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RESUMO

As transações são unidades focais relevantes para o entendimento de vários fenômenos
em marketing, sendo que é de especial interesse para esse estudo descrever, explicar e
prever o processo de apropriação de valor para o acionista nas relações entre dois
agentes econômicos.
A descrição da apropriação de valor para o acionista é desenvolvida utilizando-se os
seguintes grupos teóricos: economia dos custos de transação; teoria da vantagem
comparativa; teoria da vantagem competitiva; teoria do agenciamento e quase-renda. É
relevante citar que a integração de conceitos mercadológicos e econômicos,
principalmente no que se refere a como o processo de marketing se relaciona com o
mecanismo de captura de fluxos de renda em uma estrutura de díade, onde os membros
são tomados em conta simultaneamente para análise.
A explicação é construída baseada principalmente em um modelo proposto pelo autor
que encampa as fontes geradoras de valor, fontes de poder e grau de dependência como
os construtos que contribuem para a elucidação do processo de apropriação de valor em
transações.
A previsão será por conta de uma aplicação de modelagem econométrica à indústria de
franchising no Brasil no ano de 2000. A variável dependente é a razão entre taxa de
franquia e investimento para a abertura de uma nova unidade, arrazoando-se tal escolha
como uma medida de apropriação da capacidade de geração de fluxos de caixa
alavancada pelo investimento. As variáveis independentes são indicadores operacionais
das fontes de geração de valor, com as fontes de poder e grau de dependência mantidos
constantes em virtude da natureza contratual da indústria. Os resultados obtidos sugerem
que os ativos baseados em mercado têm impacto sobre a capacidade de apropriação de
fluxos de renda, neste caso, representada pela taxa de franquia. O modelo reforça a
importância da contribuição e papel de marketing na apropriação de valor para o
acionista.



ABSTRACT

Transactions are relevant focal units to provide assessment to several marketing
situations. It is relevant for the present study to describe, explain and foreseeing the
shareholder value appropriation process on a dyadic transactional structure.
The process description is developed based upon the following theoretical blocks:
transaction costs economics; comparative advantage theory; competitive advantage
theory; agency theory and quasi-rent. It is worth noting the attempt to integrate
marketing and economics concepts, mainly related to the rent tlow appropriation due to
marketing processes.
The explanation is based upon the author's model proposition which engulfs value
creation sources, power sources and degree of dependence as constructs that contribute
to the enlighten ofvalue appropriation oh transactions.
The foreseeing is developed trough an econometric application ofthe recommended
model in the Brazilian franchising industry in 2000. The dependent variable is a ratio
between the franchise fee ant the investment necessary for opening a new unity as a
proxy to the cash tlow appropriation capabilities ofthe franchise fee, since the
theoretical assumption is that the more the investment leverages the revenues the greater
the franchise fee. The independent variables are value creation sources operators. Power
sources and dependence degree were held constant due to the contractual nature of the
industry. Results suggest that market based assets have impact on the rents appropriation
capabilities, here represented by the franchise fee. The model reinforces the importance
of marketing role and contribution to the appropriation of shareholder value.
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CAPÍTULO 1- O PROBLEMA EM ESTUDO

1.1 Introdução

Imagine a situação recentemente reportada pela Gazeta

Mercantil (123,2000)onde o artigo abordava a tensão de negociação entre os

fornecedores e as empresas de varejo de auto-serviço. De um lado a

concentração do varejo de auto-serviço aumenta o seu poder de barganha e

de outro, de acordo com o artigo, uma oferta superior à demanda. A questão

central do artigo era a compressão de preços que o auto-serviço impunha aos

fornecedores e a posição desses afirmando que a situação estava tornando-se

insustentável. Por outro lado, representantes das empresas de varejo de auto-

serviço afirmavam que os fornecedores ainda tinham margem para negociar.

o que está em jogo afinal? Hoje é premente a pressão pela

geração de valor para os acionistas, com várias empresas de consultoria

financeira criando métricas para identificar o valor criado. Logo, compressão

de preços significa a perda de um potencial de geração de valor. Ambos os

grupos de firmas movem-se pela mesma lógica, geração de valor, só que

aparentemente o auto-serviço está apropriando-se de valor que seria dos

fornecedores ao exercer seu extremo poder de mercado. Os fornecedores por

sua vez vêm-se acuados e atônitos perante sua impotência.

E as marcas? Por quê os produtos Nestlé podem ficar fora de

um supermercado (123)e mesmo assim o mesmo continua a faturar. O artigo

fala da tensão entre Pão de Açúcar e Nestlé como se a negociação de fato



assim ocorresse. De fato a negociação, na maior parte dos casos, é entre

divisões dos fabricantes e o auto-serviço. Nesse momento o ativo de marca

Carrefour ou Pão de Açúcar se sobrepõe às marcas de produtos, até porque o

auto-serviço entende o processo de tomada de decisão do consumidor.

Então, não basta a marketing entender as necessidades do

consumidor e oferecer produtos com valor agregado se a realização desse

valor, sob a forma de receita para a empresa, está condicionada por agentes

intermediários cuja lógica de valor é totalmente distinta da do consumidor. °
consumidor como ponta final irá receber o valor de marcas como OMO,

Ceval, Danone, etc... A pergunta é: o valor para o acionista do fabricante,

aquela diferença entre preço ao consumidor e custo total para o fabricante,

como é parcelada entre os membros do canal de distribuição? Quem se

apropria de maior porção de valor monetário? Talvez a resposta a essa

pergunta explique as concentrações no mercado, a criação de canais próprios

de distribuição e outras formas operacionais. É sobre essa apropriação de

valor que se pretende discorrer nesse trabalho.

1.2 Delimitação da área temática

Bucklin (17), em seu seminal e clássico artigo, ainda utilizado

como referência, constrói uma proposta teórica de estrutura de canal de

distribuição onde as atividades relacionadas a esse arranjo de marketing são

compostas por funções específicas e únicas a cada uma, a saber:

a. Função de trânsito (T): toda a atividade necessária ao

deslocamento de um produto ou serviço entre dois pontos;

b. Função de inventário (I): atividades relacionadas à

movimentação dos bens de e para o depósito, sua

2



classificaçãoe estocagem;

c. Função de busca (B): atividades requeridas para a

comunicação de ofertas de compra, venda e transferência

de propriedade;

d. Função de persuasão (P): ações de influências dos valores e

crenças dos compradores e vendedores;

e. Função produção (Pr): atividades necessárias à criação de

bens e serviços que atendam a um conjunto de

especificações;

f. Função consumo (C): atividades relacionadas ao consumo

dos bens e serviços que atendam a um conjunto de

especificações.

A proposta de Bucklin (17) é que as funções de produção e

consumo sejam integradas por outras intermediárias que dispõe os bens e

serviços segundo um conjunto de especificações. O autor deixa claro que o

consumidor não é uma instituição de distribuição, contudo, o mesmo

desempenha dois papéis cruciais no processo de distribuição: (a) a freqüência

de consumo do bem ou serviço exerce forte impacto sobre a estrutura de

distribuição e (b) o consumidor irá sistematicamente desempenhar algumas

funções de marketing e, por conseguinte integrar-se com as funções do

sistema de distribuição.

Segundo a perspectiva funcional apresentada anteriormente, a

estrutura de canal mais tradicional e largamente utilizada como exemplo,

diga-se o produtor, o atacado, o distribuidor e o varejo, seria representada

esquematicamente como segue:

3



Figura 1.1 Sistema Clássico de Distribuição.

Produção Atacado Distribuidor Varejo Consumo

PrITBP ~ BITBP~ BITBP ~B!BP '-BTIC

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Bucklin (17).

A figura 1.1 ilustra as funções envolvidas em cada uma das

atividades de distribuições apresentadas, onde, por exemplo, o atacado deve

realizar as funções de Busca por fontes de fornecimento; Inventário, ao

selecionar a variedade, classificá-la e estocá-la; Transporte da mercadoria

para suas instalações; Busca por clientes para a sua oferta. Por fim, Persuasão

dos mesmos sobre a utilidade e termos comerciais da oferta. As setas indicam

a direção das transações entre as atividades e que segue uma mesma direção

da produção até o varejo. Imagine que a atividade de produção da firma M

provê, por exemplo, um produto, que deve atender a atividade de consumo

do indivíduo K. A troca direta entre K e M é muito difícil devido a aspectos

geográficos, impondo o surgimento de um agente L que irá desempenhar a

atividade de distribuição na região de K. O indivíduo K busca L, explicando

o sentido contrário da seta, que parte de consumo e aponta para o sistema de

distribuição, conforme figura 1.1.Os dois engajam-se em negociação e acordo

e concluem a transação. A atividade de consumo transaciona com o varejo,

em direção oposta ao fluxo que se inicia na produção, evidenciando os

papéis distintos da oferta e da demanda, sugerindo que a inversão de direção

indica uma atividade de engajamento, negociação e conclusão.

O modelo de Bucklin é bastante útil porque apresenta a

estrutura da distribuição como sendo a interação de diversas funções com o

propósito de tornar disponível o produto ou serviço ao consumidor (ou



cliente, se for o caso de transações entre firmas), sendo que a interação é feita

por intermédio de transações. Essa argumentação calca-se em dois conceitos

que precisam ser definidos melhor no contexto desse trabalho, o primeiro, o

de distribuição e o segundo, o conceito de transação.

Distribuição é o processo que tem por objetivo tornar

disponível os produtos (ou serviços) da firma aos consumidores finais, sendo

que essa definição bem comporta a visão funcionalista de Bucklin (17).

A entrega ao consumidor final é produto da integração de

várias funções exercidas pelo conjunto da oferta, que só se realiza se o

consumidor perceber utilidade em engajar-se em uma troca. Referindo-se à

figura 1.1, o engajamento ocorre no momento da inversão da seta, da direção

do consumidor para a firma. Assim, a troca tem que gerar algum tipo de

utilidade para ambos os elementos envolvidos em sua consecução.

Toda a troca entre agentes econômicos possui um potencial que

é condicionado por cinco condições (83,p.11):

a. Há pelo menos dois agentes envolvidos na troca;

b. Cada parte possui algo que pode ser de valor para a outra;

c. Cada parte é capaz de comunicar-se e entregar a oferta;

d. Cada parte é livre para aceitar ou rejeitar a oferta;

e. Cada parte acredita ser apropriado ou desejável negociar

coma outra.

A condição descrita acima vem complementar o modelo de

Bucklin (17), uma vez que as condições são de caráter comportamental,



relacionadas ao desejo e habilidade de realização da troca entre os agentes.

Uma implicação possível é que o sistema de distribuição depende não só de

funções, mas de comportamentos, como cooperação e oportunismo,

conceitos relevantes e que serão abordados nesse estudo.

Por outro lado, a troca quando inserida dentro de uma

estrutura que a governa, definindo sua integridade, no sentido de

conservação das características do produto (serviço) e dos acordos negociais

(parte legal) entre as partes, é chamada de transação (124). É importante

perceber-se esse ambiente legal é reproduzido nos diversos tipos de

contratos estabelecidos entre duas partes, desde os mais simples como

acordos verbais até aqueles mais complexos como os de, por exemplo,

construção de um aeroporto. As transações são parte importante desse

trabalho, assim como a sua natureza contratual (14).

Nesse ponto, é relevante apresentar a definição de marketing,

que justamente, sob a ótica da utilidade procura facilitar as trocas entre

agentes econômicos. Marketing pode ser definido como o processo social e

gerencial pelo qual, indivíduos e grupos obtêm o que desejam e necessitam,

criando, oferecendo e transacionando produtos (serviços) de valor com

outros (83,p.9).

A definição de marketing compõe-se de vários conceitos, tais

como processo social e gerencial; desejo e necessidade; criação, oferta e troca;

produtos e serviços e valor. Todos são fundamentais para o correto

entendimento do fenômeno ao qual o conceito se refere, contudo, um deles é

de vital importância para esse trabalho, o conceito de valor. Considere os

mesmos agentes econômicos vistos anteriormente, M e K, onde M produz

softwares para desenvolvimento de aplicações e K é uma firma que produz



aplicativos. A firma M desenvolve um tipo de linguagem e ambiente de

desenvolvimento que permitem o desenvolvimento rápido de aplicações. A

firma K, ao ser exposta ao conceito dessa nova linguagem percebe que a

mesma a tornará mais eficaz e competitiva e, por conseguinte atribui valor a

essa solução. Logo, tanto M quanto K vê valor em engajarem em uma troca,

já que de um lado K realizará lucro e K verá sua necessidade atendida.

Pela definição de marketing, a percepção de valor não é

unívoca, visto que o valor atribuído ao objeto transacionado é percebido

simultaneamente por dois agentes econômicos distintos, de um lado o

oferente e de outro o demandante.

Kotler (83, p. 10) define valor sob a ótica do consumidor, que

vem a ser liasua [do consumidor] estimativa da capacidade geral do produto

[serviço] em atender seus desejos ou necessidades". Se esse consumidor

hipotético fosse exposto a um rol de produtos que atendessem uma

necessidade específica, provavelmente, escolheria aquele que, no seu

julgamento, possuísse o conjunto de qualidades que maximizasse sua

utilidade. Contudo, serviços e produtos são apreçados impondo ao

consumidor que avalie a utilidade do bem contra o custo de oportunidade da

não utilização do dinheiro na melhor próxima alternativa, como por

exemplo, a poupança. Dessa forma o valor atribuído a um bem é realizado

pelo preço pelo qual o consumidor está disposto a adquiri-lo.

Sob a ótica do oferente, o valor é o resíduo monetário do preço

apurado menos os custos incorridos para a produção daquele produto ou

serviço (55), o que não necessariamente corresponde aquilo que fora

planejado quando do estabelecimento do preço original, uma vez que no

processo de negociação, descontos ou benefícios podem ter sido oferecidos,
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implicando em redução do valor projetado para aquela transação.

Posto a argumentação anterior, a área de conhecimento desse

estudo é marketing e o tema é a criação e distribuição de valor no sistema de

distribuição, sob a ótica estratégica.

