pessoa é da nossa família, é como se fosse nosso ... que a 
gente já está há mais de dez anos também; o pessoal que trabalha com os ... 
são firmas que fornecem para vários buffets. Não temos uma coisa 
formalizada, não houve essa necessidade. Eles entregam pontualmente, 
direitinho, o nosso fornecedor de ... é muito bom, quer dizer, a gente não se 
preocupa, realmente nós não temos essa preocupação.  

Nossa preocupação fundamental é: “-Teve qualidade? ... Isso, a gente 
olha... Depois, a experiência que a gente tem é muito grande, não é? 

 

Fornecedores 

 

Buffet 

Três grandes categorias: alimentos, brinquedos, decoração 
temática, atrações e complementos. Conseguiria colocar em 

ordem de importância? Quem é o principal e por quê? 

H ... eu ainda continuo apostando no atendimento e na qualidade dos 
alimentos. ...  

...  eu acho assim, continuo insistindo, os grandes buffets hoje, se não 
tiverem um atendimento à altura, não vão para frente. Agora, os buffets mais 
acanhados, que têm um serviço muito legal, esses têm ainda um bom tempo 
pela frente. 

Não existe buffet infantil sem brinquedo. Por menor que seja a estrutura do 
cara, ele vai ter o seu brinquedo ... você tem o mesmo brinquedo em 
categorias diferentes. Tem um brinquedo que chama Tombo Legal ... Você 
tem o Tombo Legal que é o top de linha..... ele é personalizado ... tudo o que 
você imagina ele tem de acabamento, ele é perfeito. Você tem o Tombo 
Legal...  que é o branquinho ... na verdade, ele é eficiente, mas ele é frio. 
Ele é um brinquedo que te serve, mas ele não é bonito, eu não gosto. E tem 
os inferiores a esse, que são aquelas em XXX pequenininhas ... que não têm 
uma estrutura muito grande e eles acabam fazendo um produto menor, em 
um custo menor para atender o público que existe para isso, nada contra. 
Então, é o Tombo Legal mais acanhado ...  é um mecanismo inferior, a 
estrutura é menor, enfim, esteticamente não é tão bonito.  [...] Eu acho que 
hoje, o grande vértice dos brinquedos é a questão estética. 

 

I Pôxa vida! Eu sinceramente, acho ainda que é o atendimento. O 
atendimento. Porque é o que eu estou te falando, o resto assim, é lógico, 
cada um tem a sua qualidade, mas todos têm qualidade, eu não posso falar 
para você que o meu concorrente não tem qualidade, eu vou estar mentindo 
para você. Hoje em dia, o mínimo que todo mundo tem que ter, até o buffet 
que cobra R$ 1.500, ele vai ter a qualidade dentro dos R$ 1.500 dele, 
entendeu? Então assim, é diferente, a gente está cobrando R$ 4.500, para 
um buffet que cobra R$ 1.500, porém, ele tem a qualidade, eu não posso 
falar para você que ele não tem. Vai muito do cliente, lógico, agora cliente 
que chega aqui já está acostumado com um padrão um pouquinho mais 



178 
 

elevado, inclusive, para estar pagando esse valor para uma festa de 
cinqüenta pessoas. 

Então assim, o mínimo que os meus concorrentes diretos têm que ter é 
qualidade. Então, não tem como eu falar para você que o diferencial é só, 
única e exclusivamente a qualidade, porque isso tem que ter, senão eles 
fecham a porta, não fica ninguém. 

G Por quê? Porque eu acho que a comida é o cartão de visitas. Então, por 
mais que você tenha um buffet extremamente estruturado, do ponto de vista 
de brinquedos, tem uma estrutura maravilhosa, tal, tal, tal. Se você não tiver 
uma comida boa, você não conseguir agradar o cliente pela comida, ele vem 
e não volta mais. Então eu colocaria que não adianta nada eu ter uma 
estrutura maravilhosa, se eu não tiver uma comida boa. Agora, se eu tiver 
uma comida boa e não tiver uma estrutura tão maravilhosa, o buffet, ainda 
assim, funciona. Porque, às vezes, as pessoas vêm, só para te dar um 
exemplo, eles vêm aqui e falavam que eram clientes novos, que não 
conheciam o buffet, ele pede para fazer uma degustação de salgados, mas 
ele não pede para fazer uma degustação de brinquedos, por exemplo. “-Ah, 
eu quero fazer um test drive.” Não! Então, parece que isso já está meio que 
culturalmente absorvido, mas a comida ainda é uma coisa... 

Sim, sim, você tem que levar isso em consideração. É o que eu falei, às 
vezes, a mesma empresa vai ter dois fornecedores diferentes, porque têm 
duas unidades que são completamente opostas.  

H Acho que o alimento é o fundamental. Obviamente, o setor de brinquedos 
vem bem junto ao alimento, mas o brinquedo, a partir do momento que ele já 
está no buffet, que ele está consolidando, funcionando ...  ele pode ser 
colocado um pouquinho ao lado... 

 

 

 

 

Sobre os brinquedos 

Buffet Importância do brinquedo para o buffet infantil 

H Hoje tem buffet que trabalha com isso, você sabia? “Olha, tem mais alguns 
brinquedos...” ... a mãe que não está acostumada com buffet infantil e tudo 
mais, ela vai se valer primeiramente dessa questão de estrutura. Então, ela 
vai na localização, estrutura do buffet ou seja, tamanho, quantidade de 
brinquedos, área dos pais, preço. ... aquela preocupaçãozinha com 
cardápio, com comida, mas nada muito a fundo. Depois que ela fez essa 
primeira festa, ela passa a ver a festa de uma forma diferente. ... depois que 
ela conhece passa a fazer questão do serviço.  

 

I Só faz a gente gastar mais. Foi o que mudou ... tem que gastar mais, muito 
mais. ... eu acho que mudou para o cliente, para o adulto, o adulto pode 
participar mais, interagir mais. Mas, dizer que vende mais festa por causa 
disso, por causa de ter um brinquedo. (Você acha que não?) Não. 
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Buffet O que mudou no segmento de buffet infantil com o advento de 
novos brinquedos? 

H A gente teve uma evolução no brinquedão, então você começou a ter 
brinquedões maiores, com um número maior de atividades, porque antes era 
simples, um tunelzinho, um escorregador, uma piscina de bolinhas e acabou. 
Aí você começou a ter um pouquinho mais de diversidade em relação às 
atrações dentro do próprio brinquedo e ao tamanho do brinquedo e com 
isso, você começou a ter uma evolução em relação ao tamanhos dos buffets 
também. ...  há 14 anos atrás eu não conheço buffets que tivessem uma área 
maior do que 500, 600 metros... 

I Só faz a gente gastar mais. Foi o que mudou ... tem que gastar mais, muito 
mais. ... eu acho que mudou para o cliente, para o adulto, o adulto pode 
participar mais, interagir mais. Mas, dizer que vende mais festa por causa 
disso, por causa de ter um brinquedo. Não. 

 

Buffet Pequeno histórico sobre a evolução dos brinquedos no buffet. 
(Qual o primeiro brinquedo que você comprou? Qual o mais caro 

que você tem hoje? Quanto custou? Com esse valor daria para 
comprar quantos do primeiro que você comprou?) 

H O mais caro que eu tenho hoje é o La Bamba. Quarenta e cinco mil reais. ... 
hoje se a gente for traçar um paralelo, hoje eu ia gastar num XXX uns, será, 
se não for próximo disso, um pouquinho menos que isso, uns R$ 30 mil, uns 
R$ 25 mil. Sempre foi caro. Naquela época era muito mais caro ainda, 
porque não existia tanta demanda assim, era meio que exclusivo e outra, ele 
tinha um nome, XXX sempre foi um nome muito forte. Quando os buffets, 
efetivamente começaram existia uma empresa chamada XXX, que era quem 
fazia esse tipo de brinquedo. Era uma das poucas e era a que fazia o 
brinquedo com uma qualidade super legal ... existiam algumas poucas que 
faziam um brinquedo, mas ele era bem pobre em termos de acabamento, 
então as pessoas acabavam comprando da XXX, porém era muito caro. Mas 
precisava, a coisa mais legal que existia em buffet era brinquedo, era o 
brinquedão.  

... o buffet na verdade começou com a piscina de bolinhas, com o colchão 
inflável ... hoje, a coqueluche são as camas elásticas. ... existe mercado de 
trocas de brinquedos hoje, você vende o antigo, tem a Radar Play, que é uma 
empresa que é especializada nisso.  

Ela avalia o seu brinquedo antigo, claro, sempre desvalorizado, é óbvio ... 
mas de repente, para você não perder o brinquedo você vende por X ... já 
comprei brinquedos seminovos. ... foi direto com buffets.  

... eles hoje intermediam, o que torna a coisa um pouco mais fácil... ...  o 
fabricante é mais difícil, o fabricante é muito, muito difícil, para ele não é 
interessante. Se ele vende novo, porque ele vai pegar o seu antigo... Alguns, 
pela negociação, se for uma negociação grande, se vai valer à pena para 
ele, mas via de regra é muito difícil. 

 ... empresa muito legal no setor foi a XXX. Ela começou a oferecer 
brinquedos diferentes, ela começou a perceber a necessidade do buffet 
infantil e começou a produzir brinquedos diferenciados... ela começou a 
fazer pebolim eletrônico com placar, pintados de uma forma lúdica para a 
criança. Especificamente para o mercado de buffet infantil. Começou a fazer 
carrosséizinhos... Começou a evoluir com os seus simuladores. Então, fez 
simulador de montanha-russa, simulador de corrida, simulador de esqui na 
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neve, começou a fazer máquina de basquete, enfim, aí começou a evolução 
dos eletrônicos, propriamente dito. 

... o brinquedão, na verdade, deu uma estagnada, ele cresceu, cresceu e 
começou a se desenvolver em relação à estética, porque em relação à 
novidade não tinha mais o que se fazer.  

Do eletrônico se passou para os brinquedos mecânicos. Roda-gigante, o La 
Bamba ... o Barco Vicking, que são brinquedos que foram feitos em uma 
proporção menor do que os brinquedos de parques, mas para se trazer 
justamente essa emoção do parque, que não se tinha. ... absolutamente 
adaptados ao segmento. E por último, os brinquedos radicais, as atividades 
como arvorismo, como tirolesa, [palavra inaudível] jump, que é essa cama 
elástica com os elásticos para as crianças ficarem dando piruetas ... parede 
de escalada, campo de futebol se empregou em muitos buffets.  

Ah! Nessa minha época, como tinha muito pouco material enfim, brinquedos, 
a gente se valia muito das atividades humanas... Das recreações ... no 
começo do buffet, eu que fazia as atividades aqui dentro, eu fazia gincana, 
eu promovia as atividades e eu fui muito feliz nesse sentido. ... a gente 
durante muito tempo teve muito retorno por conta das atividades, hoje 
parece que a gente está voltando nesse ciclo. 

I Hoje, o mais caro? Eu acredito que seja esse carro, porque é o mais novo, 
então assim, de mercado, que está valendo mais, eu acredito que seja o 
carro. ... na época que nós pegamos o monorail, nós fomos o primeiro buffet 
aqui na Zona Leste a colocar o monorail. Então, foi uma paulada. Na época 
foi R$ 130 mil. Cinco, seis anos. ... hoje ele está mais acessível, hoje você vê 
que muitos buffets têm... Mas assim, como foi um dos primeiros e a gente 
pegou da, como que era o nome da empresa? A empresa faliu. Esqueci o 
nome, mas a empresa fechou por pura desorganização interna deles, porque 
era uma empresa muito boa, muito boa mesmo. ... fugiu o nome da empresa, 
mas era a que fazia o monorail, o monorail as peças eram importadas, não 
tinha fabricação aqui, então, ele era muito caro mesmo. Hoje em dia não, 
todo mundo fabrica. 

Faliu a empresa, mas os funcionários continuam... Então, a gente tem a 
manutenção. A primeira pessoa que veio instalar o meu monorail até hoje 
ele está comigo, que é o Marcos e qualquer problema que eu tenho, ele está 
aí. ... os funcionários que se fizeram na empresa acabaram virando 
autônomos. ... a maioria deles trabalha como avulso ... 

 

 

Buffet Qual a vida útil de um brinquedo?  

H É pela novidade, pelo ineditismo, pela atualização, enfim. Hoje você tem 
duas formas ... estender a vida útil do seu brinquedo, a primeira delas é a 
manutenção preventiva. É aquela manutenção que você tem constantemente, 
você tem mensalmente, a fim de evitar que você tenha que ficar arrumando o 
seu brinquedo de última hora. Aí você não tem o problema de, por exemplo, 
em uma festa ter que falar para a mãe: “-Olha, o brinquedo está quebrado e 
não tem manutenção para fazer, para arrumá-lo nesse momento.” 

... a manutenção para os buffets hoje é um calcanhar de Aquiles, você ter ... 
um pessoal qualificado e um pessoal disponível é muito difícil, os bons são 
poucos e os poucos não conseguem atender todas as casas. Hoje, as emXXX 
sérias ... têm uma preocupação de te oferecer um serviço de prevenção. 
Então, existe hoje um contrato com eles, que você paga uma mensalidade, 
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que vale absolutamente à pena e que te previne de problemas posteriores. 
Agora, a maioria ainda não faz isso, a maioria não faz nem o dever de casa 
que é ter um profissional qualificado para te prestar assistência, ou se tem, 
é um profissional para atender, sei lá, duzentos buffets. Ele te vende 
brinquedo e não se preocupa em se estruturar para fazer a manutenção 
desses brinquedos. 

... tem uma incoerência nesse mundo corporativo. ... hoje, quanto maior o 
espaço, muito mais caro é o seu aluguel. ... um galpão de mil metros 
quadrados em uma área nobre... você pode partir de R$ 10 mil... Um 
investimento de, um aluguel de R$ 10 mil hoje, não é fácil de você manter, 
você já parte de um custo fixo muito alto, então, te faz trabalhar com a 
corda no pescoço o tempo inteiro. 

... olha que coisa, os brinquedos são cada vez maiores e os espaços têm que 
ser cada vez maiores, mas eles não são. ... você tem dificuldade de achar 
galpões. ... você acaba achando espaços de 300, 500 metros quadrados, que 
já começam a não ser suficientes para receber brinquedos tão grandes. ... 
aqui eu tenho 500 metros quadrados... eu adoraria ter um Barco Vicking, eu 
não tenho condições de ter um Barco Vicking. Hoje, para eu conseguir ter 
um brinquedo aqui eu preciso tirar outro, eu não tenho mais espaço físico, 
até porque eu não quero comprometer a área dos adultos. Então, eu fico 
trabalhando nessa questão de você ter que tirar o brinquedo antigo, já 
usado e colocar um brinquedo novo. 

Eu garanto que hoje, de dez empresários, nove e meio optam pelos 
brinquedos e não pela atividade lúdica, você entendeu? 

G Eu acho que ele dura três anos. 

 

Buffet Qual o ciclo de vida de um brinquedo?  

H Está cada vez mais curta. ... a vida útil não... É pela novidade, pelo 
ineditismo, pela atualização, enfim. 

I Eu digo que o tempo dele hoje é curto. ... a cada seis meses você tem que 
fazer alguma coisa diferente. Um brinquedo ou uma fachada, alguma coisa 
você tem que estar fazendo. ... brinquedo, eu acho que pelo menos uma vez 
por ano você tem que estar trocando alguma coisa.  

(o brinquedo usado)Vende. Para os buffets de menor porte. Ou até mesmo o 
próprio fabricante, que reforma e revende para ele. É que nem esse carro 
mesmo, ele está com a gente há uns cinco meses, seis meses, a gente tinha 
um barco, que era aquele barco ... que era aquela cabeça de um dinossauro, 
qual é a função desse daqui? É a mesma coisa, ele é um Barco Vicking, só 
que agora ele é em formato de carro. Qual é a diferença desse para o outro? 
Que o outro era um dinossauro e esse é um carro, mas, é uma mudança. É 
mais bonito, mudou o visual, deu uma modernidade, não sei o que, você tem 
que trocar. 

G Dura mais, mas eu acho que um brinquedo ... três, no máximo quatro anos 
... depois ele começa a ficar meio de lado. 

 

Buffet  Você percebe se o ciclo está cada vez menor? Quais as 
conseqüências disso para o segmento e para a Empresa? 
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L  (o brinquedo usado)Você não troca. Vai injetando alguma coisa. ...  

... brinquedos grandes você não tira, não inova. ... o Cai n’água, o Cai 
n’água custou R$ 150 mil, se tirar o Cai n’água, o Cai n’água não vale R$ 
10 mil, o Cai n’água é aquele que despenca na água. 

 

Buffet  Tendência, inovação: quem impõe a necessidade de novos 
brinquedos, o fabricante ou o cliente? 

I Do mercado. Todo mundo troca, você tem que trocar, fulano trocou, como 
que você não vai trocar? ... tem muitos clientes que voltam ... para fazer a 
segunda ou a terceira festa ...  a gente vai estar com a mesma cara, o mesmo 
tudo, não tem como. Sim, o cliente também, lógico. Mas, até devido ao 
mercado, se todo mundo não trocasse nada, mas todo o mercado troca. 
Então, eu acredito que seja mais o mercado do que o próprio cliente. 

... o nosso público alvo, a maioria, a média de idade é entre 30 e 40 anos, os 
pais ... é um pessoal que a infância não tinha buffet ...  não sabe o que é 
uma piscina de bolinha, não sabe o que é o que ... quis começar aquela coisa 
de querer brincar também ... em uma festa de criança, o que mais tem? 
Adulto. ... você tem que trazer alguma coisa também para agradar os 
adultos ... foi aí que começou o pessoal exigir e pedir para os fabricantes: 
“-Ah! Precisa de alguma coisa que dê para ir criança, que dê para ir 
adulto.” E nisso começou a se fazer. 

J Um conjunto, fabricante e cliente. ... o cliente quer uma mudança, mas não 
de brinquedo ... Não precisa necessariamente eu ter que tirar o elevador e 
ter que colocar um monorail ou uma montanha-russa, não é isso que os 
clientes. Isso é mais fabricante ...  acho que há essa pressão maior do 
fabricante e não dos clientes. Os clientes exigem sim uma mudança ... pintar 
a sua fachada no outro ano, para ele você já mudou ... O cliente te exige, 
mas não uma coisa fora do normal, agora o fabricante sim, com certeza. 

... donos de buffets ... não caem muito nessa ... tudo que você ganha do 
buffet vai para o fabricante ... são caros, esses brinquedos em si, maiores, 
são muito caros ... o mais barato está em torno de R$ 70 mil ... o restante é 
de R$ 70 mil até R$ 150 mil ... dependendo do tamanho que você quer ... 
colocar um brinquedo ... dentro do seu negócio, mesmo que isso faça vender 
algum ... a hora que você vai vender o valor é muito baixo ... a maioria dos 
donos de buffet falam que chega até a não compensar a venda... 

... esse negócio dos brinquedos é uma coisa que varia muito ... quando eu 
comprei existia uma pressão muito grande para colocar o monorail aqui.  
Dos fabricantes... “-Ah! Porque vende muito. Porque agora abaixou o 
preço.” É um brinquedo que chama a atenção? É. Porém, é um brinquedo 
sem graça ... vejo isso como experiência de convidada ... tenho filho de oito, 
três ... tanto a de oito, quanto o de três vão no máximo duas vezes, depois 
não quer ir mais.  

 Ah! Que é um fechador de festa. Sempre a frase é essa: “-É um fechador de 
festa.” Então você vê, você vai indo todo ano, o que é novo é o melhor, 
entendeu? É que vai fechar festa, igual você está falando em Perdidos, todo 
mundo está falando em Perdidos.  

L  Do cliente.  

G ... a qualidade está boa ... também estão tentando melhorar a manutenção ... 
estão tentando se profissionalizar junto com os buffets, atendendo às 
necessidades dos buffets. 
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....pelo público.  O público começa a conhecer ... freqüentam várias 
festinhas infantis, em vários lugares. Por causa dos primos, amiguinhos de 
escola, amigos da praia. ... acabam querendo as suas festas por causa de um 
determinado brinquedo. E os brinquedos mais atuais, realmente são os mais 
legais. É que nem carro, eu acho que vai mudando a frente do carro, o 
design, o motor. Você começa a querer trocar o seu carro, a mesma coisa o 
brinquedo. 

É o fabricante ele lança. E vem alguns buffets comprando todos os 
brinquedos. Recentemente foi lançado esse Perdidos no Espaço ... Em três 
dias ele vendeu 10% do que tem de buffet. 

 

Buffets Freqüência da aquisição.  

H ... anualmente eu compro um brinquedo novo e semestralmente eu sempre 
faço uma modificação ... todo janeiro eu pinto o buffet inteiro, a gente 
repara algumas coisinhas, muda aqui ou acolá. 

L ... quando você monta um buffet você já coloca brinquedos grandes ... para 
você fazer a troca do brinquedo, a renovação é difícil. Esse brinquedo hoje 
vale R$ 54 mil, se eu desmontar ele não vale mais que dez, só que é um 
brinquedo muito legal . 

... você coloca, tira, vai colocar uma coisa melhor, ninguém compra, se vale 
R$ 80 mil, compra por R$ 10 mil, por R$ 4 mil, por R$ 8 mil e quer que você 
responda.  

 

I Considerando os dois, eu acho que, de seis em seis meses, a gente compra. 

 É o proprietário mesmo. É. A gente que faz contrato, a gente que escolhe, a 
gente pode até pedir para um funcionário fazer alguma cotação, alguma 
coisa, mas a decisão é nossa. A negociação. [...] Não é uma coisa que se 
delega ... é uma decisão importante. 

G ... a cada três meses eu compro um brinquedo. ... mais ou menos um 
brinquedo de grande porte por ano para cada unidade.  ... também faço, às 
vezes, um rodízio, então eu compro um brinquedo de porte grande, aí eu 
ponho um outro brinquedo que nesse buffet está mais encostado ... numa 
outra unidade... Então vou remanejando os brinquedos e acabo tirando 
brinquedos que têm menos atração dentro de um determinado buffet. 

  

Buffet  O que você faz com o brinquedo ultrapassado ou o que fará? 

