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RESUMO 

 

A estratégia é um factor de grande relevância no mundo empresarial, uma vez que deve 

ser estudado e implementado no quotidiano de uma empresa, com o sentido de se 

obterem bons resultados. No entanto, o processo de estratégia em si carece de uma 

explicação única e coerente, deixando em aberto a possibilidade a muitos autores de se 

exprimirem com diversas opiniões e sugestões sobre o tema, que variam consoante a 

forma de como vêm o funcionamento das organizações e a teoria que defendem. 

Alguns autores sugerem, que os relacionamentos são inevitáveis a qualquer organização 

económica e com isso, a presença e o posicionamento adequado numa rede 

indeterminável de relações são obrigatórias, para o bom funcionamento de qualquer 

empresa. Esses autores sugerem então, que os relacionamentos devem ser tidos em 

consideração a nível estratégico e, assim, nasce o conceito de strategizing. 

Aproveitando o facto de haver ainda, poucos estudos empíricos que comprovem a 

importância deste conceito, nesta dissertação pretende-se explorar os relacionamentos 

com clientes de uma empresa do ramo alimentar e a sua influência na empresa, a nível 

estratégico. O objectivo é, através de um estudo de caso, testar e comprovar essa 

importância e influência, no dia-a-dia de uma organização, através de um modelo de 

funções desenvolvido por Walter et al., (2001). 
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ABSTRACT 

 

Strategy is one of the most relevant factors in the business world, therefore it should be 

carefully studied and implemented in the daily activities of a company, as a way to 

obtain better results. However, the strategic process lacks an unique and a truly coherent 

meaning, which gives the opportunity to many authors to express diverse opinions and 

suggestions about the topic, that may vary according to the way they interpret the 

functioning of the organizations or the theory they defend. 

Some authors suggest that relationships are inevitable in any economic organization and 

with that, the presence and positioning in a specific network of undetermined 

relationships is also compulsory, to the good functioning of any company. Those 

authors then suggest, that relationships have to be taken into consideration at a strategic 

level, and consequently the concept of “strategizing” is born. 

Taking advantage of yet few empirical studies existing that prove the importance of this 

concept; this dissertation intends to explore the relationships with a company’s clients 

from the food and beverage industry and its influence on a company at a strategic level. 

The objective is, through a case study, test and prove this importance and influence, on 

the everyday activities of an organization, through a Development Function Model by 

Walter et al., (2001). 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é apresentado o tópico de pesquisa, a relevância e objectivo do estudo e a 

estrutura da dissertação. 

Estratégia empresarial é o conceito base deste trabalho, que por ter uma definição ainda 

vasta e ambígua, está sujeito a vários tipos de abordagens (Nicolau, 2001). A estratégia 

empresarial, analisada por uma perspectiva de redes e relacionamentos sobre a qual 

incide o presente estudo, é uma das abordagens possíveis, que tem merecido uma 

atenção crescente pelos autores do grupo IMP Group
1
, sob a noção de strategizing. 

Muitos autores (Sousa e Castro, 2004; Baraldi et al., 2007) defendem que por detrás do 

sucesso de uma empresa, está a compreensão e uma boa gestão dos relacionamentos 

mantidos diariamente entre as organizações. Assim sendo, esses mesmos autores, 

apelam à importância da inclusão do estudo e gestão apropriada dos relacionamentos no 

planeamento estratégico da organização, notando que, no entanto, essa sugestão carece 

ainda de estudos empíricos que a comprovem. 

Esta falta de estudos, veio suscitar o interesse de se realizar um estudo empírico, de 

modo a aprofundar um pouco mais este tema. Para esta dissertação, foi realizado um 

estudo de caso, às relações com os clientes de uma empresa pertencente ao ramo 

alimentar em negócios B2B, e para isso, foi utilizado o quadro desenvolvido por Walter 

et al., (2001). Através deste quadro, é possível observar a posição que cada 

relacionamento ocupa e posteriormente classificá-lo, em termos das funções directas e 

indirectas que cada cliente exerce sobre a empresa e sobre a rede em que opera. 

Pretende-se com isto, observar as eventuais alterações de cada cliente nessa matriz ao 

longo do tempo, assim como a justificação, as implicações e benefícios dessas 

alterações para a empresa. 

                                                 
1
 Industrial Marketing Purchasing Group 
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Esta tipologia foi complementada com uma abordagem à visão de envolvimento dos 

relacionamentos de Gadde e Snehota (2000), e também com a explicação de 

relacionamentos transacionais e cooperativos, de Anderson e Narus (1999). 

O objectivo é de cariz exploratório pois, através da exploração dos relacionamentos e 

registo da sua evolução, pretende-se verificar a utilização e importância dos 

relacionamentos para a empresa focal, ao longo do tempo e no seu dia-a-dia e, ver até 

que ponto, o processo de strategizing tem um papel activo na empresa. 

Este estudo está dividido em cinco principais capítulos. O primeiro refere-se à 

Introdução, já explicada. No segundo, é introduzida a revisão de literatura e feita a 

compilação dos pontos considerados como os mais importantes e relevantes para o 

estudo. O terceiro capítulo descreve a metodologia e as técnicas de recolha de dados 

utilizadas. O capítulo quatro relata o estudo empírico e os principais resultados que se 

tiraram do estudo realizado, seguido do quinto capítulo onde são expostas as 

conclusões, as limitações e recomendações para investigações futuras. 
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CAPÍTULO II 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas explicações sobre os principais conceitos 

acerca do tema de strategizing, encontrados ao longo da pesquisa efectuada. Tendo em 

conta este propósito, a revisão de literatura começa por apresentar a definição sobre 

ambiente de redes industriais, onde está inserida a perspectiva do IMP Group, para 

posteriormente se introduzir a noção de strategizing em redes, desenvolvida pelo 

mesmo grupo, composto por autores como Gadde, Snehota e Hakansson, entre outros. 

Finalmente, expõe-se a tipologia de Walter et al. (2001) de relacionamentos de alto e 

baixo desempenho, assente na distinção entre funções directas e indirectas dos 

relacionamentos, juntamente com a noção de envolvimento e valor dos relacionamentos. 

Estes pontos representam o quadro de análise deste trabalho.  

 

2.1 Ambiente de Redes: Perspectiva IMP Group 

 

A perspectiva de estratégia em redes industriais, ao contrário da visão num contexto de 

mercado, tem em conta o facto de que as empresas operam num ambiente de relações de 

negócios interligadas que originam as redes. Tem-se vindo a verificar, que estas 

relações são tão imprescindíveis no quotidiano de uma empresa que se tornam fontes de 

eficiência e eficácia, afectando a natureza e as acções da mesma (Hakansson e Snehota, 

1995; Wilkinson e Young, 2002), nomeadamente a posição na rede á qual pertence 

(Gadde e Hakansson, 2003) e por isto se tornam dignas de se terem em conta a nível 

estratégico. 

A gestão da posição da empresa em rede é diferente da gestão utilizada para posicionar 

a empresa no mercado (Wilkinsson e Young, 2002), defendida pela perspectiva 
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convencional argumentada por Porter como Positioning
2
, por exemplo. A diferença está 

na importância que cada uma das abordagens atribui ao papel do meio envolvente sobre 

a organização (Baraldi et al., 2006). 

Para Gadde et al., (2003), a estratégia é desenvolvida tendo em conta que a entidade 

está inserida numa rede de empresas e relacionamentos e que “as características dos 

relacionamentos influenciam o que acontece na própria organização” (Hakansson e 

Ford, 2002, p.134). 

Segundo estes mesmos autores, todo o tipo de relacionamentos mantidos pela empresa, 

se estudados e geridos estrategicamente da melhor forma, providenciam benefícios que 

podem contribuir para a sobrevivência da mesma na rede e para o seu crescimento 

económico. 

 

2.1.1 Relacionamentos 

 

Segundo Hakansson e Snehota (1995), os relacionamentos compõem-se por várias 

características sendo elas relativas à estrutura, aos processos e aos valores que 

acrescentam às organizações. 