1.3 Delimitação do problema

Voltando-se à figura 1.1, imagine uma firma que investiu

fortemente em pesquisa e desenvolvimento e determinou que, de acordo

com a percepção de valor de seu consumidor alvo, o preço final do produto

XP deveria ser R$ 100,00. Por outro lado, devido ao comportamento de

consumo do público alvo, às características do produto e do seu processo de

fabricação é necessária a utilização de um sistema de distribuição incluindo-

se a atividade de varejo entre a atividade de produção e consumo.

Sabendo dessa implicação estratégica, a empresa estabeleceu,

de acordo com suas metas de valor, que o preço de venda da fábrica ao

varejo deveria ser de R$ 60,00 e que o varejo deveria vender o produto ao

consumidor final ao preço de R$ 100,00.Ou seja, a diferença entre R$ 100,00

(preço de venda) e R$ 60,00 (tabela de venda da fábrica), ou R$ 40,00,

representa o potencial de receita do varejo.

Suponha que os custos da operação de varejo para

disponibilizar o produto XP seja de R$ 30,00, então o resíduo será de R$

10,00.Sabe-se que o resíduo da venda do XP para o fabricante é também de

R$ 10,00. Ou seja, ambas as empresas esperam um valor de R$ 10,00

resultante da transação do produto XP entre eles e entre o varejo e o público

consumidor .
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Essa expectativa de realização de valor coloca os dois agentes

econômicos, fabricante e varejo em situação de equilíbrio, pois ambos geram

os resultados esperados.

Num segundo momento, surgiu um concorrente ao XP que

ofereceu desempenho similar por R$ 90,00, provocando uma redução na

demanda pelo produto XP. Como resultado dessa ação competitiva, o varejo

imediatamente baixou o preço do XP para R$ 95,00.Se os custos mantiverem-

se inalterados, então o valor criado pelo varejo caiu de R$ 10,00para R$ 5,00.

Apesar dessa ação, as vendas não reagiram proporcionalmente à redução de

preço, o que, de fato, reduz a geração de valor pelo varejo a partir da venda

de XP.Por outro lado, o fabricante não reduziu os preços de venda ao varejo,

mantendo os R$ 10,00de valor criado por unidade vendida.

Destarte a simplificação do exemplo, onde p.e, dentre outros

fatores, não foi apresentada a elasticidade preço da demanda, pode-se

levantar as seguintes perguntas:

a. Qual será o efeito sobre o interesse do varejo em continuar

transacionando com um fabricante que se demonstra

insensível à redução de valor sofrida pelo primeiro?;

b. Como o fabricante reagirá se o varejista apresentar um

comportamento oportunista, exigindo maiores descontos,

ameaçando com o término do relacionamento comercial?;

c. Em um segundo momento, como será a divisão do valor

gerado pela transação: a) sem recuperação do preço original

(R$ 100,00);b) com recuperação do nível original de preço;

se o preço for aumentado pela introdução de diferenciais
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por parte apenas do varejista; se o preço for aumentado

pela introdução de diferenciais por parte apenas do

fabricante; se o preço for aumentado conjuntamente pelo

varejista e fabricante?;

d. Caso o grau de competitividade cresça, como será a divisão

entre os membros do sistema de distribuição do valor

gerado?;

e. A divisão do valor gerado entre os membros da cadeia de

distribuição é aleatória ou pode se tornar uma variável

controlável, cujo resultado seja a otimização da relação

transacional entre os agentes envolvidos no sistema de

distribuição e consumo?;

f. Como os agentes reagirão a uma alteração da divisão do

valor no que se refere à organização ou integração das

funções do sistema de distribuição (23)

As respostas a essas perguntas não são triviais posta a multi

dimensionalidade do fenômeno e esse trabalho não tem a pretensão de ser

capaz de compreender e explicar o problema em toda sua abrangência,

contudo, espera-se contribuir para o avanço do conhecimento sobre esse

fenômeno.

1.4 Objetivos

Como objetivo geral pretende-se contribuir para a compreensão

do processo de apropriação de valor para o acionista nos canais de

distribuição, desenvolvendo-se um modelo unificador que integre os
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conceitos de marketing e a perspectiva financeira de geração de valor.

Como objetivos específicos lista-se:

a. Acesso à bibliografia sobre canais de marketing, economia

dos custos de transação; teoria da vantagem competitiva e

quase-renda;

b. Desenvolver um modelo para entendimento do processo de

apropriação de valor em uma díade transacional,

identificando suas variáveis influenciadoras;

c. Submeter o modelo à refutação empírica em um estudo no

mercado de franquias no Brasil. Selecionou-se o franchising

como unidade de análise cuja grande vantagem analítica

está no fato de haver um contrato formal (limitado em sua

natureza) de franquia onde os aspectos mínimos da

estrutura de governança das transações são defini?os.

1.5 Método

o método a ser utilizado nesse trabalho é o hipotético-dedutivo

(85)e seguirá os seguintes passos:

a. Conhecimento prévio, que constitui a revisão bibliográfica;

b. Problema: refinamento, abordagem e correta delimitação;

c. Hipóteses: dedução de conjecturas que podem explicar o

fenômeno delimitado no problema;

d. Falseamento: submissão da solução teórica ao teste da

realidade.
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Pretende-se seguir um caminho de dedução-indução, passando-

se por sucessivos refinamentos do entendimento do problema e hipóteses

propostas. Por conseguinte, os passos para a estruturação desse trabalho

estão discriminados na tabela a seguir.

Tabela 1.1Estruturação do trabalho

Levantamento bibliográfico do conhecimento teórico de marketing Capítulo 2

existente sobre o assunto de teoria da firma, teoria dos custos de

transação, teoria da vantagem competitiva, teoria da vantagem

comparativa e quase-renda;

Levantamento bibliográfico do conhecimento teórico de marketing sobre Capítulo 3

canais de distribuição e franchising;

Elaboração do modelo de apropriação de valor em transações. Esse Capítulo 4

modelo será desenvolvido a partir dos referenciais teóricos abordados.

Aplicação empírica do modelo ao mercado de franchising no Brasil Capítulo 5

Conclusões e limitações Capítulo 6

1.6 Franchising

o sistema de distribuição definido como franchising teve seus

primórdios em 1880quando a Singer Sewing Co. (75)iniciou um processo de

autorização de revendedores autorizados, que venderiam exclusivamente

seus produtos e utilizariam a marca Singer para identificar sua atividade. Era

um sistema onde o fabricante concedia o direito de exploração de marca e
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produto a um varejista, garantindo algum tipo de exclusividade comercial ou

geográfica em troca da total e única dedicação do agente econômico à

comercialização apenas de produtos da marca franqueada.

Esse sistema evoluiu para uma forma mais complexa, que se

estende para além de um arranjo de distribuição e adentra o da prestação de

serviços, uma vez que o franqueador estabelece um método de fazer

negócios, no qual é conferido ao franqueado o direito de produzir ou vender

mercadorias ou serviços, mediante uma forma preestabelecida. O

franqueador concede ao franqueado não só o uso da marca registrada, nome

e publicidade, mas toda a tecnologia desenvolvida. Inclui desde o

planejamento e a estratégia de marketing, o controle de qualidade, indo até

um manual de operações e a manutenção de um canal permanente de

comunicação (99;71).

1.6.10 macro ambiente do estudo

Esse estudo pertence ao campo da administração de empresas,

mais especificamente marketing. Do corpo de conhecimento de marketing, os

conceitos básicos a serem utilizados são os de distribuição e de planejamento

estratégico, pela utilização das teorias de vantagem competitiva e

comparativa; teoria baseada em recursos e economia dos custos de transação.

Por si só, esse corpo teórico é bastante rico, com vários estudos

e pesquisas publicadas e, por conseguinte, relevante à empresa e à academia

por sua aplicabilidade e impacto gerencial. A contribuição desse estudo

pretende ser a extensão desses conceitos ao mercado de franchising no Brasil,

visto ser uma indústria recente em nosso país, cujas empresas demandam

pela geração e difusão de conhecimento sobre o assunto.
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Os Estados Unidos, a Europa e o Japão possuem indústrias de

franchising evoluídas e maduras e no que ser refere à geração do

conhecimento, as fontes emanantes são principalmente Estados Unidos e

Inglaterra. Estranhamente, o franchising atrai muita atenção de pesquisadores

na área econômica e legal, haja vista a proporção de periódicos econômicos e

legais que tratam de franquias comparativamente aos de marketing.

As teorias do agenciamento e dos custos de transação

preponderam sobre os modelos de planejamento de franchising, sob a

perspectiva de controle e minimização de custos. Poucos são os trabalhos que

enfocam o potencial de geração de valor do sistema de franquia e o impacto

dessa perspectiva sobre o desenho e gestão desse sistema.

Apesar de específico, acredita-se que a contribuição da

perspectiva de geração e distribuição de valor no sistema de franchising

possa ser generalizada a sistemas menos rígidos e tanto ou mais complexos,

formais ou informais.

A indústria de franchising no Brasil hoje exerce um papel

relevante na distribuição de renda e geração de empregos. O BNDESl abriu

linhas de créditos, em cooperação com o SEBRAE2,para o financiamento de

equipamentos para franqueados, o que denota a preocupação do governo

com esse setor, e torna-se uma atividade socialmente relevante o melhor

entendimento da dinâmica desse setor e sua inserção no conjunto econômico

nacional.

1 Banco Nacional Desenvolvimento Econômico e Social.
2 Serviço Brasileiro de Apoio à Empresa.
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1.6.2 A indústria de franchising no Brasil

o levantamento anual da indústria de franchising no Brasil,

realizado pela EDITORA GLOBO e ABp3 apresentou os seguintes dados para

o mercado brasileiro em 1999, apresentados na tabela 1.2.

Tabela 1.2 O mercado brasileiro de franchising em 1999

Número de Unidades

Segmentos N° de (%) Franqueadas (%) Próprias (%) Total (%)
Redes

Alimentação 86 22,5 2154 14,2 772 30,1 2926 16,5

Decoração, Utilidades e 26 6,8 549 3,6 97 3,8 646 3,6
Construção
Diversos/Serviços 28 7,3 794 5,2 150 5,9 944 5,3

Diversos/Varejo 9 2,3 320 2,1 267 10,4 587 3,3

Educação e Treinamento 47 12,3 3681 24,2 257 10 3938 22,1

Esporte, Saúde e Beleza 33 8,7 904 5,9 154 6,0 1058 5,9

Impressão, Sinalização e 11 2,9 236 1,6 60 2,3 296 1,6
Fotografia
Informática, Eletrônica e 12 3,2 645 4,2 27 1,0 672 3,8
Comunicações
Lazer, Turismo e Hotelaria 7 1,9 115 0,8 28 1,1 143 0,8

Limpeza e Conservação 14 3,7 970 6,4 38 1,5 1008 5,6

Locação de Veículos 9 2,3 672 4,4 120 4,7 792 4,5

Lojas de Conveniência 2 0,5 439 2,9 7 0,3 446 2,6

Perfumaria e Cosméticos 19 5,0 1453 9,5 68 2,7 1521 8,6

Produtos e Serviços para 14 3,7 1250 8,3 82 3,2 1332 7,6
Veículos
Vestuário 64 16,9 1014 6,7 434 17,0 1448 8,2

Total 381 100 15196 100 2561 100 17757 100

Fonte: PEGN (56),setembro de 2000

Três setores, de um total de 15, respondem por 51,7% do total

3 Associação Brasileira de Franchising.
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de empresas franqueadoras e 46,8% do total de unidades franqueadas,

incluindo próprias e franqueadas. Ao analisar-se a distribuição de lojas

apenas próprias, as redes desses três segmentos detêm 57,1%, revelando uma

relação de lojas próprias-franqueadas favorável às empresas franqueadoras,

se comparadas às demais da indústria de franchising.

A evolução da indústria de franchising no Brasil, em número de

empresas franqueadoras, desde que a mesma começou a ser examinada pela

ABF/EDITORA GLOBO, em 1985, apresentou um crescimento acelerado até

1996, com um encolhimento da ordem de 52,7% relativamente a 1999. O

gráfico 1.1 retrata esse movimento.

Gráfico 1.1Evolução do número de empresas franqueadoras no Brasil

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Fonte: PEGN, setembro de 2000.
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A redução do número de franqueadores também implicou

numa alteração significativa no número de pontos de vendas franqueados.

Ao se tomar 1996 como base e se comparar com 1999, se percebe uma

acentuada redução no número de lojas. A redução por tipo de propriedade

está descrita no gráfico 1.2.
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Gráfico 1.2 Evolução de lojas próprias e franqueadas entre 1996e 1999
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Fonte: PEGN, setembro de 2000.

Em 1996, o número de lojas próprias era de 4591 unidades, ou

16,26%do total de lojas franqueadas naquele ano. Em 1999, a quantidade de

lojas próprias caíra para 2561 unidades, significando uma queda de 44,22%

comparada a 1996.A participação de lojas próprias no total, em 1999 fora de

14,42%, retraindo-se 11,32% versus 1996. Por sua vez, o número de lojas

franqueadas diminuiu 35,74% de 1996 para 1999, reduzindo-se de 23.649

pontos de venda para 15196.Não é possível apenas a partir desses números

concluir se as franqueadoras diminuíram a quantidade de lojas próprias e

aumentaram as franqueadas ou se aquelas que restaram tinham um perfil

distinto, ou ambos os fenômenos. É necessário recompor-se os movimentos

de abertura, fechamentos e vendas de unidades desde 1996.O que é possível

afirmar é que a proporção de pontos franqueados -pontos próprios em 1996

era de aproximadamente 5 para 1. Já em 1999 a proporção passou para quase

6, apresentando um crescimento de 32,86%no período.

Interessante é que o guia de oportunidades publica apenas os



casos que responderam satisfatoriamente ao questionário de pesquisa. O

gráfico 1.3 indica a tendência da base pesquisada.