I Vende.  Para os buffets de menor porte.  Ou até mesmo o próprio fabricante, 
que reforma e revende para ele.  Há. 

L Você monta uma outra casa. 

G Eu vendo ele abaixo do valor de mercado dele. Bem abaixo. [..]Geralmente 
para os buffets de porte menor.  
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Buffet Categorias de brinquedo: Você consegue identificar?  

L A XXX constrói brinquedos pequenos. ... o Afonso é um espanhol que veio 
para o Brasil e trouxe essa máquina ... a XXX era forte na Europa. ... ela 
constrói ... aqueles gabinetes que é o caça-bichinho ... a mesa de Air game, 
Air boy, espanca mesa, depois a montanha-russa virtual, cinema, o boliche 
virtual. ... a XXX constrói brinquedos muito grandes para parques, 
Playcenter, parques fora de São Paulo a XXX ... montou um parque nas 
Ilhas Canárias. ... a XXX e a XXX, os brinquedos são muito parecidos, 
constroem La Bamba, constroem game, constroem.  Concorrentes a XXX. O 
XXX é concorrente de quem? Da XXX. Então, sobraram os dois só, 
brinquedos grandes e não sobra mais ninguém. A XXX é uma empresa 
maravilhosa ...  

G ... mais os eletrônicos ... brinquedos de grande porte, ou brinquedos 
radicais. Mas não têm essas classificações.  [ ] Tem mais os eletrônicos, são 
brinquedos eletrônicos. O outro é de porte grande, o outro é de kid play ... 
não são especificados assim.  [ ] Só quem está no mercado sabe se você está 
falando de um determinado brinquedo ele já associa com aquela empresa. 

 

Relação com o fornecedor  

Buffet Quem negocia – centralizado em uma pessoa que negocia para 
todas as unidades? 

G ...  são pessoas diferentes. Como eu volto a dizer a gente ainda peca pela 
informalidade ...  na verdade, o mercado ainda não está amadurecido. ...  eu 
tenho a minha gerente aqui e a minha esposa que é sócia, então elas tratam 
diretamente com o fornecedor, mas a seis quadras daqui eu tenho uma outra 
unidade, que eu tenho uma outra sócia lá, ela trata também diretamente com 
o fornecedor e na outra unidade é uma outra pessoa que trata com o 
fornecedor, às vezes, com o mesmo fornecedor.  

... só para você ter uma idéia do absurdo que é, às vezes, você tem preços 
diferenciados entre as mesmas unidades, dentro da mesma região. “-Ah, 
aqui é mais barato que o outro. Mas por que se é o mesmo fornecedor, é a 
mesma região?” ... ainda tem um certo amadorismo nesse sentido, porque o 
ideal seria você centralizar essa negociação. 

 

 

 

Buffet  Mesma categoria de brinquedos: compra do mesmo fornecedor ou 
de vários? 

G Totalmente, hoje totalmente. Com o advento da associação, que é uma das 
coisas que no começo a gente estava preocupado nesse sentido, preocupado 
no bom sentido. Com o advento da associação, uma coisa que é inédita, que 
não tinha acontecido ainda com esse mercado, é que as pessoas começaram 
a se conversar. Então, hoje, como eu te falei, é muito tranqüilo este tipo de 
informação: “-Ah, você pega o salgado aonde?”, “-Ah, eu pego de tal 
lugar.”, “-É bom?”, “-É bom.”, “-Ah, porque fulano anda me dando uns 
problemas, eu acho que eu vou experimentar esse, você tem o telefone?”, “-
Tenho.” Pega o telefone e liga: “-Ah, você fornece para fulano.” [trecho 
inaudível], “-Então, eu queria pegar.”, “-Ah, estou levando aí para você 
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fazer um teste.” Então, hoje, a associação criou um crivo diferenciado. Os 
buffets invariavelmente se conversam.  

Eu acho que isso seria nesse ponto de vista de... Porque assim, o fornecedor, 
vamos pegar o pessoal do bolo. Eu tenho do meu lado aqui o cliente que fala 
para mim: “-Ah, eu gosto do bolo de mouse, mas tem que ser aquele 
chocolate Montanhês lá de Campos do Jordão.” Eu tenho essa informação, o 
meu fornecedor não tem, ele acha que pode mandar esse chocolate 
hidrogenado e que vai continuar funcionando. Então, o que é que eu faço? 
Justamente: “-Olha, vamos fazer a reunião?” A tendência está sendo essa, o 
mercado está pedindo isso, eu percebo que sai muito mais se a gente fizer 
dessa forma, aí absorve essa informação e muda o esquema dele. Aí ele 
aplica isso, de repente, até para outras atividades, outras em XXX e acaba 
funcionando também. Então assim, eu tenho um contato, eu converso demais 
com o meu cliente, conseqüentemente, eu sabendo o que o meu cliente quer, 
tenho condições de chegar ara o meu fornecedor e falar: “-Olha, é isso o 
que eu preciso.” Então é nesse sentido que a gente conversa bastante 
mesmo. 

H O fornecedor desse salgado é uma pessoa muito ligada a nós. É uma pessoa 
ligada há muitos anos. O que nós fizemos, foi transferir a produção, onde 
era antes feito, vamos dizer, na nossa cozinha, para as instalações da 
pessoa, é quase que um fornecedor exclusivo nosso. Então, nós temos um 
controle total em termos de qualidade, em termos de limpeza e o salgado é 
maravilhoso. O ponto alto do nosso buffet, sempre foi a nossa tradição de 
culinária, a nossa culinária, eu diria que imbatível.  

Olha, infelizmente, o que não pode faltar é Coca-Cola, o que não pode faltar 
na festa é Coca-Cola. É lamentável, mas é a verdade nua e crua, Coca-Cola 
não pode faltar. Então, nós somos dependentes da Coca-Cola.  

I Os fornecedores são diferentes, eu acho que é uma das poucas coisas que a 
gente fez diferente. Custo. Aqui a gente tem um preço mais baixo, a gente 
concorre com um padrão de buffet diferente de lá. Aqui, esse aqui, que é 
menor, tem mais concorrência, o outro já a concorrência é menor. Então, 
você consegue ter um produto melhor, mais caro, mais gostoso e também 
cobrar isso que você está colocando. 

G Eu dou preferência para comprar de alguns, isso sim. Porque daí eu acabo 
tendo uma assistência melhor, mas não que eu só compre só desse 
fornecedor. Eu procuro selecionar um pouquinho os meus fornecedores. 
Acabo dando preferência por ter uma assistência melhor com esse 
fornecedor, mas não que eu acabo comprando só desse fornecedor. Mesmo 
porque eu não gosto de ficar na mão só de um. 

Tem, tem muitos fornecedores, tem bastante. 

Exatamente, mas eu procuro não fugir desses fornecedores. Então vamos 
supor, Roda-gigante tem sete, oito no mercado. Então eu procuro comprar 
de dois ou três. Eu acabo priorizando dois ou três. 

Pela assistência. Manutenção. É porque a mãe, quando eu fecho uma festa é 
difícil explicar para a mãe que aquele brinquedo deu algum defeito. Então 
eu preciso que seja solucionado o mais rápido possível. Por isso que para 
mim é super importante a assistência.  

Aí você acaba dando um desconto, você acaba, dependendo do porte do 
brinquedo, dando um desconto, dando uma cerveja.  [...] Reclama, reclama 
porque dependendo do brinquedo foi justamente o brinquedo que ela fechou, 
foi o diferencial do meu buffet foi através daquele brinquedo. E aquele 
brinquedo não funcionou naquele dia. E a gente reconhece e acaba dando 
realmente algum desconto 
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Buffet Problemas e dificuldades enfrentadas com o fornecedor: quais 
seriam e a principal dificuldade? 

G Eu acho que ainda um pouco de falta de estrutura dos fornecedores no que 
diz respeito em atender os buffets, porque, por exemplo, de repente estou 
esperando o belo chegar para a festa do final de semana, do sábado, e o 
bolo chega em cima da hora, ou não chega, de repente chega trocado, então 
percebo que tem uma certa... Assim, a profissionalização também precisa 
passar por eles lá. Então, muitas vezes, é nesse sentido. Segundo, é a falta 
de estrutura do fornecedor no que diz respeito ao recebimento, a gente tem 
que praticamente pagar quase que 100% à vista, sendo que eu vendo a 
minha festa a prazo. Então, um dos motivos que eu percebo dos buffets que 
quebram, é que eles acabam quebrando por isso, porque eles esquecem desse 
detalhe, porque eles compram à vista, mas vendem a prazo. Então, você tem 
um descasamento do fluxo de caixa.  

Conversa com o cliente. “-Olha, o bolo de mouse que é maravilhoso, você 
não quer trocar não.” Muitas vezes a gente abre o jogo, fala: “-Olha, recebi 
o bolo, mas veio trocado.” Você tem duas possibilidades: tentar pegar com o 
fornecedor, mas aí você já não acha o fornecedor no final de semana, 
porque, como ele já criou a programação, ele entrega sábado e domingo e a 
cozinha dele está fechada. Então, é por isso que eu falo, falta estrutura. Ele 
teria que ter uma estrutura pensando já nisso: “-Se houver uma troca de 
bolo, como você soluciona.”, “-Ah, você liga para a cozinha, lá você tem um 
bolo ou preparo um outro em 30 minutos e estou efetuando a troca.” Daria 
tempo.  

 

L Existe, mas olha, aqui chama Brasil. O sistema é Brasil. 

Não existe isso, o contrato não se respeita. Tem que contratar técnicos bons, 
que conhecem, porque às vezes o próprio fabricante, porque eles têm dois, 
três que vêm, os outros não vêm. 

Quer fazer uma coisa, quer fazer um trabalho legal? Você pega os nomes 
das emXXX e faz uma avaliação no Procon ou na Serasa e vê a situação das 
emXXX de brinquedos. Então, é mais um que vai entrar com ação contra a 
empresa. Você puxa a nossa casa, por exemplo, sabe que a nossa casa está 
limpa, que é um buffet infantil, a impressão que eu tenho que o cliente 
quando vem fechar a festa, muitos deles querem, eles pegam o nome da 
empresa, pegam o CNPJ e consultam. Depois pega empresa de brinquedo, 
quase todas elas têm problema. [...] Têm muitos problemas. É Serasa, 
reclamação no Procon, é justiça.  

 Eu tenho um amigo meu também, que montou um brinquedo, colocou o 
brinquedo Speed, o Speed voou durante uma festa, então tem que tomar 
cuidado.  

G Eu acho que a principal é a manutenção. Eu acho que o problema maior 
realmente é a manutenção. E entendo também o lado deles, que são 
brinquedos de porte grande, então às vezes não dá para ter a peça de 
reposição de imediato. Então, às vezes, demora algum tempo para resolver, 
mas eles tentam resolver com a maior rapidez. Mas acho que o grande 
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problema é esse. 

Atrasos ás vezes acontecem sim, principalmente quando é lançamento. 

O meu está atrasado, por coincidência está atrasado, mas assim, às vezes é 
algum ajuste que tem que fazer. Eu também não prometo data para o meu 
cliente e também não estou divulgando em qual buffet que vai ser. Eu já, eu 
tenho essa preocupação de, de repente, oferecer para o meu cliente e não 
cumprir. Então eu nunca ofereço ao meu cliente. Eu só ofereço a partir do 
momento em que já está instalado, ou já está muito próximo da instalação. 

Já, no início sim. No início já aconteceu. É, daí eu tive que assumir junto ao 
meu cliente, você acaba dando algumas cortesias pelo brinquedo não estar 
lá no local. 

 

Buffet Negociação: flexibilidade, resolução de problemas, conflitos. 

I Eu vou te falar uma coisa, eu acho que não. Eu não tenho do que reclamar de 
nenhum fornecedor nosso. Até mesmo, porque graças a Deus, a gente tem um 
nome aqui na Zona Leste, tem um nome já assim, nem é só na Zona Leste é 
em São Paulo, a gente já tem, como eu te falei, oito anos parece pouquíssimo 
tempo, mas é muito tempo para um buffet. Então assim, ainda mais na era 
que está se começando buffets, que muitos abriram, fecharam, abriram e 
fecharam. Então, se manter, assim a gente conseguiu fazer o nome. Então, a 
gente tem uma credibilidade bem legal, então, em qualquer lugar que a gente 
vai a gente é muito bem recebido, muito bem atendido, tudo de pronto assim, 
a gente pede, é manutenção. Não tenho do reclamar, não tenho mesmo o que 
reclamar de nenhum fornecedor. 

L Porque não tem fabricantes de brinquedos. Não tem outra alternativa, não 
é?] Quando entra um fabricante bom, honrando os compromissos, tipo XXX, 
ela abocanha uma fatia muito grande do mercado. Por que ela abocanha? 
Porque ela é uma empresa confiável, é uma empresa que vai dar respaldo 
para o cliente, é uma empresa que vai garantir os brinquedos chegando. E eu 
acho que o mercado de buffet vai se desenvolvendo mais, cada vez mais, você 
pode ver que hoje as áreas estão diminuindo mais. É só prédio de um lado, 
prédio do outro, prédio e a carência de buffets é muito grande, a carência é 
muito grande e os buffets ficaram baratos, então. 

I Não, não, sem ter papel, sem ter nada.  

Eu acho que hoje a gente, cada vez mais está buscando um caminho de 
conscientizar os fornecedores, que agora a coisa pode rodar mais rápido, 
uma informação negativa sobre ele, você entendeu? Não que não tivesse, se 
você vai comprar um brinquedo, você consultava um buffet, eu já fiz isso: “-
Olha, eu estou querendo um monorail. Vocês têm um aí, é bom? 
....manutenção.” Muito em dependência daquela informação, se foi ruim ou 
não, era dada aquela informação. Agora, com a associação, uma das 
vantagens é isso, é você se proteger desse tipo de coisa, até de malandragem, 
de fornecedor que recebe e não entrega. Então, hoje a coisa caminha para 
uma segurança maior para os buffets. 

Aí depende do tamanho do buffet. Eu sei de buffets, que o dono faz tudo, fica 
na festa, ele que vende, ele que faz compra, o dono e a esposa, por exemplo. 
Esse organograma assim, vai depender muito de cada buffet e é uma coisa 
que é muito variável.  

A gente mesmo está ainda pensando como seria a melhor forma, acabamos de 
contratar a futura gerente, que é a minha sobrinha, filha de uma das donas, 
das proprietárias. E demos uma atividade para ela, que é assim, fazer coisas 



188 
 

que a gente não consegue fazer, porque é fora da rotina. Então, você deixa 
às vezes de inovar, de criar uma coisa nova, porque você está naquela rotina 
e você não consegue ver, você tem que fazer a festa, você tem que fechar a 
festa, você tem que preparar a festa, entendeu?  

Então, o que a gente tem aqui? Por exemplo, esse buffet, tem a minha irmã 
que trabalha, que é a sócia-proprietária, ela vende festa, ela acompanha 
festa e negocia com fornecedor. Depois tem, a gente tem um gerente, que 
também fica nas festas e também vende as festas. Tem uma outra pessoa, que 
também é irmã, .... ela faz pratos, que você não compra fora, por exemplo, 
quando tem um strogonoff, ela prepara, quando tem um filé, os pratos, uma 
coisa mais especial, ela prepara, molhos de massa, ela que prepara, petit 
four. Então, é uma cozinheira, ela fica nessa parte da cozinha. E agora, tem 
essa outra pessoa que vai cuidar dessa parte assim, meio fora da rotina, você 
tem, quer criar alguma coisa, até ela virar rotina, ela que cuida, ela que vai 
pesquisar, ela que vai ter essa responsabilidade. E eu tenho a parte 
financeira, de pagar, enfim, cuidar do banco, controlo mais a parte contábil 
assim. 

Aí depois tem a parte que só vem para a festa. Então, a gente tem uma 
fritadeira e também mais uma de copa, lava os pratos e tal. Depois, tem a 
estrutura de garçom, garçonete, que vai depender de tamanho da festa, mais 
ou menos. E também, os estagiários, agora, são os monitores, que fazem a 
recepção dos convidados, anotam, recebem, anotam nos presentes o nome e 
tal. E que faz o acompanhamento das crianças nos brinquedos, orienta como 
é que brinca, brinca e tal, brinca com eles. Então são esses os que, a 
quantidade aí também vai variar.  

Esses que são eventuais, a gente não tem uma fórmula muito correta, quer 
dizer, uma forma muito, não encontramos ainda bem o caminho de como 
contratar. Por quê? Se você contrata de uma forma fixa, o custo eleva muito 
e a variação de número de festas por mês, é muito grande. Então, você pode 
ter em janeiro, que tem aqui, por exemplo, tivemos sete festas no mês de 
janeiro e já tivemos um fevereiro de 34 festas. Então, é uma variação muito 
grande, para você ter essa pessoa fixa. Então, você tem que contratar de uma 
forma eventual. 

G Não, não porque hoje está fácil de adquirir. Eles têm um financiamento 
próprio, você tem Proger, você tem BNDES, você tem também outras linhas 
de crédito. 

Eu acho que é a parte principal, é o gasto principal, porque da cozinha você 
não vai investir tanto, mesas cadeiras não são tanto. Eu acho que 80% do 
seu gasto vai ser em brinquedos. 

 

Buffet  Como você seleciona o fornecedor? Tem algum preferido? Por 
quê? 

H Hoje, por aquilo que eu te falei, primeiro, obviamente eu escolho o 
brinquedo, como que ele é. Eu normalmente coloco no meu buffet um 
brinquedo que eu gosto, que eu gostaria de brincar, eu penso assim. Claro, 
não no caso dos menorzinhos, os pequenininhos não, os pequenininhos eu me 
valho pela condição do mercado. Mas, para os pré-adolescentes, para essa 
questão do adulto que a gente falou: “-Ah! Esse brinquedo eu gostaria de ter 
aqui.” Eu vou atrás dele, eu gostei do brinquedo eu vou atrás das 
informações técnicas.  

Bom, custo, como que é a manutenção, como é a relação com o fornecedor. É 
isso que eu falei, como que é o atendimento dele? Como que foi a 
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negociação? Eu gosto disso, eu acho que a negociação é importante também, 
tem gente que intransigente, aí eu nem gosto de perder muito tempo. Lógico, 
tem brinquedos que vale à pena, tem outros tantos que você fala: “-Pôxa!” É 
aquilo que eu te falei, têm vários fornecedores para determinados tipos de 
brinquedos. Então, às vezes tem brinquedo que você quer muito, mas você 
sabe que você vai ter uma vida mais fácil com outro fornecedor. Talvez não 
seja tão brilhante o brinquedo, mas é melhor você apostar em uma estrutura 
mais legal, um relacionamento melhor com o fornecedor, do que aquele 
brinquedo que é lindo, maravilhoso e tal, mas que o cara é complicado, você 
não tem acesso, enfim, você não tem negociação. Então eu acho que isso 
tudo pesa, pelo menos para mim, na hora de negociar o brinquedo. 

Ter nome no mercado, isso é muito importante. Tem um monte de brinquedo 
que surge, que você nunca ouviu falar quem é o fabricante. Eu não me sinto 
à vontade, sinceramente, para comprar hoje, eu, aliás, comprei alguns 
brinquedos ao longo do tempo, de um pessoal que não era, dancei. Então, 
hoje eu acabo, às vezes assim, fornecedor? Fabricante? Nem conheço, nem 
procuro me envolver muito, passo adiante, não vou muito atrás não. 

I O que faz eu ficar com um fornecedor? Então, o que faz? É que normalmente, 
a maioria é tudo meio que o mesmo fornecedor. Esses vínculos assim, tem 
fornecedor que é informal...  Você acerta coisa assim em indicação também. 
Porque, que nem chega aqui, que nem brinquedão, quem fez o meu primeiro 
brinquedão não foi a XXX, mas chegou aqui o pessoal, vai acho que até quem 
indicou a XXX foi o M que era da A: “-Ah! Vou levar um cara aí para você 
que é legal, não sei o que, que está em parceria com a gente que é a XXX.” 
Aí trouxeram, a gente foi, conheceu e não sei o que, fechamos com eles, 
passaram a ser parceiros também, já ficou aqueça coisa assim: “-Ah! 
Preciso disso para dez dias. Consegue?” , “-Pôxa! Não dá, não sei o que.” , 
“-Não, tenho dez dias.” , “-Está bom, vou trabalhar dia e noite.” O cara 
veio e fez acontecer em dez dias que era o prazo que a gente tinha. Lógico 
que a gente tinha 15, a gente fala dez para ter a margem, ninguém é bobo, 
até coisas que a gente confia a gente dá uma margem de uma semana a 
menos, porque imprevistos acontecem, não é porque ele é amigo, é parceiro 
que não vai acontecer, pode acontecer. Então, a gente sempre dá um prazo a 
menos. Então assim, é mais assim essa coisa desse elo mesmo, mais 
indicação, lógico, têm muitos outros que estão no mercado, que de repente 
você não tem uma indicação, que você não conhece.  

Mas, você não conhece indiretamente, porque como a gente está no meio, a 
Rosana faz parte da Assebi, a Rosana está em um projeto do Sebrae, então 
assim, aonde tem coisas de festas infantis, de buffet infantil a Rosana está, 
então ela acaba conhecendo, então ela conhece todo mundo, ela acaba 
conhecendo todo mundo. Vai muito também, lógico que a gente já tem um 
feeling para ver o que é qualidade, o que não é, na hora que você está 
conversando você sente: “-Pôxa! Esse cara aí, essa pessoa falou um negócio 
que não é muito coerente. Ah! Isso daqui.” Então, a gente tem já esse feeling 
para estar vendo se é legal ou não. 

H Eu acho que é a pontualidade nas entregas e a qualidade, primeiro a 
qualidade, em segundo a pontualidade nas entregas.  

 

Buffet Como estabelece vínculo com o fornecedor? Os contratos são 
formais ou informais?  

H Não, não tem nada disso. Quer dizer, o fabricante, existe um pedaço de papel 
às vezes, com meia dúzia de palavras dizendo isso, mas eu sinceramente, eu 
nunca vi ninguém se valer de um documento desse para ir atrás dos seus 
direitos. O que eu sempre vi e muito, foi gente assim: “-Olha, me prometeu 
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para dia tal e não cumpriu, está dois meses atrasado.” ...  a maioria pega o 
seu dinheiro antes, fica trabalhando com o seu dinheiro e geralmente não te 
entrega no prazo estabelecido. 