De acordo com estes mesmos autores, entre outros (Mc Loughlin e Horan, 2000), a 

estrutura dos relacionamentos é delineada por factores como: 

Continuidade: proveniente do prolongamento e estabilidade das relações; 

Complexidade: derivada dos vários indivíduos, produtos e serviços envolvidos numa 

relação; 

Simetria: proveniente da possibilidade de alteração ou desenvolvimento de uma 

relação; 

Informalidade: proporcionada por um “à vontade” crescente, derivado da continuidade 

observada. Isto é, contratos informais parecem ser inevitáveis com o passar do tempo, a 

par do aumento da confiança entre as partes, para além de se demonstrarem mais 

práticos e eficientes do que contratos formais, para resolver determinados problemas. 

                                                 
2
 Perspectiva que encara a empresa, como entidade isolada de todas as outras, que precisa de apostar e 

desenvolver a sua cadeia de valor e actividades únicas para se diferenciar e obter melhor posição, no 

mercado (Porter, 1996). 
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Para Hakansson e Snehota (1995, p.283) “Esta estrutura é o resultado de soluções 

adoptadas no passado e, desta forma, é a base para futuros desenvolvimentos. É por isso 

que a estrutura de uma rede de negócios dispõe de um nível de estabilidade e 

continuidade.”. 

Para além da estrutura, também estão incutidos nos relacionamentos vários processos, 

como: institucionalização, adaptação e desenvolvimento e interacção social (cooperação 

e conflito) proporcionados respectivamente, pela interactividade de actividades, 

recursos e actores (Hakansson e Snehota, 1995; McLoughlin e Horan, 2000; Gadde e 

Snehota, 2000), explicados mais à frente. 

Para além destes aspectos, autores como Hakansson e Snehota (1995), Gadde e Snehota 

(2000), revelam outra característica importante e inerente aos relacionamentos que se 

traduz nos custos e benefícios que estes representam. De acordo com estes autores, é 

importante conhecer os diferentes custos e benefícios de um relacionamento, pois estes 

desmascaram e justificam o investimento que está a ser realizado na relação. 

Os custos podem ser: direct procurement costs, direct transaction costs, relationship 

handling consts, supply handling costs, e os benefícios: cost benefits e revenue benefits. 

Alguns são mais fáceis de medir do que outros, consoante estão ligados directamente à 

relação, ou dependentes de outros factores, não tão evidentes. Gadde e Snehota realçam 

ainda que, de acordo com o grau de envolvimento observado, aspecto desenvolvido 

mais à frente, alguns destes custos e benefícios podem-se apresentar mais, ou menos 

elevados.  

Ou seja, os relacionamentos com fornecedores ou clientes, podem dar muito mais a uma 

organização, do que apenas a entrega/compra de produtos ou serviços, eles oferecem 

outros benefícios e também representam custos. Devem, por isso, ser tratados como 

uma parte do investimento de uma empresa e, como qualquer outro investimento, as 

consequências devem ser tidas em causa, para posteriormente se escolher o melhor tipo 

de relacionamento e faze-lo rendibilizar (Hakansson e Snehota, 1995; Gadde e Snehota, 

2000). 
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2.1.2 Rede 

 

De acordo com Ritter e Wilkinson (2004), os relacionamentos em rede podem ser 

explicados pela passagem de alguns níveis, a começar pelas relações directas que vários 

actores isolados (desde um individuo, uma firma ou outro tipo de organização) iniciam 

com outro actor, representadas como relações em pares.  

Essas relações estendem-se para um conjunto, formando um portfolio de relações 

directas. Inevitavelmente vários actores relacionam-se por intermédio de outros actores, 

originando ligações entre relações directas e indirectas, que dão origem à rede (Ritter e 

Wilkinson, 2004). 

Segundo Anderson et al. (1994), neste enredo de relacionamentos, é possível distinguir-

se a rede, do ambiente de rede, em que as relações directas de fornecedor-cliente e vice-

versa representam a rede propriamente dita. 

De acordo com os mesmos autores, o ambiente de rede é representado pelos 

relacionamentos indirectos (como o cliente do cliente de determinada empresa) e os 

aspectos políticos, tecnológicos, sociais, legais entre outros que tendem a propagar-se e 

a impactar nas empresas através da rede em que estão inseridas. Daí que Hakansson e 

Ford (2002) apelem à intensidade de dimensões económicas, tecnológicas e sociais da 

estrutura de uma rede. 

Segundo McLoughlin e Horan (2000), existe uma conexão generalizada entre todos os 

relacionamentos, sejam eles directos ou indirectos, que tornam o ambiente da rede 

fulcral no estudo dos mercados em perspectiva de redes e, por isso, de acordo com 

Ritter et al. (2004), a gestão das tarefas e dos relacionamentos de uma empresa deverá 

ser feita considerando todos esses níveis.  

 

2.2 Estratégia em Redes: Strategizing 

 

Uma das abordagens ao conceito de estratégia e seu planeamento consiste na 

observação do seu desenvolvimento num ambiente de redes de relacionamentos, 

explicado na secção anterior. Esta perspectiva, que se dá pelo nome de strategizing, tem 



7 

 

sido cada vez mais objecto de estudo por vários autores, dando-se especial destaque ao 

IMP Group, pela grande contribuição que tem dado para o desenvolvimento deste tema 

(Baraldi et al., 2007). 

Como forma mais elucidativa de expor esta matéria, Baraldi et al. (2007), sugerem 

comparar o tema de strategizing com outras abordagens à estratégia, enquadradas na 

perspectiva convencional, como Positioning de Porter; Rational Planning de Ansoff; 

Resource Based View de Jay Barney; Emergent Approach de Mintzberg e por fim, 

Strategy-as-Practice de Whittington.  

Para isso, foi desenvolvido um quadro de análise que expõe essas comparações de uma 

forma prática e perceptível, onde são apresentados: a mensagem principal, os conceitos 

chave, o background teórico, os métodos e unidade de análise da estratégia para cada 

um dos teóricos (Baraldi et al., 2007). O objectivo foi o de chegar a um conceito mais 

sólido acerca de estratégia em rede, após detectar falhas, parecenças e diferenças entre 

as teorias de estratégia convencional e aquela defendida pelos autores integrantes do 

IMP Group, que aplicam a estratégia a um contexto de redes. 

Com a conclusão do quadro pôde-se constatar que, uma vez que o tema tanto de 

estratégia como de redes são efectivamente extensos e complexos, não é possível 

recomendar de forma linear “como executar a estratégia”, podendo apesar de tudo, 

serem dadas algumas sugestões. 

Analisados os factos expostos pelos autores, é percebida a importância atribuída aos 

relacionamentos, por parte da abordagem IMP Group, devido à capacidade dos mesmos 

de gerarem recursos para a empresa. Posto isto, os autores sugerem que a prioridade 

dada ao posicionamento da empresa no mercado, através dos seus próprios recursos, 

como defende a teoria convencional
3
, deve ser complementada com a consideração e 

importância a dar ao estudo e gestão dos relacionamentos e ao posicionamento da 

empresa na rede.  

Em strategizing, o ambiente externo à empresa tem um papel activo no 

desenvolvimento da mesma, sendo importante a dedicação da empresa ao planeamento 

e melhoramento das suas relações, em ordem a obter melhores resultados, não só como 

empresa em si, mas também na posição da rede (Baraldi et al., 2007). Ford et al., (1998, 

                                                 
3
 Resource Based View , por Jay Barney (Baraldi et al., 2007) 
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p.49) sugerem que é inevitável a posição da empresa ser moldável e dependente de 

“relacionamentos construídos por elos de actividades, partilha de recursos e actores 

(…)”, onde não se ganha só pela competição mas sobretudo pela cooperação (Gadde e 

Hakansson, 2003, p.362; Baraldi et al., 2007). 

 

 

2.2.1 Dimensão Interactiva: Recursos, Actividades e Actores 

 

Segundo esta perspectiva, são estes três aspectos: recursos, actividades e indivíduos, 

que traçam a dimensão da interactividade presente nas constantes trocas e comunicações 

efectuadas entre todo o tipo de empresas (Baraldi et al., 2007) e que definem o contexto 

de rede (Gadde et al., 2003; Gadde e Snehota, 2000; Anderson et al., 1994). Segundo 

Baraldi et al. (2007), num ambiente de interactividade, é fulcral reconhecer a 

importância destes três aspectos a nível estratégico e saber mobilizá-los de forma 

adequada. 