Gráfico 1.3 Evolução da base pesquisada entre 1997ae 1999.
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Fonte: PEGN, 1997, 1998, 1999.
a.Dados não dispníveis para 1996

Apesar de não haver dados para 1996, é evidente que a queda

do número de empresas que afirmam ser franquias foi menor do que a queda

daquelas que atenderam aos padrões estabelecidos pelo guia de

oportunidades. Esse é um fato interessante na medida em que as empresas

que não respondem ao questionário o não o fazem porque querem ou porque

não podem, devido à falta de informação ou outros fatores operacionais

sobre os quais somente é possível a especulação. Esse grupo constituiu-se

num segmento que merece maior atenção. A tabela 1.3 compara a evolução

da distribuição dos setores entre 1996e 1999.
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Tabela 1.3Evolução da distribuição por setor entre 1996e 1999.

1999
I I

1996 Variação

Segmentos N° de (%) N° de Redes (%) (%)
Redes

Alimentação 86 22,5 204 25,0 -57,8

Decoração, Utilidades e 26 6,8 55 7,0 -52,7
Construção
Diversos 28 9,6 109 14,0 -74,3

Educação e Treinamento 47 12,3 67 8,0 -29,9

Esporte, Saúde e Beleza 33 8,7 66 8,0 -50,0

Impressão, Sinalização e 11 2,9 24 3,0 -54,2
Fotografia
Informática, Eletrônica e 12 3,2 20 2,0 -40,0

Comunicações
Lazer, Turismo e Hotelaria 7 1,9 34 4,0 -79,4

Limpeza e Conservação 14 3,7 21 3,0 -33,3

Locação de Veículos 9 2,3 14 2,0 -35,7

Lojas de Conveniência 2 0,5 9 1,0 -77,8

Perfumaria e Cosméticos 19 5,0 36 4,5 -47,2

Produtos e Serviços para 14 3,7 35 4,5 -60,0
Veículos
Vestuário 64 16,9 111 14,0 -42,3

Total 381 100 805 100 -52,7

Fonte: PEGN, setembro de 2000, 1997.

As maiores quedas percentuais foram nos setores de diversos,

lazer e lojas de conveniência, com mais de 70% de queda cada. Apesar de

educação e treinamento estar entre os três setores que possuem maior

número de franqueadores em 1999,não deixou de sofrer uma mortalidade de

quase 30%, inferior à média global, mas expressiva de qualquer forma. Os

setores de alimento e vestuário também apresentaram quedas expressivas,

porém mantiveram suas ordens de posições inalteradas.

Por fim, a ordenação de regiões de abertura de novas lojas
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franqueadas é sudeste, sul e nordeste; já a preferência para aberturas de

unidades próprias concentra-se mais no sudeste e sul.

A indústria de franchising no Brasil mostra-se dinâmica apesar

da forte retração do número de franqueadores e unidades de venda, o que

pode revelar uma tendência à maior profissionalização do setor. Espera-se

que esse trabalho possa contribuir nessa direção.

1.7 Estrutura do Trabalho

o capítulo 1 trata da introdução e delimitação do problema.

o capítulo 2 revê a bibliografia sobre a teoria da firma,

economia dos custos de transação, vantagem competitiva e comparativa, e

quase renda.

o capítulo 3 revê os fundamentos de distribuição e teoria do

franchising.

o capítulo 4 versará sobre a elaboração do modelo de

apropriação de renda à luz das teorias revisadas.

o capítulo 5 será a aplicação do modelo a um estudo empírico

no mercado de franchising.

o capítulo 6 tratará das conclusões e implicações dos resultados

alcançados.



CAPÍTULO 2- TEORIA DA FIRMA E CRIAÇÃO DE

VALOR

2.1 Introdução

Neste capítulo, cuja contribuição é a visão integradora sob a

ótica de marketing de conceitos até então reconhecidamente relacionados,

mas não reunidos sob uma única ótica, serão apresentadas as principais

vertentes relacionadas aos custos de transação e formação da firma; as teorias

de vantagens comparativas e competitivas e o fenômeno da criação de renda.

Antes, porém, cabe nessa introdução a apresentação da

perspectiva da unidade de análise que permeará esse trabalho: a transação e

a relação entre os agentes nela envolvidos. A definição formal de transação

deixa-se para o item 2.2.1, uma vez há a necessidade de maior

contextualização, contudo, sua importância e estrutura analítica são

apresentadas a seguir.

Segundo Dwyer, Schurr e Oh (37) quatro são os benefícios da

utilização de transações como unidade de análise:

a) É um evento focal entre duas ou mais partes;

b) Provê uma estrutura referencial importante para
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identificação da rede social de indivíduos e instituições que

participam de sua formação e execução;

c) Cria oportunidades de estudo dos domínios de objetos e

entidades físicas que são transferidas;

d) É um evento crítico no mercado, permitindo o cuidadoso

estudo das condições antecedentes e processos de trocas

entre compradores e vendedores.

Como as transações são relações entre duas partes, então, pode-

se dividir essa relação em cinco fases distintas (37):

a. Atenção: é a fase onde as partes InICIam o processo de

envolvimento. Ambas as partes estudam minuciosamente

uma à outra e o ambiente que cerca aquela transação, na

expectativa de mapear e definir estratégias de ação;

b. Exploração: é quando as partes efetivamente se engajam na

transação, de forma tímida inicialmente, buscando avaliar as

reais intenções e credibilidade da outra parte;

c. Expansão: superada a fase anterior e percebendo que a

relação é baseada em princípios de mútuo ganho e

confiabilidade, os agentes passam as expandir o domínio

das transações;

d. Comprometimento: essa fase refere-se ao momento onde a

relação percebe que as vantagens de longo-prazo oriundas

da estabilidade dessa relação compensam a prospecção e

início de uma nova relação com outro agente;
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e. Dissolução: se a relação pára de ser vantajosa para um dos

lados, ou ambos, no longo prazo, então a relação

transacíonal é interrompida e o ciclo reinicia-se.

Uma vez que a transação é a unidade focal para o entendimento

do relacionamento entre dois agentes econômicos, propõe-se que seja

utilizada a análise diádica como método de análise da relação e de seu

domínio.

Uma díade, ou um par transacional, (1;6)pode ser analisada em

termos de sua economia interna (estrutura e processos) e sua estrutura sócio

política e processos.

A estrutura econômica interna é descrita pelo tipo de forma

transacional que liga dois membros envolvidos na atividade. O processo

econômico interno refere-se à natureza dos mecanismos de decisão

empregados na determinação dos termos da troca entre os membros da

díade, cobrindo a tomada de decisão rotineira e impessoal, barganha e

processo de planejamento centralizado.

A estrutura sócio política interna é definida pelo padrão das

relações de dependência - poder que existem entre dois membros de um

canal, variando de poder mínimo, através de equilíbrio de poder, até poder

desbalanceado e centralizado. O processo sócio político interno é descrito em

termos dos sentimentos dominantes (cooperação e conflito) dentro da díade,

ou seja, como as partes percebem seus respectivos papéis, benefícios e

capacidades de obtê-los.

A díade, por sua vez, interage (1) com uma série de entidades

que acabam influenciando sua estrutura interna de natureza econômica e



sócio-política. A primeira entidade é o mercado de insumos, no seu sentido

mais abrangente de fatores de produção. A outra entidade é o mercado de

produtos, representado pela relação com o consumidor final; constitui-se no

extremo oposto ao mercado de insumos. A terceira entidade é o governo

enquanto agente regulador e a quarta e última é a concorrência.

o contato com essas entidades pode representar uma ameaça

ou oportunidade à estabilidade da díade, por isso, o relacionamento da díade

em função dessas exteriorizações é determinado ao longo de um contínuo

que vai da certeza à incerteza, variando por grau.

Em contraste com a maioria das abordagens, cujo foco está ou

na firma ou no canal como um todo, o foco no nível da transação procura

compreender como e porque diferentes transações são criadas, levadas

adiante ou evitadas entre membros do canal. Adicionalmente, a análise das

transações no canal concentra-se nas eficiências relativas associadas com

maneiras alternativas de concluir a transação, como, por exemplo, integração

vertical, arranjos contratuais e transações de mercado, inclusive em resposta

e condicionada ao relacionamento com as entidades externas a ela.

Se todas as interações sociais orientadas criam elos diádicos,

então a transação vai além da troca física ou monetária e inclui trocas

envolvendo informação, boa vontade e identificação, legitimidade social,

influência, etc...

Achrol, Reve & Stern (1) consolidando sua argumentação e

análise do impacto da economia interna da díade (estrutura.e processos) e

sua estrutura de relações sócio-políticas apresentam um conjunto de

proposições que são relevantes para o propósito desse trabalho. A

apropriação de valor em uma transação está submetida à incerteza do



processo de negociação, demandando medidas de controle por parte de

ambos os agentes envolvidos. São elas:

PI: Quanto maior forem as incertezas no mercado de insumo ou

de produto no ambiente da díade, tanto maior será o nível de conflito dentro

da díade;

P2: Quanto maiores forem as incertezas nos mercados de

insumo ou produto no ambiente da díade, maior será o esforço de

coordenação vertical na díade;

P3: Sob incerteza ambiental a alteração da direção de poder em

uma díade é determinada por qual dos membros é capaz de lidar com as

incertezas. Além disso, a alteração do sentido de poder determina a direção

dos processos de centralização do planejamento, coordenação e decisão

(processos econômicos);

P4: Quanto maior for a incerteza no ambiente mais próximos

serão os elos verticais estabelecidos entre os membros da díade e outros

atores do canal;

Ps: Se a incerteza no setor de insumo-produto não puder ser

absorvida por integração vertical! coordenação ou estratégias de adaptação,

o nível de disfunção de conflito escalará e a díade mover-se-á para uma

relação solta;

P6: Quanto maior for a incerteza de competitividade no setor

ambiental da atividade da díade do canal de marketing, maior será o nível de

cooperação dentro da díade;

P7: Se a incerteza de competitividade no setor ambiental da
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atividade da díade do canal de marketing não puder ser absorvida por

coordenação vertical, elos próximos são estabelecidos com concorrentes em

cada nível do canal;

Ps: Quanto mais certo for o ambiente regulador, mais

cooperativo, coordenado e integrado se torna o comportamento da díade em

resposta à regulamentação;

P9: Sob incerteza reguladora, díades de mercado as díades

tendem a entrar em coalizão com os atores nos setores competitivos e de

insumo-produto de sorte a conter a incerteza do setor regulador;

PlO: Se a incerteza do setor regulador não puder ser absorvida

por coalizão, as díades estabelecem elos com os agentes reguladores.

Essas proposições podem ser agrupadas conforme o

relacionamento da díade com as entidades externas a ela e pelo grau de

incerteza que cerca esse relacionamento. As proposições Pi a Ps tratam do

relacionamento da díade com o mercado de insumo-produto e o impacto que

a incerteza provoca no nível de conflito, coordenação, estruturação de poder

e tipo de arranjo de estruturas econômicas e sócio-políticas internas. As

proposições P6 e P7 tratam da organização da díade em resposta à incerteza

competitiva e as proposições Ps. P9 e PIO tratam da relação da díade com o

ambiente regulador, indo de colusão a associação com os agentes

reguladores. O valor dessas proposições refere-se ao fato de que a incerteza é

uma variável que determina de alguma forma o relacionamento dos

membros dentro do arranjo e de como o arranjo reage, ou seja, há forte

presença comportamental na relação transacional, relevante para o propósito

desse trabalho.
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2.2 Custos de transação e a natureza da firma

Coase (23)propõe que se não houvesse custos transacionais, o

mercado seria a melhor estrutura para abrigar o processo de produção. O

autor exemplifica sua proposição analisando uma função de produção com

processos de fabricação sucessivos. Na ausência de custos transacionais

como, por exemplo, a assimetria da informação ou acesso físico ao produto,

um agente A realizaria uma etapa do processo de produção, que seguiria por

mecanismos de mercado, ou seja, ele, agente A, transferiria seu produto para

o agente B, o seguinte no processo, a preço de mercado competitivo, o que

permitiria a B conduzir sua etapa do processo e distribuir seu produto

também a preços de mercado competitivo para o agente C e assim

sucessivamente até o consumidor. Nesse cenário, os preços de transferência

seriam sempre competitivos o que implica que o preço final do produto ao

consumidor também seria competitivo e todos os agentes teriam seus custos

remunerados, inclusive o de capital. Tudo isso ocorrendo dado um sistema

de alocação de recursos perfeito chamado sistema de preços competitivos.

Quando, porém, devido às imperfeições dos mercados, tanto

geográficas quanto informativas, o sistema de preços não é mais tão eficaz

para coordenar a função de produção (23) então o mesmo é substituído pela

figura do empreendedor, que desempenhará o papel de coordenador da

função de produção dentro de uma estrutura substituta ao mercado,

chamada firma.

Ilustrando Coase, de acordo com Cheung (21,p.9):

liA princípio, todas as contribuições dos donos dos

insumos, assim como o serviço de coordenação pode

ser apreçado separadamente e vendidos ao



consumidor, medindo-se diretamente os vários

atributos associados a cada contribuição. Nesse caso,

o mercado de produto e fatores coincide, mas a

determinação dos preços é custosa dado o número

de transações, porque os consumidores não possuem

informações detalhadas sobre o uso de cada

componente ou a sua contribuição ao produto,

devido às dificuldades de medir-se atividades

variadas, mutantes e com a demanda por separação

das contribuições 11

Justamente com o propósito de dar uma coordenação distinta

da do mercado é que surge a figura do empreendedor que interna alguns dos.-------.

processos da função de produção.

A partir desse conceito, Williamson (124)propõe que as firmas

são estruturas de governança que surgem com o propósito de minimizar os

custos transacionais. Veja que existe uma diferença sutil mas fundamental na

visão de Coase (23) e Williamson (124); o primeiro sugere que a firma é

criada para substituir o mecanismo de preço de mercado quando o mesmo se

torna imperfeito; já o segundo sugere que a firma é uma estrutura que surge

para minimizar os custos de transação, que são, na origem, o sintoma da

imperfeição do sistema de preços.