 

 

Buffet  O que dá credibilidade a um fornecedor? Como os vínculos são 
estabelecidos? 

H A necessidade, você não tem um outro cara que possa te fazer um brinquedo 
desse. A gente fala do Tombo Legal, que tem algumas em XXX que fazem, 
mas La Bamba são poucos que fazem La Bamba hoje. Estou falando de 
brinquedos na qualidade dos dois produtos,XXX e XXXY são os dois 
fabricantes de La Bamba hoje, dois La Bambas bons, os demais nem sei o 
nome das em XXX, nem sei. Vou arriscar? De jeito nenhum. Roda-gigante a 
mesma coisa, quer dizer, os brinquedos maiores ou o próprio brinquedão, 
tem um monte de gente que faz o brinquedão, mas os que eu confio hoje são 
poucos, pouquíssimos. 

O fato de eu já ter trabalhado e conhecer. Hoje, por exemplo, eu não me 
desdobro muito, hoje eu compro, brinquedão quem me faz hoje é só XXX, não 
confio em outras, ou pelo menos, não me sinto à vontade, ou pelo menos me 
sinto à vontade com a XXX. É uma empresa que me serviu muito bem aqui, 
me serviu lá na Leopoldina, me serviu na Lapa, seu tiver que fazer de novo, 
eu vou fazer com eles. Me entregou no prazo estabelecido, custo-benefício 
muito bom, produto de altíssima qualidade, olha a estética do meu 
brinquedo, ele é lindo, ele é lindo demais. Ele me oferece um diferencial, 
porque assim, poucas em XXX oferecem um brinquedo tão bonito quanto o 
deles, quer dizer, eles têm um diferencial. Têm uma relação muito legal, que 
eu digo muito legal, é além da relação de negócio com os donos, sabe?  

Eu tenho uma relação de precisar mesmo, que nem o X, que é da XXX, ele fez 
tanta coisa legal para mim lá na Leopoldina, eu precisei dele de última hora, 
porque obviamente esses caras tem, um brinquedo assim não se faz da noite 
para o dia, eles têm uma grade de fabricação. E você, por exemplo, eu ligo 
para ele hoje: “-Olha, Dantas um brinquedo para daqui a 15 dias.” Ele já 
me cumpriu de 30, 45, a dois meses para entregar um brinquedo, porque tem 
outros na frente, você tem que obedecer isso, isso que é legal. Hoje a gente 
tem que ser super astuto, você tem que se programar, você quer um 
brinquedo, antecipe-se, até para você poder antecipar pagamento e tudo 
mais. Eu precisei de um monte de coisa de última hora e ele conseguiu me 
atender, não mediu esforços para me atender, me acompanhou, me indicou 
fornecedores que eu não conhecia, me deu o aval, falou: “-Olha, esse eu 
conheço, pode ir.” E deu certo. 

I Então assim, não é, isso é o que eu te falei, é mais assim, depende muito, 
assim não é para o fornecedor, a gente dá credibilidade para o brinquedo em 
si, entendeu? Então assim, eu estou a fim de comprar esse brinquedo aqui, eu 
vou conversar com o fornecedor sobre esse brinquedo, vou ouvir, vou ver 
como que é, vou ver que buffet que comprou, como que está, posso ir visitar, 
não posso, como que funciona? Assim, tudo em cima do brinquedo, não em 
cima do fornecedor, então você faz em cima do brinquedo.  

Aí é lógico, cai naquilo que eu te falei, como ela tem todo esse acesso à 
Assebi, a tudo isso, ela sabendo os buffets que compraram: “-E aí, como 
foi?” , “Ah! Não, foi legal, não sei o que. Não foi.” Então, volta a cair 
naquele elo também novamente, indicação e não sei o que. Porque assim, 
apesar de ser um ramo que expandiu muito, ele é meio limitado, são muitos 
fornecedores, mas assim, se você for na maioria dos buffets, você vai ver que 
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a maioria dos buffets têm os mesmos fornecedores, cai sempre ali naqueles 
mesmos, apesar de terem outros. Mas, são outros que ainda estão tentando, 
mas que ainda não se consagraram como fornecedores, então, basicamente é 
ali, salvo algum brinquedinho ou outro que foge ali, que vai ali, entendeu? 
Mas, a maioria são sempre os mesmos fornecedores. 

É. Hoje em dia tem a XXX, a XXX que é do brinquedão.... [...]Tem a XXX, 
que agora também deu uma caidinha, mas que é na parte de games, esses 
negócios, a XXX é bem legal, na área dos games que tem por aí é tudo XXX. 
Não sei se ainda está usando o nome XXX, não sei se mudou o nome, pode 
ser que tenha mudado, porque tem muito esse negócio de empresa mudar o 
nome também, muda de nome que nem muda de roupa o povo, eu acho que 
seriam mais esses. Tem um pessoal que eu estou escutando falar muito bem, 
mas nós ainda não tivemos, não compramos nada deles, que é o pessoal da 
XXX, é XXX? Não é XXX. XXX, da XXX que a gente tem escutado falar bem 
também. Estão chegando aí, eu acho que a médio, a curtíssimo prazo eles vão 
estar bem estabelecidos também, acho que no mercado. (Não sei te falar de 
brinquedos o que eles estão fazendo. 

J Eu olho muito essa parte de manutenção, a parte de relacionamento mesmo 
com o cliente. Igual, tem em XXX que você liga e não fazem questão 
nenhuma, tipo: “-Ah! Se você quiser vir aqui conhecer o show room pode vir, 
se não quiser.” Agora, tem outros que te atendem super bem, mas assim, fora 
atendimento tem todo esse histórico.  

Igual, eu nunca escutei ninguém falar mal da XXX. Apesar que brinquedo ele 
está começando recentemente, ele sempre trabalhou com fachada, 
tematização e móveis, recepção, bar, essas coisas, esse buffet todo foram eles 
que fizeram, toda a tematização, tudo foi ele. Então, o que você vê o pessoal 
falando da XXX, é tipo assim, é a mais cara: “-Olha, o X faz tudo de bom e 
tal, mas ele é muito careiro. É legal você pegar as idéias dele e passar para 
os eu marceneiro.” Entendeu? Muita gente faz isso: “-Se você tiver um bom 
marceneiro, acabou, não sei o que.” Então, você vê muita gente fazendo isso, 
copiando as idéias dos fabricantes, tem muito isso também.  

Então assim, às vezes as pessoas também reclamam um pouco, mas a hora 
que você vai descobrir não foi aquele fabricante que fez, ele pagou uma 
pessoa para ver, foi tipo no show room, no fabricante, viu como montava e 
passou: “-Olha, o serralheiro vai fazer isso, isso e isso. Depois o senhor vai 
vir e vai cobrir isso, isso e isso com madeira e o brinquedo está pronto.” 
Então, foram outras pessoas que fizeram, isso tem também, justamente para 
baraterar. É o que eu te falei em relação ao La Bamba, então tem vários 
valores, não digo que o mais caro é o melhor. Mas, a maioria das pessoas 
que trabalham com o preço, ali diferença mínima se você for olhar, são as 
melhores em XXX. São em XXX que você nunca ouviu falar nas, que existe a 
menor preocupação, quando o dono de buffet precisou, porque travou alguma 
coisa ou queimou alguma coisa, a empresa em questão de 20 minutos estava 
lá arrumando. Então, eu já ouvi falar de pessoas que ficaram à noite 
trabalhando, porque no outro dia tinha festa, isso eu estou levando em 
consideração, a parte de... É igual eu te falei, aqui eu não tenho muita 
manutenção, mas é uma coisa que eu sei que tem que se preocupar, porque às 
vezes você. 

Você escuta muito: “-Fechei a festa em tal lugar, por causa da montanha-
russa.” Escuto de clientes, que tipo ano passado fechou a festa em tal lugar, 
por causa de determinado brinquedo e chegou no dia o brinquedo não estava 
funcionando. Depois foi procurar saber tinha um mês que o brinquedo não 
estava funcionando. Então, isso é muito complicado, porque imagina, adulto 
não, mas a criança, a criança quis a sua festa ali, porque tinha o elevador, a 
montanha-russa e chegou na festa dela, aquele específico brinquedo não está 
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funcionando e não vai funcionar, então isso é complicado, eu acho.  

Mas, eu sou uma dona de buffet que fica no buffet, tem gente que não fica. 
Então, você está lá para dar aquela bateção com o gerente, com a gerente, 
então eu ligo, tem buffet que não liga, não está funcionando, não está 
funcionando, aqui a gente não. Tem fabricante que vem... Vem durante a 
festa. Igual teve uma vez que o meu simulador não estava, não deixou de 
funcionar. O simulador de carro é do XXX. O volante estava virando só para 
um lado, o carrinho só estava obedecendo uma direção a outra não estava, 
então se a criança virasse para a esquerda não ia, só para a direita e nem a 
ré. Então, eu liguei, foi assim que começou a festa, questão de 20, 30 minutos 
ele estava aqui, veio, arrumou e foi embora. Foi a única vez assim, que eu 
precisei no meio de uma festa estar arrumando alguma coisa. E não foi a 
máquina que parou, foi um sensor que deve ter queimado, alguma coisa 
assim, mas foi super rápido. 

Bom, primeira coisa a parte de qualidade em relação à segurança, isso é 
fundamental. Porque assim, independente de buffet ou parque, são crianças 
que estão usando, são seres humanos, não é nenhuma máquina que vai lá 
usar e voltar, são pessoas. Então, a primeira coisa, eu acho que é parte de 
segurança.  

A segunda coisa eu acho que é essa parte de manutenção. Tanto que você vê 
que assim, as em XXX hoje que estão mais firmes no mercado, todas são 
essas em XXX que são muito preocupadas com manutenção. Mesmo que a 
manutenção não seja um erro deles, porque igual eu te falei, que um pouco é 
manuseio errado do próprio buffet ou da própria casa de diversões, é a 
equipe que não sabe manusear, às vezes o erro é esse. Mas assim, se quebrou 
e tal o fabricante tem que ter aquela responsabilidade de estar indo lá, 
mesmo que isso seja cobrado. Não falo que isso tem que ser um serviço 
gratuito, gratuito assim, tem que ter aquele tempo de garantia, porque aí 
sim, mas passou daquilo, mas tem que ter uma pessoa que faça esse tipo de 
serviço. Hoje, aqui em São Paulo, você vê que tem muitas pessoas que mexem 
só com manutenção de brinquedos e foram pessoas que trabalharam em 
antigas em XXX e prestam esse tipo de serviço. 

Mas, é complicado, porque você vê que cada um, se você, vamos supor, se eu 
chamar hoje aqui, cinco pessoas ara ver o elevador, você pode ter certeza 
que vão sai pelo menos uns três históricos diferentes, cada um vai falar uma 
coisa. Aí você fica naquela: “-E agora? Quem está falando a verdade, o que 
realmente precisa trocar?” Entendeu? Você vê bastante gente também com 
um pouco de maldade em relação a isso, eu já tive experiência com isso. 
Assim, o tombo uma vez a cadeirinha travou e eu não conseguia falar com o 
fabricante e consegui falar com um pessoal que presta serviços, vieram três 
pessoas olhar e cada um falou uma coisa e me deu um orçamento. E consegui 
falar com o fabricante, ele veio, era assim coisa que nenhum dos três tinha 
falado e não tinha nada a ver, era uma pecinha que saiu do lugar, que era só 
encaixar de novo, um sensor que tinha saído, que assim, manualmente você 
deslocava ele. Que às vezes com o impacto se, porque ali tem um limite de 
peso, então se você começa a passar o limite, talvez o impacto possa fazer o 
sensor deslocar. Então, o que aconteceu? Acabou, tipo, chegaram a me dar 
um orçamento de R$ 1.500,00, que ia ter que trocar a peça tal, que não sei o 
que e o fabricante veio, só deslocou e eu paguei só a visita do técnico que 
veio. 

L Ah! Conhecer a história do fabricante. Eu acho que, por exemplo, você pega 
a XXX, quem é o dono da XXX? Era .... que era o antigo dono, um dos donos 
da XXX, que foi a melhor empresa de brinquedos que teve da América Latina. 
A XXX se desfez e veio a, surgiu o quê? Surgiu a XXX e surgiu a XXX e 
surgiu também a XXX. A XXX não agüentou, fechou, a XXX era uma empresa 
que construía brinquedos legais também, a XXX não agüentou fechou as 
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portas, ficou a XXX e a XXX, a XXX fechou, ficou, então é uma empresa 
confiável. 

O X é um gênio, eu falo que oX é um gênio, mas os brinquedos dele, eu se 
montasse um buffet hoje, não compraria um brinquedo dele, pelo risco que 
ele expõe aos brinquedos dele. Por exemplo, teve um acidente em um parque, 
em um shopping que foi um brinquedo do X. Então assim, eu sei de quem 
comprar os meus brinquedos, eu sei porque eu avalio, agora têm muitos 
donos de buffet que vão pelo preço, se você for pelo preço, você coloca a 
vida das pessoas em risco, é complicado. Eu acho que ao poucas as emXXX, 
você pega meia dúzia de emXXX boas, que seriam emXXX para poder montar 
um buffet legal. 

O relacionamento pode ser bom, mas é o que eu estou dizendo, o X é 
eficiente, ele é inteligente, mas é desonesto para cumprir depois. 

Sabe qual é o problema do X? Ele não tem uma equipe de pós-venda, mas ele 
é maravilhoso, ele é um cara extremamente genioso. Ele é assim, o cara, eu 
não tenho o que falar dele, o cara assim, como fabricante, mas o problema 
do X é o pós-venda dele, o pós-venda dele deixa a desejar.  

 

I É esse histórico, quer dizer, é tempo no mercado, é referência, de 
manutenção, de qualidade, é isso que dá, é o mercado mesmo, é o 
tempo.  

G Eu acho que é a manutenção. Acho que a manutenção é a parte principal. 
Acho que é a manutenção mesmo. 

 

Buffet Venda e pós-venda: o antes e o depois do relacionamento. Você 
percebe diferença no tratamento? 

H Não, de jeito nenhum. Eu só vou falar, eu insisto, até porque é assim, vou 
falar do brinquedo mais recente que eu comprei, que foi da XXX, animal o 
serviço dos caras. É assim, ligaram para saber como é que tinha sido a 
instalação, a gente tem durante um ano, a manutenção preventiva de graça.  
[...]Aliás, tem um monte de brinquedo aqui e eu não me sinto à vontade de 
falar mal, não vou falar bem, mas mal não vou falar. Mas, tem um monte de 
gente que eu estou decepcionado, que eu estou insistindo para fazer a 
manutenção e não faz, sabe, que chego a ficar bastante bravo, inclusive. 
Então, é lamentável, porque assim, eu sou formador de opinião e se vier me 
perguntar eu vou falar: “-Olha, eu não estou satisfeito. Eu não estou 
satisfeito mesmo, porque venho tentando durante muito tempo e não tenho 
obtido resposta.” Lança o brinquedo faz um super sucesso, aí o cara não 
pára de produzir, não tem tempo ou não tem estrutura, tempo a gente 
arranja, não tem estrutura ou não tem profissionalismo para se estruturar 
nos outros quesitos, não é? No atendimento, em uma manutenção, no pós-
venda, enfim, os caras querem, só pensam em vender: “-Pôxa! Estou 
ganhando dinheiro, estou vendendo bem para caramba.” Vende, vende, vende 
e se ferra. Alguns não, os outros tantos se ferram, porque começa, chega 
uma hora que você vai parar de vender e aí? Os problemas vão surgir, você 
não está estruturado. 

I .... é a mesma coisa.  

L O pré é maravilhoso, o pós é péssimo, de todas as em XXX.  

É negociação. Eles vêm, parcelam o brinquedo, você pega um brinquedo de 
R$ 100 mil ou de R$ 50 mil, R$ 150 mil, os caras parcelam para você em dez 
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vezes, facilitam. Aí começam as complicações, eles facilitam, você faz o 
contrato, bateu o contrato, o primeiro problema aparece quando? Na data da 
entrega. Você nunca pode falar para o cliente que você assinou, que em 15 
de novembro o brinquedo vai estar aqui, você nunca pode assumir isso 
perante o cliente, porque o brinquedo não vai estar aqui.  

As em XXX de brinquedos, todas elas, sem exceção nenhuma atrasam, talvez 
a única empresa que não atrase seja a XXX. E agora, ..... XXX que entrou, 
entrou diferente no mercado é um cara que respeita muito o público, porque 
ele é dono de buffet ele sabe.......o sabe as nossas necessidades. Então, ..... 
montou uma empresa de brinquedo, respeitando o prazo, isso é muito 
importante. E a XXX também, a XXX tem uma manutenção que não dá para 
falar dela e a entrega dela é dentro da data estipulada. 

Se você tirar a XXX e a XXX, você vem com a XXX que é falha, vem com o 
Reinaldo XXX que é terrível, o pré-venda dele, a venda dele é maravilhosa, o 
pós é decepcionante. Todos fecham, é fechado o contrato em restaurante, 
você vai comer em uma churrascaria, eles pagam, fazem, mas depois vem o 
pós que é meio complicado. Você pega a XXX, que é uma empresa espanhola, 
que é muito boa, a XXX sim, era uma empresa muito boa, que de repente 
perdeu os técnicos, hoje o motoboy virou técnico dele, então assim, é 
complicado. E o cliente quando vem ao buffet quer ter a certeza de que esses 
brinquedos vão estar funcionando no dia da festa, senão está eles pegam no 
teu pé.  

 Eu mexo nos meus brinquedos, eu mesmo gosto de fuçar, só quando tem um 
problema mais sério tem um técnico que resolve que é o X, que também é um 
trambiqueiro, um parqueiro que na realidade vem e arruma, a gente paga 
uma manutenção mensal para ele de R$ 500,00, mas ele é meio trambiqueiro, 
mas é complicado. Então, eu aprendi a mexer nos meus brinquedos, quando 
estão montando os meus brinquedos eu participo. Como eu fui consultor, 
quando eu ia para a fábrica ver a construção eu via como eles construíam e 
a minha curiosidade fez com que eu conseguisse mexer nesses brinquedos, 
então nas minhas casas eu mexo nos brinquedos, coloco todos para 
funcionar.  

O pré-venda maravilhoso, o pós-venda péssimo. XXX é péssima, XXX é 
péssima, XXX é péssima, a XXX não é muita boa. Eu acho que ficou com a 
XXX sim, a XXX e a XXX tem um pós-venda maravilhoso. 

G Eu acho que em algumas firmas sim, isso existe sim, mas têm outras que não. 
Alguns sim, porque na hora de vender é mais fácil. Depois, se tiver algum 
defeitinho, alguma coisa é mais difícil. Mas eu não tenho grandes 
dificuldades não. 

 

Buffet Você percebe algum tipo de coerção na hora de receber algum 
brinquedo ou lançamento, por exemplo? 

H É do mercado. Não, eu acho que é mais do fabricante, porque o fabricante é 
que cria as grandes idéias e a gente dança. Por exemplo, a XXX criou um 
brinquedo fantástico, fantástico, lançou agora na última  XXX, que foi junho, 
foi mês de junho e meu, fiquei babando, babando. Um brinquedo fantástico, 
muito legal, diferente. Chama Perdidos no Espaço. É um, na verdade seria 
um La Bamba, mas, é parecido com o La Bamba, mas o seguinte, é uma 
plataforma que gira e dentro ela tem três ou quatro carrinhos que giram no 
sentido contrário, mas em uma super velocidade. Então assim, é um 
brinquedo emocionante, é um brinquedo para pré-adolescente e adulto, é um 
brinquedo diferente, é um brinquedo caro para caramba. ... não tenho espaço 
físico. Tem cinco por cindo, é muito grande, são 25 metros quadrados de 
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buffet.  Eu tive um amigo que comprou um e depois, comprou na empolgação 
e aí falou, teve que cancelar a venda, porque não tinha espaço para montar o 
brinquedo.  

À parte o fato de ser caro, se bem que o caro é aquilo que eu te falei, é 
relativo, porque você entra em financiamento, você tem a linha de crédito do 
Banco do Brasil, você acaba pagando nada, depois você absorve isso. Mas, é 
um produto caro e é um produto muito grande, os brinquedos são cada vez 
maiores. Então, quer dizer, é muito complicado, como lidar com isso, falta 
de espaço e brinquedo grande? Porque os brinquedos emocionantes, a gente 
está indo, essa evolução vai de encontro a essa questão de oferecer cada vez 
mais aventura, pode ver que você não tem mais brinquedo estático hoje, pode 
você não tem brinquedo que a criança fica parada e tal, eles só estão 
investindo nessas coisas emocionantes. E para isso você precisa fazer coisas 
grandes e você esbarra nessa questão da falta de espaço. 

Aí você vai na feira você fica encantado, porque não tem um dono de buffet 
que não fica imaginando o brinquedo lá, no seu dia-a-dia e o que acontece? 
Então, é por isso que eu te falo que parte dos fornecedores, dos fabricantes, 
porque eles criam, os buffets compram e você começa a criara aquela 
necessidade pela concorrência: “-Pôxa! Se o concorrente tem e o seu cliente 
quer esse brinquedo, você não tem esse brinquedo.”  [...] É claro que, por 
exemplo, o que a XXX fez? Ela colocou uma placa, um marketing fantástico 
eu achei, eu achei porque funcionou comigo. Colocou uma placa gigante 
dizendo, mencionando o nome de todos os buffets que já tinham comprado o 
brinquedo. ..... você chega lá você fala: “-Meu, o cara comprou, o cara 
comprou e eu não comprei. ...[...]  Não, eu não acho, eu não acho que eles 
estão coagindo, você vai e compra se você quiser. É claro que existe, eu acho 
que o apelo principal é o próprio brinquedo, é a feira, se não existe uma 
feira, se o cara me manda um prospecto de um brinquedo, ele não tem a 
mesma eficiência.  

