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RESUMO: O presente artigo teceu o objetivo geral de analisar a governança da Rede de Cooperação
Vale Móveis. Para alcançar este propósito, foi realizado um estudo qualitativo com caráter
exploratório e descritivo, por meio do método de pesquisa Estudo de Caso, utilizando-se como fonte
de evidências: entrevistas semi-estruturadas e análise de documentos. Em síntese a pesquisa empírica
revelou que a rede de cooperação Vale Móveis adota diversas ferramentas de governança, tais como
estatuto, relatório de controle de vendas e tabela de preços, concebidas a partir de decisões
consensuais entre as firmas associadas a rede, o que permite ao arranjo cooperativo alcançar o
planejamento, controle, avaliação e transparência da sua gestão, além de proporcionar o alcance de
ganhos competitivos a todas as empresas vinculadas a rede.
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GOVERNANCE IN NETWORK COOPERATION:
A study of Vale Móveis Network
ABSTRACT: This article wove the overall objective of analyzing the corporate governance in the
Vale Móveis network Cooperation. To achieve this purpose, it conducted a qualitative study of
exploratory and descriptive, through the research method of case study, using as source of evidence:
semi-structured interviews and document analysis. In short empirical research revealed that Vale
Móveis network Cooperation adopts a number of corporate governance tools, such as status, sales
control report and price list, designed from consensus decisions between firms associated with the
network, which allows cooperative arrangement to achieve the planning, control, evaluation and
transparency of its management, besides providing the scope of competitive gains to all companies
linked to the network.
Keywords: Corporate Governance, Cooperation Network, Competitive Advantages.

1 INTRODUÇÃO
O atual cenário empresarial, caracterizado pela globalização de mercados e
constante avanço tecnológico, traz como desafio para as organizações, encontrar alternativas
para aumentar a eficiência em custo, atender a demanda com preço competitivo e inovar
constantemente (CORSO; DOMINGUES; BUENO, 2003; FERREIRA JÚNIOR; TEIXEIRA,
2007).