2.2.1 Economia dos Custos de Transação

Williamson (125, p. 1544) descreve a transação como a

transferência de um bem ou serviço ao longo de interfaces tecnológicas

distintas e cada possível modo de conduzir um relacionamento entre duas
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entidades tecnologicamente distintas pode ser examinado à luz dos custos

ex-ante de negociação e redação do contrato e ex-post de execução,

acompanhamento e terapia do contrato que as une.

Williamson (124;125;126) propõe quatro pressupostos

comportamentais envolvidos em uma transação:

a. O oportunismo+ é um conceito central dos custos de

transação;

b. O oportunismo é particularmente presente em atividades

econômicas cujas transações demandem investimentos

específicosem recursos humanos e de capital;

c. O processamento eficiente de informações é um conceito

relacionado e importante (115);

d. O acesso aos custos de transação é uma empreitada

institucional comparada.

Ainda sobre transações, segundo Williamson (124;125)qualquer

uma delas possui o seguinte conjunto de dimensões:

a. Incerteza, ou o desconhecimento das possibilidades de

ganho ou perda envolvidas na transação;

b. Freqüência com que a transação ocorre entre as partes;

c. Grau de incursão em investimentos específicos para a

consecução da transação, podendo esses investimentos,

quanto ao grau, serem classificados como: não específico;

4 Oportunismo é a busca de interesses próprios de maneira enganosa ( 124, p.235)
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misto e idiossincrático.

É um pressuposto da Teoria da Economia dos Custos de

Transação (124) que os agentes econômicos engajados em uma transação,

busquem maximizar seus retornos, às vezes baseando-se em

comportamentos oportunistas. Assim, toda a transação, além de envolver

aspectos objetivos da troca, envolve aspectos comportamentais e ambientais.

A decisão que o agente econômico deve tomar é a escolha da estrutura de

governança da transação mais econômica.

A estrutura de governança, por sua vez, é definida como "... a

estrutura institucional dentro da qual a integridade da transação é definida. 11

(124; p.235). Firmas e mercados devem ser vistos como estrutura de

governança alternativas para as quais as transações devam ser apontadas de

maneira discriminada.

Alguns autores (72; 91; 95) contestam a existência do

oportunismo oferecendo uma série de casos onde a cooperação foi o

comportamento preponderante presente no ato transacional. Pode-se sugerir,

segundo análise dessa bibliografia, que, na verdade, oportunismo e

cooperação são opostos de um mesmo contínuo onde a posição ao longo do

mesmo, ou seja, comportamento oportunista puro ou cooperação pura é uma

função do contexto de poder prevalecente entre as partes quando da ocasião

da transação (74).

A busca por essa estrutura deve levar em conta o grau de

investimentos envolvido para a realização de uma troca e os problemas que

surgem quando esses investimentos somente têm valor de mercado pela

identificação àquela transação especificamente. Esses investimentos podem

ser caracterizados como idiossincráticos (124) dada a sua especificidade e
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somente são realizados segundo o sucesso esperado a partir da correta

execução da transação. Devido a essa alta especialização de investimentos,

não existe alternativa de mercado para ela, fazendo com que a identidade das

partes envolvidas gere importantes impactos de custo, sendo que um deles é

o oriundo de comportamentos oportunistas por um dos elementos da díade,

impondo custos adicionais à outra parte. Segundo o princípio de análise

diádica exposto na introdução, cria-se a partir dessa situação idiossincrática

um monopólio bi-lateral, onde tanto o vendedor quanto o comprador estão

em uma situação estratégica tal que qualquer um deles pode barganhar sobre

ganhos incrementais que possam beneficiar ao outro, quando esse último

propõe alguma alternativa de ajuste na relação. Apesar de ambos estarem

intimamente associados e, portanto, possuam objetivos comuns de

maximização no longo prazo, no curto prazo, cada um buscará se apropriar

do máximo de lucro possível criado por situações de ajuste provocadas pelo

outro.

Os investimentos por sua vez também estão associados à

freqüência com que a transação ocorre e que pode ser: única, ocasional e

recorrente. O quadro 2.1. mostra essa relação entre freqüência e

investimentos:
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Quadro 2.1 Tipo de Transação por tipo de investimento e freqüência

transacional.

Característica dos Investimentos

Não Específicos Mistos ldiossincráticos

o Compra de Compra deIr::!
V>
r::!

tilrJ:J Equipamento Equipamento Construção de uma Fábricar= r=r::! olo< .;nE-<
til Padrão Personalizado

r::! u
""d O

r::!·0 Transferência a partir der= Compra de(QJ
:::1 Compra de locais específicos de bensa"' 2QJ Materiais
~ r=QJ Materiais Padrão intermediários através delo<

lo< Personalizadosou estágios sucessivosQJ
j::.::j

Fonte: Williamson (124)

o exemplo descrito no quadro anterior baseia-se na realidade

hipotética de uma indústria de transformação, mas pode ser adaptada para

qualquer tipo de firma ou mercados. O que se apreende desse quadro é que

quanto mais específica para o comprador e o fornecedor for a transação, mais

idiossincrático é o investimento. Ruchala (111) nomeia um conjunto de

investimento relacionados à transação, que esclarecem o significado de

especificidade e contribuem para o seu entendimento e importância no

contexto da Teoria da Economia dos Custos de Transação (TECP).São eles:

a. Local: a posição geográfica de um agente econômico pode

lhe dar economias transacionais, seja pela proximidade a

fornecedores como também de seus consumidores. Um bom

exemplo desse tipo de ativo são os mercados de ações, uma

vez que esse tipo de transação somente pode ocorrer dentro

deles;



b. Físicos: refere-se a ativos criados especificamente para

abrigarem a transação, tais como os shopping centers ou

fábricas;

c. Humanos: treinamentos específicos para a condução ou

operação de certos processos que demandam habilidades

específicas e escassez. O treinamento de certos operários é

voltado apenas para a operação de um equipamento

específico, limitando a mobilidade desse elemento. Um

outro exemplo são programadores de softwares no que se

refere à linguagem utilizada;

d. Dedicados: são ativos que atendem a especificações únicas,

ou volumes de produção de um comprador em particular. É

o caso da Brapelco que é a fornecedora de toda a rede

McDonald's e somente a ela pode fornecer;

e. Marca: os investimentos para a formação do valor de uma

marca, ou a melhora da mesma caracterizam essa categoria

de ativos;

f. Tempo específico: são investimentos realizados em

momentos críticos e que implicam na continuidade dos

demais investimentos. Um exemplo é a chegada de uma

caldeira em uma usina de aço.

Torna-se claro que o grau de relacionamento e identificação das

partes cresce quanto mais específico for o investimento. Na situação de

investimentos não-específicos, podemos imaginar a compra e venda de

sabonete em um mercado: ela é do tipo recorrente, padronizada e a



identidade do comprador e vendedor não determina o tipo de investimento,

mas sim o ambiente para que a transação ocorra. Já no caso de um

investimento idiossincrático imagine um prestador de serviço que adquiriu

knoto-houi de uma firma e que esse seja patenteado e mais, que os

equipamentos utilizados são feitos por encomenda e exclusivamente para

essa empresa. Nessa situação, independentemente da freqüência das

transações entre as partes, a sua identidade é fundamental na determinação

do tipo e grau de investimentos.

Qualquer transação constitui um tipo de contrato entre duas

partes (83, p11), uma vez que de um lado um agente se propõe a entregar

uma mercadoria ou serviço a um preço, num determinado local e a um certo

tempo, enquanto que a outra parte irá pagar o tratado e receber a

mercadoria/ serviço no local e tempo tratados. Para chegar-se ao

entendimento de estruturas de governança precisa-se compreender como

operam as relações entre as partes para a realização da transação, sendo

utilizada a tipologia apresentada por Williamson (124):

a. Contrato Clássico: onde basicamente todos os aspectos

relativos ao acordo podem e são detalhados, sendo que a

identidade das partes é irrelevante e natureza do acordo é

claramente delimitada. É um contrato onde a participação

de terceiros (na função de árbitros) é desencorajada e está

submetida a regras legais, documentação, além de ser auto
,

liqüidável;

b. Contrato Neoclássico: contratos de longo prazo sob

condições de incerteza ~ onde a previsão e apresentação de

todas as situações e acontecimentos se tornam



proibitivamente custosas, se não impossíveis. Normalmente

exigem arbitragem para a solução de disputas e que são

geralmente preferíveis a litígios judiciais;

c. Contrato Relacional: refere-se a transações repetitivas de

longo prazo, específicas e definidas. O que importa neste

tipo de contrato é o relacionamento, sendo as situações e

problemas resolvidos pontualmente.

A partir do tipo de investimento, da freqüência da transação e

do tipo de contrato que a rege, Williamson (124) enumera quatro estruturas

de governança:

a. Governança de Mercado: regida pelo contrato clássico, onde

não existe especificidade da transação nem para a ocasional

e tão pouco para a freqüente;

b. Governança Trilateral: regida pelo contrato neoclássico e

cujas transações são do tipo mista ou idiossincrática. Os

investimentos especializados em ativos impõem altos custos

de transferência para uma terceira parte devido à sua alta

especificidade;

c. Governança por Transação Específica: regida pelo contrato

relacional. Existem duas subcategorias:

i. C.l) Estrutura de governança especializada:

transações recorrentes do tipo misto e

idiossincrático;

ii. C. 2) Governança bi-lateral: contrato
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obrigacional. Aplica-se ao caso de transações

altamente idiossincráticas, onde não existam

ganhos evidentes de escala entre as firmas de

sorte que o comprador ou fornecedor se sinta

induzido a integrar-se para frente. Já para

transações do tipo misto, a busca de

alternativas externas pode levar a economias

de escalas.

d. Governança Unificada: quanto mais idiossincráticos forem

os investimentos, maior é o incentivo para o abandono das

estruturas de comercialização de mercado e a adoção da

verticalidade.

o quadro 2.2 retrata a relação de estruturas de governança,

tipos de contratos, freqüência da transação e característica do investimento.
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Quadro 2.2 Estruturas de governança, tipos de contratos, freqüência da

transação e característica do investimento.

Característica dos Investimentos

Não Específico Misto ldiossincrático

o .- Governança Tri lateralI!'I:S !'I:S
V'> r::
!'I:S oCll .....
r:: Cll
!'I:S !'I:S Contrato Neo-Clássico'"' u

E-< O Governança de
!'I:S

"O
!'I:S Mercado Governança.....
u
r:: 2 Governança Bi lateral Unificada<(1) r:::::s (1) Contrato Clássicoo- '"'(1) '"''"' o

•••• u Contrato Relacional Contrato
(1)

~
Relacional

Fonte: Williamson, (124)

De fundamental importância são as três proposições

(124;125;126)que seguem a estes modelos de estruturas de governança:

a. Transações altamente padronizadas não requerem uma

estrutura de governança especializada;

b. Somente transações recorrentes suportam uma estrutura de

governança altamente especializada;

c. Apesar de transações ocasionais do tipo não-padronizadas

não demandarem uma estrutura de governança específica,

requerem, mesmo assim, atenção especial;

Assim vê-se que a questão central da Teoria da Economia dos

Custos de Transação é de caráter normativo, ou de como a firma deve
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selecionar uma estrutura de governança que rrururruze os custos de

transação, sendo que essa redução pode ocorrer através do mercado ou no

limite oposto via integração, dependente do grau de risco envolvido (102).

Uma das grandes, se não a única, dificuldade de validação do

modelo de Williamson (124) é a dificuldade de se medir (20) os custos de

transação é decorrente de uma percepção de que a teoria do equilíbrio geral

não é aplicável aos problemas nos quais a (re) alocação dos recursos entre

usuários é custosa »Ó:

2.2.2 Mercados e firmas - O modelo de Alston e Gillespie

o modelo de Williamson explica a decisão de comprar ou fazer

sobre a especificidade dos ativos envolvidos na transação. Segundo os

autores, a especificidade dos ativos explica o porque as firmas escolhem

expandir-se investindo em ativos especializados anteriormente ao processo

de produção, mas sozinho não constitui argumento para explicar integrações

verticais pós-produção.

Quando a freqüência da transação aumenta, governança de

mercados podem ser utilizadas mesmo quando ativos específicos estão

envolvidos. Em relações de longo prazo o oportunismo é mitigado porque

ambas as partes ganham com a continuidade da relação.

Similarmente, incertezas sobre o futuro não impedem arranjos

contratuais desenhados para lidar com contingências não especificadas.

Williamson (125,p. 1538-1539)justifica a existência da firma em

função da minimização dos custos de transação. Argumenta que a teoria

neoclássica trata a firma como uma função de produção com um objetivo de

maximização de lucro determinado, contudo, essa função não basta para
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explicar os propósitos servidos por distintos modos hierárquicos da

organização. A firma como função de produção deve ser substituída à visão

da firma como uma estrutura de governança, caso as ramificações internas

da organização desejem ser adequadamente acessadas.

Sob a perspectiva da Teoria das Organizações, o desempenho

das firmas é explicado segundo a visão comportamental e sociológica que vê

o ajuste entre os fatores organizacionais e o meio ambiente como responsável

por esse desempenho. Um estudo conduzido por (60) indica que fatores

organizacionais explicam quase o dobro da variância nas taxas de

lucratividade do que os fatores econômicos, contudo, Williamson (125)

defende que pelos teóricos organizacionais concentrarem-se justamente

nesses fatores comportamentais é que se perdem de perspectiva os fatores de

economia que são fundamentais para o entendimento da corporação

moderna uma vez que os mesmos acabam por ser suprimidos dos esforços

de pesquisa. Uma segunda crítica à visão organizacional é que as firmas e os

mercados são tratados como entidades separadas, ao invés de estarem em

ativa justaposição (125,p.1539).

O postulado básico da economia dos custos de transação (2) é

que, a menos que existam custos associados para a utilização do mercado, as

transações não serão realizadas através das firmas. Uma fonte de custos de

transação é a especificidade dos ativos. Se o grau de especificidade

vislumbrada pelo empreendedor previamente ao investimento em capital

físico for grande, a organização da transação dentro da firma será

selecionada de sorte a evitar o comportamento oportunista.

