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RESUMO 
 
 

Existem inúmeros trabalhos relacionando confiança com desempenho das transações (como 

KRISHNA; MARTIN; NOORDERHAVEN, 2006; DAS; TENG, 2001; KROEGER, 2012; 

TEJPAL; GARG; SACHDEVA, 2013). Esses trabalhos testaram diretamente a relação entre 

confiança e desempenho, e todos argumentaram que essa influência ocorre pela influência da 

confiança nas atividades de gestão de alianças, relacionadas à capacidade relacional. Ou seja, 

levantaram a hipótese de que a confiança exerce uma influência moderadora na relação entre 

capacidade relacional e desempenho. No entanto, não existem trabalhos que testem 

diretamente essa relação. Nesse cenário, o objetivo desta pesquisa foi testar o papel da 

confiança entre parceiros na relação entre a capacidade relacional e o desempenho das 

alianças de agentes de carga e importadores e exportadores no setor de transporte de cargas. 

Algumas hipóteses foram testadas: a primeira se referiu à capacidade relacional influenciando 

positivamente o desempenho de uma aliança; a segunda à confiança influenciando 

positivamente a capacidade relacional; a terceira à confiança influenciando positivamente o 

desempenho da aliança, a quarta hipótese se a confiança moderaria a relação entre a 

capacidade relacional e o desempenho e a quinta hipótese, se a capacidade relacional mediaria 

a relação entre confiança e desempenho da aliança. Este trabalho acrescenta um olhar crítico 

sobre o setor logístico, já que não há trabalhos considerando o ponto de vista dos prestadores 

de serviço (agentes de carga) em relação à confiança nas alianças. Muitos trabalhos testaram a 

percepção da confiança do ponto de vista dos clientes, mas não dos fornecedores. A pesquisa 

foi desenvolvida utilizando a metodologia quantitativa. A população alvo englobou agentes de 

carga localizados no estado de São Paulo com experiência em alianças estratégicas, 

identificados pela revista Guia Marítimo. O questionário foi aplicado via fone, e-mail e 

entrevista presencial, relacionando os construtos de interesse, e a análise foi realizada via 

modelo de equações estruturais. A contribuição teórica do trabalho foi testar a ação mediadora 

da capacidade relacional na relação entre confiança e desempenho das alianças. As 

implicações da pesquisa para a gestão das organizações englobam o aprofundamento do 

entendimento do impacto da confiança dos agentes de carga.  

 

Palavras-chave: Alianças estratégicas contratuais, confiança, capacidade relacional, 

desempenho das alianças. 
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ABSTRACT 

 

Many researches related trust with transactions performance (for instance, KRISHNA; 

MARTIN; NOORDERHAVEN, 2006; DAS; TENG, 2001; KROEGER, 2012; TEJPAL; 

GARG; SACHDEVA, 2013). Those researches directly tested the relationship between trust 

and performance, and all stated that such an influence occurs through the trust influence on 

alliance management activities, related to relational capacity. In other words, they argue that 

trust moderately influences the relationship between relational capacity and performance. 

However, there is no work directly testing this relationship. In this context, the aim of this 

research was to test the role of trust between partners in the relationship among relational 

capacity and alliance performance of cargo agents, as well as importers and exporters in cargo 

transportation sector. Some hypotheses were tested: the first concerned the related capacity 

positively influencing an alliance performance. The second concerned the trust positively 

influencing the relational capacity; the third tested whether the trust positively influenced the 

alliance performance, the fourth was whether the trust moderated the relationship between 

relational capacity and performance and the fifth tested whether the relational capacity 

mediated the relationship between trust and performance and the fifth. This research may add 

a critical point of view to logistic sector, because there are no other works considering service 

providers´ opinions (cargo agents) concerning trust in alliances. Many works tested trust 

perception in clients´ point of view, but not the providers´. The methodology applied in this 

research was the quantitative. The target population involved cargo agents located in São 

Paulo State, experienced in strategic alliances, identified in Guia Marítimo Magazine. The 

questionnaire was applied through telephone, email and personal interview, relating interest 

constructs. Moreover, the analysis was made through structural equations model. The 

theoretical contribution of this work was to test the moderate action of trust in the relationship 

between relational capacity and alliances performance. The research implications for 

companies’ management are to deep the knowledge of trust impact on cargo agents.  

 
Key-words: Contract strategic alliances. Trust. Relational capacity. Alliances performance. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

Uma aliança é comumente definida como qualquer acordo cooperativo 

voluntariamente iniciado entre firmas, que envolva trocas, compartilhamento ou co-

desenvolvimento, podendo incluir contribuições de capital, tecnologia ou ativos específicos.  

A estrutura de governança da aliança é a estrutura contratual formal que os participantes usam 

para formalizá-la (GULATI; SINGH, 1998). 

As alianças estão presentes em diversos setores da economia e são uma importante 

fonte de recursos, aprendizado e vantagem competitiva. Poucas empresas têm todos os 

recursos necessários para competir efetivamente no panorama dinâmico atual. Dessa forma, as 

empresas procuram acessar os recursos necessários por meio das alianças. O gerenciamento 

efetivo de uma aliança começa com a seleção do parceiro certo (IRELAND; HITT; 

VAIDYANATH, 2002). Uma aliança estratégica contratual é um relacionamento de longo 

prazo entre firmas autônomas que compartilham recursos complementares para a realização 

de atividades conjuntas, gerenciadas via contrato formal e dispositivos de coordenação. 

No que concerne à medição do desempenho de alianças, existem dificuldades de 

avaliação usando medições tradicionais financeiras e contábeis, como crescimento, retorno de 

ativos ou lucratividade. Dessa forma, alguns pesquisadores têm usado estabilidade ou 

longevidade como uma medida de desempenho; porém, essas medidas também podem falhar 

quando distinguem alianças que falham e morrem e aquelas que concluem seus objetivos e 

depois terminam (KALE; DYER; SINGH, 2002). 

Existem inúmeros trabalhos relacionando confiança com desempenho das transações 

(KRISHNAN; MARTIN; NOORDERHAVEN, 2006; DAS; TENG, 2001; TEJPAL; GARG; 

SACHDEVA, 2013), dos quais alguns testaram diretamente a relação entre confiança e 

desempenho. Eles argumentaram que isso ocorre pela influência da confiança nas atividades 

de gestão de alianças, relacionadas à capacidade relacional. Ou seja, levantaram a hipótese de 

que a confiança exerce uma influência moderadora na relação entre capacidade relacional e 

desempenho. No entanto, não existem trabalhos que testem diretamente essa relação. Nesse 

sentido, o objetivo deste trabalho foi colaborar realizando esse teste. 

A escolha do setor para testar a influência da confiança se baseou na existência de 

aliança e na importância do setor. O setor escolhido para o desenvolvimento da pesquisa é o 
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de Transporte, armazenagem e correio, por meio da análise das relações entre empresas 

importadoras e/ou exportadoras e agentes de carga (freight forwarders).  

Os agentes de cargas englobam empresas de logística internacional que embarcam 

produtos entre países. De um extremo da cadeia, existem os armadores (donos dos navios), e 

do outro, os clientes, recebendo ou despachando seus produtos. Os agentes de carga estão no 

meio dessa cadeia. Eles coordenam os embarques, armazenam produtos e contratam serviços, 

responsabilizando-se por toda a logística internacional.  

Nesse setor de transportes, as alianças desempenham um papel relevante, em virtude 

da globalização e da constante busca das empresas por melhores serviços, custos e estruturas. 

As alianças exibem comportamentos cooperativos entre as partes, sugerindo que elas 

envolvam um compartilhamento mútuo de informações, benefícios e obrigações. Além disso, 

os detalhes de uma aliança podem variar amplamente, dependendo dos requisitos da empresa 

compradora e das capacidades da empresa terceira, tornando assim a competição no setor 

ainda maior (MOORE, 1998).  

O setor de transportes para a econômica brasileira é de significativa importância. 

Segundo dados do IBGE (2010), a taxa de empresas de alto crescimento no setor tem se 

mostrado significativa. As mudanças nas leis brasileiras, contemplando a possibilidade de 

concorrência entre portos públicos e terminais privados, são um sinalizador das mudanças no 

setor e da busca por melhorias no comércio exterior.  

A relação entre agentes de carga e grandes importadores e/ou exportadores se 

configura como um contrato relacional. Para esse tipo de contrato, o ponto de referência é 

como essa relação se desenvolveu ao longo do tempo (WILLIAMSON, 1979).   

Para essas empresas importadoras/ exportadoras que embarcam grande volume de 

carga, o contrato formal é necessário para que os agentes de carga possam estimar seus 

volumes e, consequentemente, negociar valores e espaços nos navios com os armadores 

(donos do navio). Entretanto, muitas decisões tomadas e atividades executadas são baseadas 

no relacionamento entre cliente e agente de carga, com base no histórico relacional entre essas 

empresas.  

Estudos anteriores, como os de Moore e Cunningham (1999), exploraram a relação 

entre parceiros logísticos e seus clientes, indicando elementos importantes dessas alianças. 

Em especial, o papel da confiança na relação entre agentes de carga e seus clientes foi 

estudado por Moore (1998). Observa-se que esse fator, tão estudado sob a perspectiva dos 
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clientes, não foi estudado a partir da ótica dos fornecedores e prestadores de serviço (agentes 

de carga).  

Esses trabalhos envolveram o estudo das alianças sob a perspectiva do agente de 

cargas. Essa também é uma contribuição original deste trabalho, pois não há pesquisas que 

relataram a percepção da confiança dessas empresas de logística internacional nas alianças 

estabelecidas.  

Foram realizadas entrevistas exploratórias com quatro agentes de carga de grande 

porte, destacando alguns pontos referentes à confiança no cliente e seus impactos internos. O 

primeiro ponto foi o papel da confiança no planejamento estratégico. Nas reuniões de 

planejamento estratégico dos agentes de carga, a confiança nos clientes e em suas demandas 

são tópicos substancialmente abordados nas análises de estimativas de crescimento, 

contratação de pessoas e alocação de recursos em infraestrutura, como armazéns, escritórios, 

etc.  

O segundo ponto foi o papel da confiança na capacidade de resolução de problemas 

dos clientes. Pelo fato de os agentes estarem na posição de fornecedores, alguns clientes 

exigem que erros e custos extras sejam por eles absorvidos. Situações como essa podem 

ocorrer mesmo quando o agente de cargas não é responsável pelos fatos ocorridos. A 

confiança de que o cliente agirá de forma justa e honesta na resolução de problemas é algo de 

relevância para o agente.  

A confiabilidade do pagamento nos prazos estipulados é outro fator relevante. Os 

pagamentos por parte dos clientes, principalmente os de grande porte, precisam ser feitos de 

forma a garantir um fluxo de caixa saudável para o agente. O tempo também ajuda a construir 

alianças fortes e confiáveis. É a partir de experiências vividas e da forma como as devidas 

ações são tomadas para a resolução de conflitos que os agentes conseguem conhecer e 

estabelecer relações de confiança com os clientes.   

Cabe salientar que quando a confiança do agente de cargas no cliente é perdida, o 

impacto é percebido na qualidade do serviço. A queda na qualidade do serviço pode ser 

observada pela falta de disponibilidade de espaço no navio para embarque, da priorização de 

outros clientes, de menor agilidade nos serviços, de menor flexibilidade em outras atividades 

rotineiras e do menor empenho em grandes investimentos. 

 Todos esses problemas acabam gerando crises e descontentamento entre as partes, 

colocando a aliança em risco. Não confiar em um cliente, apesar do seu grande potencial de 
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consumo, faz com que os agentes tenham que buscar novos contratos, mais sólidos e 

confiáveis, para que os riscos sejam amenizados. 

Assim, o objetivo desta pesquisa foi testar o papel da confiança entre parceiros na 

capacidade de gestão de alianças (capacidade relacional) dos agentes de carga e no 

desempenho de suas alianças. O estudo foi feito analisando o ponto de vista dos agentes de 

carga, que são fornecedores, mas que necessitam da confiança em seus clientes para conseguir 

planejar estrategicamente seus objetivos de pequeno, médio e longo prazo.  

O universo da pesquisa envolveu empresas de logística internacional, e a população 

englobou o conjunto de agentes de cargas localizados no estado de São Paulo, que têm como 

atividade a coordenação de transportes internacionais. As empresas foram identificadas a 

partir da Revista Guia Marítimo. Por fim, foram desenvolvidos questionários quantitativos 

para mensuração dos construtos e colhidos dados primários de gestores das áreas de 

importação e exportação.  

Espera-se que os resultados deste trabalho favoreçam o desenvolvimento do 

conhecimento sobre o papel da confiança na capacidade relacional dos agentes de carga e o 

aprimoramento da gestão de alianças estratégicas pelas organizações. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  

 

 

Com esta pesquisa, buscou-se responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual é a 

influência da confiança na relação entre a capacidade relacional e o desempenho das 

alianças estratégicas contratuais dos agentes de carga no setor de transporte de carga?   

 

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

 

O objetivo geral da pesquisa foi testar o papel da confiança entre parceiros na relação 

entre a capacidade relacional e o desempenho das alianças dos agentes de carga no setor de 

transporte de carga, e os objetivos específicos foram: 
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a) Entender as características do setor logístico internacional; 

b) Entender a dinâmica das alianças estratégicas contratuais existentes no setor; 

c) Caracterizar a confiança dos agentes de carga em seus clientes nas alianças do setor; 

d) Caracterizar a capacidade relacional dos agentes de carga; 

e) Caracterizar o desempenho das alianças dos agentes de carga; 

f) Testar a relação entre a confiança, a capacidade relacional e o desempenho das 

alianças dos agentes de carga.  

 

 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Este trabalho foi estruturado como se segue: 

a) Introdução: apresentação da contextualização inicial, dos objetivos, da justificativa e 

da estrutura do trabalho;  

b) Referencial teórico: apresentação da literatura base deste trabalho, sustentando os 

construtos confiança, capacidade relacional e desempenho nas alianças estratégicas, as 

proposições desenvolvidas para serem testadas e as características do segmento de 

transportes de carga; 

c) Metodologia: apresentação da metodologia que norteou a pesquisa; 

d) Por fim, apresentação dos resultados da pesquisa e referências.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 A TRANSAÇÃO ECONÔMICA E SEUS CUSTOS 

 

 

A abordagem dos custos de transação para o estudo das organizações abrange 

questões que vão desde variedades de estrutura organizacional (ARMOUR; TEECE, 1978) 

até contratos de franquia (WILLIAMSON, 1976).  

Uma transação é a transferência de bens ou serviços entre unidades separadas 

tecnologicamente (WILLIAMSON, 1981), e a análise das operações se concentra em alcançar 

a eficiência na sua administração. O quadro analítico é determinado por dois lados: primeiro, 

os mecanismos administrativos, e segundo, as dimensões das transações que determinam o 

nível de eficiência de atuação de um determinado mecanismo administrativo (WALKER; 

WEBER, 1984). 

Em seu trabalho, Coase (1937) objetivou a estabelecer uma ponte entre o que parece 

ser uma lacuna na teoria econômica e entre a suposição de que os recursos são alocados por 

meio do mecanismo de preços. Um ponto de destaque abordado é que, conforme uma 

empresa se torna maior, pode haver redução nos retornos, isto é, os custos de organizar 

transações adicionais dentro da firma podem aumentar. Outro ponto abordado é se os custos 

de organizar uma transação extra dentro de uma empresa são iguais aos custos envolvidos em 

realizar a transação no mercado aberto ou por outro empresário.   

Para WILLIAMSON (1979), os custos de transação mereceram o nome de 

dispositivo teórico, porque há uma suspeita de que quase tudo pode ser racionalizado, 

invocando os custos de transação devidamente especificados. Nesse sentido, o oportunismo é 

um conceito central no estudo de custo de transação, especialmente importante para atividade 

econômica que envolve transação de investimento específico em capital humano e físico. Para 

o mesmo autor, a incerteza aumenta os custos de execução das transações do mercado 

somente quando o oportunismo está presente. 

Em seu artigo “Organização Econômica Comparativa”, Williamson (1991) analisou 

as alternativas estruturais de organização da produção, combinando economia institucional 

com aspectos do direito contratual e da teoria das organizações, para identificar e explicar três 

formas genéricas de organização econômica: mercado, híbrida e hierárquica. As diferenças 



20 
 

entre essas possíveis formas de organização estão nos mecanismos de controle, coordenação e 

habilidades de adaptação a mudanças.   

O modo híbrido pode ser descrito como diferentes formas de contrato de longa 

duração, comércio recíproco, regulamentação e franquias. O mercado e a hierarquia são 

modos polares. A estrutura de mercado tem forte intensidade de incentivo, poucos controles 

administrativos, e no outro polo, a estrutura hierárquica mostra bastante controle 

administrativo e fraco incentivo. 

O motivo da escolha da combinação híbrida, conforme o mesmo autor, é que quando 

os investimentos entre parceiros são específicos o suficiente para gerarem danos contratuais 

sem justificar a integração e seus encargos, e quando as incertezas são consequentes o 

suficiente para requererem coordenação mais forte do que a de mercado pode fornecer, as 

partes têm um incentivo para usar a organização híbrida.  

Menard (2006) desenvolveu esses dois aspectos: investir em dependência mútua e 

monitorar incerteza.  Como relatou esse autor, a combinação de oportunismo, ou de risco de 

oportunismo, e de falta de coordenação, ou o risco de falta de coordenação, caracteriza as 

formas organizacionais híbridas. As duas maneiras de se monitor as híbridas são os contratos 

e a coordenação por unidades organizacionais formais. 

As principais dimensões nas quais os custos de transação diferem são: a frequência 

com que eles se repetem, a incerteza a que estão sujeitos e as especificidades dos ativos (asset 

specificity). A análise mostra que as três formas genéricas são distinguidas por diferentes 

mecanismos de controle e coordenação e por diferentes habilidades para adaptar-se a 

alterações. Cada forma genérica é suportada e definida por um tipo distinto de lei contratual. 

Todavia, existe mais em governança do que lei contratual. Diferenças cruciais em 

adaptabilidade e no uso de instrumentos de incentivo e controle são importantes. 

Mudanças na demanda ou no suprimento de uma commodity são refletidas nas 

mudanças de preços, em resposta a quais participantes são capazes de tomar a ação correta. 

Adaptações desse tipo serão referidas como Adaptação (A), em que A denota autonomia. Esse 

é o ideal neoclássico no qual consumidores e produtores respondem independentemente a 

mudanças paramétricas de preços para maximizar sua utilidade e lucros, respectivamente. 

Recursos para um mecanismo diferente são sugeridos como uma necessidade para coordenar 

investimentos e para incontestável aumento de realinhamento coordenado. Esse tipo de 

adaptação é referenciado como (C), em que C denota cooperação.  
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Para Williamson (1991), a dependência bilateral introduz uma oportunidade de obter 

ganhos pela hierarquia. Comparado com o mercado, o uso de organização formal para 

orquestrar adaptação coordenada para distúrbios imprevistos tem vantagens adaptativas, como 

a condição de dependência bilateral que se desenvolve progressivamente. A conclusão é que a 

organização interna degrada a intensidade de incentivo e adiciona custos burocráticos ao 

resultado. 

Essas três características, adaptabilidade do tipo A, adaptabilidade do tipo C e 

diferencial da intensidade do incentivo não eliminam a importante diferença entre mercado e 

hierarquia. Também importantes são as diferenças em confiança do controle administrativo e 

os regimes de contrato ao qual cada um é sujeito (WILLIAMSON, 1991).  

A Hierarquia é apoiada pelo diferencial de controles administrativos eficazes dentro 

das empresas, em comparação com “entre empresas”. A intensidade do incentivo dentro das 

firmas é, às vezes, intencionalmente inibida, e a do incentivo não é um objetivo, mas sim um 

instrumento. Claramente, a legislação contratual neoclássica de governança híbrida difere de 

ambas, a legislação contratual clássica dos mercados e a legislação de hierarquias, sendo mais 

elástica do que o padrão, mas mais legalística do que a última. 

O modo híbrido exibe valores intermediários; preserva a autonomia de propriedade, 

extraindo fortes incentivos e encorajando a adaptação para distúrbio do tipo A. Como há 

dependência bilateral, contratos de longa duração são suportados por instrumentos 

administrativos e de proteção contratual. Esses facilitam a adaptação tipo C, mas custam na 

atenuação de incentivo. 

Uma vantagem da hierarquia sobre a estrutura híbrida referente à adaptação bilateral 

é que contratos internos podem ser mais incompletos. Resolver disputas internas por conta em 

vez de arbitragem economiza recursos e facilita o tempo de adaptação, além de a informação 

também poder ser mais facilmente acessada. A resolução de disputas internas desfruta do 

suporte de organização informal, e a organização interna tem acesso a instrumentos adicionais 

de incentivo, incluindo recompensas e participação nos lucros conjunta.  

Em suma, o modo híbrido é caracterizado por incentivos semifortes, um grau 

intermediário de mecanismos administrativos, dispõe de adaptação semiforte de ambos os 

tipos e trabalha com regime contratual semilegalista. Comparado com mercado e hierarquia, 

que são polos opostos, o modo híbrido está localizado entre dois desses cinco atributos 
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(instrumentos, intensidade do incentivo, controle administrativo, desempenho dos atributos 

adaptativos A e desempenho dos atributos adaptativos C).   