 

2.2.2.1 Actividades 

 

São as actividades, como a distribuição e o fornecimento de produtos e serviços entre as 

empresas, que criam a interactividade e consequente interdependência das mesmas. A 

interdependência ocorre, não só a nível de fluxo de materiais, mas também a nível de 

serviços de marketing como, por exemplo, projectos de desenvolvimento de um 

qualquer produto específico (Hakansson e Snehota, 1995; Gadde et al., 2003). Para 

estas actividades serem bem sucedidas, a interactividade e cooperação são fulcrais entre 

as empresas. 

Quanto à forma como executam as actividades, as empresas podem apresentar duas 

posições: uma posição passiva ou activa, cuja distinção se prende no quanto a empresa 

se esforça para influenciar as outras empresas na rede. As empresas passivas, tendem 

sobretudo a adaptar-se às rotinas, sendo que as mais activas são ambiciosas, pretendem 

alterar rotinas e estruturas de forma mútua, crescendo enquanto rede e atingindo desta 

forma, um dos objectivos de strategizing (Gadde et al., 2003; Hakansson e Ford, 2002). 
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Segundo Gadde et al., (2003), nesta dimensão o contraste relativamente às 

consequências da interactividade, entre a perspectiva convencional
4
 e a perspectiva de 

redes, é nítido. A perspectiva em rede em causa neste estudo, defende a necessidade de 

se construírem interdependências, de forma sistemática, uma vez que a troca de 

actividades, quando bem gerida, traz eficiência e produtividade. 

As rotinas dos processos realizados a longo prazo entre as empresas criam a 

institucionalização das actividades. Este fenómeno deve ser minimamente controlado 

entre as empresas, pois muitas vezes as rotinas desenvolvidas ao longo do tempo, não 

são mais do que faltas de actualizações que proporcionam o estancamento do nível de 

inovação e fazem a empresa entrar numa fase de regressão que acaba por ser prejudicial 

também para a rede (Hakansson e Snehota, 1995; McLoughlin e Horan, 2000). 

 

2.2.2.2 Recursos 

 

De acordo com Hakansson e Snehota (1995, p.132), “nenhuma empresa tem todos os 

recursos de que precisa”. O aumento da diversificação de tecnologias e tipos de 

empresas, e a intenção de se obterem os recursos necessários ao crescimento de cada 

empresa, levam a que a gestão das mesmas seja cada vez mais, focada nos 

relacionamentos, responsáveis por permitirem a troca de recursos entre empresas 

(Gadde e Snehota, 2000). 

Segundo Gadde et al. (2003), deve-se ter em conta que os recursos não são “oferecidos” 

entre as empresas, há todo um processo de procura e exploração dos recursos, que 

desenvolve um factor de importância significativa, o factor de aprendizagem. De modo 

a maximizar o aproveitamento dos recursos adquiridos das outras partes, os autores 

reconhecem a necessidade de se obter a quantidade suficiente de informação acerca dos 

mesmos, contribuindo inevitavelmente, para o crescimento de knowhow da empresa. De 

acordo com os mesmos, é também necessário encontrar parceiros com capacidades 

relacionais e recursos, que possam completar a empresa em questão. 

                                                 
4
 Para a teoria da gestão estratégica, os relacionamentos trazem dependências não desejadas, pois pode 

levar a abusos de controlo por empresas mais fortes 
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Uma vez que a troca de recursos pode resultar tanto numa conexão positiva como 

negativa (Hakansson e Ford, 2002), os recursos das empresas sofrem constantes 

alterações, responsáveis pelos processos de adaptação e desenvolvimento característicos 

(Gadde et al., 2003). 

Para muitos autores, os relacionamentos são os principais recursos de qualquer empresa, 

por funcionarem como principal acesso a outros recursos (Hakansson e Snehota, 1995; 

Gadde et al., 2003; Gulati et al., 2000). De acordo com os mesmos, os relacionamentos 

são oportunidades para obter, desenvolver e trocar outros recursos, que também 

representam o valor existente entre as empresas, como: os recursos financeiros e 

económicos; os tecnológicos; o conhecimento; a informação e os aspectos legais. 

Os financeiros e económicos representam o valor económico para a empresa, e são os 

mais evidentes e fáceis de medir. 

Seguem-se os recursos tecnológicos. Em muitos casos, para preencher determinada 

necessidade do cliente, é preciso desenvolverem-se produtos específicos que exigem 

capacidades ou adaptações da empresa, para actuar nesta área. De acordo com 

McLoughlin e Horan (2000), as actividades entre empresas registam no dia-a-dia, 

processos de interacção tecnológica contínuos e rotineiros, mas também processos não 

rotineiros que implicam um grau mais complexo de desenvolvimento e adaptações, que 

aprofundam a interdependência entre as empresas.  

O conhecimento é um dos mais aclamados factores, partilhado nos relacionamentos e 

gerado pelos mesmos. O conhecimento pode ter a ver com o nível de habilitação do 

actor para realizar algo com que se comprometeu; o conhecimento apreendido e 

necessário para trabalhar em conjunto com outros actores e por fim, a capacidade de 

expor o seu conhecimento perante os outros actores pertencentes á rede. 

A componente legal diz respeito aos procedimentos necessários à oficialização dos 

relacionamentos entre as empresas, como documentos contratuais por exemplo. 

Por fim, o ultimo ponto desta secção é a troca de dados, convertida posteriormente em 

informação e inevitavelmente presente em todos os recursos anteriores. 

De acordo com Gadde et al., (2003), todos estes se resumem a três tipos de recursos 

estratégicos, dos quais a empresa pode beneficiar, ao interagir com outras entidades 
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dentro da rede. São eles: a obtenção de lucro e o desenvolvimento tecnológico; a 

projecção e conexão de uma empresa a uma determinada rede e seus recursos inclusive 

e, por fim, a possibilidade de partilha e controle de recursos físicos e organizacionais 

entre as empresas. 

Para autores como Hakansson e Snehota (1995) e McLoughlin e Horan (2000), a 

perspectiva em redes defende que a interdependência, criada pela interligação entre os 

principais elementos (actividades, pessoas e recursos), influencia inevitavelmente, a 

performance e limita as decisões da empresa. Os mesmos autores entre outros (Ford et 

al., 2002) concluem portanto, que a empresa não é livre de exercer total controlo sobre 

os seus recursos, destacando esta perspectiva de algumas teorias, como a de Jay 

Barney
5
. 

De acordo com McLoughlin e Horan (2000), a adaptação dos recursos ao longo do 

tempo, provem da vontade contínua da empresa fornecedora, em preencher a 

necessidade dos clientes com quem se relaciona. Esta busca incessante da “perfeição”, 

sendo sinónimo de compromisso, confiança e dedicação, pode ajudar ao crescimento da 

empresa e da rede (McLoughlin e Horan, 2000). 

 

2.2.2.3 Actores 

 

Por fim, os responsáveis pela condução das actividades, troca de recursos e a evolução 

constante da rede são os actores, que podem ser pessoas, departamentos ou grupos de 

pessoas (Hakansson e Snehota, 1995; Ford e Mouzas, 2008). Os múltiplos 

comportamentos, conhecimentos e personalidades possíveis dos actores, explicam os 

vários tipos de relacionamentos existentes, concedendo à rede o seu dinamismo 

constante e impossibilitando a criação de limites ou de um centro específico (Hakansson 

e Snehota, 1995; Ford et al., 2002). Isso significa, que qualquer empresa pode estar 

inserida em determinada rede, voluntaria ou involuntariamente e não há nenhuma 

empresa que seja a detentora ou controladora dessa mesma rede (Hakansson e Snehota, 

1995; Gadde e Hakansson, 2003; Ford e Mouzas, 2008). 

                                                 
5
 Defende a possibilidade da empresa ganhar no mercado, ao focar-se exclusivamente na melhoria e 

desenvolvimento dos seus próprios recursos (Baraldi et al., 2007). 
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Num contexto de rede, a interacção social é um dos factores explicativos e 

caracterizadores dos processos verificados nos relacionamentos, responsável tanto pela 

cooperação, como pelo conflito, entre as empresas (Hakansson e Snehota, 1995; 

McLoughlin e Horan, 2000). É pertinente notar-se que, o tipo de personalidade dos 

indivíduos influencia a empatia criada entre os mesmos e que pode conduzir à 

cooperação ou conflito, sucesso ou insucesso nos negócios, independentemente dos 

recursos e actividades que as empresas possam ter (Hakansson e Snehota, 1995). 