A firma, como contraponto do mercado, é uma organização que

provê direcionamento consciente na coordenação de capital físico e
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financeiro, humano e intensidade do trabalho de forma a produzir bens e

serviços para a venda (2).

No contexto do modelo de Alston e Gillespie (2), uma firma

pura é aquela que adquire seus insumos através de transações puras com o

mercado e que assume todos os custos de transação relacionados à produção

de bens e serviços. Uma firma pura não existe se ambos os custos de

agenciamento de suprimento de capital ou os custos de monitoramento

associados à intensidade do trabalho são realizados por uma organização

independente que subcontrata parte do processo de produção.

A firma e o mercado são pontas de um contínuo contratual. Ao

prover um critério objetivo para diferenciar variações contratuais (o grau

com que a firma assume os custos de transação), o modelo Alston-Gillespie

ou modelo de coordenação de recursos, permite distinguir entre diferentes

tipos de firmas ao longo do contínuo contratual.

Ao definir a firma ao longo de um contínuo, consegue-se

distinguir entre os custos de transação da firma e de mercado. Essa distinção,

por sua vez, acentua a forma como a distribuição dos fatores de produção

pode simultaneamente determinar a estrutura organizacional da firma.

Ao adquirir controle sobre os fatores de produção, o

empreendedor também adquire os custos de transação oriundos da natureza

da formação, utilização e controle da firma enquanto estrutura de

governança (2;18).

As estruturas de governança desenvolvem-se de sorte a reduzir

os custos de transação, argumento esse baseado no pressuposto que o

desenho ótimo de uma organização, aprendizado organizacional, ou pressão



competitiva de mercado irão forçar as firmas a minimizar a soma dos custos

de produção e transação. Ao considerar a formação de firmas, sob a

perspectiva de redução dos custos existentes dada a utilização do mercado,

alguns princípios de desenho organizacional devem ser observados (124;

125):

a. Especificidade do ativo - redução de condições ao longo do

curso de execução do contrato; a crença que transações

recorrentes por bens e serviços separáveis tecnologicamente

será eficientemente mediada por contratos em mercados

autônomos é progressivamente enfraquecida na medida em

que a especificidade do ativo cresce;

b. Princípio da exteriorização - o pressuposto natural que as

trocas entre produtores de bens diferenciados e estágios de

distribuição serão eficazmente mediados por contratos

autônomos é progressivamente enfraquecida na medida que

as exteriorizações de demanda crescem;

c. Princípio da decomposição hierárquica: a organização

interna deve ser desenhada de uma maneira que o efeito de

quase independência entre as partes, as atividades

operacionais e o planejamento estratégico possam ser

claramente distinguíveis e os incentivos devem ser

alinhados dentro e entre os componentes de sorte a

promover a eficácia local e global.

Os fatores a serem considerados, estendendo o modelo de

Williamson (124), são: físicos e capital financeiro, capital humano,

intensidade de trabalho - supressão ou aplicação do esforço de trabalho (2).



Conseqüentemente divide-se a produção em três períodos: pré-

produção, onde as negociações entre compradores e vendedores têm lugar.

Depois que o contrato chega a termo, a produção ocorre. O período de p6s-

produção é caracterizado pela entrega do produto ou serviço acertado

anteriormente. Os custos decorrentes dessa tipologia são:

a. Custos de produção são os custos de engenharia ou

tecnológicos para a combinação de insumos para a produção

de produtos (função de produção no sentido clássico);

b. Custos de transação são aqueles necessários para a

negociação, monitoramento e execução para assegurar que

os bens e serviços entre e dentro das firmas seja cumprido.

O modelo de alocação de recursos classifica a estrutura de

custos por tipo de fator e etapa do processo, conforme descrito na tabela 2.1.

Tabela 2.1 Estrutura de Custos de Transação por fator e etapa do processo

Fatores Pré-produção Produção Pós-produção

Físicos e Especificidade de Custos de abuso e de
financeiros ativos agenciamento

Capital humano Limitação de Custos de Medidas de
informação e coordenação produto e garantia
especificidade de de aplicação do
ativos contrato

Intensidade de Agremiação e
trabalho execução contratual

Fonte: AIston e Gillespie (2)

A utilidade do modelo de alocação de recursos decorre da

capacidade de divisão das etapas do processo e dos custos associados,

permitindo:

a. A identificação dos custos que tem origem nos limites



firmai mercado;

b. A distinção dos custos de transação pela utilização do

mercado e os custos de transação da firma;

c. Visualização de que os custos de transação são uma função

dos fatores que um indivíduo fornece ao processo de

produção.

Como resultado, o modelo torna analiticamente evidente, à luz

da toeira dos custos de transação, o impacto destes na decisão de fazer ou

comprar.

A seguir, o modelo de alocação explicitado na tabela 3.2. será

explorado em maiores detalhes (2):

2.2.2.1 Os custos de pré-produção

Como já visto anteriormente, a especificidade de ativos refere-

se ao problema que é criado quando uma das partes na transação realiza

investimentos em capital físico ou humano os quais não podem ser

recuperados quando a transação é encerrada. Um fluxo de quase renda que

pode ser apropriado através de comportamento oportunista por qualquer

uma das partes. De sorte a evitar os danos do comportamento oportunista

pós-contratual, as firmas organizarão tais transações internamente através da

integração vertical.

Outra fonte de custos é a restrição de disponibilidade de mão

de obra: um suprimento de trabalho inelástico cria o potencial para os

trabalhadores para encurralar seus empregadores em momentos críticos do

processo de produção se existir um pequeno número de trabalhadores
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disponíveis.

Também limitações de informação associada à aquisição e

utilização de capital humano. Esses custos são classificados como custos de

pré-produção porque a limitação de informação influencia a forma como os

contratos são negociados entre e intrafirmas. Esses custos podem ser

tipificados como paradoxo de conhecimento e transmissão da informação.

o paradoxo da informação refere-se ao potencial para a

apropriação de rendas criadas pelas assimetrias inerentes envolvidas na

informação de vendas.

A transmissão da informação diz respeito ao fato de que a

dificuldade da informação fluir ao longo dos mercados pode induzir a que a

organização interna seja a melhor forma de realizar o potencial produtivo do

conhecimento.

2.2.2.2 Custos de pós-produção

Uma condição necessária para que uma transação de mercado

ocorra é que os participantes estejam aptos a medir a qualidade e quantidade

do produto. Se existe dificuldade de julgar a qualidade dos bens diretamente,

existirá um incentivo para a integração, ou ambos os envolvidos deverão

despender recursos para a medição do resultado. Para evitar a duplicação da

medição em todas as etapas da produção, a integração surge nas etapas onde

a medição direta é difícil.

Quando os custos de medição impedem o pagamento direto

pelo produto, as firmas internalizam a produção e pagam seus trabalhadores

baseados em um equivalente de produto como, por exemplo, horas
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trabalhadas.

2.2.2.3 Custos de produção por utilizar a firma

Oscustosde transaçãopelautilizaçãoda firmaocorremdevidoa:

a. Os recursos utilizados no processo de produção pertencem a

diferentes proprietários e os mesmos possuem incentivos

para a utilização dos seus ativos;

b. As pessoas possuem habilidade limitada para processar e

agir sobre a informação recebida;

c. Quando o esforço não está diretamente relacionado à

recompensa, os trabalhadores têm incentivos para associar-

se e os empregadores, conseqüentemente, tem um incentivo

para monitorar a intensidade do trabalho.

Outra fonte de custos é o custo de agenciamento, que ocorre

quando o capital físico está à disposição de outros além dos proprietários.

Quando o capital físico é utilizado por outro que não o proprietário, um

tratamento abusivo pode surgir da falta de cuidado, malícia ou precipitação

na utilização do mesmo. Quando o abuso do capital físico ou custo de

agenciamento torna-se grande relativamente aos ganhos de escala na

produção, então existe um incentivo para o envolvimento em mais

atividades de mercado ou a separação do negócio em empresas menores,

reduzindo-se o comportamento oportunista por parte dos atuais gestores do

capital.

Outro fator limitador do crescimento das empresas é o custo de

coordenação. Coase (23) argumenta que quando a empresa cresce, pode
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haver retornos decrescentes da função do empreendedor. Em particular,

quando o número de transações que precisam ser organizadas cresce, o

empreendedor falho ao alocar os fatores de produção aonde seu valor é o

máximo. Os custos de coordenação podem ser reduzidos pela contratação de

porções específicas do processo de produção, conseqüentemente

aumentando o número de transações no mercado, ou criando estruturas

hierarquizadas desenhadas para a redução da quantidade de informações

necessárias para o processo decisório.

É valido reconsiderar o que pode acontecer em resposta a

mudanças de custos de transação resultantes de mudanças de propriedade

dos fatores de produção. Mudanças nos custos de transação podem

pressionar os atuais arranjos contratuais. Quando uma grande quantidade de

capital humano é adquirida durante o processo de produção, o trabalhador

pode querer alterar os termos de seu contrato de modo a refletir a mudança.

Renegociação de contratos podem ser caras e difíceis, especialmente se

ambos os lados possuem incentivos para agir oportunistamente. Tais custos,

porém, podem ser encarados como custos dos custos de transação. Se tais

custos crescerem rapidamente, existirá um incentivo para que ambas as

partes de alterar o status quo. Em alguns casos os custos de transação podem

ser reduzidos sem nenhuma implicação se a transação ocorrerá dentro ou

fora da empresa (2).

2.2.3.Críticas ao modelo de economia dos custos de transação.

O modelo de economia dos custos de transação tem sofrido

críticas (52; 109; 127; 55) severas principalmente no que se refere ao

comportamento oportunista e à constante busca por minimização dos custos

de transação.
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Goshal e Moran (52), no que se refere ao oportunismo,

argumentam contra a visão estática desse fenômeno oferecida por

Williamson (124), por ser uma atitude ou comportamento individual.

Defendem uma abordagem dinâmica, onde o comportamento é moldado

tanto pelo ambiente quanto pela predisposição do indivíduo. Apresentam e

defendem mecanismos de controle social como forma de coibir eventuais

comportamentos oportunistas.

Diferentemente de Williamson, Goshal e Moran (52) sugerem

que a firma surge não como alternativa à imperfeição do sistema de preços

no mercado, mas sim como uma forma de organizar e coordenar as

oportunidades apresentadas pelos mercados.

Rotemberg (109)critica o objetivo de minimização de custos ao

desenvolver um modelo matemático onde demonstra a aversão dos

executivos a transações intrafirmas uma vez que as mesmas obliteram a

remuneração dos mesmos face à oportunidade de mercado.

Outros autores (127;55) criticam o objetivo de minimização de

custos, mudando o foco para o objetivo de criação de valor no processo

transacional. Ao invés de o gestor de marketing preocupar-se somente com a

minimização dos custos transacionais, o mesmo deveria estar mais envolvido

com a criação de valor para os agentes transacionais.

2.2.4Aplicações da teoria da economia dos custos de transação

Apesar de criticada severamente, existem, por outro lado,

esforços no sentido de validação da teoria.

Dahlstrom e Nygaard (27) desenvolveram um estudo empírico

para a identificação de custos de transação ex-post em sistemas de franquias,



estudando a presença do comportamento oportunista e o impacto da

formalização sobre ele.

Oxley (102)examina os riscos e custos transacionais associados

a direitos frágeis de propriedade aplicados a transações envolvendo

transferência de tecnologia em alianças entre firmas. Os resultados empíricos

oferecem forte apoio à hipóteses de que os riscos de apropriação constituem

importantes considerações quando a firma estabelece alianças estratégicas.

Leffler, Rucker e Munn (87) estudam mecanismos de leilão e

distribuição de riquezas associados à coleta antecipada de informações por

parte do comprador antes da oferta utilizando os custos transacionais como

medida.

2.2.5 Sumário

Os custos de transação ocorrem quando um agente oferta um

produto ou serviço e para tanto deve incorrer em custos de criação,

acompanhamento e terminação.

Os pressupostos básicos que sustentam a teoria dos custos de

transação são de natureza comportamental, a saber: oportunismo, incerteza e

acesso à informação. As dimensões das transações são: investimentos,

freqüência da transação e idiossincrasia dos investimentos.

De maneira a minimizar os custos de transação oriundos do

comportamento oportunista, será criada uma estrutura de governo da

transação onde a integridade da mesma será garantida.
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2.3 Teoria da vantagem comparativa

Segundo Hunt e Morgan (68), a Teoria Neoclássica da

Concorrência Perfeita (TNCP) considera dada a existência de entidades

econômicas como famílias, firmas, mercados e consumidores e desenvolve, a

partir desse pressuposto, modelos explicativos sobre o funcionamento de

uma sociedade, ou o conjunto das entidades econômicas, e como estas

alocam recursos escassos e distribuem a renda oriunda da atividade

econômica.

Nesse contexto a Teoria Neoclássica (68) é um instrumento

referencial para o entendimento das melhores alocações de recursos e

insumos entre empresas e na sociedade, tendo-se como principal paradigma

que os mercados competitivos'' tendem ao equilíbrio e que este é arbitrado

pelo mecanismo de preços em transações que ocorrem entre os agentes

econômicos. Por equilíbrio em mercados (66) entende-se o ponto onde o

desejo marginal de continuar engajado na atividade de transação é igual

produto marginal daquela transação.

A alocação de recursos ótima (61; 88) se dá quando as firmas

operam em sua curva de custos de longo prazo, sendo que essas, dado o

mecanismo de equilíbrio competitiva, definem que cada firma produz

retornos iguais sobre o capital investido e os mercados estão abertos. É o

valor do produto marginal (preço x produto marginal físico) que avalia a

contribuição da unidade para o valor do produto total da economia. A receita

marginal do produto mostra a contribuição que uma unidade do recurso

promove para os recebimentos totais de uma empresa. Quando o preço de
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um recurso é igual ao seu produto marginal e sua receita marginal é igualada

em todas as possíveis aplicações, então a função do preço como mecanismo

de alocação está cumprida. Por outro lado, se as unidades de um recurso

estão alocadas de forma que o produto marginal em uma aplicação é maior

do que em outra, existe, então, um erro de alocação. O preço do recurso

fornece o mecanismo para a ré-alocação. O equilíbrio ocorre quando os

valores do produto marginal entre as aplicações se igualam. Diferenças entre

produtividade e retomo sobre o investimento entre duas áreas fornece o

incentivo para o capital ej ou trabalho migrar de uma área para outra.