Segue no Quadro 1 a distinção entre os atributos das transações de mercado, híbrida 

e hierárquica e formas de governança: 

  

QUADRO 1: DISTINGUINDO ATRIBUTOS, ESTRUTURAS DE GOV ERNANÇA DE MERCADO, 
HÍBRIDA E HIERARQUIA 

 
Fonte: Williamson (1991) 

 

Comparado com o mercado, o modo híbrido sacrifica incentivos em favor de 

coordenação entre as partes. O avanço da integração de fabricação em distribuição é 

implicado pela hierarquia. Isso sacrifica a intensidade do incentivo, mas assegura que as 

partes não operem com propósitos cruzados. As transações nas quais os requisitos de 

adaptação a distúrbios não são nem predominantemente autônomas, nem bilaterais, mas 

requerem uma mistura de cada, são fortes candidatas ao modo híbrido.  

O ambiente institucional é um conjunto fundamental de regras básicas, políticas 

sociais e legais, que estabelece as bases para produção, troca e distribuição, ao passo que uma 

combinação institucional é um arranjo entre agentes econômicos que governam as formas 

pelas quais os agentes cooperam e competem. Williamson (1991) propôs unir esses dois 

conceitos, tratando o ambiente institucional como um conjunto de parâmetros e mudanças, o 

qual provoca alterações nos custos comparativos de governança.  

Para essa análise, quatro tipos de parâmetros são verificados, e o primeiro é o direito 

de propriedade. Em termos de custos de governança comparativa, quando há fraca 

apropriabilidade, aumentam-se os custos do contrato híbrido em comparação ao hierárquico.   
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O segundo é o direito contratual. Quando se assume uma melhoria na doutrina de 

perdão, o efeito é a redução do custo do contrato híbrido, especialmente de ativos específicos 

de alto valor, para os quais um defeito no contrato é mais consequencial. O terceiro, efeitos de 

reputação, atenua os incentivos para se comportar de forma oportunista no comércio entre 

empresas. Finalmente, o quarto, a incerteza institucional.   

Há, de fato, uma grande diversidade de acordos entre entidades legalmente 

autônomas que fazem negócios juntas, ajustando-se mutuamente com pouca ajuda do sistema 

de preços, e partilhando ou trocando tecnologias, capital, produtos e serviços, mas sem uma 

propriedade unificada. Essas características são o mínimo necessário para formar a variedade 

de híbridos, que podem ser classificados de várias formas, dentre elas: subcontratação, redes 

de firmas, franquias, marcas coletivas, parcerias cooperativas e alianças estratégicas 

(MENARD, 2004). 

A subcontratação coordena por meio de mecanismos diferentes do mercado e 

hierarquia. A rede de firmas (network) é um termo muito geral, agora difundido em sociologia 

e ciências de gestão, cobrindo quase todos os acordos que envolvem um conjunto de relações 

contratuais recorrentes entre entidades autônomas. A ênfase aqui é sobre como coordenar 

parceiros, a fim de minimizar os custos e criar valor pela captura ou pelo desenvolvimento de 

mercados, por meio de sinalização, serviços etc (MENARD, 2004). 

Nas franquias, o direito de usar a marca gera acordos que devem garantir a 

qualidade, proporcionar visibilidade dos serviços e/ou bens e implementar a capacidade de 

monitorar os usuários que têm fortes incentivos para ter passe livre. Procedimentos 

formalizados, padronização de entradas e/ou saídas e centralização de funções (contabilidade 

uniforme, treinamento de pessoal, sistema de informação) são parte das ferramentas 

envolvidas nas franquias. As marcas coletivas geralmente envolvem coordenação, muitas 

vezes provenientes de fornecedores, embora os varejistas também possam tomar a iniciativa 

(por exemplo, associações e cooperativas, atacadistas distribuidores do setor de hardware) 

(MENARD, 2004) 

Ligações entre os parceiros podem ser mais ou menos formalizadas, como por 

exemplo, equipes de pesquisadores organizadas em empresas que mantêm fronteiras muito 

permeáveis com outras empresas e universidades no sector da biotecnologia (POWELL, 

1996). O modo padrão de governança adotado é uma complexa mistura de hierarquia rígida e 

ampla descentralização (MENARD, 2004). 



 

Nas cooperativas, depende

monitorar de perto os inúmeros parceiros, muitas vezes envolvidos em múltiplas tarefas, das 

quais apenas algumas são desenvolvidas sob a égide de sua cooperativa (PORTER; SCULLY, 

1987). 

Por último, há as alianças entre empresas, particularmente frequentes quando o 

desenvolvimento ou a transferência de tecnologias estão em jogo (STUART, 1998). Nesse 

ponto, há uma proximidade maior das práticas contratuais padrão (MENARD, 2004). Seguem 

na Figura 1 as formas de organização econômica:

 

FIGURA 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados teóricos

 

 

2.2 ALIANÇAS ESTRATÉGICA

 

 

Gulati e Singh (1998) definiram aliança est

cooperativo de longo prazo voluntariamente iniciado entre firmas, que envolva trocas, 

compartilhamento ou co-desenvolvimento e possa incluir contribuições de capital, tecnologia 

ou ativos específicos.   

ativas, depende-se de decisões descentralizadas devido ao alto custo de 

monitorar de perto os inúmeros parceiros, muitas vezes envolvidos em múltiplas tarefas, das 

quais apenas algumas são desenvolvidas sob a égide de sua cooperativa (PORTER; SCULLY, 

Por último, há as alianças entre empresas, particularmente frequentes quando o 

desenvolvimento ou a transferência de tecnologias estão em jogo (STUART, 1998). Nesse 

ponto, há uma proximidade maior das práticas contratuais padrão (MENARD, 2004). Seguem 

as formas de organização econômica: 

FIGURA 1: FORMAS DE ORGANIZA ÇÃO ECONÔMICA

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados teóricos 

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS CONTRATUAIS 

Gulati e Singh (1998) definiram aliança estratégica como qualquer acordo 

cooperativo de longo prazo voluntariamente iniciado entre firmas, que envolva trocas, 

desenvolvimento e possa incluir contribuições de capital, tecnologia 
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A estrutura de governança da aliança é a estrutura contratual formal que os 

participantes usam para formalizá-la e controlá-la. Para Kale, Dyer e Singh (2002), durante as 

últimas décadas, as alianças se tornaram uma das mais importantes formas organizacionais.  

Uma aliança estratégica contratual é um relacionamento de longo prazo entre firmas 

autônomas que compartilham recursos complementares para a realização de atividades 

conjuntas, gerenciadas via contrato formal e dispositivos de coordenação. 

As alianças podem ser classificadas de acordo com o controle acionário. Por um 

lado, estão as joint ventures, que envolvem parceiros e criam uma nova pessoa jurídica, 

investindo em patrimônio específico e replicando as características de controle hierárquicos 

das organizações. As participações também podem ser minoritárias, incluindo parcerias nas 

quais as empresas trabalham juntas sem criar uma nova entidade. Em vez disso, um parceiro 

ou um conjunto de parceiros assume uma participação minoritária no patrimônio. Tais 

alianças introduzem uma forma de controle fraco, com um grau de controle hierárquico 

intermediário comparado com uma joint venture.  

Por outro lado, existem as alianças contratuais que não envolvem participação 

acionária. Conforme Menard (2006), as alianças contratuais organizam atividades conjuntas, 

baseadas em coordenação entre firmas. Desenvolvem-se porque mercados são percebidos 

como incapazes de agrupar adequadamente os recursos e as capacidades relevantes, enquanto 

a integração reduziria a flexibilidade, criaria irreversibilidade e enfraqueceria os incentivos. 

Dividir recursos e coordenar algumas decisões visando a gerar rendas representa a motivação 

fundamental por trás das alianças contratuais. Apesar disso, pode ser uma fonte de conflitos: a 

distribuição de rendas envolve escolhas que podem facilmente desestabilizar um acordo.  

A existência de contrato relacional também é uma regularidade partilhada pelas 

alianças contratuais, as quais têm um contrato que liga atividades e recursos entre parceiros 

que, simultaneamente, operam transações não relacionadas com aquelas envolvidas em suas 

atividades coordenadas. As vantagens esperadas podem ser aumento de market share, 

transferência de competências e acesso a recursos escassos. O risco é que o parceiro coordene 

somente parte das suas decisões, sujeita a revisões imprevisíveis, particularmente quando 

investimentos específicos apoiam processos e produtos de alta incerteza ou demanda volátil.  

Referentemente aos níveis de interdependência dos parceiros em uma aliança, a 

classificação dada pode ser associação (pooled), sequencial ou recíproca (GULATI; SINGH, 
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1998). Essa é uma forma parcimoniosa de ordenar o grau de interdependência em alianças que 

sustentam custos de coordenação.  

A interdependência pooled existe em alianças nas quais as organizações associam 

seus recursos para alcançar um objetivo estratégico compartilhado. O benefício comum surge 

da combinação de recursos em uma associação (pool) compartilhada, e cada parceiro usa os 

recursos dessa pool. Essas interdependências relativamente pequenas vinculam baixa 

necessidade de coordenação, mas fornecem aos parceiros os benefícios da associação de 

recursos. É a menos incerta.  

Na interdependência sequencial, as atividades de cada parceiro são diferentes. Elas 

precedem a do outro, resultando em maior grau de coordenação do que a da interdependência 

pool. A recíproca ocorre quando unidades se unem para trocar “saídas” umas com as outras, 

simultaneamente. Essa interdependência é mais interativa e requer ajustes mútuos e contínuos 

de ambos os lados, além de uma contínua adaptação às circunstâncias do outro. Essa é a que 

abrange a maior coordenação de custos, em razão da necessidade de coordenação extensiva 

por meio dos parceiros.  

Para Gulati e Singh (1998), após uma revisão extensa da literatura de alianças, foram 

identificadas oito razões que forneceram um cenário de toda a lógica de criação de valor dos 

parceiros ao entrar em uma aliança: divisão de custos e riscos, acesso a recursos financeiros, 

divisão de tecnologia complementar, redução de tempo de intervalo de inovação, 

desenvolvimento conjunto de nova tecnologia, acesso a novos mercados, acesso a novos 

produtos e divisão de instalação de produção. 

Segundo Kale, Dyer e Singh (2002), as empresas com maior experiência em alianças 

geram significativamente maior retorno do mercado de ações ao anunciar alianças do que 

empresas com menos experiência em alianças. Os autores sugeriram que uma forma 

importante que as organizações podem utilizar para capturar, integrar e disseminar o know-

how de gerenciamento de alianças é pela criação de uma unidade organizacional separada e 

dedicada, com a responsabilidade de capturar experiências anteriores, chamada “função 

dedicada às alianças”.  

O investimento em uma função dedicada às alianças pode aumentar a capabilidade 

de aliança de uma firma de algumas formas, por exemplo: pela ação em um ponto de foco 

para aprendizado e alavancando lições tácitas e explícitas de alianças anteriores e correntes, 

mantendo vários stakeholders, incluindo investidores, a par de novas alianças e eventos de 
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sucesso em alianças correntes, melhorando a coordenação interna e o apoio de recursos a 

alianças.  

Todas essas atividades devem ajudar a empresa a gerar maior valor e sucesso com as 

alianças, e tal valor pode ser refletido em ganhos anormais em ações. Os retornos excedentes 

refletem o valor esperado que o mercado acredita que a empresa vai captar entrando em uma 

determinada aliança. 

 

 

2.3 DESEMPENHO DA ALIANÇA ESTRATÉGICA CONTRATUAL 

 

 

Como relataram Kale, Dyer e Singh (2002), no que se refere ao desempenho de 

alianças, devido à dificuldade de avaliação usando medições tradicionais financeiras e 

contábeis, como crescimento, retorno de ativos ou lucratividade, alguns pesquisadores têm 

usado estabilidade ou longevidade como uma medida de desempenho. No entanto, medidas de 

sobrevivência e longevidade falham quando distinguem alianças que falham e morrem e 

aquelas que concluem seus objetivos e depois terminam.   

Outra forma de medição que tem sido estudada é a avaliação gerencial de 

desempenho (KALE; DYER; SINGH, 2002). Hoffmann, Neumann, Speckbacher (2010) e 

Gulati e Singh (1998) também pesquisaram o desempenho nas alianças, relatando sistemas de 

incentivos para facilitar o desempenho de medição. 

Segundo Olk (2002), existem várias abordagens para avaliar o desempenho de uma 

aliança: otimização da aliança, otimização do parceiro, interesse estratégico da aliança, 

interesse estratégico do parceiro, multi-interesse da aliança, multi-interesse do parceiro, 

sequencial do parceiro e aliança. Os critérios de otimização da aliança são a constituição e 

reestruturação, ou estabilidade nos níveis de propriedade da aliança. A vantagem é que se 

trata de um dado relativamente fácil de coletar, objetivo e relativo à satisfação.  

A otimização do parceiro adota a perspectiva do parceiro. Essa conceitualização 

avalia os benefícios alcançados pelo parceiro em uma aliança, e alguns exemplos são: reação 

do mercado de ações, medidas de percepção de desempenho financeiro e tempo de mandato. 

Uma das vantagens desse critério é que é fácil capturar o valor para o parceiro e coletar os 

dados.  

O interesse estratégico da aliança avalia o desempenho de acordo com o contexto, 

especialmente a partir da perspectiva de tomadores de decisão. Um exemplo pode ser a 
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satisfação do funcionário com o trabalho. Uma das vantagens desse critério é que captura as 

medidas apropriadas para o contexto, e a satisfação pode estar relacionada à estabilidade e 

satisfação do parceiro.  

O interesse estratégico do parceiro enfatiza as razões estratégicas para a participação 

da empresa na aliança. Os estudos utilizando essa abordagem apoiam-se nos seguintes 

critérios: avaliação geral do gestor sobre o sucesso, satisfação do parceiro e alcance da meta 

do parceiro. 

A abordagem multi-interesse pode ser exemplificada como medidas de negócio e 

competências de gestão e avaliação geral, pois, além de os parceiros terem objetivos 

diferentes, um deles pode ter objetivos contraditórios. A abordagem multi-interesse do 

parceiro consiste em dois interesses: o interesse de vários parceiros e os múltiplos interesses 

de um único parceiro. A razão de uma abordagem multidimensional surge porque um simples 

critério não é capaz de capturar todos os benefícios de uma aliança. Uma das vantagens desse 

critério é que captura diferentes indicadores e perspectivas dos parceiros.  

As pesquisas que usam uma abordagem sequencial examinam critérios múltiplos que 

são temporariamente ligados. Essa abordagem é geralmente encontrada em estudos de ciclo 

de vida das alianças e o quão cedo as avaliações de desempenho levam a mudanças nas 

atividades gerenciais. As medições são os objetivos iniciais seguidos de avaliação de 

estabilidade (OLK, 2002).   

Venkatraman e Ramanujam (1986) reconheceram três níveis de desempenho: 

desempenho financeiro, desempenho operacional e eficácia organizacional. O desempenho 

financeiro é relevante quando os parceiros em uma aliança estratégica têm objetivos 

financeiros explícitos para ele. O operacional foca nos principais fatores de sucesso 

operacionais que podem levar ao desempenho financeiro. A eficácia organizacional refere-se 

ao cumprimento das metas da organização, tendo em conta os interesses dos vários círculos 

eleitorais. 

Ariño e Barodzich (2010) enfatizaram que as características econômicas díades são 

consequentes para o desempenho da aliança, enquanto o efeito de outros fatores estruturais 

parece depender de fatores contextuais. Os processos interpessoais fazem a diferença no 

desempenho da aliança, enquanto os processos interorganizacionais podem ou não fazê-lo.  

Para os autores, os determinantes do desempenho de aliança estratégica podem ser 

agrupados em duas grandes categorias: estrutural e relacionada com processo. Os fatores 

estruturais referem-se aos vários fatores iniciais que os parceiros trazem para a aliança (LUI; 
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NGO, 2005), e constituem o que é vulgarmente referido como condições iniciais de uma 

aliança (DOZ, 1996).  

Uma maneira de categorizar fatores estruturais é relacioná-los às principais decisões 

da aliança: a seleção de parceiros, a configuração da aliança e as restrições contratuais e não 

contratuais (HENNART; ZENG, 2005). Os fatores relacionados ao processo referem-se a uma 

série de ações e reações que ocorrem entre as empresas parceiras conforme a aliança se move 

(LUI; NGO, 2005). Eles podem ser categorizados como processos interorganizacionais (de 

ação ou transição), interpessoais e estados emergentes a partir dos dois tipos de processo.   

Enquanto os objetivos dos parceiros variam de aliança para aliança, eles se 

relacionam com a criação de valor e de captura, que são metas genéricas de cada parceiro. 

(ARIÑO; BARODZICH, 2010). Nem todos os fatores estruturais da aliança estão 

relacionados de forma significativa com o desempenho da aliança.  

Ariño e Barodzich (2010) sugeriram que as características econômicas das díades 

correlacionam-se significativamente ao desempenho da aliança. Outras características 

estruturais não são universalmente correlacionadas com desempenho, e sua relação com o 

desempenho é moderada por fatores contextuais que precisam ser analisados. Os processos 

interpessoais fazem diferença no desempenho da aliança, enquanto os interorganizacionais 

podem ou não fazê-lo. 

 

 

2.4 CAPACIDADE RELACIONAL 

 

 

O controle nas alianças pode ser alcançado via especificações contratuais e 

mecanismos de coordenação. Cada forma de governança de uma aliança fornece diferentes 

graus de controle. As alianças podem ter uma simples divisão de trabalho com mínimos 

ajustes, requerendo que cada parceiro divida informação sobre o progresso das iniciativas para 

que a parceria alcance os objetivos estratégicos.  

Nelas, um grupo de gerentes acordado entre os parceiros supervisiona o 

funcionamento do dia a dia e endereça as contingências conforme elas aparecem. Isso fornece 

uma estrutura de comando independente e sistema de autoridade com regras e 

responsabilidades definidas para cada parceiro. 
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 Segundo Gulati e Singh (1998), as relações contratuais como alianças podem incluir 

vários elementos hierárquicos incorporados em sua estrutura. Esses sistemas hierárquicos 

estão presentes em vários graus e em diferentes estruturas de governanças nas alianças: 

a) A primeira é uma estrutura de comandos e sistemas de autoridade para colocar em 

prática, assim como um sistema para certificar quais comunicações são oficiais; 

b) A segunda, sistemas de incentivos para facilitar o desempenho de medição e ligar 

recompensas com desempenho;  

c) A terceira, procedimentos padrão de operações que permitam que rápidas decisões 

sejam feitas e procedimentos de resolução de litígios que evitem tribunais e mercados, 

especificando uma hierarquia de entidades ou indivíduos que possam fazer apelos;  

d) Finalmente, sistema de custos, para permitir maior remuneração quando mudanças na 

especificação são feitas.  

Enquanto os acordos mútuos sobre papéis e responsabilidades limitam a negociação 

e adequam conflitos entre unidades interdependentes no futuro, dispositivos de coordenação 

para as alianças podem também incluir procedimentos para resolver disputas. Esses 

procedimentos ajudam a assegurar que, se algum problema ocorrer, poderá ser resolvido.  

Segundo Gulati e Singh (1998), quando se discute preocupações de orçamento em 

alianças, refere-se às preocupações da empresa sobre suas habilidades de ter uma divisão justa 

dos rendimentos da aliança. Essas preocupações surgem da incerteza associada com futuras 

especificações, incertezas de custos e todos os outros que agravam o potencial de riscos 

morais.  

Como ressaltou Menard (2006), por não poderem confiar em preços ou hierarquia 

para disciplinar parceiros, as alianças dependem de mecanismos específicos de governança 

para sobreviver. Existem basicamente dois canais que podem monitorar as alianças: por meio 

de contratos e / ou de governanças formais. 

Há diferentes maneiras pelas quais os contratos podem ajudar, e novos economistas 

institucionais têm contribuído substancialmente para a análise desses aspectos. Os contratos 

podem especificar critérios para seleção de parceiros e até mesmo fixar números. Escolher o 

período de duração do contrato também prevê meios para testar a vontade de 

comprometimento e garantia de continuidade no relacionamento. Estudos empíricos mostram 

um alto grau de formalismo e energia incorporada em entidades governadas por alianças, o 
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que provavelmente reflete a importância dos riscos contratuais e os custos de transação 

resultantes (MENARD, 2006).  

Menard (2006) sugeriu formas que merecem atenção especial. Em uma extremidade 

do espectro, próximo de acordos de mercado, as alianças dependem principalmente da 

confiança: as decisões são descentralizadas e a coordenação depende de "influência" mútua e 

reciprocidade. No outro extremo, as alianças estão próximas de integração, com coordenação 

apertada por meio de corpos de coordenação quasi-autonômos ou "bureaus", compartilhando 

alguns atributos de uma hierarquia. Um objetivo importante para negociantes é escolher um 

dispositivo de governança (salvaguarda) que minimize os custos de transação, aumentando 

assim a eficiência (WILLIAMSON, 1991).  

Dois tipos de governança são usados por parceiros da aliança: o primeiro depende da 

execução dos acordos nos quais os parceiros são obrigados por terceiros, como o Estado ou 

uma autoridade legítima determinada por arbitragem (por exemplo, contratos legais), e o 

segundo depende de autoaplicação de acordos, em que não se depende de "terceiros para 

determinar se uma violação ocorreu" (TELSER, 1980).  