 

2.3 Envolvimento nos Relacionamentos 

 

Tendo em conta o nível de proximidade dos relacionamentos entre as empresas e os 

custos e benefícios que isso implica, Gadde e Snehota (2000) desenvolveram o conceito 

de envolvimento nos relacionamentos, tendo feito a distinção entre alto e baixo 

envolvimento. Para além disso, uma das condições detectada por Ford e Hakansson 

(2002) para existir strategizing, é a necessidade de se estudar e optar pelo envolvimento 

mais apropriado, de modo a se evitarem custos desnecessários. 

Para caracterizar o tipo de envolvimento, Gadde e Snehota (2000) consideram que é 

incompleto utilizar apenas as seguintes três características da relação: o volume 

monetário activo na relação; a continuidade da relação e a exclusividade do fornecedor. 

De acordo com os mesmos, a existência de duas partes necessárias às operações, 

envolve mais investimentos a nível de indivíduos, actividades e recursos, que devem 

também ser considerados para a classificação.  

Com esta investigação, Gadde e Snehota realçam a existência, tanto de benefícios como 

de custos, para ambos os tipos de envolvimento. De acordo com os mesmos, apesar dos 

benefícios de relacionamentos fortes serem cada vez mais notórios nos dias que correm, 

os benefícios do envolvimento reduzido devem também ser considerados, consoante a 

situação em causa. Os autores realçam inclusive, que o objectivo será o de manter 

sempre que possível, vários tipos de relacionamentos para tirar partido da variedade de 

benefícios, que cada envolvimento proporciona. 
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Segundo estes dois autores, a cooperação e confiança entre duas empresas, favorecem o 

desenvolvimento, adaptação e melhoria de recursos em conjunto.  

Estes vínculos de cooperação e confiança relacionados com o envolvimento de actores, 

serve para distinguir os dois estilos de relacionamentos, identificados por Anderson e 

Narus (1999). Os relacionamentos colaborativos primam pelo interesse mútuo em 

trabalhar em conjunto, dando início a todo um processo de desenvolvimento da relação, 

que passa a tratar-se mais propriamente de uma parceria, apresentando assim um 

envolvimento elevado de actores (Gadde e Snehota, 2000). 

Do outro lado estão os relacionamentos meramente transacionais, conduzidos pela 

vontade e objectivo de negócio, focada única e exclusivamente no preço apresentando 

por isso, um envolvimento de actores mais reduzido. 

A escolha do tipo de envolvimento a ter, implica então a definição dos custos e 

benefícios originados num relacionamento. Neste contexto, o valor dos relacionamentos 

com clientes abordado na secção seguinte, pode desenrolar um papel importante. 

 

2.4 Valor dos Relacionamentos 

 

A definição e identificação de valor nos relacionamentos, tem vindo a tomar 

importância significativa na área de Marketing (Anderson e Narus, 1999), justificando 

os vários estudos efectuados sobre o mesmo, sendo várias as formas que têm surgido 

sobre como definir e avaliar o valor. 

Mandják e Durrieu (2000) propõem uma medição de valor através de um conjunto de 

noções, como os episódios registados nas interacções de um relacionamento por uma 

perspectiva do cliente, o valor do relacionamento e os valores da rede. Ford e McDowell 

(1999) por sua vez procuraram saber, através da análise a efeitos das diferentes acções 

levadas a cabo pela empresa na relação, ao que é que a empresa dá valor no 

relacionamento. Outro estudo de Biggemann e Buttle (2005) identificou quatro 

dimensões de valor existentes numa relação, como o valor estratégico, o pessoal, o de 

financiamento e o de conhecimento. 
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Entre as possíveis definições sobre valor, Lindgreen e Wynstra (2005) atribuem 

importância à compreensão do valor criado nos relacionamentos. Uma vez que nem 

todos os clientes trazem lucro ou acrescentam valor á empresa, sugerem que a empresa 

deve avaliar o relacionamento em questão para ter a percepção acerca daquilo que 

ganha, do que perde ou do que pode alterar, nesse mesmo relacionamento. Ou seja, é 

necessário avaliar cada um dos relacionamentos através da análise e comparação de 

custos e benefícios, conseguidos ou não, no relacionamento com determinado cliente. 

No seguimento do estudo sobre o valor criado pelos relacionamentos, Walter et al. 

(2001) debruçaram-se sobre o valor conseguido pelos fornecedores, identificando os 

benefícios providenciados pelos clientes durante a relação. Esses benefícios traduzem-se 

em funções, que têm uma influência directa ou indirecta, no desenvolvimento da 

empresa e da rede envolvente.  

As primeiras dizem respeito a actividades e recursos, que não estão dependentes de 

outros relacionamentos e portanto, têm um efeito imediato no fornecedor. São elas 

funções relativas ao lucro, ao volume de compras e à função de salvaguarda. 

Profit Function e Volume Function: Para sobreviver no longo prazo, as empresas 

devem investir em clientes que apresentem estas funções elevadas, características 

normalmente associadas a grandes clientes (Walter et al., 2001). 

Safeguard Function: Esta função está presente em clientes que podem ser mantidos 

como garantia e que, por isso, devem fazer parte da carteira de clientes de um 

fornecedor. Isto é, em alturas que o mercado se apresente mais complicado ou incerto e 

independentemente das outras funções que apresentem, são clientes que se apresentam 

aceitáveis, para manter o negócio da empresa fornecedora (Walter et al., 2001). 

 

Relativamente às funções indirectas, Walter et al. (2001) apelam para o seu efeito 

positivo, no futuro da empresa e nas restantes relações da rede. Ou seja, vendo de outra 

forma, se estas funções se apresentarem reduzidas ou inexistentes, podem-se perder 

eventuais benefícios com outras (potenciais) relações. 

Walter et al. (2001) apresentam as seguintes funções indirectas: 
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Innovation Development Function: Proporcionada por clientes detentores de 

tecnologia avançada e consequente inovação, tornam-se importantes para o 

desenvolvimento da aprendizagem da empresa fornecedora. Esta, ao desenvolver 

produtos em conjunto ou na procura de soluções para determinado requerimento com 

este tipo de clientes, adquire novos conhecimentos que poderá aplicar com outros 

consumidores, ganhando futuramente com isso e contribuindo para o desenvolvimento 

da inovação na rede. 

Market Function: Função ligada à possibilidade que determinados clientes têm de, 

alguma forma, proporcionarem aos seus fornecedores, oportunidades de contacto ou 

acesso a outros clientes. Normalmente estas oportunidades surgem, pela credibilidade 

que alguns fornecedores ganham, por fazerem negócio com clientes de grande prestígio 

e reconhecimento no mercado (Walter et al., 2001). 

Scout Function: Alguns clientes funcionam como recrutadores, por angariarem de 

forma constante, grandes quantidades de informação acerca dos fornecedores existentes 

nos mercados, de forma a mais tarde poderem fazer uma selecção credível dos mesmos. 

Os fornecedores podem beneficiar deste facto, acedendo a essa informação, que os 

ajudará eventualmente, a melhorar em determinados aspectos. Isso influencia o modo de 

como se podem preparar para enfrentarem e se relacionarem com a concorrência 

existente (Walter et al., 2001).  

Access Function: No mercado, é imprescindível a existência de entidades como 

seguradoras, bancos e outras instituições financeiras. Apesar de regularem e ajudarem a 

resolver problemas financeiros, também podem representar obstáculos para as 

empresas, uma vez que para passar por elas pode implicar certos custos. No entanto, 

quando existem determinados conhecimentos nesta área, torna-se possível facilitar 

processos e poupar alguns desses custos. É neste contexto, que os clientes conhecedores 

desta área proporcionam facilidades e consequentes benefícios aos seus fornecedores 

(Walter et al., 2001).  

 

De seguida, é explicado o quadro de referência, desenvolvido pelos mesmos autores, 

responsável por direccionar esta investigação. Neste quadro
6
, foram identificados quatro 

                                                 
6
 Vêr Quadro 2.4 
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tipos de relacionamentos, consoante o peso exercido por cada tipo de função 

desenrolado no relacionamento com o cliente, sendo eles: 

Low Performing Relationships: Dos quatro quadrantes, são os relacionamentos com os 

níveis mais reduzidos de ambas as funções. Segundo Walter et al. (2001), devem ser 

postos em causa pelo fornecedor, de modo a explorar funções eventualmente potenciais 

ou, por outro lado, considerar a sua ineficiência e eventualmente excluir do portfolio. 