Quando as migrações reversas de capital e trabalho forem suficientes para

equilibrar as taxas salariais entre as duas áreas o os retornos sobre os

investimentos de ambas as áreas, ambos, trabalho e capital serão

corretamente alocados.

Subjacente a essa discussão existe o pressuposto de que os

mercados estão atuando em regime de concorrência perfeita e que estruturas

que não sejam perfeitamente competitivas constituem desvios de mercado e

são nocivas para a sociedade em termos de melhor alocação dos recursos

escassos disponíveis. Assim, os fatores que impedem alocações corretas são

(88):

a. Monopólio:onde um agenteeconômicodetém a ofertado bem ou

serviço,garantindo-lheum poder econômicode mercadoonde este

pode determinar a alocação dos recursos criando rendas

monopolistas,ou a diferençaentre o valor econômicodo bem e o

preçopeloqualomesmoestásendotransacionado;

5 Entende-se por competitivo o mercado onde qualquer agente econômico, isoladamente, não é capaz
de influenciar os preços como resultado de qualquer ação sua. (Varian, Hal R. lntermediate
Microeconomics, p.5).
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b. Monopsônio: situação simétrica do monopólio, onde existe

um único comprador para o bem ou serviço e que atua

segundo â mesma lógica do monopólio;

c. Ignorância: entende-se ignorância como assimetria de

informação ou de outra forma, é a falta de acesso a todas as

informações relevantes sobre os mercados de fatores,

comportamento do consumidor e os mercados competitivos

e cujo impacto será uma decisão de alocação não ótima;

d. Impedimentos SOCIaIS e psicológicos: refere-se à

interferência no processo decisório de fatores sociais, como

questões familiares (sucessão, partilha, compartilhamento

da decisão), ou decisões não racionais baseadas em

impressões, visões ou fortes desejos do gestor, entre outros;

e. Fatores institucionais: alude ao impacto de exterioridades

oriundas da ação organizada de instituições sociais, sejam

governamentais ou pára governamentais. O exemplo

clássico desse fator é o governo e suas regulamentações

influenciando a estrutura de mercado, alterando seu caráter

competitivo, como as barreiras protecionistas à entrada de

novos concorrentes em uma indústria.

As decisões de alocação de recursos são, geralmente,

multi dimensionais, envolvendo uma série de componentes. Devem ser

consideradas questões como tipo e tamanho do mercado de recursos,

barreiras à mobilidade desses recursos, sendo que essa última depende (88)

de custos de transporte, perecimento, forças sociais, etc.. Também dependem

do horizonte de tempo da ação: o curto prazo, onde os segmentos para um
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dado recurso são separados e o longo prazo, onde os recursos têm tempo o

suficiente para mover-se livremente entre os segmentos e esses tem a

possibilidade de fundir-se um único mercado.

A contribuição que a teoria neoclássica dá à decisão de canais

de marketing é o entendimento de em um estado ideal, onde cada empresa

maximiza o seu lucro, e onde não há geração de renda originária de

diferenças entre o valor econômico do bem e seu valor de mercado, como

tomar a decisão que maximize a alocação dos recursos da firma.

Mesmo assim, pelos pressupostos dos quais parte, a TNCP não

é capaz de explicar diferenças observadas nos mercados industriais, inclusive

porque não se propõe a tal, que não podem ser unicamente atribuídas a uma

má alocação de recursos. Alguns autores (68;69; 29;30)procuraram ir além e

apresentar alternativas ao pensamento neoclássico que justificassem as

diferenças entre as firmas. Essa linha de pensamento assume que existem

diferenças intrínsecas a cada firma que se originam do seu processo de

formação e que são reforçadas ao longo de suas vidas, determinando que o

equilíbrio competitivo é um modelo racionalista de caráter positivo,

referencial mas não normativo.

Hunt & Morgan, (68)fazem uma crítica ao modelo neoclássico e

propõe uma teoria alternativa para a explicação das diferenças entre as

firmas e, porque as mesmas, antes de buscar o equilíbrio competitivo,

procuram incessantemente manter o mercado em desequilíbrio.

A principal crítica recai sobre os pressupostos da escola

neoclássica e sua dificuldade de validação empírica. Na medida em que

modelos e proposições teóricas não passam pelo teste da realidade, torna-se

questionável a própria robustez de previsão dessa teoria.



Algumas escolas econômicas, sensíveis às críticas ao

pensamento neoclássico, passaram a considerar o relaxamento de alguns

desses pressupostos, como por exemplo, o pensamento desenvolvido na

chamada Escola de Chicago, que modifica o pressuposto de funções de

produção idênticas e reconhece que existem competências específicas por

firmas. Essas diferenças justificam-se pela constatação de que se existem

diferenças entre indivíduos, os grupos que gerem as empresas são também

diferentes e, portanto, as eficiências das firmas devem diferir. Se as

eficiências diferem então as posições competitivas nos mercados também

devem diferir e se as diferenças entre os indivíduos não tender a uma

convergência, então as posições competitivas das empresas não devem

convergir para um equilíbrio como o proposto pela escola neoc1ássica.

A tabela 2.2 foi adaptada a partir de Hunt & Morgan (68) e é

um bom referencial comparativo entre as duas teorias.
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Tabela 2.2 - Tabela Comparativa- Vantagem Comparativa

Fatores Teoria Neoc1ássica Teoria da Vantagem
Comparativa

Demanda Homogênea dentro da Heterogênea dentro da indústria
indústria

Informação do Perfeita e sem custo Imperfeita e custosa
Consumidor
Motivação Maximização do interesse Interesse pessoal limitado
Humana pessoal
Objetivo da Firma Maximização do lucro Desempenho financeiro superior

Informação da Perfeita e sem custo Imperfeita e custosa
Firma
Recursos Capital, trabalho e terra. Financeiro, fisico, legal,

humano, organizacional,
informacional e relacional.

Característica dos Homogêneos e Heterogêneos e imperfeitamente
recursos mobilidade perfeita móveis.
Papel da gerência Estabelecer quantidades e Reconhecer, compreender, criar,

implantar a função de selecionar, implementar e
produção modificar estratégias

Papel do ambiente Determina totalmente o Influencia a conduta e o
desempenho e a conduta desempenho

Concorrência Ajustes de quantidades Vantagem comparativa

Fonte: Hunt & Morgan (1995)

As críticas apresentadas ao modelo neoclássico servem à teoria

da vantagem comparativa (TVC) como um estímulo ao desafio dos seus

pressupostos mais centrais; desafios estes que serão detalhados a seguir.

Na perspectiva da TVC sendo as preferências heterogêneas e

sendo a informação imperfeita, os autores acreditam não haver um mercado

único para uma indústria, mas sim um conjunto de segmentos dentro das

mesmas. A implicação dessa proposição é que em não havendo um único

mercado, uma definição de equilíbrio torna-se tarefa demandante e

provavelmente sem solução dada a dificuldade de agregação, inclusive
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dentro dos próprios mercados uma vez que os limites dos mesmos seriam

indeterminados.

Devido ao papel duplo como consumidores e agentes

econômicos, os humanos são limitados na busca de seus interesses

individuais. De acordo com Etzioni (apud 68), as pessoas possuem duas

fontes de valores: prazer (P-utility) e moralidade. Imagine-se uma situação

onde o gestor de uma firma seja também consumidor dos produtos por ela

ofertados. No papel de consumidor, esse indivíduo rejeitaria aumentos de

preços que trouxessem uma alteração do poder de compra de seu orçamento

e provavelmente reduziria as quantidades compradas desse bem. Agora, no

papel de gestor, enfrentando uma urgência pelo aumento de preços, esse

provavelmente não hesitaria em promover o aumento. São duas situações

morais antagônicas presentes no mesmo indivíduo e de difícil distinção

situacional.

Decorrente das condições de informação imperfeita sobre

mercados e consumidores, o objetivo primário das empresas é desempenho

financeiro superior, que é função (68) da obtenção de uma vantagem

comparativa pela firma, ou ofertas que (i) são percebidas como possuindo

valor superior por um segmento específico ou que (ii) possa ser produzida a

um custo inferior.

Por outro lado, a busca por vantagens comparativas não é

privilégio de uma única firma em uma dada indústria, ao contrário, todas, de

fato, estão buscando desempenhos financeiros superiores e, por conseguinte,

competem entre si pela preferência dos consumidores/ clientes.

A teoria da vantagem comparativa procura explicar a

diversidade em tamanho, escopo e rentabilidade entre empresas.



Primeiramente porque o oportunismo universal nas relações transacionais

entre agentes econômicos não é presente em todas elas. Assim, tamanhos

diferentes de firmas podem ser explicados com base em que algumas delas

desenvolvem relações com fornecedores e consumidores nos quais podem

confiar, enquanto outras se integram porque não encontraram esse tipo de

parceiros. Também a firma pode decidir por internalizar a produção de um

insumo porque o mesmo constitui ou é parte do sortimento de recursos que

compõe sua competência.

Cada firma é dependente de sua história, ou de como o

conjunto de decisões tomadas no passado determina sua posição presente.

Diferentes combinações de recursos podem ser igualmente eficientes ou

eficazes na produção do mesmo valor para o segmento de mercado atendido.

Ainda dentro do conceito de dependência, tem-se a dependência de caminho

(68; 69) onde influências importantes sobre o resultado final podem ser

exercidas temporariamente por eventos remotos, incluindo acontecimentos

dominados por elementos da sorte ao invés de forças sistemáticas, ou seja, as

empresas podem diferir entre si devido a forças externas que em

determinados momentos de suas histórias, estejam exercendo influência

sobre o resultado final de suas decisões de maneira não evidente.

Além de fatores como relacionamentos transacionais e

históricos, os segmentos de tamanhos diferentes determinam firmas de

tamanhos e escopos diferentes dentro de uma mesma indústria, uma vez que

o atendimento de diferentes graus de uma mesma necessidade básica pode,

mas não necessariamente, exigir diferentes combinações de recursos e

habilidades.

o objetivo de desempenhos financeiros superiores por



intermédio da busca de uma vantagem comparativa de recursos leva,

também, à diversidade de empresas dentro da mesma indústria, pois essas

vantagens são reflexos de competências distintas, desenvolvidas e

aprendidas em ambientes não necessariamente idênticos.

Como já citado anteriormente, a vantagem comparativa realiza-

se como uma vantagem de custo ou de valor percebido pelos segmentos

atendidos pela firma. O consumidor/cliente passa a desempenhar papel

central na realização da vantagem comparativa, que, por conseguinte,

depende do desenvolvimento de competências em relação ao composto

mercadológico.

Hunt & Morgan (68) analisam o conceito de marketing e a

orientação para o mercado sob a ótica da vantagem comparativa, indicando a

aderência de ambos os conceitos aos princípios da vantagem comparativa.

Como resultado determinam que o conceito de marketing sustenta que: (1)

todas as áreas da firma devem ser orientadas ao consumidor; (2) todas as

atividades de marketing devem ser integradas; (3) lucros e não apenas

vendas devem ser o objetivo. O conceito de marketing define uma cultura

organizacional distinta que coloca o consumidor no centro do pensamento

sobre estratégia e operações. Já a orientação para mercado é complementar

ao conceito de marketing e pode ser entendida como (1) uma constante coleta

de informações sobre os consumidores e a concorrência, atuais e potenciais,

(2) análise sistemática das informações com o propósito de desenvolvimento

de conhecimento de mercado, (3) o uso sistemático desse conhecimento para

guiar o reconhecimento, entendimento, criação, seleção, implantação e

modificação das estratégias.

A literatura de estratégia de marketing categorizou as fontes de
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vantagem como sendo habilidades e recursos, sendo a primeira as

capacidades distintivas do pessoal e a última os requisitos mais tangíveis

para a obtenção de vantagem. A teoria da vantagem comparativa vê recursos

como entidades tangíveis e intangíveis que permitem a uma firma produzir

eficiente e eficazmente uma oferta que possua algum valor para um ou mais

de um segmento de mercado. Sob essa perspectiva, a orientação de mercado

é uma entidade intangível que se constituirá em recurso se ela prover

informações que permitam a firma produzir, por exemplo, uma oferta bem

desenhada para um segmento de mercado específico.

2.3.1 Críticas ao modelo de vantagem comparativa

As críticas (31) ao modelo de Hunt e Morgan (68), são baseadas

principalmente no fato de tanto a teoria neoclássica da concorrência perfeita

(TNCP) quanto a teoria da vantagem comparativa (TVC) basearem-se no

paradigma das trocas. Tanto quanto na TNCP, a TVC vê a firma como uma

combinação de recursos. Deligõnül e Çavusgil (31) indicam áreas que a TVC

não provê respostas adequadas e até certo ponto não aborda claramente, tais

como:

a. Porque as estratégias de segmentação, em algumas

circunstâncias, não geram resultados ao menos iguais ao

mercado caótico?

b. Se as transações mediadas pelo mercado funcionam tão

bem, porque as firmas geralmente distribuem e vendem

seus produtos e se integram vertical ou horizontalmente ao

invés de fiar-se em agentes externos de mercado?

Deligônül e Çavusgil (31) concluem que pelo fato que tanto a
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TNCP quanto a TVC baseiam-se ambas no paradigma das trocas e dada a

falta de um supra critério para sua comparação, então a reposição de uma

teoria pela outra é impossível, ou de outra forma, ambas as teorias são

equivalentes.

2.3.2 Sumário

A teoria da vantagem comparativa nasce como uma tentativa

de marketing de apresentar uma teoria alternativa à teoria neoclássica da

concorrência perfeita, relaxando uma série de pressupostos, adequando-os

mais à realidade, inclusive para testes de validação.