Alguns estudiosos têm sugerido que salvaguardas informais (por exemplo, a boa 

vontade e comissões interorganizacionais) são os meios mais eficazes e menos onerosos de 

salvaguardar os investimentos especializados e facilitar o intercâmbio complexo (SAKO, 

1991).  

Williamson (1991) argumentou que desalinhamentos ocorrem com frequência, 

devido à incerteza. Quanto maior a capacidade de os parceiros da aliança alinharem as 

operações com dispositivos de governança de forma discriminante (minimizar custo de 

transação e maximizar valor), maior será o potencial para rendas relacionais. A governança 

eficaz pode gerar rendas relacionais a partir de: 

a) Redução dos custos de transação; 

b) Fornecimento de incentivos para iniciativas de criação de valor, tais como o 

investimento em relação a ativos específicos, compartilhamento de conhecimento, ou 

combinação de recursos complementares estratégicos. No primeiro caso, negociantes 

conseguem vantagem por incorrer em custos de transação menores do que os dos 

concorrentes, para atingir um determinado nível de investimento em ativos 

especializados. No segundo caso, a governança efetiva (por exemplo, a confiança) 
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pode permitir aos negociantes fazer maiores investimentos em ativos especializados 

do que negociantes concorrentes. 

Cabe salientar que os custos de transação são menores quando há a autoaplicação de 

acordos entre parceiros, por quatro razões principais.  

Primeiramente, os custos são evitados porque há confiança nos parceiros de troca de 

que os pagamentos serão divididos de forma justa. Consequentemente, parceiros de troca não 

têm que arcar com o custo ou tempo de especificar todos os detalhes do acordo em um 

contrato. Além disso, os contratos são susceptíveis a serem menos eficazes do que a 

autoaplicação de acordos de controle de oportunismo, pois não conseguem prever todas as 

formas de fraude que podem ocorrer.  

Em segundo lugar, os custos de monitoramento são mais baixos porque a 

autoaplicação se baseia no automonitoramento, em vez de no monitoramento externo ou de 

terceiros.  

Em terceiro lugar, a autoaplicação de acordos reduz os custos associados com a 

adaptação complexa, permitindo aos parceiros de troca ajustar o acordo "on the fly" para 

responderem às mudanças imprevistas do mercado (UZZI, 1997).  

Em quarto lugar, os acordos self-enforcing são superiores aos contratos ao 

minimizarem os custos de transação de longo prazo, pois não estão sujeitos às limitações de 

tempo de contrato. Os contratos são normalmente escritos por um período fixo e depreciam 

porque só fornecem proteção durante o período designado do acordo. No final de sua duração, 

os parceiros da aliança precisam escrever um novo contrato (ou empregar uma proteção 

diferente). Parceiros de troca podem evitar os custos de "repactuação", empregando acordos 

de autoaplicação (GULATI, 1995; LARSON, 1992). 

Garantias informais (goodwill, confiança ou reputação) são muito mais difíceis de 

imitar, porque são socialmente complexas e idiossincráticas à relação de troca. Quanto maior 

a capacidade de os parceiros da aliança empregarem salvaguardas informais de autoaplicação 

(por exemplo, a confiança) e salvaguardas não formais de autoaplicação (por exemplo, reféns 

financeiras), maior será o potencial para rendas relacionais (relational rent), em razão da 

diminuição de custos marginais e da dificuldade de imitação (GRANOVETTER, 1985). 

Embora salvaguardas informais tenham maior potencial para gerar rendas 

relacionais, estão sujeitas a duas responsabilidades principais: exigem um tempo considerável 

para se desenvolver, pois exigem um histórico de interações e vínculos pessoais; e estão 
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sujeitas ao "paradoxo da confiança", o que significa que, embora a confiança estabeleça 

normas e expectativas sobre o comportamento adequado, diminuindo a percepção de risco na 

troca, ela oferece a oportunidade para o abuso do oportunismo (GRANOVETTER, 1985). 

A criação de rendas relacionais muitas vezes depende da capacidade de uma empresa 

encontrar um parceiro com recursos estratégicos complementares e capacidade relacional. A 

experiência em alianças é positivamente associada ao sucesso total da aliança de uma 

empresa, especialmente sucesso de longo prazo baseado em avaliações gerenciais. Assim, 

cabe salientar que, apesar de a experiência em alianças ser importante, seu impacto parece 

funcionar, pela criação de uma estrutura dedicada para coordenar e alavancar essa experiência 

efetivamente (KALE; DYER; SINGH, 2002).   

A experiência na aliança, definida como o grau em que uma empresa se envolveu em 

alianças estratégicas, e a estrutura da aliança, que são unidades organizacionais e de pessoas 

especializadas e dedicadas à gestão de alianças estratégicas, são dois fatores identificados 

empiricamente como determinantes organizacionais chave do sucesso de uma aliança.  

Embora a experiência e as estruturas organizacionais especializadas certamente 

caracterizem diferenças nas empresas importantes para o sucesso da aliança, os pesquisadores 

enfatizam que grande parte da variação no desempenho das alianças nas empresas permanece 

sem explicação. Portanto, têm requerido avaliações dos fatores adicionais de nível  

As rotinas organizacionais vinculadas à capacidade de gestão de alianças são 

propostas para serem os principais mecanismos processuais pelos quais as organizações 

realizam uma mudança efetiva em suas bases de recursos. Em seu artigo, Knott (2003) 

explicou a natureza baseada em rotinas do construto capacidade relacional, formulando a 

maioria dos itens como práticas discretas que, juntas, refletem a dimensão de capacidade 

relacional, ou seja, de capacidade de gestão de alianças.  

Schilke e Goerzen (2010) identificaram cinco rotinas organizacionais vinculadas à 

capacidade relacional: coordenação interorganizacional, coordenação da carteira de alianças, 

aprendizagem interorganizacional, proatividade e transformação da aliança. A coordenação 

interorganizacional refere-se à governança de alianças individuais. Três argumentos 

justificam a necessidade de rotinas de coordenação interorganizacionais: 

a) Primeiramente, no contexto da cooperação interorganizacional, a existência de 

dependências entre parceiros produz uma necessidade de coordenação;  
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b) Em seguida, parceiros de alianças raramente têm um objetivo comum na aliança de 

forma autônoma, criando assim a necessidade de conciliar os interesses de todas as 

partes, por meio de mecanismos de coordenação;  

c) Por fim, a necessidade de coordenação interorganizacional também pode ser atribuída 

ao fato de que os parceiros da aliança não têm, automaticamente, todas as informações 

necessárias para alinhar suas ações com as atividades de seus colegas e harmonizá-las 

para atingir os objetivos mútuos da aliança. 

A coordenação da carteira de alianças lida com a integração de todas as alianças 

estratégicas de uma organização. A necessidade de coordenação dessa carteira é 

primariamente o resultado de interdependências entre as alianças individuais, e seu objetivo é 

identificar essas interdependências, evitar ações em duplicidade e produzir sinergias entre as 

alianças individuais (HOFFMANN, 2005). Ao identificar e criar sinergias entre alianças 

individuais, a coordenação da carteira de alianças tem o potencial de fazer uma carteira mais 

do que a soma das suas partes (DYER; NOBEOKA, 2000). Ademais, aloca recursos limitados 

para projetos de alianças que permitem ganhos máximos a níveis suportáveis de risco. 

A aprendizagem interorganizacional denota a dimensão de rotinas designadas para 

facilitar a transferência de conhecimento. Algumas empresas podem aprender mais do que 

outras quando interagem por meio de alianças estratégicas, ou seja, a aprendizagem 

diferencial pode ocorrer.  

A capacidade de efetivamente transferir conhecimento de um parceiro da aliança tem 

um papel central para o sucesso de uma aliança (TEECE, 2007). Ao analisar a relevância de 

aprendizagem em alianças, Steensma (1996) forneceu evidências empíricas de que a 

habilidade de aprendizado interorganizacional t em impacto positivo no nível de recursos 

ganhos pelas alianças estratégicas. 

Muitos estudiosos dividiram o conhecimento em dois tipos: informação e saber-fazer 

(GRANT, 1996; KOGUT; ZANDER, 1992; RYLE, 1984). Em comparação, o know-how, que 

envolve o conhecimento, é tácito, complexo e difícil de codificar (KOGUT; ZANDER, 1992; 

NELSON; WINTER, 1982; SZULANSKI, 1996), assim, é difícil de imitar e transferir. No 

entanto, sua definição sugere que, se uma empresa tem a capacidade de absorção, é 

igualmente capaz de aprender com todas as outras organizações.  

A capacidade de absorção de parceiro específico é uma função de: na medida em que 

os parceiros desenvolvem sobreposição de bases de conhecimento e em que desenvolvem 

rotinas de interação que maximizam a frequência e a intensidade das interações sociotécnicas. 
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Além disso, a capacidade de absorção de um parceiro específico aumenta quando os 

indivíduos dentro das alianças conhecem bem um ao outro o suficiente para saber quem sabe 

o quê e onde a perícia crítica reside dentro de cada empresa. Quanto maior a capacidade do 

parceiro específico de absorção, maior será o potencial de geração de rendas relacionais pelo 

compartilhamento de conhecimento. Finalmente, a capacidade de parceiros da aliança para 

gerar rendas por meio da partilha do conhecimento depende de um alinhamento de incentivos 

que encoraja os parceiros a ser transparentes, transferir conhecimento e não utilizar 

gratuitamente o conhecimento adquirido do parceiro. 

A proatividade é definida como a amplitude de rotinas para identificar oportunidades 

potenciais valiosas de parcerias. Permite que a organização compreenda o ambiente e 

identifique as necessidades do mercado e novas oportunidades para a obtenção de recursos.  

Quanto maior o alinhamento dos incentivos por parceiros da aliança para promover a 

transparência e a reciprocidade e desencorajar parasitismo, maior será o potencial de obtenção 

de rendas relacionais pelo compartilhamento de conhecimento. Quanto maior a proporção de 

recursos de sinergia sensíveis pertencentes a parceiros de aliança que, quando combinados, 

aumentam o grau em que os recursos são valiosos, raros e difíceis de imitar, maior será o 

potencial para obtenção de rendas relacionais (DYER; JEFFREY; SINGH; HARBIR, 1998). 

Há vários desafios enfrentados pelas empresas que tentam gerar rendas relacionais 

com recursos complementares. As empresas variam em sua capacidade de identificar 

potenciais parceiros e na avaliação dos recursos complementares, por três razões principais: 

diferenças na experiência de aliança anteriores, diferenças em pesquisa interna e capacidade 

de avaliação e diferenças na sua capacidade de adquirir informações sobre potenciais 

parceiros, em razão de posições diferentes em sua rede social/ econômica(s). 

Algumas pesquisas sugeriram que experiências anteriores em alianças resultam em 

mais oportunidades de entrar em alianças futuras, presumivelmente em virtude do 

desenvolvimento de capacidades de aliança e de reputação (MITCHELL; SINGH, 1996). 

Ademais, muitas organizações estão desenvolvendo maneiras de acumular conhecimento 

sobre o rastreio de potenciais parceiros, criando uma função "aliança estratégica”.   

A capacidade de parceiros de aliança para gerar rendas relacionais por meio de 

recursos estratégicos complementares aumenta conforme o grau de compatibilidade em seus 

sistemas organizacionais, processos e culturas (complementaridade organizacional). Em 

resumo, tanto a complementaridade estratégica quanto a organizacional são fundamentais para 
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que sejam percebidos os benefícios potenciais da combinação de recursos complementares 

estratégicos.  

A transformação da aliança remete à dimensão das rotinas para modificar as alianças 

ao longo do processo da aliança. É o período de interação e adaptação entre as partes. 

Organizações com uma forte capacidade de gestão de aliança possuem rotinas que permitem 

gestão eficiente e eficaz. Quanto mais a empresa possui conhecimento em aliança e as 

habilidades necessárias para aplicá-la, mais suas alianças deverão se beneficiar (SCHILKE; 

GOERZEN, 2010).  

Os autores defenderam que existe uma relação direta positiva entre capacidade de 

gestão de aliança (capacidade relacional) e o desempenho da carteira de alianças da empresa. 

Com base nesse raciocínio, segue a primeira proposição deste trabalho: 

 

H1: A capacidade relacional influencia positivamente o desempenho da aliança. 

 

Dyer et al. (1998) argumentaram que uma unidade cada vez mais importante de 

análise para a compreensão de vantagem competitiva é a relação entre as empresas e a 

identificação de quatro potenciais fontes de vantagem competitiva interorganizacional: a 

relação de ativos específicos; rotinas de compartilhamento de conhecimento; recursos 

complementares/capacidades e governança eficaz. Isso indica que as empresas que combinam 

recursos de forma única podem perceber uma vantagem sobre as concorrentes incapazes ou 

que não querem fazê-lo. 

As relações puramente comerciais do mercado são caracterizadas por: investimentos 

em ativos não específicos; mínima troca de informação (ou seja, os preços de atuar como 

dispositivos de coordenação sinalizando toda a informação relevante para os compradores e 

vendedores); separáveis sistemas tecnológicos e funcionais dentro de cada empresa, que se 

caracterizam por baixos níveis de interdependência (ou seja, duas organizações têm uma 

interface de vendas para compras e não em conjunto, criando novos produtos por meio de 

interfaces multifuncionais), e por baixos custos de transação e investimento mínimo em 

mecanismos de governança (WILLIAMSON, 1985).  

Sob essas condições, é fácil para as empresas a troca de parceiros comerciais porque 

outros vendedores oferecem produtos praticamente idênticos. Assim, as relações de plena 

concorrência de mercado são incapazes de gerar rendas relacionais, pois não há nada 
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idiossincrático sobre a relação de troca que permita às duas partes gerar lucros acima do que 

outras combinações vendedor-comprador podem gerar. 

Em um nível fundamental, as rendas relacionais são possíveis quando os parceiros da 

aliança combinam, trocam ou investem em ativos idiossincráticos, conhecimentos e recursos/ 

capacidades, empregando mecanismos de gestão eficazes que reduzem custos de transação ou 

permitem a realização de rendas, pela combinação sinérgica de ativos, conhecimentos ou 

capacidades (WILLIAMSON, 1985). 

As empresas devem fazer algo especializado ou único para desenvolver uma 

vantagem competitiva. Uma empresa pode optar por buscar vantagens pela criação de ativos 

especializados, em conjunto com os bens de um parceiro da aliança (KLEIN; CRAWFORD; 

ALCHIAN, 1978; TEECE, 1987). Os ganhos de produtividade na cadeia de valor são 

possíveis quando as empresas estão dispostas a fazer relação/operação em investimentos 

específicos (PERRY, 1989; WILLIAMSON, 1985).  

Esses estudos indicaram que as rendas relacionais geradas pelos investimentos em 

ativos específicos são realizadas a partir de menores custos totais da cadeia de valor, maior 

diferenciação de produtos, menos defeitos e ciclos mais rápidos de desenvolvimento de 

produtos.  

Quanto maior o investimento dos parceiros da aliança em relação ativos específicos, 

maior o potencial para rendas relacionais. A respeito da relação ativos específicos, há  

subprocessos-chave que influenciam a capacidade de parceiros para gerar rendas relacionais: 

o cumprimento (ou seja, em anos) do arranjo de governança destinada a proteger contra o 

oportunismo influencia a capacidade de os parceiros da aliança investirem em ativos 

específicos. Parceiros são mais propensos a fazer investimentos em ativos específicos quando 

elaboram salvaguardas eficazes (WILLIAMSON, 1985). 

Dada a natureza de custos fixos de alguns investimentos, parceiros de aliança 

precisam avaliar se vão ou não fazer o necessário retorno sobre o investimento durante o 

período de retorno ou o cumprimento do acordo de governança (por exemplo, tempo de 

contrato). A proteção (salvaguarda) e o volume das transações são subprocessos principais 

que influenciam a capacidade de os parceiros da aliança gerarem rendas a partir de ativos 

específicos. Um aspecto que tem sido discutido na literatura é o papel da confiança na 

capacidade relacional e no desempenho das alianças. Esse tema é tratado nas próximas seções. 
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2.5 CONFIANÇA 

 

 

Empresas estão se concentrando em suas funções essenciais e procurando colocar 

mais esforço coletivo e colaborativo, resultando em grande número de membros de ambas as 

relações B2B e B2C em vários fluxos das cadeias. Dessa forma, a confiança tornou-se um 

ingrediente muito importante para as cadeias de fornecimento de sucesso e é vista como um 

assunto de destaque na relação entre parceiros de supply chain. 

Existe uma vasta gama de literatura sobre confiança, variando de aplicações 

específicas para modelos gerais. De acordo com Vollan (2011), a confiança é composta por 

expectativa, tendo uma influência positiva sobre o ator social, e é formulada em condições de 

incerteza. Em outras palavras, fala-se de confiança em uma situação em que um ator não tem 

certeza do que o outro vai fazer, mas tem boas razões para estar confiante de que o outro 

estará de acordo com suas próprias expectativas. 

Tejpal, Garg e Sachdeva (2013) forneceram um ponto de referência para o 

entendimento de confiança, por meio de três definições de pesquisas já existentes. A primeira 

definição seria: a confiança é uma expectativa subjetiva que um agente tem sobre o 

comportamento futuro do outro, com base no histórico de seus encontros. A outra definição é 

de Grandison e Sloman (2000): a confiança é a firme crença na competência de uma entidade 

para agir de forma confiável e segura dentro de um contexto específico. 

A terceira definição, de Olmedilla, Rana e Matthews (2005), é que a confiança de 

uma parte A em uma parte B de um serviço X é a crença mensurável de A em B, que se 

comporta de forma confiável por um período determinado dentro de um contexto específico 

(em relação ao serviço X).  

Laeequddin et al. (2010) observaram que há três perspectivas fundamentais de 

confiança na relação de Supply Chain: confiança característica, confiança racional (custo e 

benefício, capacidades dinâmicas, tecnologia) e confiança institucional /sistema de segurança. 

A perspectiva da confiança característica lida com fatores como percepção, 

confiabilidade, credibilidade, compromisso, honestidade, benevolência, justiça, boa vontade e 

emoções. A confiança racional trata de fatores como economia de relacionamento, capacidade 

dinâmica de parceiros e adoção de tecnologia. E a confiança institucional aborda fatores como 
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mecanismos de controle entre membros por meio do enquadramento legal, de leis comerciais, 

contratos, acordos, garantias e seguros bancários. 

Uma pesquisa conduzida por Coulter e Coulter (2002), referente a fatores de 

confiança, apontou os pontos relevantes para a relação entre entidades de supply chain: 

confidencialidade, honestidade, integridade, padronização do trabalho, polidez, valores 

compartilhados, experiência e qualificação, confiabilidade, pontualidade, customização e 

compartilhamento de informação. 

A existência da confiança entre parceiros na formação e manutenção das alianças 

pode reduzir os custos de coordenação e a necessidade de controles hierárquicos, o que tende 

a aumentar a flexibilidade da organização e sua capacidade de se adequar às novas 

necessidades (ALTER; HAGE, 1993). Assim, argumenta-se que: 

  

H2- A confiança influencia positivamente a capacidade relacional. 

  

Na teoria da estruturação social proposta por Luhmann (1979), a confiança foi 

definida como um mecanismo em que os atores sociais reduzem a complexidade interna do 

seu sistema de interação. O autor também destacou três tipos de confiança: processual, 

baseada em características e a institucional. 

a) A confiança processual está ligada ao passado ou a trocas realizadas anteriormente. É 

um processo acumulativo e incremental de construção da confiança, por meio da 

acumulação gradual de conhecimento direto ou indireto sobre o outro, como a 

reputação, a marca e a garantia de qualidade;  

b) A confiança baseada em características surge da similaridade social e assume 

congruência social entre o que confia e o depositário da confiança, por pertencer ao 

mesmo grupo social ou à mesma comunidade;  

c) A confiança institucional parte da consideração de que a confiança não pode ser 

somente gerada pela familiaridade interpessoal. Os atores organizacionais podem não 

possuir características pessoais em comum ou uma história que garanta trocas futuras, 

mas, mesmo assim, deve haver uma forma impessoal de confiança. 

Para Bachmann e Inkpen (2011), a confiança tornou-se um conceito central na 

explicação do comportamento empresarial em contextos organizacionais. A capacidade de 

criar confiança tem sido amplamente reconhecida como extremamente valiosa, porque pode 
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reduzir significativamente os custos de transação e levar à criação de novas ideias, como, por 

exemplo, quando o conhecimento é concentrar-se em relações interorganizacionais. 

A confiança entre os indivíduos e/ou atores coletivos é baseada na decisão de uma 

parte em confiar na outra em condições de risco. A institucional based trust é uma ação 

individual ou coletiva, constitutivamente incorporada no ambiente institucional em que um 

relacionamento é colocado, construindo premissas favoráveis sobre futuros comportamentos 

do trustee. As instituições criam orientações comuns e são capazes de canalizar interações 

entre dois (ou mais) atores em padrões previsíveis, fornecendo regras explícitas incorporadas 

em acordos institucionais e de conhecimentos tácitos incorporados nas rotinas e práticas 

(SELIGMAN, 1997). 

Segundo Bachmann e Inkpen (2011), existem quatro mecanismos concretos pelos 

quais as instituições podem reduzir riscos e alavancar confiança construindo processos de 

relações interorganizacionais.  