Selling Relationships: Contribuem apenas para o crescimento da empresa, sem 

qualquer contribuição para a rede. Os benefícios traduzem-se pelos lucros alcançados 

através de grandes quantidades vendidas e/ou quantidades vendidas com boas margens 

de lucro. Neste tipo de relacionamento, os fornecedores devem ser capazes de gerir 

adequadamente as vendas, através de algumas regras como, equipas de vendedores bem 

coordenadas, um bom serviço pós venda, entre outros. 

Networking Relationships: Como o nome dá a entender, são relações que contribuem 

significativamente para o crescimento da rede. Cabe à empresa, transformar em 

resultados os valores extraídos destas funções, responsabilidade que depende da boa 

gestão dos vários departamentos da empresa, ligados aos vários recursos a que estas 

funções dizem respeito.  

 

High Performing Relationships: Tanto as funções indirectas como as directas se 

apresentam satisfatoriamente preenchidas, contribuindo para o crescimento, não só da 

rede em geral, como para a empresa e representando um valor altamente elevado para  a 

mesma. Dada a complexidade de recursos envolvidos, este relacionamento exige altas 

competências, tanto a nível de departamentos como de funções a executar. Nestes casos, 

Walter et al. (2001) realçam a importância da participação de funcionários dos vários 

departamentos de uma empresa. 
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2.5 Síntese e Propósito do Estudo 

 

De acordo com vários autores (Hakansson e Snehota, 1995; Gadde e Snehota, 2000; Mc 

Loughlin, 2000; Ford et al., 2002), a interactividade inerente aos relacionamentos em 

rede, é composta por elementos como as actividades, recursos e actores. Da interacção 

entre estes elementos surgem processos, de institucionalização, adaptação e 

investimentos e interacção social, inevitáveis nos relacionamentos de uma empresa em 

rede. 

Segundo a visão do IMP Group 
7
 , o strategizing pode ser visto, como a forma de como 

uma empresa lida com os relacionamentos e os seus elementos de maneira estratégica, 

para suceder num mercado, marcado pela rede de relações. Parte dessa estratégia, passa 

pelo estudo do tipo de envolvimento adequado a adoptar em cada relacionamento, que 

Gadde e Snehota (2000) sugerem. 

No âmbito de se optar pelo relacionamento adequado, Walter et al. (2001), Lindgreen e 

Wynstra, (2005), procuram o que cada relacionamento vale, debruçando-se sobre o 

valor gerado por cada relacionamento entre as empresas. 

Com este objectivo, Walter et al. (2001) propõem uma tipologia, que estabelece uma 

relação entre certos benefícios obtidos num relacionamento e consequentes estilos de 

relacionamento e performance da empresa. 

                                                 
7
 Autores como Gadde, Snehota, Hakansson entre outros. 

Figura 2.4 – Classificação Relacionamentos, Walter et al. (2001) 
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Pretende-se aplicar esta classificação de relacionamentos, ao caso de uma empresa focal 

e confrontá-la com a noção de envolvimento, de modo a perceber alguma relação 

coerente entre os relacionamentos e o envolvimento, assim como obter uma noção do 

strategizing da empresa. 

 

Algumas das questões usadas para explorar o tema foram: 

Que tipo de relacionamentos e envolvimentos tem a empresa com clientes de acordo 

com o quadro de Walter et al., (2001)? 

Como é que a posição de determinado relacionamento, verificada no Quadro de Walter 

et al. (2001), se mantém ou se tem vindo a alterar, ao longo do tempo? 

Quem (fornecedor, cliente, ambos) tem tido uma postura activa ou passiva na mudança 

da posição do relacionamento no quadrante? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Método de Pesquisa: Estudo de caso 

 

A metodologia qualitativa, obedece por norma a uma série de procedimentos cujo 

objectivo é juntar e organizar informação, através de uma pesquisa intensa, que recai 

sobre uma amostra pequena da população, de modo a se obterem dados com qualidade 

(Sousa e Baptista, 2010). 

Sendo que o objectivo desta dissertação, passa pela análise dos relacionamentos em 

redes, que se apresentam como complexos e de extensões ilimitadas, sendo por isso 

difícil a selecção específica de variáveis e de informação, Dubois e Gibert (2009) 

defendem que nestas situações o estudo de caso é a estratégia ideal, por ter uma 

natureza descritiva e exploratória. Segundo os mesmos, ao se observar da forma mais 

natural determinada entidade, é possível fornecer informação suficientemente rica, 

transparente e portanto elucidativa, acerca do funcionamento das relações dessa 

organização. 

Yin (1994) estipula quatro tipos de estudo de caso possíveis: o estudo de caso singular e 

o estudo de caso múltiplo, sendo que ambos podem ser ou holísticos ou encastrados, 

consoante o que se pretende abranger.  

A situação holística, normalmente utilizada em metodologia qualitativa, é usada quando 

pretendemos abordar assuntos que implicam analisar a organização como um todo, em 

que o caso não se distingue das unidades de análise. A encastração deve ser feita quando 

se pretende identificar e analisar sub-unidades, dentro dessa mesma organização. 

Um estudo de caso singular e holístico, de que se trata o nosso estudo, é classificado por 

Yin (1994) como Tipo 1 e dá conta de um caso que se apresenta como raro, extremo ou 

revelador e por isso as questões de pesquisa devem ser pensadas de forma a atingirem a 

essência do problema. 
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3.2 Recolha e Análise de Dados 

 

Em metodologia qualitativa, é importante que as técnicas de dados seleccionadas 

minimizem a influência que exercem sobre quem está a fornecer a informação, de modo 

a transcrever o fenómeno estudado tal e qual como ele é (Dubois e Gibert, 2009; 

Olaougun e Fatoki, 2009). Entre as várias técnicas que obedecem a estas condições, as 

entrevistas e a análise documental foram as seleccionadas para a realização deste 

estudo. 

De acordo com o que é imposto pela metodologia qualitativa, a amostra foi 

criteriosamente seleccionada (Olaougun e Fatoki, 2009), tendo sido as entrevistas 

realizadas a funcionários da empresa, escolhidos de acordo com a sua posição e 

importância na empresa. Os dois “funcionários-chave” foram então: o Director Geral da 

empresa, H.Sousa e a Directora do Departamento de Marketing, M. Brandão. 

De forma a respeitar o cariz exploratório do estudo, as entrevistas foram do tipo semi-

estruturado, ou seja, direccionadas por um guião de entrevista, sem impor grandes 

limitações, de modo a dar a liberdade suficiente ao entrevistado para se exprimir. 

(Cassel e Symon, 2004;Sousa e Baptista, 2010). 

Ao todo foram realizadas três entrevistas, com a duração de aproximadamente, uma 

hora e meia cada. A primeira entrevista foi de introdução ao tema e ao tipo de 

informação que iria ser precisa e também, para recolher informação base acerca da 

empresa, como o seu tipo de negócio, tipo de clientes e fornecedores, entre outros 

aspectos gerais da indústria. Posteriormente, foram efectuadas mais duas entrevistas, a 

cada um dos elementos da direcção, com o objectivo de aprofundar características 

relativas aos clientes e tipo de relacionamento mantido com cada um, tendo havido a 

permissão para a gravação de algumas partes das entrevistas. Para além da informação 

obtida, também foram recolhidos alguns documentos importantes para o estudo, sendo 

que todos estes dados foram organizados e verificados, tendo-se posteriormente 

procedido à selecção e análise da informação mais importante. 

Dado o tipo de negócio da empresa ser demasiado específico, o nome da empresa e a 

informação recolhida são de carácter confidencial, havendo por isso alterações a alguns 

dados apresentados ao longo do estudo, de modo a manter o anonimato da organização. 
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Como todos os métodos de pesquisa, o estudo de caso também apresenta as suas 

desvantagens e limitações. 

A falta de inferências estatísticas é uma desvantagem inerente a este tipo de método, 

que contribui para a sua falta de objectividade, assim como a impossibilidade de se 

efectuarem generalizações (Olaougun e Fatoki, 2009). 