A contribuição dessa teoria é o reconhecimento de que o

objetivo primário das empresas é desempenho financeiro superior, que é

função da obtenção de uma vantagem comparativa pela firma, que se realiza

por ofertas que sejam percebidas como possuindo valor superior por um

segmento específico ou que possam ser produzidas a um custo inferior. O

consumidor/ cliente desempenha papel central na realização da vantagem

comparativa, que, é função da capacidade de desenvolvimento de

competências em relação ao composto mercadológico.

A busca de desempenho financeiro superior, por intermédio da

obtenção de vantagem comparativa de recursos provoca a diversificação de

firmas dentro da mesma indústria, pois essas vantagens são reflexos de

competências distintas, desenvolvidas e aprendidas em ambientes não

necessariamente idênticos.

2.4 Teoria da Vantagem Competitiva

Alguns autores (33; 29; 12; 103; 51; 3) procuram explicar as
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diferenças entre as firmas focando-se no processo de busca por vantagens

competitivas.

Como visto no tópico anterior, as vantagens comparativas

originam-se de recursos e habilidades que se revelam no mercado

competitivo de produtos ao entregar valor ao consumidor final.

No que se refere aos recursos, a implementação de estratégias

pode requerer dois tipos deles (33): (i) os não comercializáveis e (ii) os

comercializáveis. A implantação bem sucedida de uma estratégia depende de

ativos altamente específicos para a firma, uma vez que a partir dos mesmos é

que serão construídas as vantagens competitivas no mercado de produtos.

Williamson (124)aponta que a natureza idiossincrática da estrutura de ativos

da firma impede que os mesmos sejam comercializados no mercado, uma

vez que outras firmas ao apropriarem-se desses ativos não serão capazes de

gerar a mesma renda atualmente gerada (103, p. 184), implicando em sua

acumulação internada. Acrescente-se a falta de informação completa sobre a

combinação idiossincrática disponível aos concorrentes como também

responsável pelas diferentes formas de internação e acumulação das firmas.

Uma firma que possua ativos não negociáveis (33) requer sua

utilização em mercados de produtos onde possa assim realizar seu potencial

de apropriação de renda, mantendo-se como uma fonte fixa de suprimento.

Por outro lado, firmas que não possuam tais ativos, sendo esses de natureza

estratégica, são compelidas a construí-los ou a adquiri-los no mercado e

interná-los. Os ativos são acumulados de acordo com caminhos temporais

condicionados por certas configurações de fluxos de formação de ativos, ou

seja, cada estrutura de ativos é condicionada por especificidades de formação

no tempo e seriação. A produção de confeitos com recheio líquido, por
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exemplo, exige um desenho de linha de produção específico, determinado

pela configuração de espaço disponível. Seqüencialmente, o equipamento de

nitrogênio líquido será construído sob medida. Outro concorrente, para o

mesmo tipo de produto, provavelmente apresentará configurações de ativos

condicionadas por outros fluxos de tempo e seriação, constituindo estoques

de ativos distintos da primeira.

No caso de ativos que não podem ser comprados, então os

rivais tentarão imitá-los. A imitabilidade dos ativos, como limite à

concorrência ex-posi, é função das seguintes características (33;103):

a. Deseconomias de compressão de tempo. Entende-se esse

fenômeno como rendimentos decrescentes quando um

insumo, no caso o tempo, é mantido constante. Um bom

exemplo para o entendimento desse conceito é o de

experiência: se forem necessárias 10 horas para o domínio

de uma certa técnica, o mesmo resultado não pode ser

obtido com apenas 5 horas. Relativamente à acumulação de

ativos, a implicação dessa característica é que, em certos

casos, o imitador terá que aguardar o tempo intrínseco à sua

opção de investimentos, sendo essa uma vantagem a favor

daquele a quem se imita;

b. Eficiência de massa de ativos: refere-se à realização do

potencial do investimento na medida em que a adição de

incrementos a um estoque de ativos existente é facilitada

pela posse de altos níveis desse estoque. A implicação é que

quando a eficiência de massa de ativos é relevante, construir

a base de ativos do início pode ser difícil;



c. lnterconectividade de estoques de ativos: a acumulação de

incrementos no estoque de ativos não é somente função dos

níveis existentes desse ativo, mas dos níveis de outros

estoques. Ou de outra forma, não basta adquirir somente

aquele ativo ao qual atribui-se a vantagem de recursos, mas

sim, acumular o conjunto de ativos que, interagindo entre si,

promovem essa vantagem;

d. Erosão de Ativos: refere-se à necessidade de manutenção e

ao efeito de depreciação dos ativos. Existe uma contínua

necessidade pela reposição dos níveis existentes de ativos

em função do consumo e desgaste por sua utilização;

e. Ambigüidade causal: do processo acumulação de estoques.

Cada firma escolhe um caminho de fluxos de formação de

ativos que a leva a desempenhos que não necessariamente

podem ser atribuídos exclusivamente a esses fluxos. O

processo é estocástico e descontínuo. É a noção de

imitabilidade incerta, sugerindo que desempenhos

sustentados poderiam ser observados mesmo em arranjos

perfeitamente competitivos, ou similares. Três são os fatores

que contribuem para a ambigüidade causal (12):

1. Subjacente é a acumulação não codificada e

implícita de habilidades resultantes do

aprendizado;

11. Complexidade resulta do inter relacionamento

de habilidades e ativos;
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in. Especificidade implica em ativos e habilidades

específicos por transação. A ambigüidade

funciona como barreira à mobilidade e à

imitação. A imitação incerta ocorre quando a

criação de novos produtos é inerentemente

incerta e a ambigüidade causal sobre o

processo de acumulação de ativos impede a

imitação desse recurso exclusivo da firma;

f. Substituição de estoques de ativos. A substituição ameaça o

desempenho dos arranjos existentes pela obsolescência e

redução de capacidade de geração de valor,

conseqüentemente reduzindo a capacidade de geração de

renda dos ativos.

Petraf (103) sugere ainda como mecanismos de limitação da

concorrência ex-post, o seguinte rol: (a) custos de mudança; (b) reputação, na

medida em que a imagem do recurso está indelevelmente associada à firma

detentora; (c) custo de busca de compradores, ou penetração de mercado,

afinal, uma firma entrante deve procurar consumidores/ clientes e disputá-

los com os atuais membros do mercado; (d) sunk costs , ou custos necessários

incorridos para a existência da operação e que não possuem valor residual;

(e)custos de transação; (f) informação imperfeita.

Ainda de acordo com Petraf (103),devem existir limitações ex-

ante à concorrência porque não é possível a uma firma obter uma posição de

recursos superiores se a concorrência for intensa. Segundo, a menos que

exista uma diferença entre o valor ex-post de uma empreitada e o custo ex-

ante de aquisição do recurso, a renda empresarial será zero. Os lucros vêm da
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incerteza ex-ante, que reduz o valor do recurso. Na presença da concorrência,

a diferença entre o valor ex-ante e ex-post tende a desaparecer.

Seja lá qual for a forma como os estoques de ativos são

formados, os mesmos são estratégicos na medida em que eles sejam não

comercializáveis, inimitáveis e insubstituíveis. São essas características de

superioridade que garantem a sustentação da vantagem competitiva, na

medida em que esses ativos idiossincráticos sejam capazes de produzir

valores únicos aos segmentos atendidos (103).Por conseguinte, a vantagem

competitiva surge da implementação de uma estratégia de criação de valor

não realizada simultaneamente por nenhum concorrente.

A seleçãodos recursos estratégicos é função de um processo de

tomada de decisão, onde os agentes gestores procuram combinações que

garantam vantagens competitivas. Existem duas grandes vertentes de

pensamento sobre o processo de identificação, pelos gestores, de vantagens

que distinguem seus negócios (29). Uma é a centrada na concorrência e a

outra a centrada no consumidor. A primeira revela um processo focado no

controle estrito dos custos, manutenção de uma vantagem tecnológica

sustentável e acompanhamento próximo da concorrência com reações

imediatas de acompanhamento e igualação de suas ofertas. Os gestores

concentram-se em indicadores como participação de mercado e contratos

ganhos e perdidos para avaliar a atividade competitiva.

A segunda vertente concentra-se no entendimento dos

benefícios e necessidades do consumidor final e retorna a partir dele em

direção da firma, determinando quais ações devem ser tomadas para

melhorar o desempenho. A ênfase é construir um relacionamento de

qualidade com o consumidor. Evidências de lealdade e satisfação são mais
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relevantes do que participação de mercado.

Se a vantagem competitiva deve ser vista como a superioridade

de posição e desempenho que a firma detém como conseqüência de uma

superioridade relativa nas habilidades e recursos que a empresa emprega,

então o modelo de Day & Wensley (29) pode ser utilizado para a

identificação dos conjuntos de fatores - chave que constroem a vantagem

competitiva.

2.4.1 O modelo de Day-Wensley

o modelo da figura 2.1 resume o modelo Day-Wensley de

vantagem competitiva:

Figura2.1 Modelode VantagemCompetitiva

Fontes de Vantal:em: Vantal:ens de Resultados de

c==::=::{> Posição: c==::=::{> Desem~nho:

Habilidades
superiores; Valor ao consumidor Satisfação, lealdade.

Recursos superiores. superior e custos Participação de
relativos inferiores mercado e

lucratividade.

I I
Investimentos de lucro para

sustentar a vantagem

Fonte: Day & Wensley.

2.4.1.1 Fontes de vantagem

As firmas, contrariamente à Teoria Neoclássica, são diferentes

entre si e uma provável explicação está na maneira como os gestores

identificam, acessam e utilizam as fontes de vantagem.

Uma vez que a firma pode ser vista como uma reunião de



recursos e habilidades, a maneira como eles serão combinados e a

especialização desses ativos decorrente desse arranjo implica em baixa

mobilidade desses recursos entre concorrentes. Cabe lembrar que a teoria

comportamental da decisão assume que a racionalidade humana (124) é

limitada e que existem imperfeições cognitivas por parte dos gestores,

conseqüentemente criando assimetrias de combinações de recursos que se

concretiza em diferentes maneiras de abordagem do mercado. Some-se o fato

dos mercados serem imperfeitos visto serem heterogêneos então se tem uma

boa teoria sobre a assimetria entre firmas (29)

De acordo com Amit e Schoemaker (3):

a. Recursos: são estoques de fatores que são possuídos ou

controlados pela firma. Consistem de conhecimento

comercializável, ativos físicos e financeiros, capital humano

entre outros;

b. Capacidades: são habilidades da firma em dispor dos

recursos, usualmente em combinação com processos

organizacionais. É baseada em informação, em processos

tangíveis e intangíveis, específicos à firma e é desenvolvida

ao longo do tempo por meio de interações complexas entre

os recursos da firma.

Ativos estratégicos ou fontes de vantagem constituem-se dos

recursos e capacidades, difíceis de imitar, escassos, apropriáveis e

especializados que garantem a vantagem competitiva da firma e possuem as

seguintes características (12):

a. Precisam ter valor;
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b. Precisam ser raras entre concorrentes atuais e futuros;

c. Devem ser imperfeitamente imitáveis;

d. Não deve haver substitutos estrategicamente equivalentes.

Dessa maneira, entende-se que os gestores devem identificar,

desenvolver, proteger e utilizar suas habilidade e recursos de sorte a que os

mesmos combinados garantam uma vantagem posicional e um desempenho

financeiro superior no longo prazo.

2.4.1.2 Vantagens de posição

De acordo com Ghemawat (51), as vantagens sustentáveis

recaem em três categorias:

a. Tamanho: existem vantagens de tamanhos porque os

mercados são finitos. Se um participante resolve ser grande,

a concorrência provavelmente permaneça pequena porque

existe o medo de que se um deles igualar a escala do

dominante, haja excesso de oferta, o que faria o mercado

tornar-se não lucrativo para todos. O comprometimento em

ser grande implica em investimentos duráveis e

irreversíveis. Economias de escala, efeitos da experiência,

que é um tipo de investimento específico de mercado e de

natureza irreversível. Economias de escopo: derivadas de

atividades em mercados inter relacionados, sinergia em

ação, é a capacidade de compartilhar recursos em diferentes

mercados. Uma firma buscando vantagem de escopo

sustentável deve desenvolver atividades de coordenação e



de mútua contribuição entre os negócios;

b. Vantagens de acesso:

i. Acesso preferencial aos consumidores pode

dar a uma firma uma vantagem sustentável,

independente do tamanho. O acesso conduz a

vantagens sustentadas se duas condições

estiverem presentes: (i) o acesso deve ser

garantido em melhores condições do que a

concorrência possa vir futuramente ocupar e a

vantagem tem que ser imposta no longo prazo.

A imposição vem da propriedade, contratos de

adesão ou custos auto imputáveis como custos

de mudança;

ll. Know-how: o superior acesso à informação

pode ser resultado dos benefícios de escala ou

experiência. Insumos: amarrar os insumos

somente conduzirá a vantagem sustentável se

o fornecimento do commodity é limitado e

existe preferência de compra em termos

favoráveis;

c. Mercados: é o espelho do mercado de insumos, porém, o

acesso a mercados depende menos de integração vertical ou

contratos e mais de reputação, relacionamento, custos de

mudança e complementaridade de produtos;

d. Mecanismos de imobilização da concorrência: por ação



governamental ou defesa.

A barreira à mobilidade é endógena e idiossincrática à entrada

de concorrentes ou imitadores, constituindo-se num mecanismo de

isolamento, que são essencialmente assimetrias entre habilidades e ativos de

concorrentes e que aumentam os custos da imitação estratégica. As barreiras

à imitação são ainda maiores quando existe a ambigüidade causal sobre os

fatores responsáveis pelo desempenho superior do negócio (12;103).

Recursos e habilidades superiores não são automaticamente

convertidos em uma posição de vantagem, uma vez que ambas as conversões

são mediadas conjuntamente por escolhas estratégicas, incluindo as trocas

entre objetivos e momento de entrada e a qualidade da implantação.