O primeiro é a regulamentação legal (relações antecedentes) que, na forma de direito 

contratual, atinge principalmente os antecedentes de comportamento de construção de 

confiança entre um trustor e um trustee, na medida em que se alinham suas expectativas e 

seus comportamentos, antes que eles realmente se envolvam em transações comerciais. O 

trustor é a parte que coloca a si mesmo em uma situação vulnerável, sob incerteza. O trustee é 

a parte em quem a confiança é colocada, que tem a oportunidade de tirar vantagem da 

vulnerabilidade do trustor.   

O segundo mecanismo é a reputação (práticas de interação), que pode canalizar o 

significado e a interpretação dos padrões de comportamento de construção do processo de 

confiança entre dois parceiros de negócios.  

O terceiro é a certificação (relações antecedentes), em que o alvo direto dos arranjos 

institucionais parece ser o comportamento antecedente de ambas as partes para a transação 

comercial. Considera as diretrizes e normas de boas práticas de negócios criadas por 

sociedades de médicos, advogados, contadores e outros profissionais, ou mesmo as de 

associações da indústria.  

O quarto são normas, estrutura e procedimentos da comunidade (práticas de 

interação), caracterizados pelos leilões online e e-commerce que, em geral, tornaram-se um 

grande negócio. Nesses, o nível de fraude é muito baixo entre indivíduos e organizações. A 

razão é que as normas comunitárias, estruturas e procedimentos, tais como as incorporadas em 
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sistemas para avaliar a confiabilidade de potenciais parceiros de negócio, fornecem uma 

função garantida de terceiros na relação entre o trustor e trustee. 

A instituição pode ser um fator especialmente importante nos processos de criação de 

confiança, em que existe pouca ou nenhuma interação anterior entre o trustor (potencial) e a 

trustee (potencial). Parece particularmente relevante que esses mecanismos que visam aos 

antecedentes de comportamento de confiança venham à tona nos estágios iniciais de um 

relacionamento. 

Nesse momento, considera-se que a certificação e regulamentação legal são mais 

eficazes. A reputação também pode desempenhar algum papel nos estágios iniciais de um 

relacionamento. Menos importantes são as normas comunitárias, as estruturas e os 

procedimentos, que só se tornam relevantes quando as comunidades de negócios são pequenas 

e relativamente estáveis em termos de tamanho. 

Nos casos em que é necessária a confiança rápida, reputação corporativa, mesmo que 

não fundamentada e confirmada pelo próprio conhecimento ou experiências, também pode 

fazer a diferença confiar e não confiar em um parceiro de negócios (potencial). Certificação e 

reputação são mais fáceis de agarrar em tais situações. 

O tipo de produto ou serviço trocado em uma transação comercial também tem uma 

influência sobre o valor institucional baseado na confiança. Barney e Hansen (1994) 

argumentaram que a confiança é especialmente importante em produtos sofisticados e 

personalizados, e serviços estão em causa. 

No caso de um baixo grau de especificidade de ativos, o valor e a qualidade dos 

ativos relevantes para uma transação podem geralmente ser facilmente avaliados. Acordos 

curtos e simples são possíveis e uma forma forte de confiança não é frequentemente 

necessária em tais casos. 

O fato de que determinadas indústrias são fortemente desenvolvidas em alguns países 

e menos em outros, entre outras coisas, tem a ver com a forma como a confiança é 

desenvolvida em ambientes de negócios específicos (BACHMANN, 2001).  

Para Cunha e Melo (2006), entende-se que a confiança, assim como outras questões 

ligadas ao relacionamento interpessoal interorganizacional, como contrato, poder e risco, está 

inserida em um contexto cultural, social, econômico e político mais amplo, exercendo 

influências e sendo alvo delas. Como apontaram Krishnan, Martin e Noorderhaven (2006), a 
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confiança é relevante em situações em que as empresas fazem acordos substanciais e abertos 

para uma parceria. 

  

 

2.5.1 CONFIANÇA EM ALIANÇAS 

  

 

Uma aliança talvez seja mais bem concebida como um relacionamento evolutivo, 

pontuado por uma série de comprometimentos, etapas e trocas negociados explicitamente e 

aceitos de forma implícita ao longo do tempo (DOZ; HAMEL, 2000). Nesse sentido, a 

colaboração acontece quando um parceiro demonstra ao outro confiança e utiliza 

oportunidades para se mostrar confiável, favorecendo inclusive o desenvolvimento de um 

ciclo de aprendizagem virtuoso. Quando já existe um sentimento de confiança entre os 

participantes da aliança no momento inicial do relacionamento, a parceria tende a se 

desenvolver de forma mais rápida. 

As alianças estratégicas têm uma fonte de preocupação sobre o comportamento do 

parceiro. Tais preocupações advêm, em grande medida, de comportamentos de incerteza, isto 

é, o potencial inerente em uma situação de dificuldade, antecipando e compreendendo ações 

(KRISHNAN; MARTIN; NOORDERHAVEN, 2006).  

A confiança incentiva os parceiros a minimizarem redundâncias no processo de 

busca, explorando o conhecimento uns dos outros para envolverem-se na busca especializada. 

Um estudo de Krishnan, Martin e Noorderhaven (2006) mostrou que o impacto positivo de 

confiança no desempenho da aliança aumenta com a interdependência e competição entre 

parceiro. Nesse estudo, a confiança foi medida como a justiça, a confiabilidade e a boa 

vontade entre os parceiros da aliança.  

O controle social influencia o comportamento das pessoas pela criação de normas e 

objetivos compartilhados. Primeiramente, quando medidas de resultados específicos são 

usadas em uma aliança, a implicação é que uma firma não confia inteiramente na competência 

dos seus parceiros para decidir o que é melhor para a aliança. A falta de confiança leva à 

conclusão de que os resultados precisam ser frequentemente verificados com as medidas 

preestabelecidas e os objetivos. Em segundo lugar, quando comportamentos e processos são 

especificados em uma aliança, a implicação é que não se pode confiar nos parceiros. Suas 

competências são questionáveis, por terem habilidade de executar o trabalho da melhor forma.  
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Das e Teng (2001) defenderam que os parceiros são relativamente livres para 

desenvolver o processo que preferirem e estabelecer metas que acharem apropriadas. Eles 

influenciam o comportamento um do outro via reuniões e comunicações frequentes, 

combinação de cultura e socialização. Conforme o tipo da aliança, há um requisito de nível de 

confiança entre os parceiros: alto nível em joint-ventures, moderado em capital de alianças 

minoritárias e baixo em alianças de não-capital.  

Os mesmos autores afirmaram que, em alianças estratégicas, o risco é de dois tipos 

primários: risco relacional e de desempenho. O risco relacional e de desempenho referem-se a 

incertezas, respectivamente, cooperação entre parceiros e desempenho da aliança. Exploraram 

ainda que o risco é um aspecto particularmente importante ao gerenciar alianças estratégicas, 

pois as alianças são uma estratégia arriscada. Uma diferença chave entre estratégias de uma 

única empresa e alianças estratégicas é a incerteza de cooperação entre parceiros. Nas 

alianças, existe o risco de o parceiro não agir de boa-fé (risco relacional), além do risco 

habitual de desempenho insatisfatório (risco de desempenho). 

Nas alianças estratégicas, o risco relacional é definido como a probabilidade e as 

consequências de não existir cooperação satisfatória (DAS; TENG, 1998). Esse risco surge 

devido ao potencial de comportamento oportunista de ambas as firmas. Além do risco 

relacional, existem muitos outros fatores que podem, adversamente, afetar o desempenho da 

aliança. Esses fatores incluem rivalidade intensificada, novos entrantes, flutuações na 

demanda, mudanças de políticas governamentais, falta de competência da empresa parceira e 

má sorte. 

No que se refere à redução do risco relacional, os mecanismos de construção e 

controle de confiança são estabelecidos pelos interesses mútuos, confiança individual e de 

equipe e resoluções de disputa conjunta. Especificamente para o desenvolvimento de 

mecanismos de controle de comportamento, são criados políticas e procedimentos, estruturas 

de relatórios, pessoal e treinamentos. O mecanismo de controle social é estabelecido por meio 

de processos de tomada de decisão, rituais, cerimônias e networking.   

Importante também é a redução do risco de desempenho, que pode ser determinada 

pela construção da confiança na capacidade; refere-se à coleta de informação proativa, aos 

mecanismos de controle de saída pelo estabelecimento de objetivos, ao planejamento e 

orçamento e aos mecanismos de controle social com os processos de tomada de decisão 

(DAS; TENG, 2001). 
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A confiança é um fenômeno multinível que existe nos níveis pessoal, organizacional, 

interorganizacional e internacional. A confiança goodwill refere-se à boa fé, a boas intenções 

e integridade. Trata-se de saber se uma empresa tem a reputação de lidar de forma justa e se 

preocupar com o bem-estar da empresa parceira na aliança (DAS; TENG, 2001). Os autores 

defenderam ainda que empresas que têm sido bem sucedidas em alianças anteriores tendem a 

construir uma reputação por competência. 

A confiança interorganizacional representa a expectativa de uma organização de que 

a outra empresa parceira não vai agir de forma oportunista ao lidar com ela (GULATI, 1995). 

Histórias de interações extensas entre duas empresas podem fornecer mais oportunidades para 

o desenvolvimento de confiança entre elas. Conforme as partes fazem transações ao longo do 

tempo, tendem a progredir gradualmente, passando de interações menos arriscadas para mais 

arriscadas (BLAU, 1964).  

Como a confiança pode ser utilizada e, portanto, demonstrada e reforçada apenas em 

situações de risco e incerteza, histórias de interação duradouras fornecem oportunidades para 

a construção de relacionamentos mutuamente confiantes. Nesse contexto, há dois 

componentes do passado entre as organizações que podem impactar o nível de confiança entre 

elas.  

O primeiro relaciona-se à história da interação entre as empresas e seu papel na 

propagação da confiança calculista e não calculista. Conforme as empresas progridem a partir 

de uma história conjunta de interação, tendem a desenvolver um sistema mais eficaz de 

recompensas e penalidades e a aprender sobre as competências umas das outras.  

O segundo reflete o fato de que a confiança pode surgir não só pelas interações entre 

as organizações, mas também pela história da interação entre os boundary spanners dentro 

dessas organizações (ZAHEER; MCEVILLY; PERRONE, 1998). Os boundary spanners são 

geralmente vistos como atores organizacionais intimamente envolvidos em relações 

interorganizacionais com empresas parceiras (FRIEDMAN; PODOLNY, 1992; ZAHEER; 

MCEVILLY; PERRONE, 1998).  

Em razão de seu contato frequente com organizações parceiras, enquanto 

representam suas próprias empresas, os boundary spanners parecem ser efetivamente 

posicionados na interseção das duas firmas e podem desempenhar um papel importante na 

manutenção dessas relações. O papel que podem desempenhar na formação e manutenção de 

cooperativas e vínculos organizacionais leva a considerar o papel da história interpessoal 
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entre boundary spanners de organizações parceiras na formação da confiança 

interorganizacional. 

Melhor comunicação, somada a um histórico de interação interpessoal, torna mais 

difícil para as partes mal interpretarem as intenções umas das outras, posicionando tais 

relações para níveis mais substantivos de compreensão e permitindo às partes sustentar suas 

intenções de confiança (MCKIGHT; CUMMINGS, CHERVANY , 1998).  

Quanto maior o tempo da relação, mais conhecimento da competência e do 

comportamento os parceiros tendem a acumular uns sobre os outros, sendo assim mais 

confortável prever o comportamento alheio (GULATI; SYTCH, 2008). Gestores indicam que 

essa confiança precisa ser embasada em experiências positivas passadas, para que a empresa 

compradora possa considerar a terceira como um parceiro confiável e desconsiderar o 

oportunismo.  

O comportamento oportunista pode assumir várias formas em uma aliança, seja 

retendo ou distorcendo informação e fugindo ou deixando de cumprir as promessas ou 

obrigações (DAS, 2005). Muitas dessas ações não só podem romper o contrato formal, mas 

também podem violar o espírito de acordo entre as partes. Em qualquer relacionamento entre 

firmas, os contratos formais são muitas vezes complementados por acordos informais entre as 

partes. 

Estudiosos organizacionais também desenharam uma distinção entre confiança 

disposicional e confiança relacional, com a primeira referindo-se à propensão inata de o 

indivíduo confiar em outras pessoas, e a última à confiança no colega (ZAHEER; 

MCEVILLY; PERRONE, 1998). Essa distinção é importante porque a confiança relacional 

alta não implica ingenuamente confiar em todos os parceiros de troca. Em vez disso, a 

confiança relacional é susceptível de ser baseada na experiência e interação com um parceiro 

de troca particular (RING; VAN DE VEN, 1992). 

Empresas em alianças revisam periodicamente os resultados de sua aliança. Existem 

aspectos relativos a essa avaliação, ou seja, se a aliança atingiu as expectativas dos parceiros 

ou não. De um modo geral, a avaliação pode levar a um comprometimento maior com a 

aliança existente, sua reestruturação ou até mesmo a saída. Se a aliança superou as 

expectativas, as empresas provavelmente reforçarão seu compromisso com a aliança. Se, por 

outro lado, não foi capaz de atender às expectativas dos parceiros, vão tentar reestruturá-la ou 

sair dela (DAS; KUMAR, 2010). 
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2.5.2 A CONFIANÇA NAS ALIANÇAS E O CUSTO DE TRANSAÇÃO  

 

 

A teoria padrão que apresenta as análises de decisão nas fronteiras da firma é a Custo 

de Transação Econômica (TCE). De acordo com o raciocínio padrão do TCE, o impacto de 

confiança na escolha da governança é dirigido pela ameaça de comportamento oportunista.  

Um argumento é que altos níveis de confiança entre negociações de parceiros 

implicam que menos recursos terão que ser gastos em salvaguardas contra oportunismo. 

Consequentemente, a confiança pode substituir contratos hierárquicos em várias negociações 

e servir como uma alternativa de mecanismo de controle (HOFFMANN; NEUMANN; 

SPECKBACHER, 2010). Ademais, reduz os custos de transação relacionados à negociação e 

monitoramento, aumentando o desempenho (BARNEY; HANSEN, 1994; SAKO, 1991). 

Para usar o conceito de TCE na explicação das fronteiras da firma, a natureza exata e 

as fontes dos custos envolvidos devem ser especificadas, e duas especificações são as que 

prevalecem: indivisibilidade tecnológica e seu resultado de contratação e medição de custos e 

a importância de contratos incompletos e ativos específicos. Ambas as abordagens trabalham 

na hipótese de que atores podem se comportar de forma oportunista.  

Um vínculo imperfeito entre recompensas e desempenho pode resultar em disputas 

custosas sobre a distribuição de rendas geradas entre os parceiros de cooperação. Essa teoria 

enfatiza as dificuldades em avaliar o desempenho de um parceiro de transação como uma 

incerteza comportamental, que pode favorecer a integração vertical (HOFFMANN; 

NEUMANN; SPECKBACHER, 2010). 

O TCE é construído na hipótese de comportamento oportunista e salienta duas 

formas de vulnerabilidade induzida por tal comportamento: a inabilidade de monitorar e 

avaliar a desempenho de troca de um parceiro e uma condição travada causada pelo 

investimento de transação específica 

O nível de confiança entre a empresa focal e seus potenciais parceiros antes da 

transação (confiança preexistente, confiança ex-ante) é relevante para analisar o efeito da 

confiança interorganizacional na escolha da governança. A confiança ex-ante surge de 

experiências de negociações anteriores, reputação geral dos parceiros e amplo ambiente 

institucional. O papel da confiança é evitar os resultados de comportamentos negativos 

oportunistas, enquanto outros efeitos positivos de confiança são tipicamente negligenciados.  
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Para Hoffmann, Neumann e Speckbacher (2010), além da capacidade de reduzir 

custos da transação, a confiança pode dar acesso a ganhos econômicos gerados de cooperação. 

Quanto mais os parceiros colaboradores se conhecerem, mais abertamente compartilharão 

seus conhecimentos, mais novas oportunidades para sinergias serão identificadas e 

exploradas.  

O efeito negativo de confiança em integração tem se mostrado significativamente 

mais forte em casos em que a ameaça de comportamento oportunista é alta. A confiança 

organizacional reduz os custos da transação, mitigando a ameaça de comportamento 

oportunista e capacitando as empresas a escolherem um modo de governança menos caro do 

que a integração vertical. Assim, segue a terceira hipótese deste trabalho: 

 

H3 – A confiança influencia positivamente o desempenho da aliança 

 

Os autores provaram empiricamente que a confiança tem um impacto positivo 

significativo na colaboração, mesmo para transações com pouco perigo de comportamento 

oportunista e para as quais o Custo de Transação Econômica não iria sugerir um efeito 

significante de confiança na escolha de fazer ou cooperar. 

 

 

2.5.3 CONFIANÇA E ALIANÇAS LOGÍSTICAS 

  

 

Com o aumento da ênfase em redução de custos em organizações enxutas (lean), em 

marketing global e em estratégias de terceirização, os gerentes estão mais prováveis a 

atividades de logística terceirizadas por meio de alianças logísticas ou parcerias com terceiros. 

Essas relações permitem que empresas transfiram riscos financeiros, melhorem a qualidade do 

serviço e da produtividade e reduzam custos (MOORE, 1998).   

Ao considerar ainda que as alianças podem ser criadas quando existir a necessidade 

de recursos complementares, tecnologia adicional, complementaridade de serviços e até 

mesmo a criação de conhecimento, as alianças estratégicas logísticas vêm mostrando um 

crescimento significativo.  



48 
 

O fato de nem todas as empresas terem recursos específicos como transporte, 

armazenagem, gerenciamento de informação, gerenciamento de inventário, entre outros, 

mostra que o caminho da aliança (terceirização) tem sido amplamente considerado pelos 

gestores. Essas alianças logísticas requerem confiança por parte do comprador, pois muitos 

processos estão envolvidos e, caso danos ocorram, os custos podem ser enormes. No entanto, 

existem grandes dificuldades de se obter uma relação de confiança.  

Confiança e relacionamento de compromisso são construtos importantes nos modelos 

conceituais e empíricos de várias relações de troca interorganizacionais. Todas as definições 

de comprometimento em uma relação ou acordo indicam que há o envolvimento de 

continuidade e orientação de longo prazo, com ambas as partes cooperando para manterem a 

relação.  

Conforme Moore (1998), uma relação de terceirização amadurece, altos níveis de 

dependência e confiança são construídos. Os benefícios da confiança em transações 

econômicas como alianças têm sido fortemente enfatizados. O autor relata que uma aliança 

logística é definida como um acordo de cooperação entre firmas relativamente duradouro 

(terceiro e uma empresa de compra). Existem alguns aspectos dessa definição: 

a) As alianças logísticas são acordos entre firmas, que têm transação orientada para longo 

prazo. Isso sugere que esse tipo de aliança requer uma relação de compromisso de 

ambas as partes para que dure; 

b)  As alianças logísticas exibem comportamentos cooperativos entre as partes, sugerindo 

que envolvam um compartilhamento mútuo de informações, benefícios e obrigações;  

c) Os detalhes de uma aliança logística podem variar amplamente, dependendo dos 

requisitos da empresa compradora e das capacidades da empresa terceira. As empresas 

terceiras estão dispostas a realizar parte ou todos os requisitos logísticos solicitados 

pela empresa compradora, incluindo transporte, armazenagem, order fulfillment, 

gerenciamento de informação, gerenciamento de estoque e consulta de distribuição 

estratégica. 

Para chegar ao ponto em que exista confiança mútua em um acordo com um terceiro, 

deve haver uma grande quantidade de paciência, educação e tentativa e erro. Igualmente, o 

terceiro deve mudar sua postura oportunista de curto prazo para uma visão de relação de 

longo prazo. Embora alguns estudos sugiram que ambos, confiança e comprometimento, são 

importantes elementos em uma relação de aliança logística, parece que o sucesso dessas 

alianças em termos de comprometimento e eficácia é mais influenciado por resultados 
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negativos associados com conflitos do que por resultados positivos associados com confiança. 

 Ainda para o mesmo autor, nessas alianças logísticas, os compradores que percebem 

alta probabilidade de resultados negativos associados com conflitos tentarão reduzir seu 

impacto, tornando-se menos propensos a manter a relação. 

Uma das dificuldades de se construir uma relação de confiança é que muitos terceiros 

prometem fazer melhorias, mas não têm recursos para fornecer serviços de alta qualidade. 

Dessa forma, é vital que os compradores coloquem mais ênfase na criação de acordos viáveis 

pré-aliança durante o estágio inicial da aliança. Além disso, podem se beneficiar construindo 

acordos de forma incremental e estabelecendo metas específicas. Conforme essas metas são 

alcançadas, o comprador pode expandir a relação, passando negócios adicionais ao 

fornecedor. 

Outro indicador de sucesso em uma aliança que um terceiro pode influenciar é a 

eficácia da relação. Similar ao comprometimento, o conflito influencia a eficácia da relação 

negativamente. Entretanto, além desse, três outros fatores influenciam a eficácia da relação: 

benefícios da relação, confiança e risco de oportunismo.  

O autor retro citado aponta que os fornecedores podem construir confiança e reduzir 

risco de oportunismo pelo comportamento de equidade. Os que agem honestamente 

compartilhando benefícios, obrigações e riscos são mais prováveis a serem vistos por um 

comprador como leais e menos provável de engajar em comportamentos oportunistas. Tal 

comportamento aumenta a satisfação do comprador com a relação e a probabilidade de uma 

aliança de longo prazo. 