Apesar da informação verdadeira que podem fornecer, as entrevistas estão dependentes 

do conhecimento da pessoa entrevistada, acerca do tema em questão, e nem sempre são 

rigorosas. Outra desvantagem, é a disponibilidade e oportunidade necessárias para a 

realização da entrevista por parte dos entrevistados, que nem sempre se verificaram. 

 

3.3 Escolha da Empresa 

 

A empresa escolhida para levar a cabo a realização deste estudo foi uma empresa 

inserida na área alimentar, cujo negócio passa por vender produtos de panificação e 

pastelaria a outras empresas. 

Sendo os relacionamentos com clientes o alvo do estudo, esta empresa mostrou-se 

indicada para tal, pois para além de se inserir em negócios B2B
8
, característica essencial 

ao tema, apresenta uma carteira de clientes com características diversificadas exigindo 

por isso, tipos de relacionamentos distintos. 

Outro facto prendeu-se com a facilidade de acesso à informação devido a razões 

familiares, por parte da mestranda  

 

 

 

 

                                                 
8
 Business-to-Business 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSIÇÃO ESTUDO EMPÍRICO 

 

4.1 Apresentação da Empresa PZ 

 

A empresa seleccionada como alvo para este estudo de caso, foi a empresa PZ fundada 

em 1975 e pertencente ao sector alimentar. Esta empresa, presente em Portugal como 

uma joint-venture com o Grupo Holandês Internacional, dedica-se á produção e 

comercialização de produtos de pastelaria e panificação em negócios B2B. 

Com sede na Granja onde se encontra a unidade de produção, e delegações em Lisboa e 

na Madeira, a PZ conta com cerca de 100 colaboradores directos e 4 distribuidores que 

asseguram a cobertura geográfica do país. 

A produção local (sede) dedica-se à transformação de matérias-primas e ao 

desenvolvimento de misturas, como: melhorantes de panificação; “mixes” de 

panificação (mistura de ingredientes como, farinha, açúcar, emulsionantes); cremes 

pasteleiros e chantilly; batidos, entre outros. Para além disso, também comercializa 

produtos acabados que compra a terceiros como, sementes; frutas secas; margarinas e 

outros, incorporados na venda dos produtos transformados. 

Posteriormente, estes produtos são comercializados e orientados pela empresa focal aos 

profissionais do sector de padaria e pastelaria, dos vários segmentos à frente 

apresentados. Recorrendo à utilização dos produtos fornecidos pela PZ, os clientes 

responsabilizam-se pela produção do produto final e pela sua venda, tanto a cadeias de 

distribuição (encarregues de posteriormente, revenderem ao consumidor final), como 

directamente ao consumidor final, consoante o tipo de cliente de que se trata. 

Quanto aos fornecedores, a carteira da empresa é muito variada, e divide-se entre 

fornecedores de matérias-primas, como: farinha, açúcar, entre outros e fornecedores de 

produto acabado, como: margarinas, geleias entre outros. 
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4.1.1 Segmentação dos Clientes 

 

Relativamente aos clientes da empresa, onde recai a atenção do nosso estudo, é feita a 

seguinte segmentação, com base nas actividades exercidas por cada cliente: 

Comércio Tradicional: Representado pelas padarias e pastelarias de pequena 

dimensão, que vendem ao consumidor final. 

Semi-Indústria: Com uma dimensão de produção e venda acima da média dos clientes 

tradicionais, correspondem a empresas com produção de produtos frescos, pré-

embalados e/ou congelados de padaria e pastelaria. Vendem directamente ao 

consumidor final mas também para cafés, restaurantes, e inclusive cadeias de 

distribuição moderna; 

Indústria: Trata-se de unidades de produção de grandes dimensões, por empresas com 

produção continua e em série, com produtos frescos, pré embalados e/ou congelados de 

padaria e pastelaria. Abastecem várias cadeias da distribuição moderna, ou hotéis e 

restaurantes, podendo ter eventualmente, marca própria (exemplos: Panrico ou Bimbo); 

Distribuição Moderna: Representa essencialmente cinco cadeias de distribuição. Cada 

uma destas cadeias representa uma série de hipermercados e supermercados, que se 

encarregam da produção e venda ao consumidor final. 

 

4.2 Performance dos Relacionamentos 

 

Nesta secção, são expostos os dados e resultados recolhidos nas entrevistas realizadas 

aos funcionários seleccionados da PZ. 

Considerando a tipologia desenvolvida por Walter et al. (2001) anteriormente explicada, 

foram enquadrados os respectivos grupos de clientes, nos quatro tipos de 

relacionamentos possíveis, consoante as funções
9
 directas e indirectas que cada 

segmento de clientes representa para a empresa. Também foi explicada a natureza dos 

relacionamentos de cada cliente, onde é exposto o tipo de contacto com o cliente, os 

                                                 
9
 NOTA: Só foram descritas as funções cuja explicação se revelava importante. As funções não referidas 

devem ser consideradas como inexistentes. 
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departamentos em causa e a sua gestão e performance, assim como outras características 

relevantes a confrontar na análise, com aspectos referidos na revisão de literatura. 

 

4.2.1 Comércio Tradicional 

 

Safeguard Function: Por representarem um número significativo de 

estabelecimentos
10

, permitem à empresa ter uma carteira alargada de clientes, 

compensando os custos de distribuição dispendidos e assegurando que a empresa não 

dependa apenas das vendas a grandes clientes. 

Profit and Volume Function: Por serem extremamente sensíveis ao preço e de 

pequenas dimensões, estas funções revelam-se inexistentes. 

Indirect Functions: As funções indirectas revelam-se inexistentes, dadas as suas 

pequenas dimensões que implicam uma capacidade reduzida para contribuir para 

aspectos mais complexos. 

 

Relativamente ao Quadro de Walter et al., (2001), tendo em conta o peso exercido pela 

Safeguard Function, os relacionamentos com as padarias tradicionais apresentam-se do 

tipo SellingRelationships
11

, podendo estar eventualmente sujeitos a uma alteração, 

exposta na secção Análise. 

 

Natureza dos Relacionamentos
12

: Relativamente ao contacto estabelecido com as 

padarias tradicionais, é efectuado maioritariamente pelo vendedor ou equipas de 

vendedores e durante o apoio técnico, altura em que se efectua a demonstração de 

produtos. As visitas neste mercado são feitas com intervalos de 15 dias 

aproximadamente e, para além da distribuição de encomendas, são também efectuadas 

promoções, campanhas de novos produtos, entre outros temas de interesse para este 

cliente. 

                                                 
10

 Ver Quadro 1, em Anexo 
11

 Ver Quadro 2 e Quadro 3, em Anexo 
12

 Ver Imagem 1, Anexo 
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4.2.2 Semi-Industria 

 

Profit and Volume Function: São clientes importantes pelo volume
13

 mas nem tanto 

pelas margens, uma vez que são altamente sensíveis ao preço. 

Safeguard Function: Também funcionam como “protectores” do negócio da empresa 

focal, pois compram em grandes quantidades, numa base considerada assídua pelos 

gestores da empresa focal. 

Market Function: É visível e cada vez mais notória, já que este é um cliente procurado 

cada vez mais pelas grandes superfícies e por isso, conseguindo a satisfação deste tipo 

de cliente, haverá efeito positivo noutros clientes igualmente importantes. 

Innovation Development Function: Dadas as capacidades tecnológicas e a procura 

crescente por parte da distribuição moderna (semi-industria pode funcionar como 

fornecedor da distribuição moderna) em alternativa a outros fornecedores, também a 

função inovação tem vindo a ganhar terreno junto da empresa focal. De se notar, 

inclusive e segundo os entrevistados, o crescente interesse por produtos taylor made, 

que permite adquirir know how, aplicável noutras situações, com outros clientes. 

 

Após observadas estas alterações, é possível verificar uma tendência na alteração da 

posição em Selling Relationships, para High Performing Relationships
14

.  

 

Natureza dos Relacionamentos
15

: A frequência de contacto é efectuada por comerciais 

específicos e/ou equipa de I&D/Marketing/Técnico com prévia marcação de visita e 

com temas diversificados e específicos de cada cliente. Relativamente às encomendas, 

cabe aos vendedores recolhe-las através de sistema informático específico, que 

descarrega a encomenda, directamente no sistema da empresa. Posteriormente a isso e 

                                                 
13

 Ver Quadro 1 em Anexo 
14

 Ver Quadro 3, em Anexo 
15

 Ver Imagem 1, em Anexo 
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de acordo com o plano de distribuição associado à rota do cliente, a mercadoria é 

entregue directamente no cliente pelos próprios carros de distribuição do fornecedor. 