Agora, você vai em uma feira, que é um parque na verdade, você entra no 
estande do cara, cheio de luz, música, um monte de gente brincando, você 
entra no brinquedo, você faz o test drive, você pira, você sai com vontade de 
comprar. Eu fiquei morrendo de vontade, eu não tinha espaço físico, mas eu 
morri de vontade, eu até brinquei com ele, falei: “-Meu, faz uma reserva aí, 
senão...” Porque ele estava fazendo uma promoção tal e não sei o que, 
então, quer dizer, eles usam os artifícios de marketing, mas esse marketing 
dele colocar os nomes dos buffets que tinham comprado eu achei fantástico. 

I Não, na feira é uma loucura, é um bombardeio de brinquedos, pelo amor de 
Deus, você sai louco. A feira é o maior meio de divulgação, então eu 
acredito que seja o maior. Até mesmo assim, mesmo que a venda seja pós-
feira, mas assim foi um retorno da feira, que é onde eles apresentam os 
novos brinquedos, tudo. Porque assim, não tem como trazer o brinquedo aqui 
e o buffet ir até o fornecedor também é meio complicado, é uma vida meio 
louca, meio corrida, a gente nunca tem tempo, então a maioria é feira 
mesmo.  

Então, tem toda aquela exposição e a gente já tem aquele feeling do que vai 
ser legal, do que não vai, então a gente vai sempre pelas novidades mesmo, o 
que está pegando mais, lógico, você escuta o pessoal comentando também. 
Mas, a gente acaba já tendo aquela coisa, bateu o olho em um brinquedo: “-
Esse brinquedo vai ser sucesso.” É dito e feito, você volta no último dia de 
feira ele estourou venda, ele está lotado, não sei o que.  .....nem sempre dá 
para comprar, nem sempre. A gente tenta, sempre que possível a gente 
compra.  

É por preço, não, assim, preço é uma coisa importante lógico, mas se é um 
brinquedo que é muito legal, ele vai te dar esse retorno, você vai conseguir 
manter ali. Porque assim, só que o que acontece? A gente vai muito também 
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do que os concorrentes estão comprando, três, quatro buffets no Tatuapé 
compraram, eu não compro. Não. Se nenhum comprou a gente acaba 
comprando, entendeu? Porque assim, senão é todo mundo tendo mesma 
coisa, a gente quer ter alguma coisa mais assim diferente. [...] ...é porque a 
gente quer ter alguma coisa de diferente, entendeu? Então a gente tenta ver 
outros meios de trazer alguma outra coisa diferente. Que não adianta 
também, todo mundo tem e aí? Todo mundo tem. Então, a gente tenta pensar 
alguma coisa. Que nem o elevador, o próprio barco Vicking que a gente 
tinha, todo mundo tinha, então vamos trocar. A gente tinha roda-gigante, 
todo buffet que você vai tem roda-gigante, eu não tenho mais roda-gigante, 
eu tirei a roda-gigante, eu falei: “-Eu não quero mais roda-gigante.” Porque 
todo mundo tem, depois a gente mudou o brinquedão: “-Vamos mudar o 
brinquedão. Vamos fazer um brinquedão diferente.”  

De repente às vezes não, um concorrente pega um brinquedo e eu falo: “-...., 
esse brinquedo é muito legal. Então, vou ter também.” Você vai e tem, então 
depende, varia muito, é difícil, não é? É menina, não tem uma regra. 
Trabalhar com festas é não ter regra. 

É assim, eu tenho o feeling, você sabe o seu público, você sabe como que são 
as coisas, você escuta os clientes, aqui a gente está escutando, você sabe o 
que o cliente está necessitando, o que os clientes estão pedindo no mercado 
mais ou menos, entendeu? Então, assim: “-Pôxa! Eu precisava de alguma 
coisa diferente.” , “- Ah! Mas diferente como?” Você vai sentindo: “-Ah! 
Precisava de um brinquedo mais agitado, as pessoa hoje em dia estão 
pedindo um brinquedo mais agitado. O barco Vicking é legal, mas está meio 
ultrapassado. Eu precisava de alguma coisa.”  

Você chega na feira, que nem na última feira teve um brinquedo lá .... [...] 
Mas, você vê lá um brinquedo que vira, você fala: “-Pôxa! É a novidade que 
o pessoal está pedindo.” Então, você vai, você sabe o que o pessoal está 
pedindo. Mas, chega um cliente e fala: “-Nossa! Mas, esses games estão 
meio ultrapassados, precisa vir um com Play III.” Você chega na feira tem 
um brinquedo com Play III, você sabe: “-Olha, é o que o pessoal, mais ou 
menos está pedindo.” Então, você tem aquela coisa até mesmo de estar 
ouvindo os clientes falarem, a gente atende uma média de oito, dez clientes 
por dia, então assim, é um número que dá para você ter uma referência 
legal. 

J Forçam, com certeza. E assim, a maioria dos fabricantes tem um bom 
vendedor, aquele vendedor mesmo. Então assim, se você não abrir o olho, a 
hora que você vai ver você está fazendo o cheque, entendeu? Você vê muita 
gente comentar: “-Eu comprei um brinquedo na feira e agora não tenho 
lugar para colocá-lo.” Aí tem que chamar arquiteto para ver onde vai 
quebrar para poder instalar o brinquedo, porque...  [...] Ah! Eu acho que é. 
A partir do momento que você já fez pagamento e tudo, com certeza é bem 
difícil.  

Existe um contrato, mas depende da empresa que você está fechando, mas 
existe um contrato. Mas, eu não sei se esse contrato é... É igual eu te falei, 
como eu não tenho muita experiência com compra, agora que eu vou 
começar a comprar, então eu vou poder te falar isso quando eu abrir. Mas, o 
que eu comprei aqui foi muito assim, ele me entregou eu paguei.  

Tem em XXX que estão no mercado há muito tempo e nunca deram problema, 
você nunca viu um dono de buffet reclamar, você nunca viu, são em XXX que 
fora buffets trabalham com shoppings. Tem uma empresa aqui muito boa e 
tudo deles é muito bom, de primeira e manutenção é quase zero, que é a 
XXX, é uma das mais caras, falou em games é a mais cara. Que fazem 
aqueles, não sei se você já viu, é um simulador que a traseira dele é um 
carro de verdade. É essa empresa. Então assim, todos aqueles espaços de 
games em shoppings centers, se você olhar, quase todas as máquina são 
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XXX. Então, eles estão no mercado, tanto que não existe uma negociação 
com eles, igual tem fabricante de brinquedos que parcela em 24 vezes, com 
eles não, vamos supor, é em quatro vezes, é em quatro vezes, você pode 
falar: “-Ah! Eu vou comprar dez máquinas.” , “-Quatro vezes.” Não tem 
muito. Porque aqueles que trabalham só com buffets existe uma negociação 
muito grande, mas a XXX. [...]Tem, tem, quando é só com os donos de buffet 
tem. Hoje em dia também, a maioria dos donos de buffet compram muito 
equipamento pelo projeto, então você já tem um ano de carência, você vai 
começar a pagar o brinquedo. A maioria você escuta assim que compra pelo 
projeto. 

L Que é legal também, a função do Perdidos no Espaço, é a função do Star 
Wars, por exemplo.  

 

G O brinquedo fica na feira, então você vai na feira para ver as novidades. E 
se você acha o brinquedo interessante você acaba comprando se você tiver o 
espaço. Se você não tiver o espaço, você acaba adaptando, ou acaba 
vendendo um mais velho e colocando um mais novo. 

Tem muita gente que acaba falando isso dai, mas eu geralmente quando tem 
feira eu já vou logo no primeiro dia. Se eu me simpatizar com um brinquedo 
eu já quero ser um dos primeiros a comprar o brinquedo. Então pode ser que 
ele use esse argumento com os meus concorrentes, que eu acho que, eu não 
sei nem se ele fala isso daí, mas eu acho que pode até falar isso daí, mas eu 
gosto sempre que tem alguma novidade, algum brinquedo assim, eu gosto de 
comprar, peço para colocar o meu nome no brinquedo, que isso daí acho que 
também é uma propaganda. De repente vai um cliente 

Na feira: “-Vendido para o buffet tal.” (E você não acha que isso  é 
coerção?) Não é para mim, mas eu acho legal está lá o cliente. Porque 
nessas feiras vão também os clientes de buffets. Vai gente também, não que 
está no setor de buffet, mas gente para conhecer, para, vai muita gente, 
clientes. 

 

 

Buffet Quem depende mais de quem? O buffet depende mais do 
fornecedor de brinquedos ou o fornecedor de brinquedos depende 

mais do buffet? 

H  Até pouco tempo atrás, os donos de, os fabricantes não davam muita 
importância para a gente não. Tanto é verdade, que esses brinquedos de 
grande porte eles só eram, eu acho que o perfil deles sempre foi os buffets de 
grana, os buffets grandes, os buffets com um poder de compra forte. Tanto é 
que eu sempre falei para eles: “-Turma, vocês têm que pensar que hoje 70% 
dos buffets são os buffets médios. São buffets que não têm bala, não tem R$ 
60 mil para te parcelar em seis vezes.”  

Porque até pouco tempo não se tinha o financiamento ou tinha linha de 
crédito, mas a gente não tinha muito acesso à ela. Agora, é que começou a se 
difundir e todo muito tem acesso, mas antes não, os fabricantes chegavam 
aqui na minha frete e falavam assim: “-Ah! Tem uma roda-gigante.” , “-
Quanto que é?” , “-Vinte e cinco mil reais.” , “-Que legal! Eu quero 
comprar, só que,.... eu não tenho condições. Quanto você me faz?” , “-Eu 
vou te fazer um negócio bem legal, vou te dividir em quatro vezes.” , “-Você 
deve estar brincando comigo. Eu estou te falando que eu não tenho 
condições, cara. Você não está vendendo para um buffet de Moema.” Eu falo 
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sempre Moema, porque Moema sempre foi referência de buffets grandes, de 
grande estrutura, de grande aporte financeiro, hoje não. É. Pessoas assim, 
até porque os buffets de Moema sempre foram amparados por uma condição 
por trás. 

Então assim, pessoas que tinham um investimento, esposas que tinham o 
investimento de um marido, de empresários com bastante grana, 
normalmente era esse perfil que se tinha lá, ainda se tem.  [...] Mas, hoje 
não é só Moema, hoje você tem Tatuapé, hoje você tem Santana, hoje você 
tem, hoje nos bairros você tem esses aportes grandes, você tem os buffets que 
você fala: “-Esses buffets têm um poder assim, mais incisivo do que outros.” 
Mas, continuam prevalecendo os buffets médios, que são os buffets com essa 
característica minha aqui, não são muito grandes, cujo dono depende de 
financiamento, tem o financiamento próprio limitado e depende de um 
financiamento de banco e tudo mais, então, você tem que mesclar. E os caras 
mostravam, chegavam aqui e ofereciam um brinquedo de R$ 20 mil, de R$ 30 
mil em quatro vezes, como se isso fosse suficiente, imagina. E não negociava 
não, por quê? Porque eles estavam vendendo bem para os buffets grandes, 
então.  

Só que o que aconteceu? Os buffets pequenos, os médios, pequenos não, os 
médios começaram a entrar nessa briga e começaram a exigir uma condição 
melhor, porque eles pararam de vender. Chega uma hora que você já vendeu 
esses dez, 15, vinte por buffets grandes que você tem, todos já compraram, 
você vai ter que partir para os médios e aí? Você vai ter que se adequar a 
esse mercado.  

Então, hoje eu não diria que a gente está na mão deles e nem que eles estão 
na nossa mão é uma coisa em comum, até porque, hoje existe uma 
participação muito maior. Com essa abertura, com esse intercâmbio de 
idéias, isso não está beneficiando só os donos de buffets, está beneficiando 
também os... Tanto é verdade, que os brinquedos hoje são feitos de acordo 
com a opinião dos donos de buffets, são reproduções dos brinquedos já 
existentes. Eu tenho fornecedores, tenho fabricantes que me ligam e falam: 
“-E aí, você pode me fazer uma pesquisinha básica. Como que é? O que você 
acha que podia ser melhor? Como é que pode melhorar? O que não está 
funcionando?” E se valem disso para poder fazer o aprimoramento desses 
brinquedos. Então, eu acho que hoje há uma troca bastante equilibrada. 

I Eu acho que os dois. Os dois. Lógico que o fabricante não vive sem o buffet e 
o buffet precisa do fabricante, eu acho que os dois, eu acho que 50% cada 
um. 

J Ah! Acho que os dois, tanto o buffet, quanto o fabricante. Porque o 
fabricante assim, se ele não tiver o buffet para, porque a maioria dos 
fabricantes vende para buffet, alguns hoje, que estão partindo para outras 
linhas. Porque assim, parques de diversões, shoppings, a maioria deles 
compram brinquedos importados, justamente por manutenção, a parte de 
acabamento deles ainda é bem superior a do Brasil, então assim, visualmente 
falando é melhor. Mas, já tem um bom pessoal que está no mercado, que já 
está também, que nem você vai ver hoje no parque da Xuxa tem brinquedos 
de fabricantes brasileiros, Hopi Hari, que mais? Parque da Mônica. Então, 
quer dizer, aos poucos eles estão conseguindo. Mas, é o que eu estou te 
falando, você sente uma mudança muito grande de, se eu estou há dois anos 
e meio, eu vou te falar de três anos para cá, eu já vi uma grande mudança na 
parte de brinquedos. Qualidade. Eu acho que está melhorando bastante, até 
mesmo você vê isso nas feiras. É bem sossegado. 

L Ah! É difícil. Por exemplo, eu não dependo dos meu fabricantes, por quê? 
Porque eu já tenho um técnico que me assiste, com muita dificuldade, mas me 
dá, eu não dependo deles. Eles precisam vender, mas o mercado, o leque é 
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muito grande, por exemplo, hoje eu acho que a atenção não é São Paulo, as 
em XXX de brinquedo não estão atuando em São Paulo, eles estão vendendo 
muito para fora de São Paulo. Rio de Janeiro, eu te falei que é o segundo 
acho que pólo, depois vem Curitiba, Rio Grande do Sul também está 
desenvolvendo. Então, assim, eles precisam, entre aspas, da gente, o 
mercado está crescendo muito, então eles vendem. Só que eles se queimam 
aqui, mas vendem ali, então não tem problema. 

 Se queimam não fazendo, colocando um brinquedo, por exemplo, que dá 
defeito e eles não fazem a manutenção desse brinquedo.  [..] Não, os buffets 
não comentam, sabe por quê? Se eu comentar para você que o meu brinquedo 
deu defeito eu sou um burro, se você for dona de buffet, porque você vai usar 
isso para o cliente, vai falar: “-Olha! Lá no Buffet X deu defeito.” Então, 
você absorve isso, você não faz comentários. Então, o mercado de buffets é 
assim, é um mercado ético, eu sou amigo, o X, por exemplo, ...., é um irmão, 
eu adoro o X, mas a gente comenta algumas coisas, a gente não comenta o 
que pode comprometer o nome da empresa com os outros donos de buffets, 
empresa nenhuma comenta. Na realidade, isso é uma coisa particular da 
nossa empresa, então não vai saber. 

Mas, se você perguntar para os buffets, por exemplo: “-X, Y” Eles vão falar 
para você em off, já que você está fazendo um curso de doutorado, está 
fazendo a sua tese, que é meio complicado, é meio complicado, não tem 
empresa boa no mercado hoje, tirando a XXX, entendeu? Não tem empresa 
boa assim, são boas, mas são emXXX que não honram os compromissos, é 
delicado. Agora, você vai para o Rio de Janeiro, vai para Curitiba, vai para 
o Rio Grande do Sul, lá você vende que nem água, porque é um mercado que 
está crescendo. São Paulo tem lugares para buffets ainda, mas lá está 
crescendo muito. 

G Eu acho que são os dois, eu acho que ele depende dos brinquedos, depende 
dos buffets para comprar os brinquedos dele e os buffets também depende de 
vender as festas por causa dos brinquedos deles. Apesar de que eu acho que 
os buffets estão excelentes, assim, de brinquedos. Não precisam de grandes 
novidades. Porque eles já estão bem instalados de brinquedos que têm. É até 
uma dificuldade porque lançam brinquedos e você não tem espaço para 
colocar hoje os brinquedos. Aqui mesmo eu não tenho espaço. Vou ter que 
tirar o La bamba, se for esse brinquedo, se eu decidir por essa unidade, vou 
ter que substituir um brinquedo de grande porte e mandar para uma outra 
unidade. 

 

Buffet Como um fabricante pode prejudicar o buffet? 

H Ué! Não entregando o brinquedo, pegando o seu dinheiro, trabalhando com o 
seu dinheiro e não entregar. Eu já vi várias vezes isso, comigo isso nunca 
aconteceu, mas já vi várias vezes, o cara vai lá e paga, vamos supor, 40% do 
valor brinquedo e o cara não entrega o brinquedo, some. Várias emXXX que 
fecharam, várias fazendo isso. 

Concordo, concordo, principalmente. Mas, também pela ingenuidade dos 
donos de buffets, que hoje a gente está começando a ficar esperto, a gente 
está aprendendo com os próprios erros. É aquilo que eu te falei, eu não 
compro brinquedo sem ligar apara alguns e saber como que é a relação, se 
bem que eu conheço já muito o mercado. Eu ligo mais para saber da 
condição do brinquedo do que propriamente do fabricante. Mas, tem muita 
gente que cai de pára-quedas aí, principalmente quem pega essa revistinha, 
folheia e vira: “-Pôxa! Que legal! Está na revista, está vendendo brinquedo, 
que legal!” Liga o preço é bonzinho, compra, não quer nem saber. 
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Então, ..... é a informalidade. Eu diria que mais do que a informalidade é 
ingenuidade, tem muito dono de buffet que é ingênuo, tem muita mãe que faz 
aniversário, que é ingênua, sabe? Eu diria que hoje em dia é mais 
ingenuidade do que informalidade, porque até na ingenuidade está essa 
questão de você não exigir contrato. 

.... também não adianta muito, se você tem um contrato e o cara sumiu, a 
empresa dele não existe ou então a empresa deles está falida, você não tem 
como recorrer. Ou então, você vai recorrer e vai ficar dez anos recorrendo e 
você tem que ter o brinquedo na hora, você entendeu? Têm coisas que mesmo 
com contrato não funcionam. Então, eu acho muito legal essa atitude, é claro 
que nem todo mundo consegue ter o capital para fazer o seu brinquedo. Até 
porque existe o outro lado da moeda, existe o empresário sacana, aquele 
cara que pega o brinquedo e depois não te paga, te dá um monte de cheques 
e susta os cheques, ..... Então, o buffet também não é santinho, tem a 
sacanagem em todos. 

I Atrasando. Atrasando a entrega, sem dúvida alguma. A gente trabalha com 
períodos muito curtos, vamos supor, eu tenho festa no sábado e vou ter festa 
no outro sábado. Então, eu tenho ali, domingo, segunda e terça fecha a 
agenda, tenho uma semana para ele me fazer.  

Atrasando compromete tudo. Imagina o meu brinquedo desmontado e vai ter 
a sua festa, eu vou oferecer para você metade? Vou começar a montar?  

Então, a gente tem uma palavra com o cliente e o fornecedor tem que ter com 
a gente. Agora, se o fornecedor não entregar, detalhe, caso o fornecedor, 
que nem a gente trabalha com essa margem que eu te falei de dez dias, o 
fornecedor pelo menos vai, vamos dizer, ele conseguiu em dez dias montar 
alguma coisa ou desmontar o que tinha no local, até mesmo para colocar um 
brinquedo aqui tem que desmontar esse. Aí ele não vem, vai ficar um espaço 
aqui, um buraco ou vai ficar só metade do brinquedo? Então, quer dizer, ele 
complica bem, ele tem como complicar não entregando ou atrasando. 

É lógico que tem, tem aquelas coisinhas que você tem que dar uma meio que 
forçada, uns tranquinhos, normal, mas sai, entendeu? Nada assim, deles 
virarem e falarem: “-Não, não vou fazer e ponto.” Virar as costas e ir 
embora, nunca aconteceu. Por isso que eu falo que eu não tenho nada para 
reclamar deles, porque querendo ou não, eles fazem da maneira que a gente 
quer e nunca deixaram a gente na mão. 

J Como que ele pode prejudicar? Ah! Essa parte das normas. Que existem 
umas normas de segurança e tem fabricante que não obedece às normas. 
Então, um acidente grave em um buffet pode fechar o buffet, eu conheço 
histórias de buffets que fecharam, porque o elevador caiu. E com certeza 
deve ter tido crianças que se machucaram e os pais devem ter entrado com 
algum tipo de processo, alguma coisa assim e foi fechado o buffet, entendeu? 
O buffet não existe mais. Tem também casos que caíram também e não 
aconteceu nada, então aí, monorail que já pegou fogo, você escuta várias 
histórias. 

Então é, tem como o fabricante prejudicar bastante sim os buffets, com 
certeza. Mas, na hora, o maior prejudicado, por mais que a culpa não seja 
do buffet, por algum erro de montagem, quem leva a culpa é o buffet, para os 
pais. Os pais nunca que vão querer saber de perícia para ver de quem foi o 
erro, é sempre o buffet, pelo menos é o que a gente escuta. Eu nunca tive 
problemas em relação a isso, mas você escuta muitas pessoas que tiveram 
problema, que não tem conversa, sempre é o buffet que não dá manutenção, é 
o buffet que... E às vezes foi erro de projeto, na hora que estava projetando, 
fazendo o projeto e não fizeram de acordo. Você já escutou pessoas falando 
que fizeram brinquedo e quando, a empresa, fechou, o brinquedo estragou e 
chamou uma outra pessoa para estar arrumando e quando a pessoa foi 
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arrumar, que desmontou tudo, viu que o brinquedo todo foi montado com 
sucata. São essas emXXX que já fecharam, tem muita empresa que já abriu e 
já fechou a empresa, muitas, você ouve bastante o pessoal falando. 

G Fazendo um brinquedo com um projeto errado, um brinquedo que dá muita 
manutenção, ou até mesmo um brinquedo que corra algum risco de vida, 
alguma coisa assim. 

 

 

Buffet Como um buffet por prejudicar o fabricante?  