Com base no raciocínio desenvolvido, argumenta-se que: 

H4- Capacidade Relacional modera a relação entre Confiança e Desempenho da Aliança; 

H5- A capacidade relacional media a relação entre confiança e desempenho da Aliança; 

H6- A confiança modera a relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança; 

H7- A confiança media a relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança. 
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3 DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE PESQUISA 

 

 

Esta seção foi dividida em duas subseções: A primeira apresenta o modelo estrutural 

e demonstra as relações de associações entre as variáveis latentes; a segunda descreve o 

modelo de mensuração e define a forma como os construtos e suas variáveis latentes são 

operacionalizados pelas variáveis observáveis. 

 

 

3.1 MODELO ESTRUTURAL 

 

 

Conforme apresentado na seção 1.2, o objetivo principal deste trabalho é 

compreender o papel da confiança entre parceiros, na capacidade relacional dos agentes de 

carga e seus clientes e no desempenho das alianças do setor logístico internacional.  

Na Figura 2, seguem as relações articuladas na seção 1.2, por meio do modelo 

estrutural de relações lógicas entre os construtos de interesse: 

 

 FIGURA 2: MODELO ESTRUTURAL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

H1: A capacidade relacional influencia positivamente o desempenho de uma Aliança; 

H2: A confiança influencia positivamente a capacidade relacional; 

H3: A confiança influencia positivamente o desempenho da Aliança; 

H4: Capacidade Relacional modera a relação entre Confiança e Desempenho da Aliança; 
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H5: A capacidade relacional media a relação entre confiança e desempenho da Aliança; 

H6: A confiança modera a relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança; 

H7: A confiança media a relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança. 

 

 

3.2 CONCEITUALIZAÇÕES E MENSURAÇÕES 

 

 

Destacam-se a seguir os fundamentos teóricos da conceitualização e 

operacionalização dos construtos estudados nesta pesquisa e abordados nas seções anteriores 

sobre a fundamentação teórica do trabalho. Nos casos em que foram utilizados trabalhos 

anteriores, esses foram citados. 

 

 

3.2.1 CAPACIDADE RELACIONAL 

 

 

O construto Capacidade Relacional, também chamado de Capacidade de Gestão de 

Alianças, foi conceituado e operacionalizado com base no trabalho de Schilke e Goerzen 

(2010). A coordenação interorganizacional, a coordenação do portfólio da aliança, a 

aprendizagem interorganizacional, a proatividade da aliança e a transformação da aliança 

foram as variáveis latentes estabelecidas para mensuração desse construto. Tanto as variáveis 

latentes quanto as observáveis foram utilizadas no trabalho dos autores.  Para mensuração das 

variáveis observáveis, foram utilizadas escalas Likert com cinco pontos (1 = discordo 

totalmente a 5= concordo totalmente).  

Seguem no Quadro 2 as variáveis latentes e observáveis: 
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QUADRO 2: MENSURAÇÃO DA CAPACIDADE RELACIONAL 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.2.2 DESEMPENHO DA ALIANÇA  

  

 

O construto desempenho da aliança também foi conceituado e operacionalizado com 

base no trabalho de Schilke e Goerzen (2010). Neste estudo, o intuito desse construto foi 

medir como é o desempenho das alianças entre agentes de carga e clientes, do ponto de vista 

dos agentes de carga.  

As variáveis latentes desse construto englobaram desempenho geral (medindo a 

satisfação geral com a aliança), objetivo estratégico inicial (medindo a satisfação com os 

objetivos iniciais da aliança), aprendizagem (medindo satisfação com o conhecimento e 

habilidades a partir da aliança) e lucratividade (medindo se o investimento na aliança tem sido 

ou foi lucrativo). Para a mensuração das variáveis observáveis, foram utilizadas escalas Likert 

com cinco pontos (1 = discordo totalmente a 5= concordo totalmente).  

Seguem no Quadro 3 as variáveis latentes e observáveis: 

 

 

 

 

variavel Latente Variavel de segunda ordem
Atividade de coordenação
Sincronização do trabalho

Decisões integradas
Integração
Sinergias

Capacidade para aprender
Análise da informação do parceiro

Integração do conhecimento do parceiro
Concorrência

Iniciativa da aliança
Monitoramento (pesquisa) do ambiente

Termos contratuais
Termos contratuais alteracao

Flexibilidade

Aprendizagem interorganizacional (A 
quantidade de rotinas designada para 

facilitar a transferencia de conhecimento)
Capacidade 
Relacional

Coordenação interorganizacional (A 
quantidade de rotinas para coordenar as 
atividades e recursos com o parceiro de 
Coordenação do portfólio da aliança 
(Rotinas relacionadas a integração de 

Proatividade da aliança  (A 
quantidade de rotinas designada para 
identificar oportunidade potenciais de 

Transformação da aliança (A 
quantidade de rotinas para modificar 

modificar alianças ao longo do processo 
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QUADRO 3: MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO DA ALIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.2.3 CONFIANÇA 

 

 

Embora nenhuma escala padrão de confiança interorganizacional exista, estudos 

prévios têm tipicamente cobertura de duas ou mais de suas principais dimensões: 

confiabilidade, justiça e boa vontade (AULAKH; KOTABE; SAHAY, 1996; DYER, 1996; 

ZAHEER; MCEVILY, PERRONE, 1998).  

O construto e as escalas de confiança foram desenvolvidos a partir do artigo de 

Krisham, Martin e Noorderhaven (2006). De acordo com essa abordagem, mede-se a 

confiança com uma escala do tipo Likert de cinco itens, adaptados de Aulakh, Kotabe e Sahay 

(1996) e Sako e Helper (1998), que captam a justiça, a confiabilidade e a boa vontade entre os 

parceiros da aliança. 

A primeira variável observável é a manipulação de fatos, que determina se o cliente 

muda os fatos para obter o que quer. Como o agente de cargas está na posição de fornecedor, 

essa manipulação pode ocorrer e prejudicar a confiança do agente no cliente. A segunda é 

promessas não cumpridas, que mede, do ponto de vista do agente de cargas, se o cliente 

cumpre as promessas que faz. Esse ponto se refere a volumes, prazos e pagamentos. A 

terceira é o fornecimento de informações pelo parceiro, que mede se os clientes têm a 

confiança de fornecer ao agente de cargas informações valiosas e verdadeiras, mesmo que não 

façam parte do contrato. A quarta, incerteza sobre informação recebida, determina, do ponto 

de vista dos agentes, se eles têm dúvidas sobre as informações fornecidas pelos clientes.  

Segue o Quadro 4, com os detalhes da mensuração desse construto: 

 

Variável Latente
Satisfacao

Objetivos Estratégicos

Aprendizagem
Lucratividade

Desempenho 
da Alianca
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QUADRO 4: MENSURAÇÃO  DA CONFIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

3.2.4 O MODELO DE MENSURAÇÃO 

 

 

 Em suma, segue a Figura 3, que apresenta o modelo estrutural e de mensuração do 

trabalho: 

 

FIGURA 3: MODELO ESTRUTURAL E DE MENSURAÇÃO 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Variável Latente
Manipulacao de Fatos

Promessas nao cumpridas

Fornecimento de informacoes pelo parceiroConfianca

Incerteza sobre informacao recebida
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H1 - A capacidade relacional influencia positivamente o desempenho da Aliança; 

H2 - A confiança influencia positivamente a capacidade relacional; 

H3 - A confiança influencia positivamente o desempenho da Aliança; 

H4 - Capacidade Relacional modera a relação entre Confiança e Desempenho da Aliança; 

H5- A capacidade relacional media a relação de confiança e desempenho da Aliança; 

H6- A confiança modera a relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança; 

H7- A confiança media a relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança. 
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4 MÉTODOS 

 

 

Nesta seção, apresentam-se as estratégias de coleta de dados, as estratégias de análise 

dos dados coletados e as estatísticas utilizadas para estimação e validação do modelo de 

mensuração. 

 

 

4.1 ESTRATÉGIAS DE COLETA DE DADOS E TIPOS DE DADOS 

 

 

Para Hair Jr. et al (2005), os dados podem ser coletados de várias maneiras, em 

diferentes cenários e de diferentes fontes. Os métodos de coleta incluem entrevistas, 

questionários, observação e outras técnicas. Os dados podem ser primários (indivíduos, 

grupos, painéis) ou secundários (arquivos de empresas, publicações governamentais, web 

sites).  

Neste estudo, em cada organização escolhida para ser estudada, foi identificado o 

gerente ou supervisor responsável pela área de importação ou exportação, o qual foi o contato 

inicial na organização.  

O primeiro contato (1) foi estabelecido via email, notificando-se a empresa de que 

foi selecionada para a pesquisa. Nesse email, foram explanadas as linhas gerais do tema da 

pesquisa e a natureza dos recursos que seriam solicitados. Nesse caso, esses se referiam à 

disponibilidade de pelo menos um gestor de nível um, dois ou três para resposta do 

questionário enviado no próprio e-mail. Nesse email, foi também assegurada a 

confidencialidade dos dados levantados. 

O segundo contato (2) foi feito de três formas: via e-mail, telefone e pessoalmente. 

Os questionários foram respondidos pelas três formas, dependendo da disponibilidade dos 

profissionais. Todos os respondentes, independentemente da forma de resposta, receberam a 

carta de confidencialidade. Foram utilizados como instrumento de coleta de dados os 

questionários, os quais levantaram dados sobre capacidade relacional, desempenho das 

alianças e confiança dos agentes de carga/ NVOCC nos clientes.  
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A técnica de administração de questionários autoadministrados apresentou a 

vantagem de viabilizar a coleta de dados de forma mais rápida e conveniente, de um 

considerável número de respondentes. A pesquisa foi realizada utilizando três níveis de 

análise de dados: capacidade relacional, desempenho das alianças e confiança. 

 

 

4.1.2 QUESTIONÁRIOS 

 

 

A matriz de amarração entre construtos, variáveis, indicadores e questionário 

encontra-se no Apêndice 1. O questionário enviado pela pesquisadora para os gestores das 

empresas selecionadas para participação nesta pesquisa encontra-se no Apêndice 2. Seu 

objetivo específico foi levantar dados sobre a influência da capacidade relacional no 

desempenho da aliança e determinar quanta confiança haveria na relação entre a capacidade 

relacional e o desempenho da aliança. 

 O questionário foi dividido em quatro blocos: caracterização do respondente, 

caracterização de capacidade relacional nas negociações, caracterização do desempenho da 

aliança e caracterização do impacto da confiança. O primeiro módulo visou a levantar dados 

gerais sobre o respondente. Os segundo e terceiro caracterizaram a capacidade relacional e o 

desempenho nas alianças de agentes com clientes. E o quarto, a influência da confiança nessas 

relações. 

 

 
4.1.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

  

 

Conforme Sekaran (2000), a qualidade do desenho de pesquisas sociais está 

relacionada à validade e confiabilidade do instrumento de coleta de dados, e se referem à 

relação crucial entre um conceito e seus indicadores. O objetivo da pesquisa é que a escala 

seja teoricamente válida e confiável e que inclua o mais alto nível de mensuração. A pesquisa 

bem sucedida será aquela na qual as definições dos conceitos são claramente delineadas para 

evitar ambiguidade na mensuração.  
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Destacam-se a seguir as estratégias adotadas nesta pesquisa, buscando garantir maior 

validade e confiabilidade. O primeiro componente é a validade de conteúdo, que se refere à 

extensão pela qual a mensuração empírica reflete um domínio específico de conteúdo. Para 

garantir maior validade de conteúdo neste estudo, apresenta-se no Apêndice 1 a matriz de 

amarração, que demonstra quais variáveis e indicadores estão sendo usados para a 

mensuração de cada construto, e as questões utilizadas na coleta dos dados. Adicionalmente, 

foram utilizadas escalas já desenvolvidas em trabalhos anteriores. 

Cabe comentar que o questionário proposto (Apêndice 2) foi submetido a um pré-

teste por especialistas do setor, profissionais da área, visando a validar sua adequação quanto 

ao conteúdo das questões e sua viabilidade como instrumento de coleta de dados. Alguns itens 

foram retirados e reformulados para melhor alinhamento aos objetivos das questões.  

O segundo componente se refere à consistência interna, que se relaciona à ausência 

de erro na mensuração. Foram utilizadas escalas com no mínimo três itens para mensuração 

de cada conceito, e foi testada a coerência das respostas pelo cálculo do coeficiente Alpha de 

Cronbach. O terceiro é a validade discriminante, que se refere à extensão pela qual um 

conceito difere de outros conceitos. O quarto se refere à validade convergente, acerca do grau 

em que diferentes medidas do mesmo conceito são correlacionadas (HAIR JR. ET AL. 2005). 

 

 

4.2 ESTRATÉGIAS PARA ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

O processo de análise dos dados foi dividido em duas etapas: análise descritiva dos 

dados e, posteriormente, análise de modelagem de equações estruturais (MEE) pelo método 

Partial Least Square (PLS), de modo a serem detectadas e estabelecidas as relações existentes 

entre os principais construtos da dissertação.  

Tanto o modelo de mensuração quanto o estrutural foram estimados simultaneamente 

pelo PLS-PM (partial least squares path modeling), método considerado adequado para os 

objetivos desta pesquisa. Esse método foi assim considerado por ser indicado em situações 

mais exploratórias do que confirmatórias, e por ser capaz de lidar com amostras pequenas 

(menos de 50 casos), sem a exigência de normalidade das variáveis (ZWICKER; SOUZA; 

BIDO, 2008). 
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Para testar com maior clareza a evolução das relações propostas no estudo, a MEE 

foi processada com o auxílio do software SmartPLS. Os parâmetros para as cargas fatoriais do 

modelo de mensuração e dos coeficientes estruturais foram determinados por meio do 

software G*POWER 3.0. 

O uso do PLS requer que se teste a confiabilidade e a validade do modelo de 

mensuração. A confiabilidade dos construtos foi determinada pela confiabilidade de cada 

item, pela confiabilidade composta e pela AVE (Average Variance Extracted). As AVEs 

devem ser maiores do que 0,5, conforme Chin (1998). Os valores de Alpha de Crombach 

devem estar acima de 0,6. Segundo Hair Jr. et al (2005), o limite inferior para o alfa de 

Cronbach aceito é 0,70, apesar de se poder diminuir para 0,60 em pesquisa exploratória.  

O uso do PLS requer que se teste a confiabilidade e a validade do modelo de 

mensuração. Os testes utilizados para testar a validade (convergente e discriminante), a 

confiabilidade e sua consistência foram: valores de Variância Média Extraída (AVE) igual ou 

superior a 0,5, e Confiabilidade composta (Composite Reliability), igual ou superior a 0,7. 

Para calcular o valor de AVE (utilizada quando as cargas fatoriais são padronizadas) e da 

confiabilidade composta para os construtos de segunda ordem, foram utilizadas as seguintes 

fórmulas: 

 

EQUAÇÃO 1: CÁLCULO DOS VALORES DE AVE E CONFIABILID ADE COMPOSTA PARA 

VARIÁVEIS DE SEGUNDA ORDEM 

 
Obs.: λ = cargas fatoriais entre as variáveis; Var. (ε) variância do erro; Conf. = Confiabilidade Composta. 
Fonte: Chin (1998); Fornell; Larcker (1981). 
 

A validade convergente foi determinada pelo teste de cargas cruzadas proposto por 

Chin (1998). Para o teste da validade discriminante, foi utilizado o critério de que R² < AVE 

ou R < Raiz quadrada de AVE (FORNELL; LARCKER, 1998). 



60 
 

Com vistas a testar as hipóteses deste estudo, foi utilizada a técnica de equações 

estruturais, através do software SmartPLS, versão 2.0. Foi utilizado o método de bootstrap, 

com N = 500 e critério de significância estabelecido em 1%. 

Essa técnica foi operacionalizada por meio do teste t, o qual, segundo Hair et. al. 

(2005), tem como regra a obrigatoriedade de o resultado ser igual ou superior a 1,96 (HAIR 

JR. ET AL, 2005). Quanto maior o valor de t, menor o risco de rejeitar a H0 (coeficientes 

igual a zero) e, portanto, com H0 rejeitada, a correlação é significante.  

Henseler, Ringle e Sinkovics (2009) conduziram uma revisão literária com o intuito 

de determinar o status do PLS modeling path em pesquisa de marketing internacional. Em 

suas análises, relataram que a principal motivação dos pesquisadores em utilizar o PLS é a 

exploração e predição, pois o PLS path modeling é recomendado em um estágio inicial de 

desenvolvimento teórico, a fim de testar e validar modelos exploratórios. 

No PLS, o tamanho da amostra pode ser bem pequeno. Dessa forma, quando o 

número de amostras é consideravelmente pequeno, opta-se por esse modelo. No entanto, os 

referidos autores argumentaram que a escolha de um tamanho de amostra apropriado depende 

de mais do que magnitude da relação ou do nível de poder desejado. Um pesquisador deve 

considerar as características de distribuição dos dados, potenciais dados faltantes, 

propriedades psicrométricas das variáveis examinadas e a magnitude da relação antes de 

decidir sobre o tamanho apropriado. 

A variável moderadora tem efeito sob a variável dependente e independente, 

podendo modificar a relação original entre as duas variáveis (SEKARAN, 2000). Ela é uma 

função da variável independente e ajuda a conceituar e explicar a influência da variável 

independente sobre a dependente. Quando não há efeito da variável moderadora, a relação 

original se mantém.  

Para teste do efeito de moderação, foram gerados três modelos. O primeiro 

relacionando confiança e desempenho, o segundo, confiança e capacidade relacional, e o 

terceiro, capacidade relacional e desempenho. Esses modelos foram comparados ao modelo 

com os três construtos. 
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5  RESULTADOS 

 

 

Essa seção se inicia com a caracterização da amostra das empresas estudadas. Na 

sequência, é apresentado o modelo de mensuração dos construtos e os testes de suas 

validades. A seguir, são analisadas as relações estruturais entre os construtos, testando-se as 

hipóteses deste trabalho. 

 

 

5.1 PERFIL DAS EMPRESAS 

 

 

Foram definidas como unidades de análise as empresas de agentes de carga 

internacionais. O setor escolhido é atividades relacionadas à organização do transporte de 

carga, considerando-se a crescente relação entre agentes de carga e clientes. 

A população alvo desta pesquisa englobou agentes de carga, localizados no estado de 

São Paulo, com experiência em alianças estratégicas. A restrição ao Estado de SP se deve à 

viabilidade para desenvolvimento das entrevistas. 

Como não existem dados disponíveis sobre o setor, optou-se por uma amostra por 

conveniência. Ao considerar que se buscou abranger o maior número empresas, de forma a 

identificar os agentes de carga com experiência em alianças estratégicas, a opção foi contatar 

todas as empresas do setor associadas ao Guia Marítimo (2013), uma revista guia reconhecida 

como a mais valiosa e completa fonte do setor de logística para o comércio exterior. Segundo 

três profissionais especialistas no ramo entrevistados exploratoriamente, essa é uma fonte 

confiável, pois fornece dados imparciais e precisos do setor.  

Segue no Quadro 5 a descrição da população da pesquisa: 

 
QUADRO 5: POPULAÇÃO ALVO DA PESQUISA 

População alvo Descrição 

Elemento 
Gestores de agentes de carga/ NVOCC de nível hierárquico 1, 2 

e 3, que tenham sido envolvidos em alianças. 

Alcance Estado de São Paulo 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O IBGE é um órgão gestor da CNAE, responsável pela documentação da 

classificação, do desenvolvimento dos instrumentos de apoio, da disseminação e do 

atendimento aos usuários sobre a aplicação da classificação. É seu objetivo, também, a 

manutenção da classificação e a condução dos processos de revisão.  

No sistema estatístico, a CNAE é usada na produção e disseminação de informações 

por tipo de atividade econômica nas estatísticas econômicas e socioeconômicas. Com a série 

das Contas Nacionais, ano-base 2000, completa-se o ciclo de implementação da CNAE nas 

estatísticas oficias. A CNAE 2.0 é uma classificação estruturada de forma hierarquizada em 

cinco níveis, com 21 seções, 87 divisões, 285 grupos, 673 classes e 1301 subclasses.  

O modelo de codificação adotado da CNAE é misto, sendo formado por um código 

alfabético (uma letra) para indicar o primeiro nível de grupamento da classificação, a Seção, e 

de códigos numéricos para os demais níveis de agregação, Divisão, Grupo, Classe e 

Subclasse. Para este estudo, a denominação da seção foi H (Transporte, armazenagem e 

correio), Divisão 50, Grupo 52.5, Classe 52.50-8, denominação Atividades relacionadas à 

organização do transporte de carga. Essa classe compreende: 

a) A organização ou coordenação de operações de transportes terrestres, marítimos e 

aéreos, em nome do consignatário; 

b) Os serviços de comissária de despachos; 

c) As atividades dos despachantes aduaneiros; 

d) O agrupamento e o acondicionamento de cargas; 

e) A contratação de espaço para embarques em aeronaves e navios; 

f) A contratação de fretes; 

g) O agenciamento de carga rodoviário, ferroviário e aéreo, exceto marítimo; 

h) A tramitação das formalidades de aduana, fiscais, bancárias, consulares; 

i) A organização logística do transporte de carga – Operador de Transporte Multimodal- 

OTM; 

j) A organização logística do transporte de carga. 