Diante deste contexto, as empresas passaram a adotar a estratégia de atuação em
redes de cooperação, partindo do pressuposto de que cooperação possibilita a integração
sinérgica de recursos e habilidades complementares de vários parceiros, garantindo-lhes
vantagens competitivas além daquelas que as organizações sozinhas podem produzir
(CASTELLS, 2006; 2012; NESPOLO, et. al, 2014; OLAVE; AMATO NETO,
2001;VERSCHOORE, 2004; VINHAS; BECKER, 2006; WINCKLER; MOLINARI, 2011).
No entanto, as empresas inseridas em rede de cooperação concordam em abrir
mão de parte da sua liberdade, e passa a permitir que o arranjo cooperativo coordene certos
aspectos do seu negócio, sob o regime das regras geradas pelo grupo (FEIJÓ; ZUQUETTO,
2014; SYDOW, 2006). Estas regras constituem a governança da rede (ALBERS, 2005;
JÄRVENSIVU; MÖLLER, 2009; LOPES; BALDI, 2009; WEGNER; PADULA, 2011).
Neste sentido, destaca-se que a governança possibilita definir a estrutura e os
elementos da organização e coordenação interna da rede, especialmente no que tange ao papel
de cada ator e suas responsabilidades, o fluxo de informações, as normas de conduta e
sanções, de forma a garantir a manutenção e continuidade da cooperação, bem como
direcionar ao alcance dos objetivos da rede (KWASNICKA, 2006; PROVAN; KENIS, 2008).
Todavia, apesar da importância da governança para a gestão da cooperação, pouco
se estuda sobre como as redes podem ser organizadas e coordenadas, dificultando, com isto, a
criação de um conjunto de conceitos válidos, de fácil compreensão, que permita construir um
corpo teórico sobre o tema (CARNAÚBA et.al, 2012; KWASNICKA, 2006; ROTH, et. al.,
2012).
Partindo destas observações, o presente artigo apresenta o objetivo geral de
analisar a governança da Rede de Cooperação Vale Móveis. E especificamente busca delinear
o perfil da rede de cooperação; avaliar os instrumentos de governança adotados pela rede;
avaliar os benefícios da governança em rede.
Justifica-se a execução deste estudo em face da necessidade de desenvolver
pesquisas sobre a gestão de redes de cooperação, uma vez que existem lacunas literárias sobre
o tema, bem como, em virtude de que a administração da rede pode garantir a sua
continuidade, favorecendo a manutenção de ganhos competitivos para as empresas vinculadas
ao arranjo cooperativo.
A continuação apresenta o referencial teórico.
2 GOVERNANÇA EM REDE DE COOPERAÇÃO
Ao se inserir em rede de cooperação, a empresa é orientada a abandonar o seu
modelo de gestão unilateral e a adotar uma gestão integrada com as demais firmas
pertencentes à rede a qual a firma faz parte (TURETA; LIMA; PAÇO-CUNHA, 2006;
WEGNER; PADULA, 2011).
Todavia, observa-se que mesmo inseridas em redes de cooperação, cada empresa
carrega uma cultura própria, diferente das dos demais parceiros. E é no processo de
cooperação que essas diferenças se tornam latentes e precisam ser ajustadas ou aceitas, para
que a rede tenha sucesso (WEGNER; DE ROSSI; SCARANO; 2014).
Diante deste fato, surge a necessidade da adoção de mecanismos de governança
da cooperação, como forma de integração das empresas aos objetivos do arranjo cooperativo
(LOPES; BALDI, 2009; PROVAN; LEMAIRE, 2012; KWASNICKA; 2006).
A título de esclarecimento destaca-se que o termo governança corresponde ao
conjunto regras para o funcionamento da rede. Enquanto o termo gestão abrange a função de
planejar, executar e controlar as ações determinadas pela governança (ROTH, et. al., 2012).
As regras da governança em rede de cooperação incluem: distribuição justa de
custos e benefícios, reciprocidade entre os atores, restrição à liberdade de ação individual e

respeito para com os interesses dos outros participantes da rede, formas de solucionar
conflitos, e tomada de decisão (TURETA; LIMA; PAÇO-CUNHA 2006).
Estas regras segundo Albers (2005) podem classificar-se em estrutural e
instrumental. A dimensão estrutural da governança caracteriza a forma como o acordo
cooperativo é organizado e regulado, incluindo as regras formais sobre como a rede será
gerida. Essa dimensão refere-se à centralização, formalização e especialização da governança.
Já dimensão instrumental contempla os instrumentos utilizados para fazer com que as firmas
participantes do arranjo se comportem da forma desejada para alcançar objetivos desejados
pela rede (ALBERS, 2005).
É mister salientar que as normas de governança da rede devem ser resultado de
um processo de interação e diálogo entre as empresas participantes do arranjo, de forma a
equilibrar interesses conflitantes, para assegurar a viabilidade de longo prazo da rede,
especialmente quando há atores com interesses divergentes ou potencialmente diferentes
(JÄRVENSIVU; MÖLLER, 2009).
Estas normas possibilitam maior transparência e confiabilidade na gestão da rede,
de forma a garantir a manutenção e continuidade da cooperação (KWASNICKA, 2006;
PROVAN; KENIS, 2008).
Em seguida, salienta-se que para que as empresas mantenham-se atuando em rede
é necessário que os ganhos provenientes da cooperação sejam superiores, no longo prazo, aos
lucros que podem ser obtidos de maneira individual, e que os mecanismos de divisão dos
resultados entre os participantes sejam justos (HIBBERT; HUXHAM; SMIITH RING, 2008;
JARILLO, 1988; PARK; UNGSON, 2001).
Desta forma, a permanência da empresa na rede de cooperação depende da
eficácia da governança da rede para alcançar e manter ganhos competitivas a todos os
associados, com divisão equitativa, conforme quadro abaixo:

Fonte: Balestrin e Verschoore (2008, p. 120
Quadro 4 – Ganhos competitivos das Redes de Cooperação

Cabe registra que caso a governança da rede não proporcione o alcance de ganhos
competitivos, os participantes da rede tendem a desistir da cooperação, e passam a atuar de
forma isolada (WEGNER; DE ROSSI; SCARANO; 2014).
É importante destacar ainda que a governança inibi comportamentos oportunistas.
Neste quesito, Tureta, Lima e Paço-Cunha (2006) explicam que o conceito de oportunismo
está diretamente associado à “busca de uma variedade de interesses próprios” e manipulação
de assimetrias de informação, visando, essencialmente, se beneficiar em relação ao outro. Este
tipo de comportamento eleva a incerteza nas relações entre os atores, influenciando
diretamente nos níveis de confiança (JARILLO, 1988).
Em seguida apresentam-se os procedimentos metodológicos.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa
pautando-se na interpretação aprofundada do objeto de estudo, no seu cenário natural, sem a
intervenção de técnicas estatísticas ou outros meios quantitativos para as possíveis inferências
do estudo (CRESWELL, 2010; STRAUSS; CORBIN, 1998).
A pesquisa tem finalidade exploratório, pois procurou fazer um diagnóstico de
como ocorre governança em rede de cooperação, abrindo possibilidades de desenvolver
questões mais precisas a serem sanadas em estudos futuros (GODOY, 1995; NEUMAN,
1997; RICHARDSON, 1999). O estudo também pode ser considerado descritivo, pois buscou
delinear de forma detalhada os mecanismos de governança corporativa da rede de cooperação
Como método de pesquisa, adotou-se o Estudo de Caso, o qual segundo Yin
(2005) consiste em uma investigação detalhada de fenômenos contemporâneos, envolvendo
uma ou mais organizações, com vistas a prover uma análise aprofundada dos processos
envolvidos no estudo.
Nesta pesquisa o estudo de caso contemplou como unidade de análise a Rede de
Cooperação Vale Móveis, sendo considerado, portanto, um estudo de caso único (YIN, 2005).
Para guiar a coleta de dados, utilizou-se as questões de pesquisa, categorias
analíticas e elementos de análise descritos no quadro abaixo:
QUESTÕES DE PESQUISA
Qual o perfil da Rede Vale Móveis?

CATEGORIAS ANALÍTICAS
Perfil da Rede

Quais os instrumentos de governança
corporativa adotados pela rede

Instrumentos de governança
corporativa

Quais os avaliar os benefícios da
governança corporativa?

Benefícios da governança
corporativa

ELEMENTOS DE ANÁLISE
Fundação
Atuação
Empresas Associadas
Reuniões
Consultas aos associados
Decisões Coletivas
Investimentos coletivos
Atividades conjuntas
Responsabilidades Compartilhadas
Controle
Transparência
Credibilidade
Confiabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2015)
Quadro 2 – Questões de Pesquisa, Categorias Analíticas e Elementos de Análise

Os dados da pesquisa de campo foram coletados mediante entrevista semiestruturada. A entrevista partiu de questionamentos básicos, apoiados na revisão da literatura,
e em seguida foi se ampliando as interrogativas a partir das respostas do entrevistado,
trazendo com isso profundidade ao estudo e esclarecimento das variáveis diagnosticadas no
fenômeno (SAUNDERS, LEWIS E THORNILL; 2000).