H ...... não pagando o brinquedo. Porque você fica com algumas, geralmente 
quando você não paga à vista, você paga parcelado, quando você não tem o 
financiamento do Banco do Brasil, você paga para o fornecedor, você acaba 
fazendo um financiamento próprio, você dá dez cheques.  

E você, você tem duas formas de lesar o seu fornecedor, o seu fabricante: 
uma, se você é um mau caráter mesmo, três na verdade, a outra é se você 
realmente quebrou e você não tem grana para pagar esse cara e a terceira é 
se o cara não cumpriu, se o brinquedo é uma porcaria, se o cara te vendeu 
uma manutenção que não existe, aí você susta o seu cheque por desacordo 
comercial. Mas, claro que existe essa possibilidade. 

É que nem aquele que, de uma certa forma você vê que ele te prejudicou, te 
lesou, esse eu vou falar o que aconteceu, eu não vou poupar o cara, eu vou 
ser sincero. É aquilo que eu te falei, eu não falo em veículos, eu não vou 
falar quem são, mas eu vou me sentir na obrigação de falar com o dono de 
buffet: “-Fica esperto que esse cara vai te problema, pelo menos me deu 
problema e eu estou te alertando.” 

I Fácil, fácil. Falar mal, falar mal: “-Ah! O brinquedo de fulano não presta. É 
uma porcaria.”  

Mas, são vários itens que você pode estar usando contra o fornecedor e 
principalmente quando é erro do buffet, o mais que você escuta de ferrar 
fornecedor, é problema de buffet mesmo. 

Gente aí falando mal: “-Não, não funcionou, não deu.” Até mesmo esse que 
eu falo também, a gente acaba tendo muito aquela coisa fechada, que são 
sempre os mesmos, praticamente os mesmos fornecedores, porque assim, 
você escuta no mercado: “-Ah! Mas, fulano não entregou, beltrano não sei o 
que, beltrano não sei o que.” Então é onde você também não abre todo o 
leque, porque você acaba sempre ficando com aquele mesmo, porque aquele 
mesmo você sabe que não vai te dar mancada, vai estar ali, vai ser pontual, 
vai ser não sei o que, vai fazer e acontecer e vai se virar e vai estar lá o 
negócio. 

J O buffet prejudicar um fabricante? Eu acho que não pagando. É. Porque eu 
acho que não tem outra forma. Ah! Eu acho que se, outra forma que pode ser 
é talvez, uma má negociação, em uma discussão e aquele dono de buffet 
começa a queimar o fabricante. Mas, hoje você vê muito isso, mas é uma 
coisa muito pessoal, tanto que quando você vê alguém falando mal de um 
fabricante muito bom, você já vê, outro vem e fala: “-Olha, você não leva em 
consideração, porque eles tiveram uma briga entre eles, então é por isso 
que.” Você vê muito isso hoje. Então, eu acho que é mais a empatia mesmo, 
alguma coisa assim, talvez...  

Hoje em dia, eu acho que o respeito é o principal. Porque por mais assim, 
que o fabricante não esteja com um preço que você possa pagar ou não quis 
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aceitar a sua negociação, você tem que respeitar o trabalho dele, quanto ele 
o seu. E às vezes, você vê muita gente que começa a discutir, tipo se a pessoa 
não aceitou a proposta, começa a colocar a qualidade do serviço daquele 
fabricante lá embaixo e não é por aí, mas você vê muito isso hoje. 

Como eu te falei que tem pessoas que fazem as coisas, copiam as idéias e 
mandam fazer. Não brinquedo pesado, tipo Perdidos não, mas as coisas mais 
que usam marcenaria, serralheiro, entendeu, isso você vê muito. 

G Teria sim, se ele não fizer as manutenções. Então tem o caso do Elevador que 
têm que ser trocado os cabos, os cabos de aço, porque se não ele pode se 
romper e o brinquedo cair. Eu acho que é a manutenção, a preventiva. O 
buffet tem que fazer a preventiva. 

Eu acho que a Assebi ela está unindo bastante o setor de buffets, então, hoje 
tem muito a troca de figurinhas dos donos de buffet. Então eu conheço o X, 
conheço o Y, conheço o Z, conheço os meus concorrentes da região, de 
telefonar, de trocar essas informações, de funcionários, de fornecedores. 
Então, eu acho que se você tiver um brinquedo que não está funcionando 
dentro do seu buffet, você acaba passando essas informações negativas. 

 

 

Buffet Qual brinquedo não pode faltar no buffet?  

H O brinquedão. não consigo ver um buffet infantil sem brinquedão... 

I ... é o brinquedão. É o clássico. É o clássico. Não tem uma festa que não vá 
uma pessoa no brinquedão ... é um brinquedo que não tem nada, não tem 
botãozinho para apertar, não balança nada, não faz nada, só que é um 
clássico, na minha opinião é um clássico, nunca vai sair fora. E um 
brinquedo que eu nunca venderia? O meu carrossel ... ele é lindo, ... é 
miniatura do carrossel mesmo. ... está desde o primeiro ano com a gente, a 
gente não vende.  

J O brinquedão. É, com certeza. Por menor que ele seja ... tem que ter ele. 
Cama elástica ...  eu acho que não tem uma criança que não pergunte se não 
tem o pula-pula ou cama elástica, cada criança dá um nome. É. Então, não 
tem como, mas o brinquedão eu acho que tem que ter, não pode faltar. 

L De certa forma todos são importantes. O conjunto é importante. [...] Mas, se 
a piscina de bolinha se estiver com pouquinha bolinha a pessoa vem e briga. 
[...] Mas, sabe qual o brinquedo que não pode faltar? ... um brinquedo 
barato, uma quadra de futebol.  

 

I ... acho que não tem buffet que não tenha o brinquedão ... chamam de kiddie 
play ... É um labirinto que a criança vai entrando, subindo e descendo ... É 
um dos primeiros brinquedos ... de grande porte ... é meio que tradição. 

G ... o kiddie play e a piscina de bolinhas. 
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APÊNDICE F - CATEGORIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM OS FABRICANTES 

Trechos das transcrições e aspectos observados nas entrevistas – Fabricante  A 

 

Informações Gerais 
Algum histórico, 
evolução do 
mercado? Aspectos 
gerais, percepções. 

“Nós começamos alugando videogame para concessionária de carro, para 
churrascaria, para distrair as crianças enquanto os pais consomem. ...  
Então, nós montamos, nós começamos a alugar brinquedos pequenos, fazer 
umas áreas pequenininhas com brinquedo. E, aí, os buffets começaram a 
procurar a A, porque a gente já lançou uns games diferentes do que tinha no 
mercado.” 
  
“E nós crescemos em cima dos buffets. Graças a Deus a gente deu muita 
sorte, a hora que o mercado de buffets começou a ter aquele investimento 
maior a gente estava no vácuo desse mercado e foi aí que a gente acabou 
crescendo, em cima dos buffets.”  

 
“Há seis, sete anos atrás, eram casas com vários cômodos, com piscina de 
bolinha, pula-pula e videogame. No máximo, um carrossel. Hoje são galpões 
de 1000 metros, investimentos altíssimos, brinquedos de R$ 80,00, R$ 90,00 
mil. Então, é um mercado que evoluiu muito. Tanto em termos de 
investimento quanto a procura. Tem buffet que faz 30 e poucas festas por 
mês, festa de segunda a segunda.” 
 
“Porque o buffet tem aquele negócio, se você montou um buffet, aí começa a 
ir bem o buffet, você acaba não tendo mais data para vender, você já está 
com seus meses todos tomados.  ...  Então, é isso que faz com que uma 
pessoa monte uma unidade, duas, três, quatro. Até cinco unidades. 
Entendeu? Isso é importante também, aí está a evolução do mercado, 
pessoas que estão há três anos no mercado que estão com cinco unidades.”.  
 
“... antigamente os buffets eram o quê? Aquelas casas antigas com piscina 
de bolinha, um pula-pula e dois videogames. Hoje não. Hoje o pessoalmente 
está investindo aí  R$ 600,00, R$ 700,00 mil para montar um buffet infantil. 
Então, se ele não entrar com os brinquedos de ponta, ele vai já começar 
andando para trás.”  
 
“Ah, porque a concorrência hoje é muito forte entre os buffets. Você pega o 
bairro de Moema, por exemplo, tem mais de 50 unidades ali. Tatuapé 
também. “ 
 
“Então, o investimento é alto. Hoje, evoluiu muito, a procura também das 
mães é muito grande, tanto que tem muitos buffets hoje em São Paulo. ... 
Então, a evolução é isso e os buffets pequenos que não estão se inovando, 
estão fechando. A gente sente porque como a gente tem bastante 
equipamento locado na rua, ... e toda devolução passa por mim, porque eu 
quero saber o porquê é que está voltando aquele equipamento, porque é que 
estão desistindo do nosso equipamento.  ...  -Ah, o buffet fechou.” E aí, você 
já sabe, você conhece o buffet, faz três, quatro anos que o cara não põe um 
brinquedo novo, ele ainda está naquela filosofia antiga, entendeu?”  
 
(Sobre buffets alternativos) “Eu sou suspeito para falar nisso porque o 
nosso forte são os eletrônicos, mas esses buffets eu acho que não estão no 
caminho certo, pelo que as crianças querem. As crianças querem é 
brinquedo que passe emoção, elas gostam de eletrônico. É o Playstation 2, 
Playstation 3, não adianta que a criança acaba caindo para o eletrônico. 
Tanto que de 1.000 buffets que têm, dois são voltados para esses temas, os 
outros estão tudo com os eletrônicos e investindo cada vez mais nisso.” 
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(Sobre a imagem elitizada dos buffets de Moema) “Existe sim. Tem gente que 
sai da Zona Norte para fazer festa em Moema. A mãe mora aqui no Imirim, 
mas ela vai fazer a festa do filho dela em Moema. Tem: “-Ah, o aniversário 
do meu filho vai ser em Moema!” Aquele glamour. Que eu acho uma 
tremenda besteira. Tem buffets aqui maravilhosos, na Zona Norte. Estou 
dando um exemplo, mas tem sim. Moema é um... O pessoal pinta um pouco o 
pavão mais colorido, mas eu acho que é uma grande besteira. Eu costumo 
destacar Moema, que é um centro de grandes buffets, em termos de 
quantidade, mas qualidade tem em todo o lugar de São Paulo, do mesmo 
nível de Moema.” 
 
“No exterior agora estão começando a enxergar esse mercado. A gente 
recebeu um e-mail de Los Angeles, para que estão montando um buffet em 
Los Angeles. Hoje tem uma reunião, acho que 11h30 aqui, com uma pessoa 
que está montando no Uruguai um buffet infantil. Em La Paz, a gente 
recebeu um e-mail ontem que tem uma pessoa montando. Agora que está 
começando o pessoal do exterior enxergar esse mercado.” 

A que público se 
destina? 

“Parques, buffets e áreas de shopping. São os três ramos que a gente está de 
olho.”  

Quantos fabricantes 
existem no Brasil e 
em São Paulo? 

“Olha... independente do produto. Não passam de dez. A maioria em São 
Paulo, maioria em São Paulo. Ou interior de São Paulo. Jundiaí, não 
passam de dez, com certeza.” 
 

Concorrência 
Individual 

No Brasil? Só tenho um concorrente no Brasil, agora que nós estamos 
começando a mandar alguma coisa para fora. Olha, eu acho que hoje uma 
empresa que está indo bem é a Tictoy, ... A D não chega a ser um 
concorrente, a D também ela é mais brinquedos pequenos, não chega a ser 
concorrente. A Presas também não chega a ser concorrente. Tem a B 
também que eu acho que é uma empresa que está indo bem. Eu acho que 
concorrente é a Tictoy, B, mais essas duas. 
 
 

Fornecedor e 
fabricante são o 
mesmo ou pode 
haver fornecedor 
sem ser fabricante?  

Questões de 
terceirização 

 

“Pode ter fornecedor sem ser fabricante. Pode ter.  ... Pode funcionar.”  
 

“Tem alguns itens que a gente não fabrica, a gente terceiriza.  ...  Porque eu 
acho que é mais fácil de você administrar. Uma coisa é você fabricar, 
vender e administrar a parte comercial, a parte de marketing. Outra coisa é 
você ficar mais focado no departamento comercial, na parte comercial, e 
deixar a produção para outras pessoas focarem.  ...  Só a produção. Não de 
tudo, não de todos os itens. De alguma coisa só.” 

Hoje, quem são os 
principais clientes 
da indústria de 
brinquedos? 

“Eu não posso dizer hoje que São Paulo é o mercado mais forte, não. Até 
porque os buffets de São Paulo, eles estão muito lotados de brinquedo. Eles 
não têm mais espaço para colocar brinquedo. Aí, a gente acaba pegando na 
troca. Você acaba pegando equipamento usado na troca de um novo. É a 
única opção de você hoje vender aqui para São Paulo, é pegar para vender 
na troca, porque não tem mais espaço. Não todos, mas a maioria está muito 
apertado. Porque isso sempre foi um grande problema em buffet infantil é 
espaço. Sempre foi um grande problema. Então, você acaba tendo que pegar 
um brinquedo usado na troca.”  
 

Existe exportação? 
Para aonde? 

“Começamos agora. Estamos mandando um equipamento, três equipamentos 
para a Rússia e, talvez... Não, está praticamente certo, uma empresa na 
Itália vai distribuir nosso brinquedo para a Europa. Mas a gente tem um 
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problema também aqui que é a produção, não é simples assim, não é? A 
gente, esse Perdidos no Espaço vendeu 26 unidades, tem que produzir isso 
agora, não é? Tem que entregar no prazo. Então, nós estamos indo 
devagarzinho com a exportação.”  

Tecnologia, 
inovação e 
tendências de onde 
vêm? 

“Então, eu vou falar no caso da A, propriamente. A gente tem uma feira que 
se chama IAPAS, que é a maior feira de brinquedos que tem em Orlando.  ...  
A gente vai um ano sim, um ano não nessa feira e lá a gente acaba vendo o 
que tem de lançamento. Só que lá os brinquedos são grandes, são para 
parques mesmo, para Disney. A gente vê o que tem na IAPAS e a gente faz 
em tamanhos menores que é para encaixar em buffet infantil, que é só no 
Brasil que tem o buffet infantil.”   
 

Existem categorias 
de brinquedos? 
Caso sim, quais 
são. 

“Eu enquadro os brinquedos em dois grupos, que são os de grande porte e 
os de pequeno porte. Os de grande porte são brinquedos que a gente 
considera... Eu, particularmente, que vá de dez pessoas para mais. E os de 
pequeno porte são os brinquedos que, geralmente, brinca uma pessoa em 
cada equipamento, que são os videogames... Tem também o carrossel, por 
exemplo, que é um brinquedo de pequeno porte, mas em que brincam quatro 
crianças. E os de grande porte são, vai nominar eles, são o La Bamba, a 
Roda Gigante, o Barco Viking. Nós lançamos agora o Perdidos no Espaço, 
que também...  Sucesso... Nós vendemos 26 unidades em quatro dias desse 
Perdidos no Espaço. Então, é um brinquedo que agradou muito. Então, dá 
para enquadrar em dois grupos: os de grande porte e os de pequeno porte.” 

Sobre a fabricação 
Por pedido, tempo 
de fabricação, preço 
de brinquedo, 
financiamento, 
pontualidade 

(problemas de pontualidade na entrega) Até agora não estamos tendo, mas 
também fazendo loucura, não é? A fábrica trabalhando dia e noite, 
caminhão para lá e para cá. Porque a fábrica é em Rio Preto, isso também 
atrapalha um pouco. Mas não estamos tendo, por enquanto, e acredito que 
não vamos ter.  Pode ser que atrase uma semana, mas nada assim absurdo, 
que a gente chegou a ver no mercado.  

O que dá 
credibilidade a um 
fabricante de 
brinquedos no 
mercado em geral? 

“É a manutenção, a pontualidade na entrega, acabamento, muito 
importante. Os brinquedos têm que ser lindos, nos mínimos detalhes. Eu 
acho que isso a gente acaba também tendo certo destaque.”  

Você conseguiria 
classificar os 
clientes, os buffets? 
Você fabrica para 
um público 
específico? 

“Tem público para todos os buffets, para todos os níveis de buffet.   ...  
Então, tem um público para todos os tipos, tem buffet para todo o tipo de 
público, para todo o tipo de preço, mas as qualidades também variam muito.  
...  Não, os brinquedos não são os mesmos. Um buffet pequeno não compra 
um Perdidos no Espaço. Mas é por causa do investimento. ...  O Perdidos 
hoje está R$ 72.000,00. Ele compra uma roda gigante de R$ 28.000,00. 
Entendeu? Mas a gente atende todo esse público e do mesmo jeito. Não 
importa se o cara tem cinco unidades, se ele tem uma só. O nosso 
comprometimento é o mesmo, isso a gente não faz distinção nenhuma.” 

Principais 
dificuldades do 
mercado. 

“Do mercado? Eu não consigo enxergar uma dificuldade. Eu não consigo 
enxergar, eu não sei se é porque o mercado está tão aquecido, ele está indo 
tão bem, que eu não consigo ver uma dificuldade assim que chegue a 
atrapalhar. Não, não tem.” 

Perspectivas para o 
mercado. 

“Ótimas, ótimas. ... Acho que é um mercado que tem muito a crescer ainda, 
não só no Brasil. Buffet infantil é uma coisa que tem tudo para pegar 
também em outros países. Já está começando a despertar o interesse em 
algumas pessoas de outros países.  ... Brasileiros que moram lá fora e estão 
começando a ter interesse em montar nos Estados Unidos... Agora mesmo 
nós vamos ter uma reunião, já está fechado o contrato.  ... ele está montando 
no Uruguai.” 

Ameaças ao “Então, fabricantes, não é? Teve a feira agora, a SALEX. Teve duas feiras: 
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mercado. a SALEX e a Expo Parques. E tinha umas empresas estrangeiras assim, até 
me despertou, me chamou a atenção. Só que aquilo, eu acho que fica muito 
inviável o preço, fica muito inviável o preço dos brinquedos importados no 
Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que... Tem, vai. Chegaram uns 
brinquedos que eu vi chineses. Mas a qualidade é descartável, o brinquedo 
quebrou joga fora. Então, isso não me preocupa muito, porque os 
brinquedos de qualidade chegam com preço absurdo aqui, muito alto. 
Inviável para o mercado, para o mercado nacional, não dá para eles 
comprarem, não.” 
 
“Para você ter idéia, o Playcenter, ele pagava... Ele pagou em um carrossel, 
que eu vi pessoalmente. O Playcenter tem o parque grande e tem as 
Playlands, que são as áreas de shopping, que é um mercado muito forte para 
nós também, fabricantes. Ele pagou em um carrossel super inferior ao 
Perdido no Espaço, por exemplo. Ele pagou nesse carrossel 90 mil Euros. 
Então, é uma coisa maluca. Os brinquedos lá fora é em Euro, Dólar, quando 
chega no Brasil, então, chega praticamente pelo dobro do que se pede lá 
fora. Então, fica totalmente inviável.” 
 
“De fora, você diz? Não, não tem nenhuma. Tem uma empresa argentina que 
ameaçou de vir, mas eu acho que já desistiu até. Desistiu justamente por 
causa do preço. Em dólar, fica muito inviável para o mercado nacional 
importar um brinquedo hoje.” 

Falando especificamente sobre brinquedos para o segmento de buffets 
Mercado de 
brinquedos: qual a 
repercussão com o 
crescimento do 
segmento de buffet 
infantil? 

“Nossa, hoje ainda é 80% do nosso mercado, buffet infantil, porque também, 
em São Paulo ainda se monta buffet¸ Rio de Janeiro também. Mas está tendo 
uma procura muito grande para montar buffet em outros estados.   Isso 
começou há... De quatro anos para cá. Explodiu no Brasil todo.  ...  Para 
vocês terem idéia do mercado, uma média de... Pelo site, pelo nosso site, de 
dez a 12 cotações por dia. Dessas dez, doze; cinco, seis são pessoas que 
estão montando ou estão estudando para montar um buffet infantil, isso em 
outros estados.” 

Quais são os 
brinquedos mais 
vendidos? 

“Olha, tem o Tombo que é um brinquedo que sai muito; o Perdidos no 
Espaço. Que é o lançamento, que agradou muito; o La Bamba também ainda 
é um brinquedo que tem uma saída boa; tem o Velozes e Furiosos que é um 
brinquedo que tem um visual muito legal e também tem uma saída boa; o 
carrossel; e videogame. Videogame ainda é o carro chefe. Videogame, em 
três meses da feira para cá, que a gente lançou uns games de plasma, com 
tela de LCD. A gente vendeu em três meses, mais ou menos... Uma média de 
uns 140 videogames, com essa tela de LCD que é lançamento também.” 

Qual o carro-chefe? Não dá para eu dizer: “-Olha, esse é o único carro chefe.” Não, esses 
brinquedos têm uma saída muito boa.  

Tendência, 
inovação: quem 
impõe? O 
fabricante ou o 
cliente do buffet. 

Vida útil de um 
brinquedo x Ciclo 
de vida de um 
brinquedo? 

Não é uma imposição... esse mercado buffet, a mãe vai fazer a festa do filho 
esse ano. Ela gosta daquele buffet, ela vai o ano que vem fazer a festa de 
novo no mesmo lugar. Se a terceira vez não tiver um brinquedo novo, ela vai 
ao concorrente. Então, é um mercado que exige sempre novidade. É uma 
imposição da mãe, entendeu? De quem vai fazer a festa para a criança. E 
nós acabamos pegando essa onde, não é?  
 