O estudo foca em conjunto de empresas cuja atividade é a consolidação de 

embarques de vários clientes e a utilização de um transportador (armador) para movimentação 

da mercadoria até o destino final. Nessa definição, estão incluídos desde agentes de cargas 

que não podem emitir o próprio Bill of Lading (conhecimento de transporte marítimo - BL) 

até os Non Vessel Common Carriers (NVOCCs), agentes que podem fazer a emissão desse 

documento em seu próprio nome. O BL é um contrato de transporte, no qual aparecem todos 
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os dados do embarque e a assinatura do transportador e, do outro lado, há infindáveis 

cláusulas, definindo obrigações e direitos de "cada parte" (ADUANEIRAS, 2013). 

A NVOCC é uma transportadora não proprietária de navio, que possui registro do 

Departamento de Marinha Mercante. Um NVOCC opera contêineres com vários 

embarcadores e até mesmo com outros agentes NVOCC. Essa atividade surgiu com a 

expansão dos navios porta-contêineres, que criaram para os pequenos embarcadores o 

problema de ter que pagar por um contêiner inteiro, mesmo quando apenas pequena parte era 

ocupada, ou se sujeitar a aguardar novas cargas, para que compensasse ao armador 

(proprietário de navio) arcar com os custos dessa operação e compartilhá-lo com dois ou mais 

embarcadores.  

Um embarque em contêiner exige trabalho de ovação, e por se tratar de uma unidade 

de carga grande, exige também manuseio especializado e com equipamentos apropriados, 

portanto, cabe ao agente NVOCC unitizar e desunitizar as mercadorias no contêiner. Essas 

geralmente são unitizadas no recinto do exportador, e quando necessário, desovadas 

diretamente no importador.  

O agente NVOCC tem por finalidade consolidar pequenos volumes de mercadorias 

em um contêiner, desempenhando importante papel no transporte de mercadorias, 

acompanhando a carga desde o armazém do fornecedor até o porto de destino. Ademais, 

realiza todo o processo de desconsolidação marítima perante os órgãos da Receita Federal e o 

Departamento de Marinha Mercante (ABI Internacional). 

Um agente de cargas é uma empresa especializada na organização de armazenamento 

e transporte de mercadorias em nome dos carregadores. Geralmente, oferece uma gama 

completa de serviços, incluindo rastreamento de transporte terrestre, transporte e preparação 

de documentos de exportação, armazenagem, reserva de espaço de carga, negociação de 

fretes, consolidação de carga, seguro de carga e de enchimento de sinistros de seguros. 

A Figura 4 mostra um fluxo simplificado do papel do agente de cargas. Em uma 

ponta da cadeia estão os armadores, que são os donos dos navios, e na outra ponta estão os 

cliente, com a necessidade de embarcar seus produtos. O agente de cargas é a ponte entre 

essas duas empresas. Sua principal atividade é coordenar os embarques e assegurar que a 

logística internacional ocorra de forma efetiva. 

Para um agente de cargas de pequeno porte, que não tenha estratégica ou capacitação 

para alianças estratégicas, o fluxo descrito acima, caracteriza-se tão e somente, como uma 
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prestação de serviço. No entanto, para agentes de carga com alianças estratégicas, há um 

grande diferencial, pois existe um contrato, com investimento em estrutura e/ou pessoas. 

Um exemplo de investimento em estrutura são os armazéns, também chamados de 

centro de consolidação, que são construídos pelo agente de cargas especialmente para um 

cliente.  Já o investimento em pessoas, pode ser exemplificado com a contratação de pessoas 

para cuidar de contas exclusivas. Muitos funcionários dos agentes de carga trabalham dentro 

da estrutura do cliente, para haver atendimento e disponibilidade em tempo integral.  

No que tange as formas de organização, as alianças dos agentes de carga com seus 

clientes são classificadas no modo híbrido e com contrato relacional.  

O modo híbrido pode ser descrito como diferentes formas de contrato de longa 

duração, comércio recíproco, regulamentação e franquias. As duas maneiras de se monitor as 

híbridas são os contratos e a coordenação por unidades organizacionais formais. Conforme 

Menard (2006), a existência de contrato relacional também é uma regularidade partilhada 

pelas alianças contratuais, as quais têm um contrato que liga atividades e recursos entre 

parceiros que, simultaneamente, operam transações não relacionadas com aquelas envolvidas 

em suas atividades coordenadas.  

Quando as empresas importadoras/ exportadoras, clientes dos agentes, embarcam 

grande volume de carga, o contrato formal é necessário para que os agentes de carga possam 

estimar seus volumes e, consequentemente, negociar valores e espaços nos navios com os 

armadores (donos do navio). Entretanto, muitas decisões tomadas e atividades executadas são 

baseadas no relacionamento entre cliente e agente de carga, com base no histórico relacional 

entre essas empresas. 

Para administrar as incertezas, são utilizados diferentes mecanismos de controle e 

coordenação, como acompanhamento dos índices de desempenho (KPI- Key Performance 

Indicator).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FIGURA 4: FLUX

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No Gráfico 1, a seguir, são apresentados dados do IBGE (2010) com as taxas das 

empresas de alto crescimento segundo seção da CNAE 2.0, refletindo um total de empresas 

com 10 ou mais pessoas ocupadas. 

Em 2010, a taxa média foi de 7,9%, diferenciando

econômica. As maiores taxas foram observadas em construção (14,0%), atividades 

administrativas e serviços complementares (11,8%), atividades financeiras, de seguro

serviços relacionados (11,4%) e transporte, armazenagem e correio (10,1%). Por outro lado, 

as atividades de alojamento e alimentação, artes, cultura e recreação e comércio, reparação de 

veículos automotores e motocicletas apresentaram as menores taxas,

respectivamente. A maior taxa apresentada foi 3,3 vezes superior à menor taxa:

 

 

 

 

 

 

 

: FLUX O SIMPLIFICADO DO PA PEL DO AGENTE DE CAR

No Gráfico 1, a seguir, são apresentados dados do IBGE (2010) com as taxas das 

empresas de alto crescimento segundo seção da CNAE 2.0, refletindo um total de empresas 

pessoas ocupadas.  

Em 2010, a taxa média foi de 7,9%, diferenciando-se conforme a atividade 

econômica. As maiores taxas foram observadas em construção (14,0%), atividades 

administrativas e serviços complementares (11,8%), atividades financeiras, de seguro

serviços relacionados (11,4%) e transporte, armazenagem e correio (10,1%). Por outro lado, 

as atividades de alojamento e alimentação, artes, cultura e recreação e comércio, reparação de 

veículos automotores e motocicletas apresentaram as menores taxas,

respectivamente. A maior taxa apresentada foi 3,3 vezes superior à menor taxa:
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No Gráfico 1, a seguir, são apresentados dados do IBGE (2010) com as taxas das 

empresas de alto crescimento segundo seção da CNAE 2.0, refletindo um total de empresas 

se conforme a atividade 

econômica. As maiores taxas foram observadas em construção (14,0%), atividades 

administrativas e serviços complementares (11,8%), atividades financeiras, de seguros e 

serviços relacionados (11,4%) e transporte, armazenagem e correio (10,1%). Por outro lado, 

as atividades de alojamento e alimentação, artes, cultura e recreação e comércio, reparação de 

veículos automotores e motocicletas apresentaram as menores taxas, 4,2%, 5,7% e 6,2%, 

respectivamente. A maior taxa apresentada foi 3,3 vezes superior à menor taxa: 
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GRÁFICO 1: TAXA DE EMPRESAS DE ALTO CRESCIMENTO SEG UNDO SEÇÃO DA CNAE- 

BRASIL (2010) 

 
Fonte: Digital da IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2007-2010. 

 

Para Coyle, Bardi e Langley (2003), a globalização resultou em mudanças na 

natureza e no âmbito dos agentes de cargas com a harmonização do manuseio de unidades, do 

peso do transporte de embarcações e dos procedimentos. O advento da conteinerização na 

década de 1960 viu os clientes se tornarem muito exigentes, aumentando a necessidade de 

serviços porta a porta. 

Na Figura 5, segue a complexidade do agente de carga e serviços de operadoras 

nacionais para internacionais.  Um especialista da indústria produz o produto, embala e envia 

ao agente de cargas via transportadora doméstica, que emite documentos específicos de 

embarque internacional e envia ao armador e ao despachante. Esse último inicia o processo de 

liberação na Alfândega do país de origem. Após essa liberação, o produto é embarcado para o 

destino. O importador nacionaliza o produto e o utiliza em seu processo produtivo. A remessa 

do pagamento da importação é feita pelo banco do importador e do exportador: 



 

FIGURA 5: MAPA DO PROCESSO D

 

Fonte: Adaptado do livro Management of Business Logistics, 7th Edition by J. Coyle (2003)

 

Conforme Fleury (2011), antes de se tornar alvo de projetos de sustentabilidade, a 

logística já era encarada pelas empresas como vantagem competitiva estratégica. A 

globalização das cadeias de suprimento, o aumento na diversidade de produtos ofertados e o 

crescimento no nível de exigência do consumidor obrigam as companhias a suprirem suas 

necessidades logísticas com agilidade, consistência e flexibilidade, ao menor custo possível.

No Brasil, o desenvolvimento da logística se deu quase que paralelamente ao 

crescimento econômico registrado nos anos 2000. Esse cenário vem se consolidando nos 

últimos anos, por meio de manutenção de uma política macroeconômica consistente, com 

metas de inflação, câmbio flutuante, acúmulo de reservas internacionais, responsabilidade 

fiscal e solidez no sistema financeiro. 

O bom ambiente institucional, a riqueza de insumos,

desenvolvido e o grande mercado consumidor têm atraído investimentos para o Brasil, 

permitindo, desde 2004, um crescimento anual acima dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB), 

série interrompida apenas em 2009, devido à crise financeira 

brasileiro voltou a registrar valor recorde, R$3,7 trilhões, colocando o Brasil entre as sete 

maiores economias do globo (IBGE, 2011).

Parte desse crescimento da economia brasileira se deve ao aumento sucessivo nos 

níveis de exportação e importação nesse período. Em 2010, o País atingiu pico de US$201,9 

: MAPA DO PROCESSO DE COMPRA E EMBARQUE INTERNACIONAL

 
Fonte: Adaptado do livro Management of Business Logistics, 7th Edition by J. Coyle (2003)

Conforme Fleury (2011), antes de se tornar alvo de projetos de sustentabilidade, a 

era encarada pelas empresas como vantagem competitiva estratégica. A 

globalização das cadeias de suprimento, o aumento na diversidade de produtos ofertados e o 

crescimento no nível de exigência do consumidor obrigam as companhias a suprirem suas 

es logísticas com agilidade, consistência e flexibilidade, ao menor custo possível.

No Brasil, o desenvolvimento da logística se deu quase que paralelamente ao 

crescimento econômico registrado nos anos 2000. Esse cenário vem se consolidando nos 

s, por meio de manutenção de uma política macroeconômica consistente, com 

metas de inflação, câmbio flutuante, acúmulo de reservas internacionais, responsabilidade 

fiscal e solidez no sistema financeiro.  

O bom ambiente institucional, a riqueza de insumos, 

desenvolvido e o grande mercado consumidor têm atraído investimentos para o Brasil, 

permitindo, desde 2004, um crescimento anual acima dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB), 

série interrompida apenas em 2009, devido à crise financeira internacional. Em 2010, o PIB 

brasileiro voltou a registrar valor recorde, R$3,7 trilhões, colocando o Brasil entre as sete 

maiores economias do globo (IBGE, 2011). 

Parte desse crescimento da economia brasileira se deve ao aumento sucessivo nos 

xportação e importação nesse período. Em 2010, o País atingiu pico de US$201,9 
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Fonte: Adaptado do livro Management of Business Logistics, 7th Edition by J. Coyle (2003) 

Conforme Fleury (2011), antes de se tornar alvo de projetos de sustentabilidade, a 

era encarada pelas empresas como vantagem competitiva estratégica. A 

globalização das cadeias de suprimento, o aumento na diversidade de produtos ofertados e o 

crescimento no nível de exigência do consumidor obrigam as companhias a suprirem suas 

es logísticas com agilidade, consistência e flexibilidade, ao menor custo possível. 

No Brasil, o desenvolvimento da logística se deu quase que paralelamente ao 

crescimento econômico registrado nos anos 2000. Esse cenário vem se consolidando nos 

s, por meio de manutenção de uma política macroeconômica consistente, com 

metas de inflação, câmbio flutuante, acúmulo de reservas internacionais, responsabilidade 

 o parque industrial 

desenvolvido e o grande mercado consumidor têm atraído investimentos para o Brasil, 

permitindo, desde 2004, um crescimento anual acima dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB), 

internacional. Em 2010, o PIB 

brasileiro voltou a registrar valor recorde, R$3,7 trilhões, colocando o Brasil entre as sete 

Parte desse crescimento da economia brasileira se deve ao aumento sucessivo nos 

xportação e importação nesse período. Em 2010, o País atingiu pico de US$201,9 
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bilhões em exportações e US$181,6 bilhões em importações, com saldo comercial de 

US$25,3 bilhões (FLEURY, 2011).  

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em 2012, 

mostraram que o comércio exterior brasileiro registrou corrente de comércio de US$ 465,7 

bilhões, com retração de 3,4% sobre 2011, quando atingiu US$ 482,3 bilhões. As exportações 

encerraram o ano com valor de US$ 242,6 bilhões, e as importações, com US$ 223,1 bilhões.  

Em relação a 2011, as exportações apresentaram retração de 5,3%, e as importações, 

de 1,4%. A diminuição da receita de exportação se deve à queda de 4,9% do índice de preços, 

devido ao recuo das cotações de commodities, principalmente de minério de ferro, em razão 

do menor dinamismo das economias avançadas. Em volume, as exportações brasileiras 

mantiveram-se praticamente no mesmo patamar de 2011, com redução de somente 0,3%.  

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas, caracterizando a população 

estudada, e a análise fatorial por meio de um modelo de equações estruturais resolvido pelo 

Partial Least Squares (PLS). 

No contexto de pesquisa, o universo considerado englobou empresas que 

desenvolvem atividades de importação e exportação, conhecidas como agentes de carga. A 

população estudada abarcou empresas (agentes de cargas) localizadas no Estado de São Paulo. 

Os níveis de análise foram os construtos Confiança, Capacidade Relacional e Desempenho 

nas alianças.  

A lista de agentes de cargas do estado de São Paulo da revista Guia Marítimo 

apresentou 181 empresas. Foram entrevistadas 44 empresas, contemplando 51 alianças a 

serem estudadas. O perfil das empresas com alianças são agentes de carga com operações e 

escritórios globais e com Receita Anual Bruta acima de USD 500,000.00.  

Aproximadamente 60% dos agentes de carga entrevistados estão entre os 25 maiores 

agentes de carga do mundo, segundo o ranking de 2012 da Consultoria Asmstrong 

Assossiates, Inc. Além das 44 empresas entrevistas, nove empresas responderam que não 
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tinham alianças com seus clientes e a principal razão era pela estrutura não compatível as 

necessidades dos clientes. 

As empresas globais têm maior facilidade em estabelecer alianças estratégicas, pois o 

escopo de operações e estrutura é muito robusto. Além disso, elas têm grandes soluções em 

tecnologia logística, facilitando a sinergia com seus clientes e fornecedores.  Como elas visam 

à alta produtividade interna e rigorosa gestão de custos, essas iniciativas compensam os custos 

investidos nas parcerias. 

 As pesquisadas 51 alianças a partir de questionário respondido via e-mail, telefone e 

pessoalmente. Em relação aos gestores respondentes, 20% são supervisores, 73% gerentes e 

8% diretores. Dos gestores, 85% têm mais de 10 anos de experiência, 8% de 5 a 10 anos e 

somente 4% menos de 5 anos de experiência em comércio exterior.  

Sobre a quantidade de anos na empresa atual, 2% dos gestores informaram que têm 

menos de 5 anos, 6% de 5 a 10 anos e 92% mais de 10 anos. Sobre a quantidade de 

funcionários no Brasil, 16% das empresas têm menos de 100, 8% de 101 a 300 e 76% mais de 

300. Seguem na Tabela 1 os detalhes dos dados informados: 

 

TABELA 1: CARACTERIZAÇÃO DOS GESTORES E EMPRESAS RE SPONDENTES. 

 
Fonte: Elaboração pelo autor a partir dos dados da pesquisa.  

 

 

 

Quantidade Porcentagem (%)
Nivel Hierarquico Supervisor 10 20%

Gerente 37 73%
Diretor 4 8%

Tempo de experiencia em comercio exterior Menos de 5 anos 2 4%
De 5 - 10 anos 4 8%
Mais de 10 anos 45 88%

Número de funcionarios Menos de 100 8 16%
De 101- 300 4 8%
Mais de 300 39 76%

Tempo na empresa atual Menos de 5 anos 1 2%
De 5-10 anos 3 6%
Mais de 10 anos 47 92%
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5.3 ANÁLISE DAS RELAÇÕES 

 

 

Este trabalho está embasado nas possíveis relações existentes entre três construtos, 

como já descrito, que formam o modelo estrutural utilizado para testes das hipóteses de 

estudo. O construto Confiança, que representa a confiança presente nas alianças, foi modelado 

como reflexivo e contém cinco indicadores. Ambos os construtos Desempenho e Capacidade 

Relacional foram modelados de forma reflexiva. O construto Desempenho contém quatro 

indicadores, e o construto Capacidade Relacional, cinco indicadores de primeira ordem e 14 

de segunda ordem. 

Para demonstrar a clareza e a evolução dos relacionamentos propostos, a modelagem 

dos dados em Equações Estruturais foi processada pelo método Partial Least Square – MEE-

PLS. O tamanho da amostra requerido no processamento da MEE-PLS é de cinco 

respondentes por assertiva ou de cinco a 10 vezes o número de relacionamentos apresentados 

pelo construto com maior número de relacionamentos de influência (CHIN, 1998). Neste 

estudo, a Desempenho da Aliança apresentou um relacionamento, então, o tamanho mínimo 

necessário na amostra seria de 10 alianças. Como o tamanho da amostra é de 51 alianças, é 

adequada para efetuar as análises propostas. 

As cargas fatoriais e os coeficientes estruturais foram determinados pelo software 

G*Power 3.0, através do teste Sensitivity, considerando o tamanho da amostra de 51 alianças, 

a significância estatística de 5%, o poder estatístico de 0.80 e number of predictors 1. O 

tamanho do efeito resultante das cargas fatoriais foi λ= 0,3329 e β= 0,1601 para os 

coeficientes estruturais. As cargas também foram avaliadas por meio do teste “t” geradas no 

Bootstrapping de 500 repetições. 

Os parâmetros para aceitação de validade convergente do modelo foram analisados 

através dos valores apresentados pela Average Variance Extracted (AVE) >0,5 e a 

Confiabilidade Composta >0,7. Para avaliar a validade discriminante do modelo, foram 

utilizados os valores das correlações entre as variáveis latentes e os valores da raiz quadrada 

de AVE, que deve ser superiores às correlações entre os demais construtos.  
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5.3.1 ANÁLISE DOS CONSTRUTOS CAPACIDADE RELACIONAL E DESEMPENHO DAS ALIANÇAS  

 

 

Em um primeiro momento, foi analisada a confiabilidade dos construtos Capacidade 

Relacional e Desempenho das Alianças. O modelo rodado pelo teste Algorithm do SmartPLS 

mostrou valores de λ acima do estabelecido pelo G*Power (λ= 0,3329), conforme Figura 6, 

logo adiante.  

Para verificar a existência de validade convergente dos construtos, são apresentados 

os valores da AVE e da Confiabilidade Composta, superiores a 0,5 e 0,7, respectivamente 

(Tabela 2, a seguir). Os dados mostram que os construtos apresentam validade convergente e 

consistência interna para essa relação, uma vez que as medidas de AVE e Confiabilidade 

Composta ficaram acima dos patamares indicados por Hair Jr. et al. (2005).  

A validade discriminante foi verificada pelo critério sugerido por Chin (1998, p. 

321), comparando a correlação entre as VLs com a AVE de cada uma delas.  

Supõe-se que, no caso de validade discriminante, os próprios indicadores da VL 

precisam ter maior poder de explicação para aquela VL do que qualquer outra VL no modelo. 

Assim, espera-se que a correlação entre uma VL e as demais seja sempre menor do que sua 

AVE, que representa a relação entre uma VL e seus indicadores (na verdade, a raiz quadrada 

da AVE, para tornar a grandeza comparável às correlações) (ZWICKER, SOUZA, BIDO, 

2008). 