 

4.2.3 Indústria 

 

Profit and Volume Function: Este cliente preenche a função volume, mas por serem 

sensíveis ao preço e existirem em número reduzido
16

, a função lucro não se manifesta 

tanto. 

Safeguard Function: Esta função não se justifica, devido à baixa industrialização do 

sector e portanto, as poucas indústrias no mercado não garantem o negócio da empresa. 

Innovation Development Function: Dada a capacidade de produção e knowhow, o 

interesse no desenvolvimento de produtos em conjunto foi em tempos, significativo, 

contribuindo para uma função inovação relevante. No entanto, por ser um processo 

muito demorado, implicar custos significativos e muitos projectos tenderem a não 

avançar, “tem vindo a deixar de fazer sentido optar pela colaboração neste sentido” 

segundo o Director Geral, contribuindo para a redução do peso desta função. 

Os relacionamentos com este cliente situam-se então, entre os quadrantes de 

NetworkingRelationships, tendendo a descer para LowPerformingRelationships
17

. 

 

Natureza dos Relacionamentos: No tipo de cliente Indústria, é exigido um 

relacionamento mais técnico, face às exigências tecnológicas inerentes ao seu tipo de 

produção e por isso, a natureza dos contactos é similar à explicada no segmento 

anterior. 

 

 

 

                                                 
16

 Ver Quadro 1, em Anexo 
17

 Ver Quadro 3, em Anexo 
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4.2.4 Distribuição Moderna 

 

Profit and Volume Function: Destacam-se dos outros clientes, pelo elevado potencial 

que apresentam a nível destas funções. 

SafeguardFunction: Revela-se inexistente
18

. 

 

Market Function: Este tipo de cliente pode contribuir para a difusão (em termos 

geográficos) e notoriedade de algumas marcas de produto final vendido pela PZ, devido 

ao elevado prestígio e boa localização do qual beneficiam, preenchendo assim a função 

de mercado. 

Innovation Development Function: Associado a uma capacidade tecnológica e de 

know how elevada, está o potencial preenchimento da função inovação para a empresa 

focal. No entanto, face à cada vez maior maior rotação dos gestores de compras desta 

área de negócio, as relações tornam-se mais impessoais e difíceis, baseando-se quase 

todo o negócio no factor preço, não havendo grande interesse em procurar inovações e 

por isso, ao longo do tempo, esta contribuição tem vindo a perder terreno para a 

empresa focal. 

Scout Function: É uma função cada vez menos preenchida por este tipo de cliente. Os 

gestores estão cada vez mais afastados deste sector em termos de conhecimento, 

carecendo de sensibilidade para as necessidades do consumidor e de preocupação com a 

qualidade, uma vez que apenas se focam em obter o preço mais baixo. Também a 

constante troca de interlocutores por parte destes grupos de clientes, dificulta a troca 

eficaz de informação. 

Posto isto, apesar do potencial que as grandes superfícies apresentam para 

HighPerformingRelationships, estes têm tendência a passar para SellingRelationships
19

.  

 

Natureza dos Relacionamentos: Face à centralização das compras, as reuniões são 

efectuadas entre o Gestor de Compras e a Direcção Comercial. São abordados e 

                                                 
18

 Ver Análise Conclusiva 
19

 Ver Quadro 3, em Anexo 
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discutidos assuntos tais como promoções, descontos de quantidade, novos produtos e 

receitas, apoio e formação técnica, entre outros aspectos. Estas reuniões não têm uma 

calendarização regular, sendo efectuadas à medida das necessidades de ambas as 

empresas e estão sujeitas a constante trocas de interlocutor. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

5.1 Análise Conclusiva 

 

Relativamente às funções observadas no relacionamento da empresa focal com as 

padarias tradicionais (comércio tradicional), foi possível verificar por parte destes 

clientes, ao longo do tempo, uma tendência ao longo do tempo da vontade de inovar, 

com base na procura de novos produtos e técnicas de produção. Por outro lado, a PZ 

preocupa-se em pesquisar e inovar para, através de formação técnica em workshops ou 

demonstrações a realizar nas instalações da empresa, que implicam um investimento em 

pessoal especializado e movimento no departamento de Marketing e I&D (Walter et al 

2001)., transmitirem e ensinarem clientes que se mostram receptivos a tal, indo ao 

encontro da sua missão “(…) oferecer produtos e soluções orientados para o cliente” 

(H.Sousa). Portanto, a confiança colocada por este cliente, sobre a empresa focal para 

transmissão de conhecimento, aliada à preocupação da mesma em satisfazer o cliente, 

funciona como incentivo e desenvolvimento do empenho da empresa PZ. 

Verificada esta situação, poderá eventualmente ser levantada uma “nuance” relacionada 

com as definições de funções, propostas por Walter et al., (2001). Todas elas partem da 

perspectiva do cliente, isto é, a pensar nos recursos desenvolvidos pelo cliente que se 

tornam benéficos para o fornecedor. No entanto, no caso das padarias tradicionais, a 

Innovation Function, poderia ser considerada, pois mesmo não apresentando knowhow 

suficiente, promovem o conhecimento e acrescentam o valor da empresa focal ao 

procurarem soluções junto da mesma. Considerando esta alteração, o relacionamento 

que é de SellingRelationshipPerformance, apresenta então tendência para se alterar para 

HighPerformingRelationships
20

. 

Ainda considerando o relacionamento com este cliente, é também possível destacar, 

como uma característica particular, a continuidade referida por Hakansson e Snehota, 

(1995). Em parte, alguns destes clientes foram os primeiros clientes da PZ, quando esta 

                                                 
20

 Ver Quadro 3, em Anexo 
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iniciou negócio há 35 anos atrás. Por outro lado, por estar há muito tempo no mercado e 

ter sido dos primeiros fornecedores representa, desde o inicio da actividade de muitos 

clientes, um fornecedor de confiança.  

A falta de knowhow deste tipo de cliente, que o torna mais sensível e dependente do 

apoio técnico também contribui para um relacionamento humano mais forte ao longo do 

tempo. 

Posto isto e de acordo com as definições de Gadde, Snehota (2000) e Anderson e Narus 

(1999), este relacionamento aproxima-se da definição de alto envolvimento entre 

actores, por apresentar uma base mais de cooperação do que transaccional, uma vez que 

não está só em questão o preço mas também confiança, aprendizagem e transmissão de 

conhecimento. 

Passando para a análise ao relacionamento com as semi-industrias, estes clientes 

valorizam o valor acrescentado que a empresa PZ oferece e por isso, os relacionamentos 

neste segmento de clientes, são preponderantes para a empresa em questão.  

Apesar da alteração do tipo de relacionamento ser idêntica à das padarias tradicionais, é 

de notar alguma alteração no tipo de contacto disponibilizado para este cliente, 

relativamente às mesmas. Esta diferença é notável, dado o conhecimento técnico deste 

cliente ser superior ao tradicional e também por representar uma maior importância para 

a empresa, a nível de Direct Functions
21

. Por isso, para além dos técnicos e vendedores, 

presentes nas visitas aos estabelecimentos, muitas vezes também existe suporte do I&D 

e Marketing, de modo a apoiar de forma mais activa os problemas relacionados com a 

produção, questões técnicas, entre outros aspectos. 

Segundo Lindgreen e Wynstra (2005), não é possível destacar o melhor tipo de função. 

Após a análise dos resultados, pôde-se também constatar que não é possível dizer que 

determinado relacionamento é melhor que outro, reforçando a ideia de Gadde e Snehota 

(2000), sobre a importância se basear na carteira de relacionamentos variados, de modo 

a poder usufruir dos diferentes benefícios proporcionados pelos vários tipos de 

relacionamentos e envolvimentos. De modo a verificar se o relacionamento com cada 

um dos clientes é o mais correcto e apropriado, o fulcral é saber se a empresa está a 

usufruir o máximo do que cada cliente tem para oferecer. 