Mas a gente lança... Eu acho que a A hoje realmente é a empresa que mais 
tem lançado equipamento. Vou ser muito honesto: os concorrentes acabam 
vindo, copiando o que a gente faz, mas a gente costuma lançar um brinquedo 
por ano, no máximo, às vezes, a cada dois anos um lançamento. A gente 
tenta explorar ao máximo depois de um lançamento, entendeu? Porque isso é 
ruim também para o buffet, a gente enxerga esse lado. Você acaba de 
comprar um Perdidos no Espaço, aí a A vem com um lançamento. Aí, você já 
vai querer trocar o Perdidos no Espaço; isso é ruim. É ruim para nós 
também, porque eles forçam que a gente pegue como troca também esse 
brinquedo. 
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Um exemplo: o La Bamba era o top, até o ano passado era o top. ...  Em 
relação ao Perdidos no Espaço tem muita gente querendo dar o La Bamba 
como pagamento e pegar o Perdidos no Espaço. Isso é meio complicado, 
entendeu? Porque esse La Bamba eu pego, eu já não tenho mais aonde 
vender. Então, esse negócio do lançamento é relativo. A gente não força 
muito o lançamento, não. E é uma imposição da mãe, ela que quer coisa 
nova.  

Relacionamento com os buffets 
No caso do 
segmento de buffet, 
o que gera 
credibilidade para o 
fabricante? 

“É a manutenção, manutenção é tudo. A empresa que quer se manter no 
mercado hoje ela tem que ter muita atenção na manutenção, porque um 
brinquedo parado em uma festa, ainda mais um brinquedo de grande porte... 
Um videogame já é problema, mas dá para disfarçar. Agora, você pega um 
Perdidos no Espaço, por exemplo. A mãe foi fazer a festa naquele buffet 
porque o filho queria aquele brinquedo. Agora, aquele brinquedo na hora da 
festa se está parado, a mãe não quer pagar, ela quer desconto. É um 
problema enorme para a proprietária do buffet. Então, a manutenção é tudo. 
Então, os buffets que tiveram essa experiência ruim de ter uma parceria com 
uma fabricante que não tem essa manutenção, ele não quer mais, ele não 
trabalha mais com essa empresa. A manutenção é tudo.”  
  
“Isso, a A, com certeza, se destaca em relação à concorrência” 

O que o buffet 
espera do 
fornecedor/ 
fabricante? O que o 
fornecedor/fabrican
te espera do buffet? 
 
 
 

“Então, do lado do fornecedor eu encaro que o fornecedor parceiro é aquele 
que na hora que deu a dor de barriga no buffet, ele está lá para atender, que 
é a manutenção. Isso é fundamental. E o buffet parceiro é aquele que - a 
gente financia muito buffet, no caso - que paga direitinho, entendeu? Isso é 
importante também. Tem muitos buffets também que dão trabalho na hora de 
pagar. Então, não pagou a gente breca a manutenção. Aí, o buffet faz um 
escândalo. O cara está inadimplente e quer que você vai fazer a 
manutenção; não é por aí também, concorda?”  
Você falou uma palavra interessante: parceria.  
 
“Eu considero que o cliente parceiro é aquele também que honra com o 
compromisso dele.”   
 
“Tem os dois casos: tem os buffets antigos e os buffets novos. Eu acho que 
problema financeiro todo mundo tem, mas eu acho que você tem que sentar e 
conversar: “-Olha, estou com problema, segura para mim.” O duro é 
quando o cara não paga, você liga e não acha o cara, ele começa a correr, 
se esconder. E, aí, aparece quando está com um problema no equipamento 
parado.” 

Existência de 
contratos 

“Realmente tem fornecedores que ainda estão na informalidade, mas a gente 
é tudo com contrato, tanto na locação quanto na venda. A gente tem duas 
áreas aqui: a carteira de locação e a carteira comercial, que é só venda. A 
gente tem contrato tanto na locação quanto na venda.”  

Quem depende mais 
de quem, hoje: o 
buffet do fabricante 
ou o fabricante do 
buffet? 

“Ah, os dois. Tanto o buffet depende do fabricante quanto o fabricante 
depende do buffet. É uma engrenagem aí. Sem o buffet a gente não vende 
brinquedo e sem o fabricante o buffet não tem o brinquedo. Até porque uns 
já tentaram: “-Eu vou nessa IAPAS, eu vou exportar, eu vou importar o 
brinquedo.” É totalmente inviável, chega aqui com um preço...”  

Como é a venda e o 
pós-venda?  

“Eu acho que a gente até teve um crescimento, até por causa da atenção que 
a gente dá.  ...  Aqui, a política da empresa é a seguinte: o cliente tem que 
ser bem atendido do começo ao fim. O objetivo da A é vender uma, duas, 
três, quatro, cinco, seis... Quando o cliente vai comprar um brinquedo, a 
gente faz questão que ele lembre e ligue também para a A. Então, o nosso 
atendimento, a gente tenta fazer o melhor possível para que o cliente sempre 
volte a pelo menos cotar, lembrar da A quando está querendo comprar um 
brinquedo.”  

Quais problemas “ Quando você começa uma negociação com o cliente, se ela é conturbada... 
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que podem afetar o 
desempenho 
operacional do 
fornecedor? Por 
exemplo, uma 
negociação difícil, 
um conflito, entre o 
fornecedor e o 
cliente pode 
atrapalhar o 
desempenho do 
fornecedor/fabrican
te? Se sim, de que 
forma? 

Se chega a desgastar o relacionamento? Chega, tem. ...  Eu cheguei a uma 
conclusão, nesses dez anos que a gente está aqui: tem cliente que não 
adianta, você pode por tapete vermelho para ele, que ele não vai estar 
satisfeito. Não adianta, esse cliente a gente prefere nem fazer mais negócio. 
Tem uns que estão meio marcados aqui com a gente, não é prepotência 
nossa.” 
  
“Teve um caso no Rio, eu não vou falar o nome porque é desagradável, mas 
teve um buffet no Rio de Janeiro...  E a gente sempre tentando agradar, 
fizemos tudo o que o cliente queria.  ...  Vamos resumir, chegou um ponto em 
que eu falei: “-Olha, vamos fazer o seguinte, me dá os equipamentos, toma o 
seu dinheiro de volta e a gente continua amigo, mas comercialmente falando 
não.” E acontece isso, sim. Se eu falar que não, é mentira. Por mais que a 
gente se esforce, sempre tem aqueles que são de mal com a vida. A gente 
costuma dizer que esse cliente é de mal com a vida, nada vai agradá-lo, 
então, é melhor não fazer mais negócio com ele.” 

Qual o brinquedo 
que não pode 
faltar? 

“Eu costumo dizer que é um brinquedo de grande porte.  ... Agora, se é o La 
Bamba, se é o Perdidos no Espaço, se é o Velozes e Furiosos, se é uma torre, 
aqueles elevadores que...  Eu acho que um desses tem que ter, e o resto é o 
básico...” 
 
“A pessoa que vai montar um buffet ou os que já têm, é aquele básico: 
videogame, carrossel, o Tombo...  O Airboy. E, depois, é importante ter um 
ou dois equipamentos de grande porte, entendeu? Aquele buffet que queira 
se destacar. Ah, porque a concorrência hoje é muito forte entre os buffets. 
Você pega o bairro de Moema, por exemplo, tem mais de 50 unidades ali. 
Tatuapé também. “ 
 
“... antigamente os buffets eram o quê? Aquelas casas antigas com piscina 
de bolinha, um pula-pula e dois videogames. Hoje não. Hoje o pessoalmente 
está investindo aí  R$ 600,00, R$ 700,00 mil para montar um buffet infantil. 
Então, se ele não entrar com os brinquedos de ponta, ele vai já começar 
andando para trás.”  

O que um 
fabricante precisa 
fazer hoje para se 
manter no mercado? 
 

“Em primeiro lugar a manutenção e em segundo lugar estar sempre 
lançando coisas novas. Tem que estar de olho no que a molecada...  A mãe 
entrava em um buffet, o que vendia o buffet para ela, o que ela se definia por 
aquele buffet era o mais visual. Hoje, os brinquedos têm que ter visual e 
emoção. Tem que dar aquele frio na barriga, a criança tem que sentir aquele 
medo. Então, o fabricante tem que estar atento a isso.” 

 

Trechos das transcrições e aspectos observados nas entrevistas – Fabricante B 

Informações Gerais
Algum histórico, 
evolução do 
mercado? 

Eu trabalhava na Fionda, que era um a empresa de brinquedos que tinha em 
Várzea Paulista e agora faliu. A Fionda era a maior empresa de brinquedos 
do Brasil, era a Fionda. E ela fabricava de tudo, fabricava autopista, 
fabricava montanha-russa, barco Viking, tudo para parques, tudo grande. E 
depois teve uma época ali que eu percebi que começou, acho que foi a época 
que começou a lançar no mercado de buffets infantis em São Paulo. ...não 
tinha esse leque de brinquedos, de equipamentos que tem hoje, voltado para 
o buffet infantil. 

Então, começou a vender piscina de bolinhas, infláveis, pula-pula, ...  Então, 
o que eu percebi foi isso, foi engatinhando assim, com pula-pula e piscina de 
bolinhas e depois com o tempo foi virando parque mesmo, jeito de buffet, 
acabaram virando parques mesmo. 
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... eu saí da Fionda e fui trabalhar na Big Play, ... depois da Big Play eu 
abri a B.  ...  ...esse espaço de tempo que eu saí da Fionda até abrir a B 
foram 17 anos.  ...  A B, quando eu abri, eu fabricava toldos e coberturas, 
trabalhava com a locação de brinquedos e fabricava também os infláveis e 
fabricava o Kid Play.   ...   ... o meu público alvo era locação, toldos e 
coberturas. Em 2005 foi quando a Big Play acho que faliu, 2004, 2005, ... 
como eu tinha conhecimento do mercado e já estava trabalhando também 
com as vendas de equipamentos ... todo mundo que aparecesse para eu 
vender, eu estava vendendo. Então, eu já tinha o contato com o pessoal, eu 
comecei a pegar essa mão-de-obra que ficou ociosa da Big Play e comecei a 
fabricar os brinquedos eletro-mecânicos e tal. Mas, comecei a vender muito 
bem isso, porque ficou faltando um fornecedor grande no mercado, que era a 
Big Play e eu aproveitei essa mão-de-obra e de cinco, quatro anos para cá 
está indo muito bem, cresceu muito a B, cresceu muito, muito mesmo. 

A que público se 
destina? 

Buffet. Buffet é o carro-chefe. Mas, eu vendo para áreas de shopping, eu 
forneço para o Play Land, que é o pessoal do Playcenter, forneço para a 
rede Giraffa’s, Habbib’s, agora eles estão com uma política de homologação 
que a gente está se cadastrando, mas eu já forneci muito para o Habib’s 
quando não tinha essa política. Mas, o foco mesmo é o buffet infantil. Buffet 
70% a 80%. Para buffet infantil. 

... a gente foi direcionado mesmo,  ...a gente participa, por exemplo, de 
feiras, a Salex e agora a Expo Parques que é mais recente. Então, o pessoal 
é um público mais direcionado, quem vai na Salex ou é dono de parque, ou é 
dono de área de shopping, ou é dono de buffet, são os três. Então, você 
acaba ficando conhecido nesse mercado, na feira e como a feira divulga 
para o Brasil inteiro, vem pessoal de todo o estado e a gente acabou ficando 
conhecido por estar direcionando o nosso, buscando o cliente nessas feiras, 
entendeu? 

...eu não participo de feira que não é do segmento de brinquedos,  ... eu 
participo de feira que é focada no buffet infantil. Porque, por exemplo, na 
Expo, na Parques e Festas eles fazem um simpósio de buffets, então quem vai 
ao simpósio é a pessoa que tem o interesse de abrir um buffet infantil, então 
é esse público aí que me interessa.  

Concorrência 
individual 

Olha, aqui, eu ouço muito falar do A, do C, eu acredito que sejam os dois 
maiores do mercado, concorrentes nosso. 

Porque, o que acontece? Se eu jogar, por exemplo, um equipamento, que 
hoje eu vendo a R$ 50 mil, se eu dobrar for para R$ 100 mil, eu estou fora 
do mercado. Porque o pessoal vai preferir comprar um equipamento que não 
é tão bom quanto o meu, mas ele vai falar: “-Meu, é metade do preço.” E é 
um valor expressivo também. Então, a gente está em uma situação difícil, 
mas a margem é pequena, só que a gente consegue ganhar também no 
volume, vamos dizer assim. Porque como eu tenho bastante diversidade, eu 
consigo ganhar, porque é o que eu te falei, eu ganho no pacote, por isso que 
eu tento vender tudo para um buffet, porque eu fecho o pacote. Faz 
monorail, faz um Samba, faz uma torre, faz uma roda-gigante, um 
carrosselzinho, vai tudo que eu conseguir vender naquele pacote para aquele 
cliente, eu vendo, você ganha no volume de venda. 

 Porque a concorrência dentro de São Paulo é grande, porque as outras 
empresas, eu acredito que elas não consigam atender clientes de outro 
estado como eu atendo. Outros estados mesmo. Eu acredito que seja isso, 
eles dão preferência para atender São Paulo, eu já estou dando preferência 
para atender Brasil, por isso que eu não tenho muito cliente dentro de São 
Paulo, por quê? Porque dentro de São Paulo os meus concorrentes fazem um 
preço menor, então eles ficam centralizados em São Paulo. E eu que faço, 
como eu faço um preço, que eu acredito que hoje não seja o mais caro, mas 
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também não é o mais barato do mercado, eu consigo estar atendendo para 
fora.  

Hoje, quem são os 
principais clientes 

 Todos.  ...eu tenho brinquedo no Brasil inteiro. Vende bem no Rio de 
Janeiro, tem bastante buffets, eu vendo bem, Rio de Janeiro... Sabe que isso 
é relativo, porque, por exemplo, se eu começar a vender em Belo Horizonte, 
parece que a notícia corre. E eu começo a vender bem em Belo Horizonte. 
Por exemplo, agora eu estou vendendo em Cuiabá, está vendendo muito em 
Cuiabá. Se eu vender, começar a vender um ou dois equipamentos para o 
Rio, começa a vender muito para o Rio de Janeiro é bem relativa a venda 
dos estados, não tem um estado que eu venda mais, outro eu vendo menos, é 
bem assim.  

Existe exportação? 
Para aonde? 

Não.  ...o nosso produto tem que se adequar ainda, porque cada país tem 
uma norma.  ... Você tem que focar naquele país, tem que achar um 
representante naquele país, tem que fazer levantamento das normas e depois 
adequar o produto. Na verdade, eu estou mais propenso para pegar o meu 
produto e deixar ele redondinho para o Brasil primeiro, porque queira ou 
não queira a gente está sempre melhorando os equipamentos para atender 
aqui, do que partir para a exportação. 

Tecnologia, 
inovação e 
tendências de onde 
vêm? 

 Eu busco tudo de experiência de mercado, conversando com o meu cliente, 
ele me fala: “-Meu, eu estou, cara eu estou com pouco espaço, eu precisava 
se alguma rodinha-gigante menor.” Porque, por exemplo, o pessoal me 
questionava muito a respeito de roda-gigante, eu peguei e lancei a mini... 

Sobre a fabricação 
Como ocorre? Por 
pedido, tempo de 
fabricação, preço de 
brinquedo, 
financiamento, etc. 

Tudo nacional, tudo fabricação da B, tudo, tudo, a laminação da fibra, hoje 
eu estou até fazendo essa peça plástica. Motor eu não fabrico, motor eu 
terceirizo, mas é nacional, tudo nacional. A maior parte dos motores que eu 
pego são motores da Deg, uma empresa brasileira com um motor muito bom, 
não dá problema. 
Mesmo porque, como se vende de pacote, você não consegue atender todo 
mundo, você não consegue atender, vamos dizer, trinta buffets em um mês. 
Eu vendo um pacote, o máximo que eu vou conseguir atender dentro de um 
mês são cinco clientes. Meu prazo médio é de trinta a 45 dias para a 
entrega. Olha, uma média, vamos dizer aí, um pacote, meia dúzia de 
brinquedos cada um, 35 mais ou menos, equipamentos. Ah! Tem bastante 
gente. Eu tenho, hoje mais ou menos de quarenta a 45 pessoas trabalhando. 

Ameaças ao 
mercado 

(de empresas estrangeiras) Não. Por causa da confiança mesmo, segurança. 
O cara fala: “-Meu, está difícil achar uma empresa aqui no Brasil para me 
dar uma manutenção, uma assistência técnica. Como é que eu vou pegar uma 
empresa de fora para fazer isso?” 

Falando especificamente sobre brinquedos para o segmento de buffets
Quais são os 
brinquedos mais 
vendidos? 

Olha, hoje o principal produto é o Kiddie Play, o monorail, que é o 
trenzinho, o Kid Play, o monorail e elétrico-mecânicos assim em geral, seria 
o carrossel, roda-gigante, barco Vicking, Tombo Legal, esses são os 
principais.  

Qual o carro-chefe? Eu vendo um pacote... o que é necessário para funcionar o buffet, ... o que 
eu ofereço é quase que uma consultoria para quem está iniciando o buffet 

Tendência, 
inovação: quem 
impõe? O 
fabricante ou o 
cliente  

Vida útil de um 

Acho que é do buffet. E a tendência não é brinquedo grande não, é que nem 
eu te falei, a Fionda só fabricava brinquedo grande, a tendência é brinquedo 
pequeno. Porque em São Paulo, se você visitar os buffets de São Paulo, tem 
buffet que é feito dentro de casas, o cara começa a fazer um monte de 
adaptação, tem buffet que não comporta uma roda-gigante. 
 
A torre é pequena, o tamanho que eu fabrico. Torre, por exemplo, porque eu 
falo que é pequena? Torre, você vai em um parque de diversão você tem 
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brinquedo x Ciclo 
de vida de um 
brinquedo? 

torre de trinta, quarenta metros de altura, eu fabrico torre com seis metros 
de altura.  ...  eu digo pequeno, se você comparar aos parques o brinquedo 
fica pequeno, entendeu? Por exemplo, roda-gigante, você vai em um parque 
a roda-gigante tem 25, trinta metros de altura, eu fabrico roda-gigante aqui, 
olha 2,70 metros, três metros de altura, então é um brinquedo pequeno.  

Brinquedos a gente tem lançado assim, dois equipamentos por ano, no 
máximo dois equipamentos por ano, porque não tem muita novidade. Na 
verdade, como a gente está começando, começou agora há cinco anos, a 
gente está procurando fazer ainda o arroz com feijão, não tem muita 
novidade, a gente está fazendo o que é necessário para funcionar o buffet, 
entendeu? Não estou investindo ainda em coisa inovadora, coisa nova, 
porque eu corro o risco de não ter uma aceitação de mercado, sendo que eu 
ainda não tenho o carro-chefe. Então, primeiro eu quero ter ali todos os 
brinquedos que são de praxe de buffet infantil, para depois partir para uma 
inovação, alguma coisa assim. 

No caso do 
segmento de buffet, 
o que gera 
credibilidade para o 
fabricante? 

Eu acredito que seja o nome mesmo da empresa e depois, quando, vamos 
dizer, se a pessoa é totalmente leiga assim, que ela não conhece nada do 
mercado, ela quer passar pelo menos uma meia dúzia de clientes que foram 
recentemente atendidos para ver como é que foi o atendimento. Eu acredito 
que isso resolve bem, se não for Proger ou BNDES, que eles ficam 
totalmente seguros pelo Proger e pelo BNDES.  

O atendimento, a qualidade, pontualidade. A gente tem dado muita atenção 
para manutenção, quando o cliente tem alguma manutenção, até 
equipamento que não é nosso: “-Ah! Eu tenho um equipamento aqui que é de 
outra pessoa, eu comprei.” , “-O que é?” , “-Está acontecendo isso.” Eu 
mando a pessoa lá para arrumar, entendeu? Então a gente, o cliente acaba 
virando amigo, então, essa confiança que a gente acaba tendo é por isso. 

O que o buffet 
espera do 
fornecedor/ 
fabricante? O que o 
fornecedor/fabrican
te espera do buffet? 

Ah! Eu espero, a gente sempre conta com fidelidade dos buffets, eu conto 
com eles para estar permanecendo no mercado. E na verdade... O cliente de 
buffet infantil é um cliente fiel. Desde que você o atenda bem, seja sempre 
pontual, socorra, sempre estar socorrendo eles. Então, o que eu mais espero 
do cliente é isso, fidelidade com a B, estar aí e também que eles saibam que 
eles podem contar com a gente, sempre vão poder contar com a B para tudo. 

Nessa parte de equipamento para buffet, estou montando uma equipe de 
manutenção só para manutenção em buffets, principalmente dentro de São 
Paulo, porque dentro de São Paulo eu tenho uma clientela pequena.  

Existência de 
contratos 

Não, eu faço contrato. E como eu estou passando essa segurança, essa 
confiança? Por exemplo, BNDES, ele vai comprar através do cartão do 
BNDES, meus produtos estão todos cadastrados no site do BNDES. Quando 
é um projeto especial a gente cadastra o projeto da pessoa no BNDES, então 
quem me paga é o BNDES, ele só me paga depois que o equipamento estiver 
lá dentro. Eu não recebo um tostão no pedido, eu só recebo trinta dias após 
a entrega da Nota Fiscal, então o cliente já fica mais seguro. Não tem nem 
como eu pegar, o cliente falar assim: “-Mas, você vai entregar ou não vai?” 
Eu tenho que entregar, porque senão eu não recebo, o Proger é a mesma 
coisa. Faz contrato mesmo, registra em cartório, reconhece assinatura, 
marca data da entrega e tudo e põe até multa contratual, se não entregar na 
data, já começa a pagar multa. Não tem outro jeito de garantir, não tem 
outro jeito. 

Se tiver recurso próprio e quiser fazer direto com a B aqui, por exemplo, 
pagamento à vista, em dinheiro, aí é contrato mesmo e depois passar as 
informações mesmo, as informações de clientes, eu acredito que a pessoa já 
se sente confiante já. Primeira compra. Daí por diante o sistema é sempre o 
mesmo, não muda, eu faço contrato, porque a gente nunca sabe também, do 
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mesmo jeito que a gente tem que passar confiança, o cliente também tem que 
passar para a gente. Porque também já aconteceram alguns casos de 
inadimplência aqui com a gente e fica difícil, porque o valor é alto. 