Em resumo, para a validade discriminante R² < AVE ou R < Raiz quadrada de AVE, 

todos os itens o R² (R Square) foram menores do que a AVE, conforme Tabelas 2 e 3, a 

seguir. Esses resultados, aliados às cargas fatoriais obtidas do processamento da MEE-PLS, 

indicam que a relação entre os construtos é confiável e consistente em sua mensuração: 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

TABELA 2: MEDIDAS DE AJUSTE PARA A RELAÇÃO ENTRE OS  CONSTRUTOS CAPACIDADE 

RELACIONAL E DESEMPENHO DAS ALIANÇAS 

                                     AVE Raiz AVE Confiabilidade Composta 

Coordenação Interorganizacional 0.765 0.875 0.867 

Coord. Portfólio da aliança 0.585 0.765 0.726 

Aprendizagem 0.598 0.773 0.817 

Proatividade da aliança 0.564 0.751 0.707 

Transformação da aliança 0.698 0.835 0.874 

Capacidade Relacional 0.564 0.751 0.861 

Desempenho da aliança 0.675 0.822 0.892 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

FIGURA 6: RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE RELACIONAL E DES EMPENHO DAS ALIANÇAS 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

O teste estatístico mostrou que todos os valores “t”, estão acima do mínimo 

estabelecido de 1,96, conforme a Figura 7 a seguir: 
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FIGURA 7: ESTATÍSTICA “T” PARA A RELAÇÃO ENTRE CAPA CIDADE RELACIONAL E 
DESEMPENHO DAS ALIANÇAS 

 
Bootstrapping (n=51; 500 reamostragens) 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

 

TABELA 3: CORRELAÇÕES E RAÍZES DE AVE PARA OS CONST RUTOS CAPACIDADE 

RELACIONAL E DESEMPENHO DAS ALIANÇAS 

  
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

 

 

                                

Aprendizagem 
interorganizacional

Cap. 
Relacional

Coord. 
portfólio da 

aliança

Coordenação 
interorganizacional

Desempenho 
das aliancas

Proatividade 
da aliança

Transformação 
da aliança

Aprendizagem interorganizacional 0.773                        -            -             -                         -               -              -                     
                 Cap. Relacional 0.620                        0.751        -             -                         -               -              -                     
     Coord. portfólio da aliança 0.374                        0.487        0.765         -                         -               -              -                     
 Coordenação interorganizacional 0.379                        0.939        0.346         0.875                      -               -              -                     
         Desempenho das aliancas 0.364                        0.562        0.515         0.534                      0.822            -              -                     
         Proatividade da aliança 0.446                        0.808        0.275         0.832                      0.454            0.751          -                     
        Transformação da aliança 0.269                        0.818        0.211         0.804                      0.340            0.466          0.835                  
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5.3.2 ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS CONSTRUTOS CAPACIDADE RELACIONAL E DESEMPENHO 

DAS ALIANÇAS 

 

 

O objetivo do modelo foi testar se a Capacidade Relacional influencia o Desempenho 

da Aliança. Com base no exposto, o modelo demonstra a relação positiva (β= 0,562), 

apresentando uma carga estrutural acima do mínimo (β= 0,160) obtido pelo software 

G*Power. Isso mostra que a Capacidade Relacional influencia no desempenho das alianças de 

forma positiva. O modelo mostra que a variabilidade no Desempenho das Alianças é 

explicada em 31,6 % pelo construto Capacidade Relacional (Figura 6, já apresentada). 

Também se mostrou estatisticamente significante com o valor de “t” superior a 1,96 

(t=5,46), conforme Figura 7, anteriormente. Portanto, aceita-se a Hipótese I (H1) do estudo.  

 

 

5.3.3 ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE CONFIANÇA, CAPACIDADE RELACIONAL E DESEMPENHO DA 

ALIANÇA . 

  

 

No segundo modelo, foi acrescentado o construto Confiança. O modelo rodado pelo 

teste Algoritmo do SmartPLS, mostrou valores de λ  acima do estabelecido pelo G*Power (λ= 

0,3329)  para o construto Confiança, conforme Figura 8, a seguir. 

Para verificar a existência de validade convergente desse construto, foram 

apresentados os valores da AVE e da Confiabilidade Composta, que devem ser superiores a 

0,5 e 0,7, respectivamente. Os dados mostram que o construto Confiança apresenta validade 

convergente e consistência interna, pois as medidas de AVE e Confiabilidade Composta 

ficaram acima dos patamares indicados por Hair Jr. et al. (2005), conforme Tabela 4, adiante.  

Com vistas a testar se o modelo apresenta validade discriminante, procedeu-se à 

análise com base nas correlações e nas raízes quadradas da AVE. A matriz de correlação para 

estimar o construto confiança é menor do que as raízes de AVE, portanto, o modelo reúne 

validade discriminante (Tabela 4, adiante).   

A relação conjunta entre os construtos apresentou validade discriminante, conforme 

ilustrado na Tabela 5 em que os valores das raízes da AVE são maiores do que os valores das 
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correlações entre as variáveis latentes. O teste estatístico mostrou que todos os valores “t” 

estão acima do mínimo estabelecido de 1,96 conforme Figura 9. 

 

TABELA 4: MEDIDAS DE AJUSTE PARA A RELAÇÃO ENTRE CO NFIANÇA, CAPACIDADE 

RELACIONAL E DESEMPENHO DA ALIANÇA 

  AVE Raiz AVE Confiabilidade Composta 

Coordenação Interorganizacional 0.765 0.875 0.867 

Coord. Portfólio da Aliança 0.585 0.765 0.726 

Aprendizagem 0.598 0.773 0.817 

Proatividade da aliança 0.564 0.751 0.707 

Transformacão da aliança 0.698 0.835 0.874 

Capacidade Relacional 0.564 0.751 0.861 

Desempenho da aliança 0.675 0.822 0.892 

Confiança 0.581 0.762 0.838 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

TABELA 5: CORRELAÇÕES E RAÍZES PARA OS CONSTRUTOS CONFIANÇA, CAPACIDADE 

RELACIONAL E DESEMPENHO DA ALIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 Aprendizagem 
interorganizacional 

 Cap. 
Relacional 

 
Confianca 

 Coord. portfólio 
da aliança 

 Coordenação 
interorganizacional 

 Desempenho 
das aliancas 

 Proatividade 
da aliança 

 Transformação 
da aliança 

Aprendizagem interorganizacional 0.773                      -           -          -                    -                          -                 -                 -                   
                 Cap. Relacional 0.621                      0.751       -          -                    -                          -                 -                 -                   
                       Confianca 0.314                      0.374       0.581      -                    -                          -                 -                 -                   
     Coord. portfólio da aliança 0.376                      0.489       0.166      0.765                -                          -                 -                 -                   

 Coordenação interorganizacional 0.379                      0.939       0.353      0.346                0.875                      -                 -                 -                   
         Desempenho das aliancas 0.363                      0.564       0.387      0.503                0.538                      0.822             -                 -                   
         Proatividade da aliança 0.444                      0.806       0.216      0.276                0.835                      0.452             0.751             -                   
        Transformação da aliança 0.269                      0.818       0.290      0.211                0.804                      0.345             0.467             0.835               
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FIGURA 8: RELAÇÃO ENTRE CONFIANÇA, CAPACIDADE RELAC IONAL E DESEMPENHO DA 
ALIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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FIGURA 9: ESTATÍSTICA “T” PARA A RELAÇÃO ENTRE CONF IANÇA, CAPACIDADE 
RELACIONAL E DESEMPENHO DA ALIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

Na análise das cargas estruturais do modelo em questão, para a relação de Confiança 

e Capacidade Relacional, o valor obtido foi de β = 0,374. Para Capacidade Relacional e 

Desempenho das alianças, foi de β= 0,487, e para a relação entre Confiança e Desempenho, 

foi de 0,204. Todos os valores ficaram acima do estabelecido pelo G*Power (β= 0,160). Os 

valores podem ser observados na Figura 8. 

O modelo também se mostrou estatisticamente significante com valor de “t” superior 

a 1,96, para a relação entre confiança e Capacidade Relacional (t=2,382) e Capacidade 

Relacional e Desempenho da Aliança (t= 3.164). Para a relação entre Confiança e 

Desempenho, o valor de t ficou abaixo do estabelecido (t= 1,145), conforme Figura 9. 

Portanto, aceita-se a Hipótese I (H1) do estudo e confirma-se a Hipótese 2  (H2 - A confiança 

influencia positivamente a capacidade relacional). 
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Observa-se que a intensidade da relação entre Capacidade Relacional e Desempenho 

diminui (o β diminui de 0,562 para 0,487 e o t também diminuiu de 5,460 para 3,164) o que, 

aliado ao fato da relação não significativa entre Confiança e Desempenho, pode indicar a 

mediação dessa última relação pela Capacidade Relacional. 

Ao dar continuidade ao processo de análise da relação entre os três construtos, foi 

criado um terceiro modelo para testar a possível existência de medição da relação de 

confiança e desempenho pela Capacidade Relacional, com a inclusão do construto Confiança. 

 

 

5.3.3.1 Modelo 3- Confiança e Desempenho das alianças  

  

 

O terceiro modelo para testar a moderação trata da relação entre Confiança e 

Desempenho das Alianças. O modelo rodado pelo teste Algoritmo do SmartPLS, mostrou 

valores de λ acima do estabelecido pelo G*Power (λ= 0,3329), conforme Figura 10, a seguir:

  

FIGURA 10: RELAÇÃO ENTRE CONFIANÇA E DESEMPENHO DA ALIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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O teste estatístico mostrou que todos os valores “t”, estão acima do mínimo 

estabelecido de 1,96, conforme Figura 11, adiante: 

 

FIGURA 11: ESTATÍSTICA “T” PARA A RELAÇÃO ENTRE CON FIANÇA E DESEMPENHO DA 
ALIANÇA 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

Esse modelo demonstrou uma relação positiva (β= 0,462), mostrando que a 

confiança influencia positivamente o Desempenho das Alianças. Todas as variáveis podem 

ser observadas na Figura 10.  

Os resultados demonstram que o modelo apresentou ser estatisticamente significante, 

por mostrar um valor “t” superior ao padrão exigido (t=4,061), aceitando-se a hipótese dois 

proposta no estudo.  

Logo, com base nos resultados apresentados, foi detectada uma mediação da relação 

de confiança e desempenho pela Capacidade Relacional, uma vez que a presença do construto 

Capacidade Relacional enfraqueceu a força da relação entre os construtos Confiança e 

Desempenho da Aliança. Dessa forma, confirma-se a H5, e há uma mediação na relação de 

Confiança e Desempenho da Aliança. 



80 
 

Procedeu-se ainda, à análise de moderação no modelo proposto. Essa análise foi 

realizada com o auxílio do software SmartPLS.  Para esse processo, foi utilizado como 

variável moderadora o construto (Moderator Variable) confiança e variável preditora 

(Predictor Variable) Capacidade Relacional, enquanto o efeito de interação para a geração do 

termo (moderação) utilizou os valores originais dos indicadores para a multiplicação 

(Interaction effect term generation). 

Os resultados dessa análise mostraram que o construto Capacidade Relacional não 

apresenta uma relação de moderação na relação entre Confiança e Desempenho das Alianças. 

Tal fato foi observado no momento em que foi incluído o fator de moderação, pois houve uma 

alteração no valor da carga estrutural (de β = 0,487 para β = 0,102) e no poder de explicação 

da variabilidade entre os construtos (de 35,3% para 41,2%) conforme Figura 12, adiante. Com 

relação à estatística “t” de student, que verifica a não existência de significância na relação, o 

fator moderador não apresentou ser estatisticamente significante com valor de “t” = 1,773 

(Figura 13, a seguir).  

Por isso, pode-se dizer que a Capacidade Relacional não exerce uma influência de 

moderação nessa relação. Portanto os resultados dessa análise não suportam a hipótese (H4) 

de moderação sugerida. 
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FIGURA 11: RELAÇÃO DE MODERAÇÃO DO CONSTRUTO CAPACI DADE RELACIONAL NA 
RELAÇÃO DOS CONSTRUTOS CONFIANÇA E DESEMPENHO DA AL IANÇA 

  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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FIGURA 12: ESTATÍSTICA “T” PARA A RELAÇÃO DE MODERA ÇÃO DO CONSTRUTO 
CAPACIDADE RELACIONAL NA RELAÇÃO DOS CONSTRUTOS CON FIANÇA E DESEMPENHO 

DA ALIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 

 

Logo, procedeu-se com a análise da uma possível mediação da relação de 

Capacidade Relacional e Desempenho pelo construto Confiança. 

Conforme Figura 14, pode-se observar a presença da mediação do construto 

confiança na relação entre Cap. Relacional e Desempenho, pois o β diminuiu de 0.562 para 

0.483 e o t de 5.46 para 3.575, após inclusão do construto Confiança (Figura 15). Dessa 

forma, confirma-se a H7, que há uma mediação na relação de Capacidade Relacional e 

Desempenho da Aliança. 

Procedeu-se com a análise de moderação do construto confiança na relação entre 

Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança.  
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Os resultados dessa análise mostraram que o construto Confiança não apresenta uma 

relação de moderação na relação entre Capacidade Relacional e Desempenho das Alianças. 

Conforme valores apresentados na Figura 16, a confiança não modera a relação entre 

desempenho e capacidade relacional. Apesar do valor de β = 0.966 estar acima do 

estabelecido pelo GPower (β = 0.160), porém, o valor t está abaixo do estabelecido (t= 1,46), 

Figura 17. 

Baseado nessas análises, rejeita-se a hipótese H6, pois não há  moderação pelo 

construto Confiança na relação entre Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança. 

 
FIGURA 13: RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE RELACIONAL E DE SEMPENHO DAS ALIANÇAS 

E CONFIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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FIGURA 14: TESTE T PARA A RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADE RELACIONAL E DESEMPENHO 
DAS ALIANÇAS E CONFIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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FIGURA  15: RELAÇÃO DE MODERAÇÃO DO CONSTRUTO  CONFIANÇA NA RE LAÇÃO DOS 
CONSTRUTOS CAPACIDADE RELACIONAL E DESEMPENHO DA AL IANÇA  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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FIGURA 16: ESTATÍSTICA “ T” PARA A RELAÇÃO DE MODERAÇÃO DO CONSTRUTO 
CONFIANÇA  NA RELAÇÃO DOS CONSTRUTOS CAPACIDADE REL ACIONAL E  DESEMPENHO 

DA ALIANÇA 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da pesquisa 
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados, obtidos através da análise de MEE-PLS, com o auxílio do software 

SmartPLS, mostram que existe uma coerência entre a base teórica referenciada e os dados 

empíricos levantados. Tais testes estão de acordo com as abordagens estudadas. Os construtos 

Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança, foram conceituados e operacionalizados 

com base no trabalho de Schilke e Goerzen (2010). O construto e as escalas de confiança 

foram desenvolvidos a partir de Krisham, Martin e Noorderhaven (2006).  

Foram geradas hipóteses por meio da base teórica, descrevendo as relações entre os 

construtos, os quais compõem o modelo de mensuração proposto no estudo.   

A partir dessas hipóteses, foram realizadas análises para averiguar a existência de 

validade convergente, discriminante e consistência interna dos construtos de interesse, e se 

essas relações são estatisticamente significantes. 

Os resultados confirmaram a hipótese entre Capacidade Relacional e Desempenho da 

Aliança (H1), a relação entre Confiança e Capacidade Relacional (H2), entre Confiança e 

Desempenho da Aliança (H3), e a hipótese de mediação da Capacidade Relacional na relação 

entre Confiança e Desempenho das Alianças (H5). A hipótese de moderação da Capacidade 

Relacional na relação entre Confiança e Desempenho da Aliança (H4) não foi confirmada.  

A mediação da confiança na relação entre Capacidade Relacional e Desempenho foi 

confirmada (H7), porém a moderação da confiança na relação entre Capacidade Relacional e 

Desempenho foi rejeitada (H6). 

No Quadro 6, segue o resumo dos resultados obtidos pelo processamento da MEE-

PLS. 
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QUADRO 6: SÍNTESE DOS RESULTADOS OBTIDOS DAS ANÁLISES DA MEE-PLS 

 
 

A proposta para efeito na hipótese 1 é positiva; na medida em que aumentar a 

Capacidade Relacional, resultará em aumento do Desempenho da Aliança. Organizações com 

uma forte capacidade de gestão de aliança possuem rotinas que permitem gestão eficiente e 

eficaz. Quanto mais a empresa tiver conhecimento em aliança e habilidades necessárias para 

aplicá-la, mais suas alianças deverão se beneficiar (SCHILKE; GOERZEN, 2010).  

Além disso, Dyer et al. (1998) defenderam que uma unidade cada vez mais 

importante de análise para a compreensão de vantagem competitiva é a relação entre as 

empresas e a identificação de quatro potenciais fontes de vantagem competitiva 

interorganizacional: a relação de ativos específicos, rotinas de compartilhamento de 

conhecimento, recursos complementares / capacidades, e de governança eficaz. Isso indica 

que as empresas que combinam recursos de forma única podem perceber uma vantagem sobre 

concorrentes incapazes ou que não querem fazê-lo. 

A hipótese 2 do estudo também sugeriu um efeito positivo, pois o aumento da 

Confiança aumenta a Capacidade Relacional. A existência da confiança entre parceiros na 

 Hipoteses 
 Efeito 

Proposto 
 Coeficientes 
Estruturais 

 Valor t 
 Suporte a 
hipotese 

 H1: Capacidade Relacional -> Desempenho da 
Alianca + 0.562 5.460 SIM

 H2: Confianca -> Capacidade Relacional 
+ 0.374 2.382 SIM

 H3: Confianca -> Desempenho da Alianca 

+ 0.462 4.061 SIM

 H4:  Capacidade Relacional Modera a relação 
entre Confiança  -> Desempenho da Alianca 

+ 0.755 1.773 NAO

 H5:Capacidade Relacional Media Confianca -> 
Desempenho da Alianca 

+ 0.487 3.164 SIM

 H6-A confiança modera a relação entre 
Capacidade Relacional -> Desempenho da Aliança 

+ 0.966 1.46 NAO

 H7-  A confiança media a relação entre 
Capacidade Relacional -> Desempenho da Aliança

+ 0.483 3.575 SIM
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formação e manutenção das alianças pode reduzir os custos de coordenação e a necessidade 

de controles hierárquicos, o que tende a aumentar a flexibilidade da organização e sua 

capacidade de se adequar às novas necessidades (ALTER; HAGE, 1993).  

Além de hipótese ter sido confirmada estatisticamente, as entrevistas qualitativas 

com os agentes de cargas também reforçaram a importância da confiança na capacidade 

relacional de uma aliança. Os principais pontos citados foram o papel da confiança no cliente 

no momento de em tópicos abordados como análises de estimativas de crescimento, 

contratação de pessoas, alocação de recursos em infraestrutura como armazéns, escritórios, 

etc são analisados em um planejamento estratégico dos agentes de carga.  

Outro ponto de destaque foi o papel da confiança na capacidade de resolução de 

problemas dos clientes. Pelo fato de os agentes estarem na posição de fornecedores, alguns 

clientes exigem que erros e custos extras sejam por eles absorvidos. O tempo também ajuda a 

construir alianças fortes e confiáveis. É a partir de experiências vividas e da forma como as 

devidas ações são tomadas para resolver conflitos que os agentes conseguem conhecer e 

estabelecer relações de confiança com os clientes. 

Em relação à hipótese 3, que associa o aumento da Confiança ao aumento do 

Desempenho das alianças, Hoffmann, Neumann e Speckbacher (2010) mostraram 

empiricamente que a confiança tem um impacto positivo significativo na colaboração, mesmo 

para transações com pouco perigo de comportamento oportunista e para as quais o Custo de 

Transação Econômica não iria sugerir um efeito significante de confiança na escolha de fazer 

ou cooperar.  

Para os agentes de carga entrevistados, quando a confiança do agente no cliente é 

perdida, o impacto é percebido na qualidade do serviço. A queda na qualidade do serviço 

pode ser observada pela falta de disponibilidade de espaço no navio para embarque, da 

priorização de outros clientes, de menor agilidade nos serviços, de menor flexibilidade em 

outras atividades rotineiras e do menor empenho em grandes investimentos.  

Todos esses problemas acabam gerando crises e descontentamento entre as partes, 

colocando a aliança em risco.  Não confiar em um cliente, apesar de seu grande potencial de 

consumo, faz com que os agentes tenham que buscar novos contratos, mais sólidos e 

confiáveis, para que os riscos sejam amenizados. 

Na quarta hipótese, a hipótese de moderação, a Capacidade Relacional aparece como 

uma possível variável moderadora na relação entre a Confiança e o Desempenho da Aliança. 
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No entanto, os resultados estatísticos provaram que apesar da Capacidade Relacional ter 

grande influência na Confiança e no Desempenho da Aliança, não foi considerada como uma 

variável moderadora da relação entre Confiança e Desempenho da Aliança.  

Segundo Moore (1998), um indicador de sucesso em uma aliança que um terceiro 

pode influenciar é a eficácia da relação. Os que agem honestamente compartilhando 

benefícios, obrigações e riscos são mais prováveis a serem vistos por um comprador como 

leais e menos prováveis de engajar em comportamentos oportunistas. Tais comportamentos 

aumentam a satisfação do comprador com a relação e a probabilidade de uma aliança de longo 

prazo. 

Com base na teoria de Moore e nos resultados obtidos, conclui-se que se a 

capacidade relacional tem forte influência no desempenho da aliança, e a confiança não terá 

forte influência nessa relação. Dessa forma, a hipótese de moderação foi rejeitada. 

A hipótese 5 foi confirmada com base nos resultados apresentados, em que se 

detectou uma mediação da relação de Confiança e Desempenho das Alianças pela Capacidade 

Relacional, uma vez que a presença do construto Capacidade Relacional enfraqueceu a força a 

da relação entre os construtos Confiança e Desempenho da Aliança. 