Foi entrevistado o gestor da Rede Vale Móveis. A entrevista ocorreu no mês de
março de 2015, com duração de uma hora.
Os dados coletados nas entrevistas foram analisados por meio da técnica Análise
de Conteúdo. Esta técnica permitiu identificar e registrar as informações para atender os
objetivos da pesquisa, a partir das respostas do entrevistado (BARDIN, 2008).
O registro da análise da entrevista foi estruturado seguindo as categorias analíticas
descritas no quadro 2, de forma a satisfazer as questões de pesquisa do estudo.
Além da entrevista utilizou-se como fonte de evidências a análise de documentos.
Estes documentos contemplaram sites oficiais que dispunham informações sobre a rede, atas
das reuniões e estatuto da rede.
As múltiplas fontes de evidências acima destacadas passaram por um processo de
triangulação de dados, a fim de localizar as similaridades e contrastes entre as informações
coletadas, visando alcançar maior confiabilidade dos resultados (CRESWELL, 2010; YIN,
2005).
A continuação apresenta o resultado da pesquisa de campo.
4 ANÁLISE DOS DADOS
Este capítulo contempla a análise dos dados da pesquisa de campo, seguindo as
categorias analíticas apresentadas acima, e fundamentando-se no referencial teórico do artigo.
4.1 Perfil da Rede
A rede Vale Móveis foi criada em 2009, contemplando a participação de micro e
pequenas empresas do setor varejista de móveis da região do baixo São Francisco, Estado de
Sergipe. Hoje a rede conta com 14 (quatorze) empresas associadas.
Com relação aos motivos para a criação da rede, destaca-se que a mesma surgiu a
partir da necessidade das pequenas empresas do setor em destaque de atuar de forma
competitiva em um mercado de grandes concorrentes e apresentar poder de barganha junto
aos fornecedores.
A ideia de criação da rede partiu do SEBRAE, o qual concebeu o projeto do
arranjo cooperativo e disponibilizou a sua credibilidade como instrumento para alcançar a
confiança do lojista para associar-se a rede.
Destaca-se que o SEBRAE deu suporte a rede durante dois anos (prazo do
projeto), e após a rede passou a ser gerenciada por conta própria.
4.2 Mecanismos de Governança da Rede Vale Móveis
Ao optar pela atuação em rede a pequena empresa necessitará adotar mudanças
significativas na sua forma gestão, em comparação com as práticas utilizadas na
administração individualizada (SYDOW, 2006). Isto significa as firmas passam a permitir que
o arranjo cooperativo coordene, a partir de decisões coletivas, certos aspectos do seu negócio
(LOPES; BALDI, 2009; KWASNICKA; 2006). Para tanto a gestão da rede precisa contar
com regras impostas pela governança.
Neste ponto, o presidente da rede Vale Móveis relatou que a cooperação é
organizada e regulada por meio do seu Estatuto, o qual abrange a estruturação do arranjo
cooperativo, contemplando a missão, visão, valores e regras de ajustes mútuos (regras gerais),
além das normas de conduta, supervisão, controle, avaliação e sanções das empresas
associadas.

A análise deste documento, seguindo a classificação Albers (2005), permitiu
inferir que o mesmo possui regras que configuram a dimensão estrutural da governança
(normas de estruturação do arranjo cooperativo), bem como normas que constituem a
dimensão instrumental da governança (regras de monitoramento e condução aos objetivos da
rede).
Em seguida destaca-se que além do estatuto, na dimensão instrumental, a rede
solicita que as empresas enviem relatórios mensalmente para a coordenação da rede, a fim de
verificar a venda de produtos de uma loja em relação a outra, buscando alcançar uma
equiparação de vendas entre todos os lojistas, a fim de que nenhum empresário venha a se
beneficiar em relação ao outro.
Outra ferramenta de governança corporativa na dimensão instrumental são as
tabelas de preços da rede Vale Móveis, a qual é seguida por todos os lojistas vinculadas ao
arranjo cooperativo, a fim de que não ocorra comportamentos oportunistas por parte de algum
associado.
Desta forma, a rede consegue controlar, monitorar e avaliar o desempenho de cada
empresa, em relação aos resultados esperados e aos comportamentos que o grupo deve seguir
(ALBERS, 2005).
Com relação a formulação das normas de governança, o presidente da rede Vale
Móveis declarou que a mesma é definida por meio de assembleia, com a participação dos
empresários vinculados a rede. Nestas assembléias são tomadas decisões de forma coletiva, e
criadas as normas que impactam em todas as firmas associadas. Veja o relato:
[...] a gente sempre busca uma ação de todos [...] É como se fosse uma espécie de
convenção [...] A gente apresenta o tema e a maioria decide de acordo com as
discussões envolvidas. Um cede um pouquinho aqui, outro concede um pouquinho
ali, e assim vai.