Sim, bastante. Uma das maiores dificuldades que eu tenho com esse pessoal 
aqui de São Paulo é isso, o pessoal é muito informal, o pessoal não faz 
documento, não quer saber de Nota, essas coisas assim. Então, talvez por 
isso que eu não consiga, porque eu faço questão de dar Nota, mesmo porque 
é uma segurança para mim, como eu gosto muito das coisas muito 
direitinhas, muito certas, muito corretas, eu faço questão de mandar essa 
nota para o pessoal. Gosto de ter um contrato, eu não gosto de fazer sem 
contrato. Então, tem sim, tem certa resistência do pessoal, o pessoal de 
buffet tem.  

Os mais antigos. Buffet que está começando, que nem eu te falei, que eu foco 
em buffet que está começando. Então, o que acontece? Do mesmo jeito que a 
pessoa está se sentindo insegura se eu fizer uma proposta dessa para ela, 
falar: “-Puxa! Vamos fazer, me dá os cheques. Toma os cheques e não 
assina nada, contrato, nada.” Do mesmo jeito que a pessoa fica insegura eu 
também fico inseguro, então eu faço questão de fazer um contrato.  

Até, na verdade, na verdade, eu não estou nem vendendo muito assim com 
contrato, é tudo Proger e BNDES, quando muito assim, é se o cara falar: “-
Não. Vamos fazer no dinheiro. Eu dou metade agora e metade na entrega.” 
Que eu dou um descontinho maior, eu já mando a nota e tudo direitinho, 
para não ter muito, sabe?  

Porque a verdade é a seguinte, se você fizer uma coisa muito informal, você 
está correndo um risco muito grande. De inadimplência. Outra coisa que 
você corre risco, por exemplo, muitos desses clientes antigos, falam: “-Ah! 
Faz sem nota, faz meia nota.” Ah! Não dá para fazer isso, mesmo porque 
hoje a tendência é estar cruzando esse cruzamento de informações, eu não 
quero isso.  

Eu sou muito assim exigente, eu penso o seguinte: “-O cara quer comprar do 
B?” , “-Quero.” Meu, o cara tem que seguir a norma da empresa. É mesma 
coisa, você vai comprar, qualquer coisa que você for comprar nas Casas 
Bahia, é uma ficha cadastral desse tamanho para você comprar um negócio 
que custa R$ 1.000,00. O cara vai vir aqui, vai me gastar uns R$ 200 mil, R$ 
300 mil, vamos dizer, de equipamento, vamos fazer uma ficha, vamos fazer 
um levantamento. Então, eu acho que tem que ser certo, pelos valores tem 
que ser tratado como empresa realmente. 

E isso que você falou é a verdade, o pessoal é muito informal com os 
fornecedores de brinquedo e não é isso que eu quero, eu quero que 
realmente a B se destaque como empresa, não como um simples fornecedor 
de equipamento, mas como empresa mesmo. Eu quero disputar o mercado 
como uma empresa de brinquedos mesmo, porque essa coisa do informal não 
traz benefício nenhum, nem para o dono do buffet, nem para o fornecedor. 

Sabe, eu na atualidade não estou tendo muito problema mais com isso não. E 
eu percebi que é a postura que a gente impõe no mercado: “-Não, não. A 
empresa tem essa postura no mercado.” E você consegue até selecionar os 
clientes. É automático o negócio, a partir do momento que você se colocou 
ali: “-Meu, não a B atua no mercado assim.” Parece que a notícia corre, 
então: “-Lá eu nem vou, porque o cara não faz. Isso o cara não faz.” Você 
não perde nem tempo mais negociando nada com aquela pessoa, eles 
mesmos: “-Ah! Não, ali não dá. Lá não dá negócio.” O outro cara: “-Você é 
jogo duro para negócio.” , “-Não é jogo duro, é norma da empresa. A 
empresa segue esses padrões aí para permanecer no mercado, porque se 
começa a fazer coisa que é, na verdade é coisa ilícita vamos dizer assim, 
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daqui a pouco você está fora do mercado. Essa que é a verdade.”  

Tem um monte de gente que não tem noção, o quanto paga de imposto, o 
cara põe um preço em cima do equipamento, o cara não sabe [palavra 
inaudível] preço. Você chega lá com um equipamento de R$ 20 mil, custa R$ 
20 mil, daqui a pouco o cara fala: “-Não vou fazer com você não, que tem 
um cara ali que faz por R$ 10 mil.” Você não sabe mais, o cara não tem 
noção do que ele está fazendo, R$ 10 mil é uma diferença considerável, 
qualquer equipamento, vamos dizer, um equipamento que custou R$ 20 mil, 
se ele falar que vai dar 3% de desconto no equipamento é normal, agora o 
cara 50%de desconto é um absurdo. 

Quem depende mais 
de quem, hoje: o 
buffet do fabricante 
ou o fabricante do 
buffet? 

Olha, mais uma vez, uma pergunta boa. Eu nunca gostei de me sentir refém 
de ninguém, então eu acho que os fabricantes estão em uma posição muito 
delicada.  ... o fabricante nesse período se colocou em uma posição muito 
delicada, o fabricante de brinquedo, a margem de lucro de fabricação do 
brinquedo é muito pequena, a mão-de-obra é uma mão-de-obra que tem que 
ser especializada. Você não acha mão-de-obra no mercado disponível para 
brinquedo, para a fabricação de brinquedo, nem instalação, porque o que 
complica muito é a instalação. 

Então, o fabricante hoje o que fez? ... ele cobra a mesma margem de um 
equipamento industrializado e não é, isso aqui é um equipamento artesanal. 
...  É tudo mão-de-obra, é tudo manual, eu não tenho máquina nenhuma para 
fazer isso. Então, o pessoal que está comercializando o brinquedo hoje está 
trabalhando com a margem de industrialização e não é. O artesanal, no meu 
conceito, o artesanal teria que custar duas ou três vezes mais do que um 
produto industrializado e não é o que está acontecendo. 

Relacionamento com os buffets
Como é a venda e o 
pós-venda? Quais 
problemas que 
podem afetar o 
desempenho 
operacional do 
fornecedor? Por 
exemplo, uma 
negociação difícil, 
um conflito, entre o 
fornecedor e o 
cliente pode 
atrapalhar o 
desempenho do 
fornecedor/fabrican
te? Se sim, de que 
forma? 

Porque na verdade, o que eu ofereço é quase que uma consultoria para quem 
está iniciando o buffet, a pessoa vai iniciar o buffet, ela está meio que 
perdida, estudando o mercado, falta muita informação para o pessoal de 
buffet infantil.  Não tem. Então, eu estou me especializando nessa 
consultoria de buffets, eu estou buscando, sabe assim, me especializar na 
consultoria de buffets. Por quê? Porque a informação é tudo e a confiança 
também. Então, se você passa confiança para a pessoa que está começando, 
ela compra tudo com você.  

Então, hoje eu tenho financiamento, através da linha de crédito do Proger, 
BNDES, eu tenho parceria com o ABN, o Panamericano, entendeu? Então, 
eu faço parceria com esse pessoal, porque se a pessoa quiser comprar tudo 
com a B, vamos dizer assim, da parte de equipamento, de brinquedo, ela 
consegue comprar por aqui. Porque o investimento mais pesado do buffet 
são os brinquedos, por exemplo, um buffet vai começar, se ele quiser ser top 
de linha, com a B ele consegue, porque ele consegue estar gastando mais ou 
menos de R$ 350 mil a R$ 500 mil para montar um buffet só com o 
equipamento da B. Para montar o buffet. Depois, ele tem o investimento com 
outras coisas, mesa, cadeira, freezer, cozinha, material de cozinha.  

E eu estou me preparando até, não para eu fornecer isso, mas fornecer essas 
informações: “-Olha compra com esse, compra com aquela.” Entendeu?  “-
Olha, você vai precisar disso, disso, disso. Vai começar o buffet com isso, 
isso e isso.” Por quê? Porque eu fazendo isso é um diferencial para a minha 
empresa, você acaba criando um vínculo de amizade com a pessoa, a pessoa 
se sente confiante de estar fazendo negócio com a B, é isso que eu busco, eu 
busco a confiança. Passar confiança para a pessoa para ela estar 
adquirindo, porque é um valor alto, um valor expressivo.  

E para começar, a pessoa, o que aconteceu? Um dos fatores assim, 
por que eu busco isso? Porque a Fionda quebrou, deixou um monte de 
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cliente na mão, pegou a entrada e não entregou, Big Play quebrou, fez a 
mesma coisa. Então, o que acontece? Queira ou não queira, esse fantasma 
ainda, de Fionda, de Big Play e de outros, que pegam a entrada e não 
entregam, esse fantasma ainda paira no mercado. Então, eu bato na tecla, 
confiança, segurança, passar confiança, passar segurança para o cliente 
para ele poder investir aquele capital, mas com a segurança que vai receber 
tudo, prazo de entrega.  

Quantos clientes que não abrem buffet e me falam assim: “-Eu vou 
inaugurar dia 15, dia vinte de novembro.” Que é o que eu fiz de negócio 
agora. Meu! Ele já está fechando festa contando com a minha entrega. ... 
Então, o cliente tem que ter essa segurança, que você vai entregar todos os 
equipamentos e que ele vai estar podendo fazer negócio já. Porque quem 
começa um buffet, por exemplo, se você fizer uma compra comigo hoje e 
você falar: “-Alessandro eu quero inaugurar o meu buffet dia primeiro de 
novembro, novembro não, de dezembro, dia primeiro de dezembro.” Aí o que 
ele faz? Ele já vai fechando festa sem ter nada dentro do buffet, por quê? 
Porque eu consigo também, fornecer para esse cliente um projeto em 3D, eu 
monto a área dele, então o que ele consegue? Ele consegue mostrar o buffet 
dele antes de estar pronto. É. Aí ele já consegue vender festa, o capital dele, 
que ele investiu já está retornando para ele, entendeu? 
 
Eu tenho contato direto com quase todos os clientes, com exceção de alguns 
que é o pessoal do comercial, mas eu faço questão de estar conhecendo os 
clientes, eu tenho um contato assim, direto. Eu passo o meu celular para o 
cara: “-Meu, sábado, domingo, à noite, o dia que você tiver problema me 
liga.” O cara, vamos dizer, o cara vai ter uma festa no sábado, ele vai testar 
o brinquedo lá sábado 10h00, a festa dele é meio dia, testou: “-Putz! Deu 
problema aqui.” Eu pego o meu celular, ligo na casa de um e de outro e: “-
Olha meu, eu sei que você está aí, mas pega o carro e vai lá que o cara vai 
ter festa.” Já várias vezes aconteceu isso. Então, você acaba pegando a 
confiança do pessoal assim, trabalhando muito, muito mesmo. 

Qual o brinquedo 
que não pode 
faltar? 

(a torre) Você aumenta de 10% a 15% o faturamento do buffet com um 
equipamento desse. Monorail a mesma coisa, brinquedo chato, vamos dizer 
assim... Você coloca a criança dentro, ela vai lá bate e volta, ela deu duas 
voltas acabou o brinquedo, aumenta 15%, 20% o fechamento de festa, por 
quê? O cliente o põe na frente do buffet, na fachada e deixa estacionado 
ali... A criança passa: “-Pai, o meu aniversário é ali, olha, naquele 
trenzinho que eu quero.” Quinze, 20% de aumento em fechamento de festa. 
Kiddie Play para quem está começando é essencial. Tem piscina de bolinhas 
já acoplada no Kiddie Play, cama elástica já acoplada no Kiddie Play. ... 
Depois tem o barco vicking.  ... eu estou contando na minha seqüência de 
fabricação.  ...eu estou lançando um barco Viking meu, que é pequeno que é 
para nove pessoas só, que é uma medida pequena para pôr dentro de buffet. 
Depois não tem muito, muito mais equipamento não. 

 
Para se manter no 
mercado hoje o que 
o fabricante 
precisa? 

Precisa ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade com o cliente, 
comprometimento com o cliente, responsabilidade também com a empresa, 
com a própria empresa, você tem que ter responsabilidade com os 
funcionários da empresa. Porque hoje o que eu percebo é isso, a pessoa tem 
a empresa, não tem responsabilidade, ela acha que é só ganhar dinheiro e 
não tem responsabilidade com ninguém, essa que é a verdade. O mercado de 
brinquedo está bem assim...  

Hoje no Brasil, em nível de brinquedo a gente está engatinhando ainda, por 
quê?  ... porque a empresa na verdade, é pequena, todas as empresas de 
brinquedos são pequenas, não é igual a Fionda. A Fionda era uma potência 
de brinquedo, então agora não, agora é tudo empresa pequena. 

É empresa, o todo da empresa é pequeno, entendeu? Por exemplo, quando a 
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gente fala assim, eu faço questão de atender o cliente pessoalmente, por 
quê? Porque o meu departamento comercial é um departamento comercial 
pequeno, eu tenho que ter esse contato direto com o meu cliente. Eu não 
tenho uma equipe de vendas com representantes espalhados pelo Brasil, eu 
tenho aqui, eu tenho esse escritório aqui, que é onde eu vendo. E quando eu 
monto um estande na feira eu estou lá, eu e mais duas, três pessoas que 
fazem parte do comercial.  

... a empresa ainda não é um negócio que você tem departamento de 
marketing, departamento de manutenção, não é dividida por departamento, 
você tem, dentro da empresa você tem algumas pessoas que fazem tudo.  ... 
eu tenho um longo caminho para percorrer ...   

 

Trechos das transcrições e aspectos observados nas entrevistas – Fabricante  C 

Informações Gerais
Algum histórico, 

evolução do 
mercado? 

A  Z tem mais de 30 anos já no mercado de brinquedos para 
entretenimento ... acho que foi pelo ano 2000 ... começou a fazer as 
primeiras exposições mais voltadas para buffet.  

Começou um pouquinho, vamos dizer assim, começou com piscina 
de bolinha, essas coisas há uns dez anos atrás. E, vamos dizer, 
começou forte na área de brinquedos há uns cinco, sete anos atrás. 

... pai do XXX que começou a empresa, o XXX era um espanhol que 
se radicou ao Brasil... Então ele começou a importar os primeiros 
vídeo games, vídeo games não, os Pinballs, chamava de fliper aqui, 
aquelas máquinas. Então, ele começou primeiro locando, depois 
passou logo em seguida a fabricar os primeiros.  

Bom, então essas 
informações aqui 
que eu queria falar 
com vocês são 
sobre o, assim, 
algum histórico e 
evolução do 
mercado, que eu 
tenho que escrever 
também sobre a 
contrapartida, sobre 
o segmento de 
buffets e sobre a 
parte os brinquedos. 
Então, o histórico, a 
evolução do 
mercado, o que o 
público...  

Ah! O mercado de entretenimento é tão velho quanto a nossa 
empresa, ele tem tantos e tantos anos.  

A associação, esqueci o nome da associação, a Associação de 
Entretenimento do estado de São Paulo. Eu vou pegar o nome 
direitinho... Que a Adibra é associada deles também, que é a 
associação de parques...]  

A Adibra faz parte 
da associação de 
entretenimento?  

 

O que todo mundo sabe é que o XXX era uma pessoa que nasceu 
junto, eu falo assim, é a história viva, assim como o pai do XXX, o 
XXX e etc, era um grupo de pessoas que, vamos dizer, praticamente 
fundou essa indústria do entretenimento aqui no estado de São 
Paulo e por conseqüência no Brasil, porque eles saíram daqui com 
tudo que tem aí.... a Salex é uma feira que começou em Águas de 
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Lindóia, em nossa! Vinte anos atrás, 1989, acho que foi em 1989. 
... Então, essa é uma feira internacional e muita empresa de fora 
faz parte, é a única feira, agora está entrando a coisa, mas ela é 
uma feira que faz parte do calendário mundial de feiras de 
entretenimento. 

Ótimo. Acho que 
realmente, porque o 
número de 
fabricantes, os 
concorrentes para o 
país, para São 
Paulo, tudo isso 
eles podem, com 
certeza falar. 

 

As indústrias lá fora acabam vindo para cá vender os seus 
brinquedos, etc e tal, para nós não é muito bom, porque como nós 
somos fabricantes a gente vai sentir a concorrência direta. Mas, o 
mercado nosso nunca foi um grande mercado, agora está um 
pouquinho melhor talvez, mas a cultura do lazer não é uma 
prioridade assim. ... desmotiva um pouco, o pessoal vir de fora 
vender aqui, a gente não tem poder aquisitivo para comprar os 
brinquedos, para importar. Não só isso, a própria política do 
governo é de taxar – é supérfluo – então qualquer equipamento que 
a gente vá trazer de fora, a importação, o I.I., que seria o imposto 
de importação é 50%. Então você vai pegar um I.I. de 50%, e vai 
pegar um IPI de 20%, você vai pegar um ICMS, vai pegar um PIS, 
um COFIS, mais transporte. A nossa experiência de quando a gente 
traz um brinquedo ou outro é: qualquer brinquedo se custa US$ 
100,00 lá fora, ele chega aqui dentro US$ 230.00 mais ou menos. É 
um fator de 2,3. ... a indústria do entretenimento precisa de 
novidade. Então a nossa regra de ouro é assim, um brinquedo é 
bom para quem está explorando, logicamente que o buffet é 
serviço, mas por exemplo, um shopping, a área de lazer não, ele 
vende ficha. Então o brinquedo é bom se o retorno dele for entre 
oito e 12 meses, não pode passar disso. Então, se em oito meses a 
pessoa consegue pagar o brinquedo, é um bom brinquedo ... lá fora 
os brinquedos são feitos para durar um ano, um ano e pouco, 
depois você não acha nem peça de reposição etc. Essa é uma 
vantagem que a Z tem em relação ao importado ... você traz um 
equipamento importado, um simulador, já aconteceu isso comigo. 
Traz um simulador do Japão, paga lá US$ 7 mil e chega aqui por 
US$ 15 mil. Aí você pega esse brinquedo e põe na rua, depois de 
sete, oito meses queima um ICI, ou algum componente. Você liga lá 
e fala: “-Olha, eu quero assim, assim, assim.”, “-Olha, isso já saiu 
de linha’’. Então, quem vive disso fala: “-Pôxa, não dá, não posso 
comprar um equipamento e jogar fora depois de seis meses o que 
eu ainda nem paguei.”  

E o que vocês 
pensam a respeito 
disso, dos buffets 
que estão se 
tornando parques de 
diversão assim, 
crescendo cada vez 
mais e brinquedos, 
e cada ano um 
brinquedão 
grandalhão?  

Olha, se eles estão conseguindo sobreviver economicamente, ótimo 
... para quem está fabricando é um cliente a mais. Eu não sei se é 
erro estratégico ou não nosso, mas a gente sempre, fica sempre 
com um pouco de receio, porque você vai investir para fazer um 
brinquedo de R$ 30 mil, R$ 40 mil para fazer quantos? ... vinte, 
trinta, quarenta ... A gente prefere fazer uns mais baratinhos para 
ter cem, duzentos, trezentos ... E depois assim, esses brinquedos 
grandes, normalmente precisam de equipe montando no local, coisa 
que a gente não tem, é nossa cultura mesmo de fazer, embalar e 
entregar, fica mais fácil de transportar e tudo. 

A que público se 
destina? 

Então, na verdade, naquela época, há trinta anos atrás não existia 
buffet, essas coisas. Há trinta anos atrás o que tinha eram casas de 
vídeo games, chamavam assim, na verdade nem era vídeo game, 
porque não existia o vídeo game naquela época, era uma casa de 
jogos, um salão de jogos mesmo.  
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... na época o entretenimento era restrito a uma casa que só tinha 
jogo, não tinha alimento nem nada. ... a sobrevivência era assim, 
alguns fabricavam e outros faziam ... a locação ... a exploração do 
brinquedo. ... a Z sempre se voltou sempre mais à parte industrial, 
a gente fabricou desde o início esses brinquedos. 

... para meados da década de 1980, que nasceu o vídeo game, 
começou com o Pac man e tal e foi evoluindo. Então, a gente pegou 
desde essa fase do Pac man e tal, depois os jogos que fizeram muito 
sucesso, tipo, Street Fighter, aqueles jogos de vídeo game que eram 
uma novidade e o pessoal ia muito nessas casas jogar. Então, a 
gente tinha parceria com Playcenter, Play Land, eles locavam 
essas máquinas e tal.  

... até que no final da década de 1990 ... a grande empresa que, a 
grande indústria, o grande país, que sempre criou muito essa área 
de entretenimento foi o Japão e isso foi bem até a década de 1990, 
meados assim, da década de 1990, o Japão teve uma crise muito 
grande. ... a gente tinha parceria com empresa lá e fechou um 
monte de empresas e vamos dizer, essa área de entretenimento deu 
uma queda bastante acentuada. ... a valorização do real frente ao 
dólar naquela época, ficou fácil vir brinquedo. Depois, veio uma 
forte desvalorização e a gente ficou praticamente impedido de 
importar...  

E nessa época, foi no final de 1990, mais ou menos, início dos anos 
2000, nós decidimos que nós íamos começar a não mais importar o 
software de fora e nós íamos começar a produzir o nosso próprio 
software, porque ou era isso ou era morrer ... as casas de jogos 
começaram a ter dificuldade de se renovar, de comprar e 
logicamente assim, naquela época a gente não tinha um potencial 
muito grande para competir ou fazer brinquedos com um software 
tão sofisticado como o japonês. ... quando a gente começou ... a 
gente estava uns vinte anos atrasados em relação ao que eles 
tinham, o desenvolvimento e etc. E, mas começamos. 

E a gente percebeu a possibilidade de começar a colocar 
brinquedos em buffet infantil. Por quê? Eram brinquedos mais 
simples, era softwarzinhos para criança, normalmente buffet 
infantil pega muito a faixa até sete, oito, nove anos ... a nossa 
experiência é que depois que a criança começa a ter uma opinião, 
às vezes ela não quer mais ir para um buffet, ela quer ir para um 
boliche, quer ir para uma área diferente, quer mudar. Lógico, que 
isso foi naquela época ... E nós começamos a fazer os primeiros 
softwares e para o ano de 2002, 2003 a gente fez uma parceria com 
a Universidade de São Paulo, através da LSI, começamos a 
desenvolver softwares e hardwares com eles. Fizemos o primeiro 
simulador inteiramente nacional, isso aí que a gente conseguiu 
tirar uns 15 anos de atraso, mais ou menos em termos tecnológicos. 