A hipótese 6, não foi confirmada, indicando que não existe moderação na relação 

entre Capacidade Relacional e Desempenho, porém a hipótese 7 foi confirmada, indicando 

mediação da confiança da na relação entre Capacidade Relacional e Desempenho. A 

confiança influencia a capacidade relacional diminuindo a necessidade de controle e 

melhorando a fluidez do processo de gestão da aliança. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo desta dissertação foi testar o papel da confiança entre parceiros na 

capacidade de gestão de alianças (capacidade relacional) dos agentes de carga e no 

desempenho de suas alianças. Todo o estudo foi feito analisando o ponto de vista dos agentes 

de carga, que são fornecedores, mas que necessitam da confiança em seus clientes para 

conseguir planejar estrategicamente seus objetivos de pequeno, médio e longo prazo.  

A definição do objetivo resultou da possibilidade de se contribuir para a agenda de 

pesquisa em andamento na literatura internacional sobre as relações entre as abordagens de 

capacitações e desempenho, particularmente no que se refere às relações em alianças 

estratégicas contratuais na área de comércio exterior. A escolha da indústria de logística 

internacional como contexto da pesquisa foi motivada pelo crescimento do setor e das 

diversas alianças estratégicas que, consistentemente, têm surgido na última década. 

A partir da unidade proposta, foi elaborado um modelo estrutural composto por um 

conjunto de relações causais entre os construtos citados e de hipóteses para essas relações, 

elaboradas com base na teoria existente. A partir desse modelo, foram definidas variáveis 

latentes de primeira ordem e indicadores mensuráveis. Após essas definições, os dados foram 

coletados.  

Existem inúmeros trabalhos relacionando confiança com desempenho das transações 

(KRISHNAN; MARTIN; NOORDERHAVEN, 2006; DAS; TENG, 2001; TEJPAL; GARG; 

SACHDEVA, 2013). Alguns testaram diretamente a relação entre confiança e desempenho. 

Seu argumento foi que essa influência ocorre pela influência da confiança nas atividades de 

gestão de alianças, relacionadas à capacidade relacional. Assim, foi proposta uma 

colaboração, por meio da realização desse teste, mostrando que a confiança influencia 

positivamente o Desempenho das Alianças e sua Capacidade Relacional.  

 

 

7.1 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E TEMAS PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 

Apresentam-se a seguir as principais implicações teóricas decorrentes dos resultados 

obtidos por meio da MEE-PLS, e propostas de pesquisas futuras. A aplicação do método de 
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equações estruturais permitiu avaliar exploratoriamente a significância de relações 

simultâneas e interdependentes entre os construtos de interesse, a partir de um modelo teórico 

construído com hipóteses extraídas do referencial teórico. 

Uma primeira implicação teórica deste trabalho é que o conjunto dos resultados 

obtidos ratifica o pressuposto geral do modelo teórico proposto na presente dissertação, acerca 

da influência da Confiança na Capacidade Relacional e no Desempenho das Alianças. Assim 

como para o cliente é importante confiar em seu fornecedor, a confiança também é um ponto 

relevante do ponto de vista do fornecedor. Dessa forma, esse quesito tem estado cada vez 

mais presente nas alianças estratégicas.  

Quando um agente de carga faz um contrato de longo prazo com um cliente no qual 

envolverá um grande investimento financeiro, seja através de estruturas ou pessoas, ele 

também leva em consideração a confiança. 

No entanto, é importante salientar que a influência da confiança no desempenho das 

alianças é melhor explicada quando a capacidade relacional está presente. Em outras palavras, 

a confiança é um fator importante para se obter um bom desempenho na aliança, porém, o que 

vai determinar e explicar esse desempenho é a capacidade de gerenciamento dessa aliança 

pelos parceiros. Os dados estatísticos mostram que a Capacidade Relacional media a relação 

entre Confiança e Desempenho da Aliança. 

Nesse contexto, concluí-se que a capacidade de gerenciamento relacional é um fator 

chave para o desempenho de uma aliança. Os agentes de carga também querem que a aliança 

seja algo que traga conhecimento e embasamento para futuras alianças e que, ao participar 

dessa aliança, tenha capacidade de aprendizado e também seja uma forma de diferenciar-se da 

concorrência.  

Sugere-se que futuras pesquisas avaliem duas possibilidades de replicação do modelo 

proposto e testado, a saber: (1) aumentar o número de empresas da amostra; (2) averiguar a 

validade do modelo com fornecedores de outro segmento.  

O aumento do número de empresas tende a reforçar e até mesmo melhorar o valor 

obtido pelo teste de significância das relações, uma vez que esses testes, como se sabe, são 

influenciados pelo tamanho da amostra utilizada.  

A segunda sugestão, parte do pressuposto que comprovada a eficiência do modelo 

em outros segmentos, melhoraria ainda mais a validade do modelo testado. 
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7.2 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA ADMINISTRATIVA  

 

 

Os resultados do estudo fornecem implicações para a prática administrativa, no 

sentido que auxiliam na tomada de decisões estratégicas para formação e gestão de uma 

aliança estratégica.  

O trabalho oferece evidências de que não somente o cliente deve fazer uma análise 

profunda da viabilidade e impactos de uma aliança estratégica, mas também o fornecedor. Os 

construtos capacidade relacional e confiança demonstraram, não somente na teoria, mas 

também na pesquisa quantitativa, sua importância para o bom desempenho de uma aliança. 

 A gestão das atividades vinculadas às alianças é fundamental. As relações devem ser 

gerenciadas a partir do pressuposto que elas ocorrerão novamente e que a experiência e 

conhecimento desenvolvido com o parceiro são fundamentais para que haja confiança em 

novas relações futuras. É necessário garantir que ocorrerá aprendizado, que os objetivos sejam 

cumpridos, que se integre as atividades e que elas estejam sobre controle. 

Os gestores precisam analisar se a sinergia com o parceiro está tendo sucesso para 

que não haja criação de contratos rígidos, inflexibilidade nas operações e redução da 

motivação e satisfação de seu time. A sincronização do trabalho, transferência de 

conhecimento, alcance dos objetivos estratégicos são alguns exemplos de variáveis de forte 

influência para o desempenho da aliança.  

 

 
7.3 IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

Sugere-se a elaboração de pelo menos duas implicações metodológicas: (1) Papel da 

confiança sob o ponto de vista do fornecedor e não do cliente em uma aliança estratégica; (2) 

elaboração e apresentação de um modelo estrutural e de mensuração para teste. 

Estudos anteriores, como os de Moore e Cunningham (1999), exploraram a relação 

entre parceiros logísticos e seus clientes, indicando elementos importantes dessas alianças. 

Em especial, o papel da confiança na relação entre agentes de carga e seus clientes foi 

estudado por Moore (1998). Observa-se que esse fator, tão estudado sob a perspectiva dos 
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clientes, não foi estudado a partir da ótica dos fornecedores e prestadores de serviço (agentes 

de carga). 

A segunda implicação metodológica está pautada na proposta de modelo estrutural e 

de mensuração apresentado no estudo. A abordagem conjuntas dos construtos Confiança, 

Capacidade Relacional e Desempenho da Aliança, em ambientes governados por alianças 

estratégicas contratuais, no segmento logístico, é pioneira e se apresentou promissora.  

Essa possibilidade se deu em função de ser um segmento que tem apresentado 

crescimento na ultima década e é pautado por diversas formações de alianças estratégicas 

contratuais, as quais surgem em função da necessidade de parceiros confiáveis, e que 

encontrem na interação uma forma eficiente de criar, difundir e utilizar novos conhecimentos. 

 

 

7.4 IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

As implicações para políticas públicas também são claras. A primeira surge com a 

confirmação da necessidade de fomento das alianças estratégicas no setor logístico. Essa 

grande interação entre empresas vem fortalecendo a necessidade de estruturas portuárias, 

aeroportuárias e rodoviárias melhores no Brasil, e a otimização dos sistemas de conferência 

de mercadoria nas importações e exportações brasileiras. 

As alianças surgem com o intuito de trazer o crescimento para empresas nacionais e 

estrangeiras no Brasil, o que, inevitavelmente, exigem eficiência nos meios de se 

operacionalizar as operações do setor estudado.  

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) precisa 

fomentar as discussões e planos para medidas e políticas públicas para simplificação e 

facilitação comercial, estabelecendo processos mais eficientes, harmonizados e integrados 

entre os intervenientes públicos e privados no comércio exterior. 

Além disso, é necessário que os órgãos governamentais responsáveis pelos 

empreendimentos públicos brasileiros priorizem a otimização dos acessos terrestres e 

marítimos, com foco na manutenção, recuperação e ampliação da infraestrutura portuária, 

bem como ampliação da eficiência logística dos portos brasileiros. Essas medidas trazem ao 

setor mais competitividade e dinamismo, além de contribuir para o desenvolvimento do país. 
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Na decisão de investimento público deve se considerar a capacidade de gestão de alianças e 

confiança entre os parceiros. 

É importante salientar que o crescimento na quantidade de alianças está ligado a 

facilidades e melhorias no desempenho das operações, isso significa que quanto maiores os 

incentivos e melhorias no setor, mais empresas investirão em alianças para obter vantagem 

competitiva. 

 

 

7.5 LIMITAÇÕES  

 

 

Cabe destacar que se trata de proposições, ainda que bem fundamentadas, mas não 

definitivas. Essa observação tem como base algumas limitações encontradas no decorrer da 

pesquisa: a quantidade das organizações entrevistadas poderia ser maior. Assim, as 

proposições só podem ser entendidas no contexto do universo dessas organizações estudadas, 

no momento e em localidades em que ocorreram as entrevistas. 

Outra limitação da pesquisa está no caráter preditivo do trabalho. Não foram 

encontrados trabalhos que operacionalizassem as relações entre os construtos, confiança, 

capacidade relacional e desempenho da aliança. O modelo estrutural apresentado pode não 

mostrar validade para outros setores. Logo, sugere-se que os resultados encontrados sejam 

analisados com cautela pelos gestores das empresas atuantes em outros segmentos. 
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APÊNDICE 1  -  MATRIZ DE AMARRAÇÃO 
 
 

Problema de pesquisa: Qual é a influência da confiança na capacidade relacional e no desempenho das alianças estratégicas 
contratuais no setor logístico internacional?  

Objetivo geral: Compreender o papel da confiança entre parceiros na capacidade relacional dos agentes de carga e seus clientes 
e no desempenho das alianças do setor logístico internacional.  

Objetivos Específicos: 
a.              Entender as características do setor logístico internacional 
b.             Entender a dinâmica das alianças estratégicas contratuais existentes no setor 
c.              Caracterizar a confiança nas relações entre agentes de carga e seus clientes nas alianças do setor. 
d.             Caracterizar a capacidade relacional dos agentes de carga. 
e.              Caracterizar o desempenho das alianças. 
f.        Testar a relação entre a confiança, a capacidade relacional e o desempenho das alianças  

  Variável Latente Indicadores Questionário 

Capacidade 
Relacional 

Coordenação interorganizacional (A 
quantidade de rotinas para coordenar as 
atividades e recursos com o parceiro de 
aliança) 

Atividade de coordenação 
Há boa coordenação das 
atividades entre vocês e o 
cliente da aliança?  

Sincronização do trabalho 
Há sincronização entre o 
trabalho e as atividades 
de vocês e do cliente?  

Decisões integradas 

Há colaboração entre 
vocês e o cliente nas 
decisões tomadas na 
aliança 
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Coordenação do portfólio da aliança 
(Rotinas relacionadas a integração de 
todas as unidades de negócios).  

Integração 

As atividades da aliança 
com esse cliente são 
coordenadas outras 
alianças da sua empresa.  

Sinergias 

Há busca sinergia entre 
essa aliança e a carteira 
de alianças da sua 
empresa.  

Aprendizagem interorganizacional (A 
quantidade de rotinas designada para 
facilitar a transferência de conhecimento) 

Capacidade para aprender 

Há gerenciamento para 
absorver novos 
conhecimentos dos 
clientes dessa aliança  

Análise da informação do parceiro 

Existe rotina de trabalho 
para analisar a 
informação obtida do 
cliente?  

Integração do conhecimento do 
parceiro 

Há capacidade de 
aprender com as 
informações vindas do 
cliente através dessa 
aliança? 

Proatividade da aliança (A quantidade 
de rotinas designada para identificar 
oportunidade potenciais de parcerias 

Concorrência 

A sua empresa está 
buscando se diferenciar 
da concorrência com a 
participação nessa 
aliança.  

Iniciativa da aliança 

 A sua empresa busca 
novos parceiros para ter 
mais   oportunidades na 
aliança com esse cliente?  
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Monitoramento (pesquisa) do 
ambiente 

O ambiente competitivo 
(mercado) é monitorado 
pela sua empresa para 
busca de novas 
oportunidades 
relacionadas com essa 
aliança 

Transformação da aliança (A 
quantidade de rotinas para modificar 
alianças ao longo do processo da aliança) 

Termos contratuais 

A sua empresa está 
disposta a colocar de 
lado os termos 
contratuais para melhorar 
o resultado da aliança 
com esse cliente?  

Termos contratuais alteração 

 No surgimento de uma 
situação inesperada, a 
sua empresa estaria 
disposta a modificar o 
acordo inicial do contrato  

Flexibilidade 
 Existe flexibilidade com 
relação a requisições de 
mudança 

Desempenho 
da Aliança 

Satisfação   
De forma geral estamos 
satisfeitos com o 
desempenho da aliança 

Objetivos Estratégicos   
Essa aliança satisfaz os 
seus objetivos 
estratégicos iniciais 

Aprendizagem   

Estamos satisfeitos com 
o conhecimento e 
habilidades acumuladas a 
partir da participação 
nessa aliança 
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Lucratividade   
Essa aliança tem sido um 
investimento lucrativo 

Confiança 

Manipulação de Fatos   
Por vezes, nosso cliente 
muda os fatos para obter 
o que quer (reversa) 

Promessas não cumpridas   

Nosso cliente tem 
prometido fazer coisas 
que não cumpriu depois. 
(reversa) 

Fornecimento de informações pelo 
parceiro 

  

Nosso cliente tem nos 
dado informações 
verdadeiras e valiosas, 
mesmo quando isso não 
fazia parte do contrato 

Incerteza sobre informação recebida 

  

De forma geral nossa 
empresa tem dúvidas 
sobre as informações 
fornecidas pelo nosso 
parceiro. (reversa) 

  

De forma geral nosso 
cliente tem dúvidas sobre 
as informações que 
provemos.  (reversa) 
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 APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO DA RELAÇÃO E NTRE 
AGENTES DE CARGAS E SEUS CLIENTES (IMPORTADORES E 
EXPORTADORES) 
 

QUESTIONÁRIO 
 
QUESTIONÁRIO PARA ESTUDO DA RELAÇÃO ENTRE AGENTES D E CARGA E 
CLIENTES (IMPORTADORES E EXPORTADORES). 
  
EMPRESA:_______________________________________   DATA:______________ 

Número de funcionários da empresa_______________ 

I. Caracterização do Respondente 

2. Cargo:        Supervisor        Gerente       Diretor 

Quantos anos de experiência no setor? 

Quantos anos na empresa? 

 
II. Escolha uma aliança estratégica entre sua empresa (agente de cargas) e um cliente 
(importadores e exportadores). Responda as questões da pesquisa pensando nessa aliança. 
 A aliança deve ser um contrato de fornecimento de serviços ao cliente no qual há o 
investimento do agente de cargas em pessoas ou infra-estrutura para iniciar ou manter essa 
aliança.  
 
Quantas alianças com clientes a empresa teve nos últimos 3 anos? 
(  )  Menos de 5  (  ) De 5 a 10  (  ) Acima de 10 
 
 Assinale sua opinião sobre as afirmações abaixo em relação à aliança escolhida:  

Caracterização da Capacidade Relacional 
 

1- Há boa coordenação das atividades entre vocês e o cliente da 
aliança? (Coordenação interorganizacional) 

Indique o grau de sincronização das atividades entre os parceiros 
dessa aliança? 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
inexistente 2 = baixo 3 = mediano 4 = alto 5 = muito alto. 

1 2 3 4 5 

2- Há sincronização entre o trabalho e as atividades de vocês e do 
cliente? (Coordenação interorganizacional) 
  
 Indique o grau em que sua empresa assegura a sincronização do 
trabalho com os parceiros da aliança.  
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = muito 
pouco 2 = pouco 3 = mediano 4 = muito 5 = muitíssimo. 
 

1 2 3 4 5 

3- Há colaboração entre vocês e o cliente nas decisões tomadas na 
aliança. (Coordenação interorganizacional) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 

1 2 3 4 5 
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inexistente 2 = baixo 3 = mediano 4 = alto 5 = muito alto. 
      

4- As atividades da aliança com esse cliente são coordenadas 
outras alianças da sua empresa. (Coordenação do portfólio da 
aliança) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
inexistente 2 = baixo 3 = mediano 4 = alto 5 = muito alto. 

1 2 3 4 5 

5- Há busca sinergia entre essa aliança e a carteira de alianças da 
sua empresa. (Coordenação do portfólio da aliança) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
inexistente 2 = baixo 3 = mediano 4 = alto 5 = muito alto. 

1 2 3 4 5 

6- Há gerenciamento para absorver novos conhecimentos dos 
clientes dessa aliança (Aprendizado).  
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
inexistente 2 = baixo 3 = mediano 4 = alto 5 = muito alto. 

1 2 3 4 5 

7- Existe rotina de trabalho para analisar a informação obtida do 
cliente? (Aprendizado). 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
inexistente 2 = baixo número de rotinas 3 = mediano número de 
rotinas 4 = alto número de rotinas 5 = muitas rotinas. 

1 2 3 4 5 

8- Há capacidade de aprender com as informações vindas do 
cliente através dessa aliança? (Aprendizado). 
 Indique o quanto o conhecimento existente é integrado com as novas 
informações adquiridas a partir dos parceiros da aliança.  
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = muito 
pouco 2 = pouco 3 = médio 4 = muito 5 = muitíssimo. 

1 2 3 4 5 

9 – A sua empresa está buscando se diferenciar da concorrência 
com a participação nessa aliança. (Proatividade da aliança)  
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = muito 
pouco 2 = pouco 3 = medianamente 4 = muito 5 = muitíssimo. 

1 2 3 4 5 

10 – A sua empresa busca novos parceiros para ter mais   
oportunidades na aliança com esse cliente? (Proatividade da 
aliança) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
nenhuma iniciativa 2 = pouca iniciativa 3 = média iniciativa 4 = alta 
iniciativa 5 = toda iniciativa. 

1 2 3 4 5 

11- O ambiente competitivo (mercado) é monitorado pela sua 
empresa para busca de novas oportunidades relacionadas com 
essa aliança. (Proatividade da aliança) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
nenhum monitoramento 2 = pouco monitoramento 3 = médio 
monitoramento 4 = alto monitoramento 5 = monitoramento 
completo. 

1 2 3 4 5 

12- A sua empresa está disposta a colocar de lado os termos 
contratuais para melhorar o resultado da aliança com esse 
cliente? (Transformação da aliança) 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = não 
está disposta 2 = pouco disposta 3 = medianamente disposta 4 = 
bastante disposta 5 = totalmente disposta. 
 

1 2 3 4 5 
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13- No surgimento de uma situação inesperada, a sua empresa 
estaria disposta a modificar o acordo inicial do contrato 
(Transformação da aliança) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = não 
está disposta 2 = pouco disposta 3 = medianamente disposta 4 = 
bastante disposta 5 = totalmente disposta. 

1 2 3 4 5 

14- Existe flexibilidade com relação a requisições de mudança. 
(Transformação da aliança) 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir, nas quais: 1 = 
nenhuma flexibilidade 2 = pouca flexibilidade 3 = mediana 
flexibilidade 4 = bastante flexibilidade 5 = total flexibilidade 

1 2 3 4 5 

 
Indique quais itens abaixo estão inclusos no contrato da aliança: 
 
  Relatórios periódicos escritos de todas as transações relevantes. 
  Aviso escrito sobre eventuais desvios em relação ao acordo. 
  O direito de examinar todos os registros relevantes via uma empresa de auditoria. 
  Designação de informações proprietárias e sujeitas à confidencialidade. 
  Não utilização de informações confidenciais, mesmo após o término do contrato. 
  Cláusulas de rescisão. 
  Cláusulas de arbitragem. 
  Provisões processuais. 
 
1 indica DISCORDO TOTALMENTE e 5 indica CONCORDO TOTALMENTE.  

 
DESEMPENHO  

De forma geral estamos satisfeitos com o desempenho da aliança 1 2 3 4 5 
Essa aliança satisfaz os seus objetivos estratégicos iniciais 1 2 3 4 5 
Estamos satisfeitos com o conhecimento e habilidades acumuladas a 
partir da participação nessa aliança 

1 2 3 4 5 

Essa aliança tem sido um investimento lucrativo 1 2 3 4 5 
 

1 indica DISCORDO TOTALMENTE  e  5 indica CONCORDO TOTALMENTE.  

CONFIANÇA 

Por vezes, nosso cliente muda os fatos para obter o que quer (reversa) 1 2 3 4 5 
Nosso cliente tem prometido fazer coisas que não cumpriu depois. (reversa) 1 2 3 4 5 
Nosso cliente tem nos dado informações verdadeiras e valiosas, mesmo 
quando isso não fazia parte do contrato 

1 2 3 4 5 

De forma geral nossa empresa tem dúvidas sobre as informações fornecidas 
pelo nosso parceiro. (reversa) 

1 2 3 4 5 

De forma geral nosso cliente tem dúvidas sobre as informações que 
provemos.  (reversa) 

1 2 3 4 5 

 
MUITO OBRIGADO POR SUA COLABORAÇÃO!   

 