Desta forma, observa-se que a rede Vale Móveis consegue equilibrar interesses,
para assegurar a viabilidade de longo prazo da rede.
4.3 Benefícios da Governança na Rede Vale Móveis
A pesquisa revelou que a governança corporativa da rede Vale Móveis
possibilitou a inibição de comportamentos oportunistas, os quais geralmente ocorrem por
meio da busca de uma variedade de interesses próprios, superiores aos objetivos coletivos, de
forma a quebrar a confiança entre os associados e levar a descontinuidade da rede (JARILLO,
1988; TURETA; LIMA; PAÇO-CUNHA, 2006).
Neste ponto, o presidente da rede esclareceu ainda que se por ventura alguma
regra da rede venha ser quebrada por parte do associado, ele sofrerá penalidades, conforme
previsto em ato normativo.
O estudo mostrou que por meio da governança corporativa, as empresas
vinculadas a rede vale Móveis apresentam confiança no arranjo cooperativo, por dispor de
uma estrutura de gestão que apresenta instrumentos de controle, avaliação, sanções e
transparência.
Em seguida, verifica-se que além da normatização do arranjo cooperativo, a
governança da rede possibilitou a coordenação dos resultados da cooperação, de forma a
conceder vantagens competitivas a todos os associados a rede.
Neste quesito, o presidente da rede elucidou que por meio da governança, foi
possível coordenar a união de forças para enfrentar a concorrência; normatizar compras
coletivas, como forma de alcançar maior poder de barganha junto aos seus fornecedores, e

consequentemente a redução de custos; e estruturar capacitações, tanto para os empresários,
quanto para os funcionários das empresas associadas ao arranjo cooperativo.

5 CONCLUSÃO
Inicialmente destaca-se que as pequenas empresas estão adotando um novo
modelo de gestão, pautado na integração entre firmas por meio das redes de cooperação,
como estratégia para alcançar competitividade em um ambiente empresarial de competição
acirrada e de elevada globalização.
A partir desta observação, projetou-se o objetivo geral analisar a governança da
Rede de Cooperação Vale Móveis, visando estudar de forma aprofundada, por meio do
método de pesquisa Estudo de Caso, como ocorre a gestão das empresas associadas a arranjos
cooperativos.
A pesquisa empírica revelou que a rede Vale Móveis conta com o seu estatuto
como principal ferramenta de governança, contemplando normas estruturais e instrumentais
de governança em rede. Além deste instrumento, a rede dispõe de mecanismos de controle e
avaliação dos associados, com destaque para os relatórios de acompanhamento das vendas e
tabela de preços.
Cabe registrar que todos os instrumentos da governança da rede são construídos a
partir do diálogo e ajustes entre os associados, por meio de assembleias para tal finalidade, de
forma a alcançar um consenso das ações que devem ser desenvolvidas por todas as empresas
da rede.
Desta forma, a pesquisa traz como contribuição acadêmica, a confirmação do
pressuposto teórico de que a governança em rede possibilita a manutenção da cooperação e
continuidade do arranjo cooperativo. E como contribuições práticas, ou seja, gerenciais, a
pesquisa revelou que a governança da rede possibilita alcançar os objetivos do arranjo
cooperativo, conferindo vantagens competitivas as empresas que atuam em rede.
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