                                                 
21

 Ver Quadro 1 e Quadro 2, em Anexo 
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Assim, após verificadas as alterações na InnovationFunction e Market Function 

relativamente ao cliente semi-industria , este segmento apresenta uma postura activa no 

que respeita à alteração de quadrante podendo acrescentar elevado valor à empresa 

(Walter et al., 2001).  Relembrando uma das condições de strategizing (Gadde et al., 

2003; Hakansson e Ford, 2002), cabe à empresa focal optar também por uma postura 

activa, investindo no aproveitamento desta função e ajudar a fixar o relacionamento no 

quadrante de HighPerformingRelationships. Isso poderá passar por um maior empenho 

e destaque na participação de elementos dos vários departamentos, neste relacionamento 

como sugere Walter et al.(2001), realçando o tipo de relacionamento colaborativo e e 

aumento no grau de envolvimento, segundo Gadde e Snehota. 

Relativamente à Industria, considerando os resultados no quadro exposto
22

 e a 

importância que representa efectivamente para a empresa
23

, poderia ser um 

relacionamento para por em causa por parte da empresa, como sugere Walter et 

al.(2001) para LowPerformingRelationships. No entanto, dada a tendência de 

crescimento deste sector em Portugal, segundo os entrevistados, a exclusão destes 

clientes não se justifica. 

A Distribuição Moderna, por exemplo, apresenta capacidades para preencher 

praticamente todas as funções. No entanto, a InnovationFunction sobretudo, tem vindo 

a perder cada vez mais peso fazendo com que, simultaneamente, o relacionamento 

verificado venha a alterar-se de posição. 

Segundo o Director Geral, face à redução de fabrico próprio em detrimento do aumento 

da compra de produto acabado pela Distribuição Moderna (adquire cada vez mais 

produtos na Industria ou Semi Industria) e face à situação económica dos últimos anos, 

o grau de dependência destes clientes para com a PZ é cada vez menor, sendo o preço 

uma questão cada vez mais importante. Esta situação sugere que, por razões exógenas à 

sua gestão, a empresa focal não está a poder usufruir da totalidade de benefícios que a 

distribuição moderna teria para oferecer. A redução desta função é notável, dada a 

opção do cliente por outros fornecedores, sugerindo que a empresa focal contribui com 

pouco que se destaque de outros fornecedores, favorecendo a instabilidade da relação 

(Gadde e Snehota, 2000) que pode justificar a inexistência da Safeguard Function. Por 

                                                 
22

 Ver Quadro 3, Anexo 
23

 Ver Quadro 1, Anexo 
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isso, apesar da empresa em questão depender deste cliente por questões de volume de 

vendas e lucro e haver um envolvimento elevado em termos de recursos, o 

relacionamento apresenta-se meramente transacional considerando Anderson e Narus, 

(1999) e reflecte um envolvimento reduzido em termos de actores. 

Observa-se também que para a empresa focal, quanto mais elevado é o nível de Direct 

Functions, maior é o grau de importância atribuído ao cliente. Esta importância reflecte-

se no tipo de pessoas disponibilizadas para o contacto com o cliente que, no caso da 

Distribuição Moderna inclui, entre outros, a Direcção. No entanto, isto não é sinónimo 

de maior envolvimento entre as empresas. 

Observando o alto envolvimento, registado nos relacionamentos com as Padarias 

Tradicionais e a Semi Industria, e a posição de ambas (ou tendência), de 

HighPerforming, pode-se dizer que existe uma correlação entre os relacionamentos 

definidos pela tipologia escolhida, e o envolvimento entre esses relacionamentos.  

A tipologia de Walter et al. (2001) é interessante pela forma prática de como expõe os 

benefícios de cada cliente e divide os vários tipos de relacionamentos, transparecendo o 

valor dos mesmos. Complementando este quadro, com a visão de Gadde e Snehota 

sobre envolvimento de modo a captar a essência e evolução dos relacionamentos da 

empresa, permite aproximarmo-nos de uma visão de strategizing da empresa, mais 

completa.  

 

5.2 Limitações do Estudo e Recomendações para Pesquisa Futura 

 

Strategizing  tem em conta a análise de relacionamentos não vistos como um todo, mas 

sim individualmente. No entanto, dado o elevado número de clientes da empresa foi 

difícil obter a informação e registo individual de cada um, tendo em conta o limite de 

tempo e espaço imposto, tendo-se por isso procedido à sua segmentação. Assim, não 

houve especial atenção a diferenças entre relacionamentos do mesmo segmento, tendo 

os resultados sido descritos, com base na generalização das características que a maioria 

de cada segmento apresentou nos relacionamentos. 
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A segmentação terá dificultado a definição de uma linha de tempo exacta, para o registo 

temporal dos acontecimentos descritos. 

Relativamente ao quadro de análise utilizado, a classificação dos vários tipos de 

relacionamentos, consoante as funções que apresentam, ter-se-á revelado um pouco 

subjectiva. As funções terão sido medidas com base na informação angariada sobre a 

importância dos clientes a vários níveis (Quota Mercado, por exemplo), para a empresa. 

Ainda na análise aos relacionamentos com estes clientes da empresa, a AccessFunction 

não terá sido encontrada. 

Baraldi et al., (2007) sugerem que é possível contribuir bastante, tanto de forma teórica 

como empírica, para estudos acerca dos relacionamentos entre empresas, devendo estes 

incidirem sobre ambos os lados de um relacionamento. Tendo sido o estudo realizado 

apenas na perspectiva da empresa como fornecedora, devido ao limite de tempo 

imposto, recomenda-se a análise de um estudo similar, por uma perspectiva da empresa 

como cliente. 

Dado o tema de strategizing ser de cariz altamente complexo, levanta a possibilidade de 

ser estudado por várias vertentes. Seria interessante efectuar um estudo com objectivos 

similares a este, utilizando como modelo de análise, os paradoxos que Ford e 

Hakansson (2002) detectaram inerentes à natureza das. 

De acordo com o que foi investigado, a perspectiva de estratégia em redes tende a 

prevalecer sobre a convencional (Gulati et al., 2000), devido a um mundo cada vez mais 

globalizado onde os mercados tendem a ser cada vez menos pessoais, onde a 

comunicação é cada vez mais exigida e por isso as dimensões sociais e a cooperação são 

cada vez mais valorizadas. A falta de estudos que possam comprovar isso de forma 

empírica e realista, deixam em aberto uma possibilidade de pesquisa futura. 
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ANEXOS 
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Fontes: ANCIPA (Associação Nacional Comerciantes Industriais Produtos Alimentares) e dados 

internos da Empresa 

Quadro 1 – Estrutura Mercado24 

 Número Total 
Quota 

Mercado PZ 

Número 

Estabelecimentos PZ 

(aproximadamente) 

Comércio 

Tradicional 
4.000 15% 2.200 

Semi-Industria 70 30% 50 

Indústria 14 5% 5 

Distribuição 

Moderna 

5 Cadeias 

Distribuiçao 
50% 

5 Cadeias 

Distribuição 

Quadro 2 – Contributo Funções Directas e Indirectas 



38 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quadro 3 – Tendência Relacionamentos, no Quadro Walter (2001) 
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Imagem 1 - Organograma PZ 
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Guião Entrevista 

 

 

1- Caracterização geral da empresa (tipo de negócio e indústria; que produtos 

compra e vende; fornecedores; clientes; missão) 

2- Em que sentido são importantes para a empresa, os relacionamentos com cada 

cliente? 

3- Que tipo de contacto é estabelecido com cada segmento?  

4- Que tipo de relacionamentos tem a empresa com os clientes, de acordo com o 

quadro de Walter et al., (2001)? 

5- Porque é que um relacionamento se insere num particular quadrante da matriz, 

no momento actual?  

6- Como é que essa posição de Walter et al (2001) se manteve ou mudou ao longo 

do tempo (houve alguma mudança da posição do relacionamento nesse quadrante desde 

que o relacionamento surgiu)? 

7- Quem (fornecedor, cliente, ambos) tem tido uma postura activa ou passiva na 

mudança da posição do relacionamento no quadrante? 

8- Que barreiras podem existir à alteração ou manutenção da posição da empresa 

perante determinado cliente? 

9- Em que medida é que as posturas diversas, de vários actores com os quais a 

empresa faz negócios, bloqueiam ou potenciam o posicionamento do cliente no quadro 

em questão? 

10- Há algum tipo de parceria com Distribuição Moderna? 

11- Em que se baseiam para o desenvolvimento de novos produtos? 

 

 

 

 

 

 