... eles viabilizaram a indústria nossa do brinquedo e de softwares. 
(Os buffets?) Não só os buffet, mas nós também viabilizamos para o 
buffet.  

Quem são os 
concorrentes para o 
Brasil e para São 
Paulo? 

... a gente procura não lançar brinquedo que já tenha algo muito 
similar no mercado, porque não faz muito sentido. ... o mercado 
não é tão grande assim, a gente percebe, então seria ficar 
dividindo o mercado. Porque se o brinquedo é muito igual, a 
percepção de quem vai comprar é preço, ele vai olhar, vai falar 
assim: “-Quanto custa esse? Quanto custa aquele?” Então, a gente 
vai ficar brigando por preço e gente acha que é assim. A nossa 
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filosofia nunca foi brigar por preço, a gente quer ter um brinquedo, 
que logicamente ele tenha a criatividade, que ele tenha o potencial 
de divertir, porque eu acho que isso é o fundamental do brinquedo 
e que também não seja concorrência direta. Só simplesmente ficar: 
“-Olha, aquele lá lançou um, nós vamos lançar um igual.” A gente 
não faz isso. 

Existe exportação? 
Para aonde? 

Exportamos. Para toda a comunidade européia. ... a gente está 
fazendo uma troca de tecnologia  

... o mercado europeu é bom ... tivemos algumas pessoas em 2004 
ou 2003 ... Que vieram para o Brasil, se interessaram pelo 
equipamento, porque esse equipamento foi lançado por nós, então 
não tinha na Europa, não tinha nos Estados Unidos e eles se 
interessaram em estar importando ... e estar vendendo esses 
equipamentos, começou na Espanha, depois se estendeu para toda 
a Europa. Por esse motivo a gente abriu uma subsidiária na 
Espanha. 

... a gente sofre sempre um pouco, porque até você adquirir a 
cultura e não só isso, o padrão de qualidade que eles exigem. E 
depois a gente sofreu também com a desvalorização do real, 
quando a gente começou a vender essas máquinas ... estava acima 
de R$ 3,00, isso em 2003.  

E voltando a falar 
dos buffets.  Vocês 
sentem que, por 
exemplo, essas 
empresas que têm 
parceria com vocês 
lá fora chegam a se 
interessar em tentar 
vender aqui no 
Brasil?  

 

Na verdade, buffet é uma cultura brasileira ... Tem muitas pessoas 
que não entendem quando a gente fala e só conseguem entender, 
quando vem aqui para o Brasil e vê o que é um buffet, que é uma 
coisa que não tem no resto do mundo, não existe ... E quando 
começaram a surgir os brinquedos nos buffets, inclusive, nós 
insistimos bastante, por exemplo, no começo que a gente tinha a 
mesa de ar, que a Presas também começou, a gente ia no buffet e 
falava: “-Você não quer essa mesa?” , “-Não e não sei o que.” A 
gente falava: “-Vamos fazer assim, olha, eu vou deixar 15 dias 
para você de graça. Depois de 15 dias eu venho aqui, se você 
quiser a máquina, ótimo, se não quiser a gente tira. Está bom?” 
Voltávamos depois de 15 dias, o cara falava: “-Pelo amor de Deus, 
você não pode mais tirar essa máquina daqui.” Porque eles 
começaram a perceber que eles vendiam a festa em função do 
brinquedo e foi virando uma cultura do buffet se lastrear muito. E 
mesmo assim, as crianças mesmo, hoje em dia as crianças que 
decidem se vai ser em um lugar ou em outro, não são os pais. 
Então, quando a criança chega em um buffet e vê que tem aquela 
máquina, que tem um determinado brinquedo, ela fica encantada e 
fala: “-Não, eu quero que seja aqui a festa.” 

... quando a gente lança um brinquedo assim e tal, o que a gente 
faz? A gente vai em um buffet e vende, aos poucos os buffets que 
estão próximos começam a perceber que às vezes eles estão 
perdendo festa, porque alguém está com um diferencial, ou seja, 
algum equipamento que eles não têm, então logo eles compram ... a 
nossa filosofia é não lançar caro, porque a gente sabe que o buffet 
também não é uma indústria milionária. Então, a gente tem que 
focar em uma faixa de preço que eles possam estar reciclando os 
brinquedos. 

Tecnologia, 
inovação e 

tendências de onde 

... consultando os nossos vendedores, porque eles que estão 
conversando com os buffets. Então, a gente percebe assim, que o 
buffet vai dando informações: “-Vocês não têm isso? Não tem 
alguma coisa assim? Não tem uma novidade?” E a gente fica 
sempre monitorando ou fazendo sugestões às vezes: “-Olha, o que 
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vêm? vocês acham desse brinquedo? O que vocês acham daquele?” 
Então, a gente sonda um pouquinho para ver. 

Às vezes também, a gente traz de fora uma amostra, por exemplo, a 
gente desconfia que: “-Olha, aquele brinquedo lá pode ser legal 
para o nosso mercado.” ... Normalmente da Europa. As grandes 
novidades assim, se a gente for falar em entretenimento, os Estados 
Unidos tem também, mas eu acho que a cultura do entretenimento é 
muita mais européia do que americana... Nos Estados Unidos ... 
Mais parques grandes, com brinquedos grandes, montanha-russa, 
essas coisas é mais nos Estados Unidos. Agora, lojas, 
entretenimento com máquinas desse porte é mais Europa mesmo.]  

... a gente trouxe recentemente da Europa, esse jogo aqui de boxe, 
porque a gente percebe que às vezes em um buffet os adultos ficam 
meio deslocados também, porque vão bastante adultos para o 
buffet. E a criançada tem um maior leque de diversões e os adultos 
ficam só comendo, bebendo e batendo papo. ... nós tínhamos um 
parceiro na Europa, que está vendendo bem esse tipo de máquina 
... nós trouxemos um e estamos colocando em alguns lugares e 
fazendo uma análise de potencial. ... não só em buffet, nós estamos 
fazendo uma análise em áreas de lazer de shoppings para ver. ...  
está bem ... nós estamos colocando em produção, acho que daqui 
um mês, um mês e pouco a gente vai estar começando a 
disponibilizar para o mercado.  

E já foi vendida alguma dessa? Vocês já lançaram em feira ou não? 

... a gente não vendeu ainda, porque ela estava em teste até então. 
Mas, de qualquer maneira, nós levamos na feira e existiu o 
interesse. Muitos buffets se interessaram, mas a gente falou: “-
Não. Olha, a hora que estiver pronto, resolvido.” ... nós fizemos 
uma parceria, o pessoal lá fora vai nos vender o kit eletrônico, que 
seria o software, e a gente vai fazer toda a estrutura aqui ... Nós 
resolvemos fazer a parceria dessa maneira, porque nós vendemos 
produtos também para Europa e esse é um dos nossos clientes.] 

Sobre a fabricação 
Como ocorre? Por 
pedido, tempo de 
fabricação, preço de 
brinquedo, 
financiamento, etc. 

E na parte de venda tem contrato? Contrato de venda ou eles 
compram...? 

... a gente tem vendido, através de Proger BNDES e também venda 
às vezes com financiamento próprio nosso e é sempre, é assim, a 
maioria das nossas vendas é sempre bem lastreada, a gente não 
vende informal, não. ... Aqueles buffets que estão começando ou 
que estão fazendo uma compra mais pesada, a gente sugere o 
BNDES, o Proger, que tem taxas boas e conseguem parcelar em 
muitas vezes. Quando vai comprar uma máquina, duas, que não é 
muito, às vezes nós mesmos financiamos, em duas, três, cinco, no 
máximo cinco vezes. Porque também a gente tem um limite, afinal a 
gente não é banco, se a gente começa a financiar, financiar, haja 
capital de giro para manter. 

O que dá 
credibilidade a um 
fabricante de 
brinquedos? 

... o que mais atrai o pessoal nos brinquedos da Z, eu acho que é 
primeiro assim, a durabilidade, ou seja, a resistência, a beleza dos 
designs que a gente coloca e eu não sei, eu acho que talvez 
também, a nossa assistência técnica. ... nós somos fabricantes, 
então a gente dá uma assistência ... a gente coloca aqui seis meses 
de garantia para o brinquedo, mas a gente tem assistência técnica 
permanente ... dificilmente a gente larga o buffet na mão.  
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... quando a gente decidiu ... que nós íamos fazer os nossos 
próprios softwares e hardwares ... nós procuramos o quê? 
Empresas de engenharia eletrônica que poderiam estar 
desenvolvendo o software e o hardware, e começamos, chegamos a 
trabalhar um ano, um ano e pouco nessa forma. Aí a gente começou 
a se desiludir nesse aspecto ... Porque a gente fazia um brinquedo 
... aquele brinquedo caiu de linha ... a gente está vendendo um 
outro e as manutenções, a assistência continua.  

E muitos desses parceiros começaram a nos dar problema, a gente 
mandava uma placa para arrumar e: “-Ah! Não sei o que. Não 
tenho tempo, isso e aquilo.” E ficava acumulando. E assim, que 
justificativa eu dou para um buffet que está com um equipamento 
parado, que vai ter festa, que eu não conserto a placa dele, porque 
o meu outro parceiro? Ele não quer saber disso, ele precisa do 
equipamento dele funcionando. ... a dificuldade que nós tivemos 
com esse parceiro nos fez o quê? Procurar a universidade: “-Nós 
precisamos procurar alguém que nos ajude a desenvolver essa 
competência, nós precisamos desenvolver isso.” ... eles fizeram 
para nós, um hardware que a gente poderia estar re-programando 
o nosso software, nos ensinaram como fazer os softwares, e a gente 
trabalhou durante uns três, quatro anos assim. E aí, logicamente, a 
universidade vive de quê? De estagiários, não é? (Eles se formam.) 
Mas, a hora que esses estagiários iam se formando ia perdendo. O 
que nós fizemos? Pegamos alguns desses estagiários e incentivamos 
eles a montar uma industria, inclusive, assim eles estão ainda 
dentro da Matic, mas assim, a gente encubou eles e eles estão 
agora quase auto-suficientes, mas eles nos atendem bem. E assim, 
para não perder, um dos sócios dessa empresa é sócio da Matic 
também, entendeu? Para manter um certo... (Vínculo.) É, para a 
gente não perder, porque é uma parte bem específica. Então, a 
gente está trabalhando nesse aspecto. 

 

Falando especificamente sobre brinquedos para o segmento de buffets 
Mercado de 
brinquedos: qual a 
repercussão com o 
crescimento do 
segmento de buffet 
infantil? 

Em 2005 estava em torno de 25%, hoje em dia está em 30%, 33% 
da venda total da empresa. 

O que acontece é que como a Z é fabricante, nós temos uma boa 
parcela das nossas vendas até para concorrentes nossos mesmo, a 
gente vende comando, vende botão, vende bota. Tem uma parte que 
é até fabricação de gabinetes e de brinquedos para outros... 

Qual o carro-chefe? ... sempre foca produtos para entretenimento de buffet, mas assim, 
não muito sofisticado, não muito assim, não diria assim sofisticado, 
não de grande porte. Como a gente fabrica aqui, monta e tudo que 
a gente faz é aqui, internamente ... a gente foca em brinquedos que 
estejam em uma faixa até R$ 5 mil, R$ 6 mil ... a gente percebe que 
o poder aquisitivo dos buffets está muito nessa faixa, a maioria, é 
lógico que tem buffets que estão dispostos a pagar R$ 50 mil, R$ 60 
mil por um brinquedo. Mas, a gente percebe que a grande maioria, 
que são os buffets médios e pequenos, vão investir R$ 7 mil, R$ 5 
mil, então a gente procura fazer brinquedo desse porte.  

Mas assim, são simuladores, esses jogos, mas como é que é 
exatamente o nome? Teria um nome, é software, é brinquedo 
eletrônico, como que é?  

... a nossa indústria não está voltada para a área de brinquedo, é 
equipamento para entretenimento. Ou seja, é um equipamento 
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industrial, assim como um outro qualquer, tipo, sei lá, uma 
bicicleta, então é um equipamento ... estamos como equipamento 
industrial para entretenimento. 

... no final a gente generaliza, como diz assim, é um brinquedo. 
Mas, a hora que a gente foi fazer a classificação mesmo, perante o 
órgão regulador, o especialista esteve aqui e fechou, falou: “-Olha, 
na verdade é assim, vocês não vão ser classificados como indústria 
de brinquedos, é indústria de equipamento para entretenimento.” É 
assim que nós estamos classificados, não só nós, como os outros 
que fornecem esse mesmo tipo de equipamento. 

... é um equipamento que segue a legislação do consumidor, a gente 
tem o nosso, a nossa garantia colocada, tem assistência técnica ... 
quando a gente partiu ... para os buffets, a gente sentiu um bocado 
essa relação com o cliente. Por quê? Nós tínhamos os nossos 
clientes, nossos clientes sempre são pessoas jurídicas, a gente 
dificilmente vende para particular. E essas pessoas que faziam, 
vamos dizer assim, essa exploração do brinquedo, vamos dizer, 
fazia disso o seu negócio, entendiam de eletrônica ou eles tinham 
um técnico em eletrônica, porque eles não tinham um ou outro, eles 
tinham uma série de brinquedos desse tipo. Então, bastava a gente 
dar um manual e ter as peças de reposição. 

E agora com os buffets fica difícil. Às vezes o pessoal liga e fala 
assim: “-Olha, não ligou o brinquedo.” Então, aos poucos a gente 
foi aprendendo, então a primeira coisa que a gente pergunta é 
assim: “-Tem energia?” E a pessoa fala: “-Ah! Como eu vou 
saber?” Porque a gente cansou de mandar técnico para um buffet e 
chegava lá: “-Pôxa! Mas caiu o disjuntor e ninguém percebeu.”  

Então, quer dizer, dificulta um pouco essa assistência técnica. 
Tanto que assim, a gente tem procurado parceiros, vamos dizer 
assim, quando a gente atende outros locais ... Mas assim, uma das 
exigências é que ele tenha um técnico, que ele tenha um corpo, que 
a gente possa fazer o treinamento dessa pessoa, porque senão 
começa a ficar inviável. “-Olha, quebrou o brinquedo. Ah! Não tem 
ninguém que possa fazer uma verificação?” Às vezes é um fusível 
que queimou, às vezes é uma tomada que está com problema ou tem 
alguma outra coisa que possa estar acontecendo. Então, nós 
precisamos, nós temos essa dificuldade hoje ainda.  

É um equipamento industrial, é um equipamento que como um 
carro, como um outro assim, ele vai ter um defeito mais cedo ou 
mais tarde. Depende às vezes até de como ele está localizado no 
buffet... 

Então, o carro-chefe seria isso, os brinquedos que são mais 
vendidos, são brinquedos menores? 

São brinquedos menores. É, a gente sempre foca em uma faixa de 
preços intermediária, entre R$ 4 mil a R$ 8 mil, dificilmente a 
gente foge muito dessa faixa.  

Tendência, 
inovação: quem 
impõe? O fabricante 
ou o cliente do 
buffet. 

... o que a gente tem notado é que pelo menos um por ano tem que 
ter. (Por que vocês estão percebendo isso?) Porque o buffet precisa 
de novidade, precisa estar renovando. Por exemplo, a pessoa vai e 
contrata uma festa em um buffet e olha a área toda de diversão ... 
se ela volta no ano seguinte e estão os mesmos brinquedos, não 
mudou nada, então ela fala: “-Pôxa! Mas.” Então, ela tende a 
procurar um outro buffet para ver se tem alguma coisa diferente, 



222 
 

criança é assim, gosta de novidade, quer ver alguma coisa que ela 
ainda não tenha experimentado.  

O que o buffet 
espera do 
fornecedor/ 
fabricante? O que o 
fornecedor/fabricant
e espera do buffet? 

... eles esperam que a gente tenha sempre alguma coisa inovadora, 
alguma coisa que venha acrescentar algo para que eles também 
evoluam no negócio deles, que é vender as festas, e que isso não 
custe muito caro. E que também não dê problema, que funcione 
direitinho e que, se por acaso der problema, que tenha uma 
assistência rápida para eles não perderem festa ... 

E o que vocês fabricantes esperam dos buffets? Dos clientes de 
vocês? 

... se você entrar em qualquer buffet, você vai ver que aquilo lá 
virou uma indústria do entretenimento. Eles precisam ter uma 
pessoa, um técnico, alguém que saiba minimamente olhar os 
defeitos mais básicos em um equipamento. ... um buffet que tem 
esse tipo de assistência ou desenvolveu esse tipo de funcionário ou 
coisa assim, certamente não vai ter problema nenhum com 
equipamentos. Porque a gente disponibiliza a peça, a gente 
disponibiliza reposição e etc, pronto.  

O transporte no Brasil é terrível, porque pega essas estradas 
esburacadas e etc, então por mais que você empacote isso vai 
chacoalhando daqui até lá, chega lá, é fatal, a maioria das vezes 
algum conector, algum fiozinho, alguma coisa e tal. É, tem muito 
disso, várias vezes já aconteceu da gente ter acidentes desse tipo. 
Uma transportadora, logicamente ela enfia um monte de coisa lá 
dentro, às vezes coloca um peso muito grande em cima da máquina 
e acontece algum problema. 

... o que a gente mais tem dificuldade é isso, é de prestar 
assistência em localidades muito afastadas. Não tem como, não 
está no nosso preço às vezes, você fazer uma viagem daqui a, sei 
lá, em Tocantins, porque um equipamento chegou lá e não estava 
funcionando direito. ... isso é uma coisa que talvez, aos poucos a 
gente tenha que disponibilizar, assim como as outras fabricantes de 
eletrodomésticos têm rede de assistência técnica, é uma coisa que 
uma hora ou outra a gente vai ter que ter uma coisa desse tipo.  

... por exemplo, na Europa, qual é o trato: “-Olha, cara. Manda um 
técnico seu aqui.” ... a gente manda [trecho inaudível], a gente 
manda um engenheiro lá nosso, fica lá dez, 15 dias, ensina, mostra 
tudo quanto é problema, deixa o manual e pronto. E você deixa os 
hardwares sobressalentes, as peças sobressalentes, dificilmente vai 
dar problema do tipo assim: “-Não funcionou.” Então, quando a 
gente tem clientes afastados e pintar algum problema ... o que a 
gente faz? Põe no Sedex uma placa nova, manda, chega lá a pessoa 
tira uma e põe outra. Funcionou? Ótimo, então continua 
trabalhando 

E assim, que 
conseqüências traz 
para vocês, que 
vocês percebem 
assim, em termos de 
desempenho 
operacional, 
andamento da 

... às vezes sai mais barato a transportadora levar um novo e trazer 
aquele de volta, do que mandar um técnico e isso e aquilo.  

... a gente entende esse lado, imagina, é uma frustração, compra o 
equipamento, chega e não está funcionando, tem que estar 
funcionando. 

... toda vez que a gente lança ... a gente procura no primeiro, 
segundo, terceiro mês não vender para localidades muito distantes, 
entendeu? A gente procura vender logo para o pessoal próximo, 
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empresa, esse tipo 
de problema de 
manutenção? Você 
tem que levar, 
chega lá é um 
problema simples? 
Ou até qualquer 
outro tipo de 
problema, se chega 
a gerar algum 
conflito mais sério?  

 

por quê? Por mais que a gente teste, por mais que está, a gente vai 
perceber que nos primeiros meses vão surgir alguns defeitos que a 
gente não percebeu, isso é fatal. E normalmente é assim se for: “-
Vamos medir defeitos?” ... Porque a gente atualiza, faz uma 
revisão, troca alguma coisa que não ficou bem robusta ou uma 
programação que a gente achava que estava fácil e o pessoal não 
estava conseguindo, então a gente dá uma acertada ... fica difícil 
para nós e às vezes o buffet não entendem é assim, os buffets 
gostariam que a gente tivesse manutenção 24 horas por dia e fins 
de semana, eu falo assim: “-Fica muito caro para fazer isso.” ... a 
gente fez isso praticamente o ano passado inteiro. E depois a gente 
começou a fazer as estatísticas e a gente percebia o seguinte, que 
não justificava, pelo número de defeitos que davam de final de 
semana, comparados com o número de defeitos normais de semana, 
não justificava você pagar uma pessoa. Porque isso ia fazer com 
que eu encarecesse o brinquedo para todo mundo, para às vezes a 
pessoa ficar de plantão e não atender ninguém.  

Relacionamento com os buffets 
Como é a venda e o 
pós-venda? Quais 
problemas que 
podem afetar o 
desempenho 
operacional do 
fornecedor? Por 
exemplo, uma 
negociação difícil, 
um conflito, entre o 
fornecedor e o 
cliente pode 
atrapalhar o 
desempenho do 
fornecedor/fabricant
e? Se sim, de que 
forma? 

A gente sempre procura fazer um treinamento para que a pessoa 
quando vá vender ou faça visita, ou vá fazer entrega, faça um 
esclarecimento o melhor possível, foque bem essa questão da 
limpeza, dessa manutenção mais rotineira, dizer assim: “-Olha, 
limpeza disso, limpeza daquilo.” Porque às vezes é limpeza mesmo, 
a maioria das vezes é limpeza. 

E às vezes também, a própria infra-estrutura da elétrica dos 
buffets, isso a gente tem encontrado muito ... 

Qual o brinquedo 
que não pode faltar? 

... tem alguns brinquedos que são perenes, isso é na Europa, por 
exemplo, se você for na Europa você vai achar em qualquer lugar 
uma mesa de Air game, você acha um Pebolim, eu acho que são os 
dois básicos. Na parte de buffets, não eletrônico ... Agora, na parte 
de eletrônicos é a mesa de Air game ... você vai em qualquer buffet 
você acha ... tem que ter um. O pessoal até fala que são brinquedos 
que você tem que começar com eles, porque senão. A gente fala que 
se tem que começar com algum é com esse, porque é um brinquedo 
que todo mundo brinca, todo mundo se diverte e joga sempre.  

A gente até, a gente fica surpreso às vezes, porque a gente 
participa de alguns eventos e tal e logicamente a gente põe 
fichinha, que é para a depois ver a estatística, então a gente 
coloca, cada vez que a pessoa aperta o botão a gente conta e a 
gente se surpreende.  

 

 