A noção de assimetria das visões dos gestores sobre como

competir por vantagens futuras requer que os mesmos mantenham

significativas diferenças de percepções e crenças, refletidas nas formas como

administram o tempo dos caminhos de fluxos na formação do conjunto de

recursos que levará à posição competitiva.

2.4.1.3 A vantagem competitiva e a visão baseada em recursos.

A firma é idiossincrática (24;114;98; 96; 117; 112;34; 30) porque

de um lado é o produto histórico de uma combinação distintiva de ativos

físicos, ao mesmo tempo em que a capacidade organizacional representa um

papel de fonte independente de vantagem competitiva, no sentido temporal,

dada sua intangibilidade.

Enquanto nenhum corpo teórico ainda emergiu para resumir a

nova visão da firma baseada em recursos (24), a sua abordagem subjacente



não é ver a firma por suas atividades no mercado de produtos mas sim como

um conjunto único de recursos tangíveis e intangíveis (24).

Originalmente a teoria baseada em recursos está atenta aos

recursos internos da firma e como estes são adquiridos no mercado de

fatores. Diferentemente da perspectiva econômica, que vê os recursos como

imediatamente acessíveis em mercados de fatores fungíveis, essa visão

reforça a inerente imobilidade ou aderência de fatores de produção valiosos e

o custo e tempo demandados para acumulá-los (24). Ou seja, as vantagens

competitivas que uma firma é capaz de obter são função da combinação dos

recursos acumulados ao longo dos anos, principalmente os intangíveis,

frutos do aprendizado tácito e rotinas dinâmicas e, por conseguinte, o valor

econômico dos mesmos é resultado dessa combinação única, implicando que

os mesmos sejam altamente imóveis.

A acumulação desses recursos, principalmente dos intangíveis

provoca o desenvolvimento de competências centrais que limitam e

condicionam o elenco possível de estratégias a ser selecionado, dado que as

mesmas são dependentes dos níveis presentes desses recursos, bem como do

caminho de fluxos de tempos de investimentos.

A competência central de uma firma é definida como o vetor de

ativos irreversíveis ao longo do qual a firma constrói sua distintiva

vantagem. Dosi et aI. (apud 98) definem competência central como um

conjunto de habilidades tecnológicas diferenciadas, ativos complementares e

rotinas e capacidades organizacionais. A competência central é o

aprendizado coletivo na organização que cria a capacidade de consolidar

tecnologias corporativas e habilidades produtivas em competências que

fortalecem negócios individuais a adaptar rapidamente a mudanças de



oportunidades.

Enquanto as oportunidades externas são iguais para todas as

firmas, os recursos adicionais que cada uma deve adquirir no mercado de

fatores para efetivamente servir a um mercado de produtos específicos irão

diferir devido ao fato que os vetores de recursos de cada uma são diferentes.

Essa assimetria provê o arrazoado para que cada firma selecione uma

posição distinta dentro do mercado de produtos enquanto otimizam a troca

entre a atratividade, e os custos para construir, de uma posição particular no

mercado de produtos. Isso implica que as firmas irão escolher posições no

mercado de produtos que representem a melhor aplicação de suas

competências centrais mesmo que a conduza para uma aparente posição de

segunda melhor opção (24).

A capacidade da firma em criar vantagens competitivas

envolve três fatores (98):

a. Estratégia: comprometimentos amplos realizados pela

empresa que definem e racionalizam seus objetivos e como

ela pretende persegui-los. A estratégia inicialmente é uma

função da fé da alta gerência e da tradição da empresa.

Raramente e estratégia é específica, ao contrário é

abrangente;

b. Estrutura: como uma empresa é organizada e governada e

como as decisões são tomadas e distribuídas;

c. Capacidades centrais: o que a empresa é capaz de fazer de

forma bem feita. Uma firma pode ser entendida como uma

hierarquia de rotinas praticadas, que definem habilidades



de baixa ordem, e de procedimentos de alta ordem para a

escolha do que deve ser feito em níveis inferiores. A noção

de hierarquia de rotinas operacionais é o bloco básico do

conceito de capacidades organizacionais centrais.

Uma firma precisa aprender e acumular e difundir esse

aprendizado, sendo função da estratégia organizar esse processo.

De acordo com (103)os pressupostos básicos da teoria baseada

em recursos na geração de vantagens competitivas resumem-se à

heterogeneidade e eficiência dos fatores produtivos.

o conjunto de recursos e capacidades (29) subjacente à

produção é heterogêneo entre firmas. Firmas com recursos marginais apenas

estão em equilíbrio. Já firmas com recursos superiores gerarão renda, ou

ganhos acima do ponto de equilíbrio.

A eficiência dos fatores produtivos refere-se ao fato que alguns

são superiores a outros. Empresas com acesso a esses fatores serão capazes

de produzir mais economicamente ou satisfazer melhor aos consumidores.

Portanto, pelas firmas apresentarem composição de recursos

heterogêneos e por alguns desses recursos serem mais eficazes do que outros,

as posições de vantagens refletirão essas diferenças.

A importância da combinação de recursos na geração de

superioridade entre firmas leva ao conceito de mercado de fatores

estratégicos, ou o mercado onde os recursos necessários para a implantação

de uma estratégia são adquiridos. Na ausência de imperfeições de mercado

uma firma não extrairá superior desempenho econômico dos fatores visto

que os custos para adquiri-los tende a se igualar aos seus valores



econômicos. Como os gestores podem ter expectativas diferentes sobre o

valor futuro de seus fatores estratégicos, a conseqüência é que esse mercado

de fatores passa a ser competitivamente imperfeito, uma vez que essas

diferenças de expectativas geram fluxos de renda. Os resultados superiores,

ou a geração e apropriação de renda, vem do acesso à informação superior

ou devido à sorte (33).

As vantagens de posição são análogas às barreiras à mobilidade

e que podem deter uma empresa de alterar sua posição competitiva. São o

equivalente às vantagens comparativas apresentadas no item anterior e que,

na medida que forem idiossincráticas, protegem a posição superior da firma.

De acordo com Bharadwaj, Varadarajan e Fahy (12),a discussão

sobre as fontes e criação de vantagens competitivas pode ser resumida como

segue:

a. Os recursos e habilidades constituem fonte de vantagem

competitiva somente se oferecem benefícios desejados pelos

consumidores;

b. A obtenção da vantagem competitiva é meio para obtenção

de superior desempenho financeiro de longo prazo;

c. Algumas fontes de vantagem competitiva podem ser mais

duradouras que outras, por exemplo, cultura, história e

herança da firma;

d. A durabilidade da vantagem posicional de uma firma é

contingente aos investimentos de sustentação e ampliação

nas presentes fontes, bem como investimentos em novas

habilidades e recursos. Também é dependente dos caminhos
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de momentos de fluxos de investimentos, ou das decisões de

formação de estrutura de ativos e o impacto que as mesmas

determinam sobre a futura acumulação;

e. Contínuo acesso das crenças sobre as fontes de vantagem e

que serão transformadas em vantagens posicionais,

traduzidas por vantagens competitivas.

A sustentação da vantagem competitiva da firma é também

influenciada por mercados competitivamente imperfeitos de habilidades,

recursos, sorte, e decisões sub otimizadas dos concorrentes.

2.4.1.4 Tomada de decisão e formação de ativos

Uma explicação que alguns estudiosos propõe para explicar as

diferenças entre as firmas é que essas diferenças refletem as escolhas

realizadas pelos gestores dessas firmas.

Os economistas assumem que existem diferenças entre

indústrias e mercados, contudo, essas diferenças não são discricionárias

(adoção de diferentes estratégias decisórias), outrossim, resultante de

exterioridades, como por exemplo, os fatores de preços e disponibilidades e

mercados (98).

Sob a ótica econômica a primeira preocupação é com o quão

bem a economia aloca recursos dadas as preferências e tecnologias, em

direção a uma posição de equilíbrio. O centro da análise econômica (98) é o

efeito da inovação e o impacto dessa como elemento desestabilizador do

equilíbrio postulado pela Teoria Neoclássica.

o outro pressuposto do pensamento econômico é que as
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empresas enfrentam decisões dadas e conhecidas e que não encontram

dificuldade para a tomada de decisão, sendo a mesma restrita à seleção da

melhor combinação conforme os preços relativos vigentes.

o modelo de Reinganum (apud 98), introduz fatores intrínsecos

à firma como geradores de diferenças entre as mesmas. De um lado há os

fatores intrínsecos tangíveis, como por exemplo, uma situação onde a

tecnologia de uma firma pode diferir da de outra por conta da sorte em um

evento de R&D, sendo essa vantagem consolidada por patentes e a

subseqüente vantagem de aprendizado. Dada essa diferença inicial, as firmas

podem enfrentar diferentes incentivos e, por conseguinte, seguir diferentes

cursos de ação mais lucrativos.

De outro, os fatores intangíveis, como, por exemplo, filosofias

gerenciais (Kohli e Jaworski apud 117), definem orientação para o mercado

como a geração e disseminação de inteligência de mercado que é composta

de informações sobre as necessidades dos consumidores atuais e futuros e

dos fatores exógenos que influenciam essas necessidades.

Kohli e Jaworski (apud 117) afirmam que seus estudos sugerem

que, apesar da orientação para o mercado possuir provável relacionamento

com o desempenho do negócio em geral, sob certas condições ela pode não

ser crítica. Gerentes operando sob essas condições devem prestar atenção à

razão de custo-benefício da orientação para mercado.

Em outro estudo, Kohli e Jaworski (apud 117) reportam

resultados de um teste de efeitos moderadores de mercado como turbulência

de mercado, intensidade competitiva e turbulência tecnológica na relação

orientação - desempenho e não encontraram evidências de que o ambiente

afete a força dessa relação.



o resultado do estudo conduzido por Kohli e Jaworski (apud

117) demonstra haver um relacionamento positivo entre a orientação de

mercado de uma firma e seu retorno sobre os ativos, pela demonstração que

a orientação de mercado está associada positivamente com o crescimento de

vendas e também com o sucesso de novos produtos. Isso indica que a

alocação significativa de recursos para o entendimento dos consumidores e

concorrentes e a coordenação de todas as atividades do negócio na direção

de um esforço integrado de criação de valor alcança rentabilidade relativa

superior, crescimento de vendas e sucesso de novos produtos.

Os achados também sustentam as conclusões de que pouca

sustentação empírica existe para a proposição de que o ambiente competitivo

tenha um efeito sobre a natureza e força da relação entre orientação para

mercado e desempenho. Esses achados levam à proposição de que a

orientação de mercado, mais do que uma filosofia é uma forma particular de

cultura organizacional.6

Organizações (34) são vistas como sistemas multivariados

constituído por um conjunto de quatro variáveis inter-relacionadas: (1)

tarefas: o trabalho a ser realizado para o cumprimento dos objetivos; (2)

estrutura: sistema de comunicação, autoridade, status, recompensa e fluxo de

trabalho; (3) tecnologia: invenções para solução de problemas utilizada pela

firma e (4) pessoas. Também, complementarmente, cultura é uma estrutura

subjacente de significado, duradoura no tempo, limitando a percepção,

interpretação e comportamento das pessoas.

São as diferenças organizacionais, especialmente diferenças de

6 Cultura organizacional é um padrão de valores e crenças compartilhadas que auxilia os indivíduos a compreender o
funcionamento organizacional e, por conseguinte provê normas para o comportamento dentro da organização (34)
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habilidades de gerar e ganhar com a inovação, os recursos intangíveis, ao

invés de diferenças de controle sobre uma tecnologia diferente, que são

fontes de duradouras, não facilmente imitáveis, diferenças entre empresas,

tornando-as, assim, idiossincráticas e, por conseguinte auferindo diferentes

níveis de retornos financeiros.

Essas diferenças entre firmas afetam a estrutura e desempenho

das próprias indústrias, dada a formação de agrupamentos com diferentes

perfis de recursos e dinâmicas. Dessa maneira, as diferenças de desempenhos

econômicos entre indústrias podem ser explicadas pelos distintos

desempenhos das firmas que as constituem.

2.4.1.4 Sumário

A teoria da vantagem competitiva postula que a capacidade das

firmas de diferenciarem-se, gerando valor para o consumidor final é

dependente da estrutura de recursos e habilidades inimitáveis que cada uma

é capaz de desenvolver.

Os recursos e capacidades, por sua vez, são produto do acesso e

combinação realizados pelos gestores, ao selecionar e criar barreiras de

proteção a essa combinação de ativos. São essas diferenças organizacionais,

relacionadas às habilidades de gerar e ganhar com a inovação e aos recursos

intangíveis, ao invés de diferenças de controle sobre uma tecnologia

diferente, que são fontes de duradouras, não facilmente imitáveis,

idiossincráticas e que promovem diferentes níveis de retornos financeiros.



2.5 Quase-Renda

2.5.1 O conceito Ricardiano

Os fatores de produção superiores podem ter seu suprimento

limitado. Podem ser fatores fixos que não expansíveis, contudo, geralmente

são quase fixos, pois podem ser expandidos, mas não rapidamente. São

escassos, ou seja, não conseguem atender à demanda por seus serviços,

entendidos como o resultado de sua utilização. Por essa característica, fatores

inferiores serão utilizados pelas funções de produção (103)

o argumento de Ricardiano é que firmas com acesso a fatores

superiores possuem custos médios inferiores do que os concorrentes. Essas

firmas possuem curvas de oferta relativamente inelásticas, o que implica não

poderem aumentar a oferta de produto, não importando o quão alto o preço

possa ser. Outras empresas, contudo, são estimuladas a concorrerem nesse

mercado e ofertarão desde que o preço de mercado exceda o custo marginal

da unidade ofertada.

No equilíbrio, demanda e oferta se igualam sendo que o ponto

de equilíbrio das menos eficientes é dado pela igualdade entre preço e custo

marginal, enquanto as mais eficazes gozam de lucros superiores, sob a forma

de renda, para seus recursos escassos. Ou seja, dado um preço de mercado, a

diferença entre a eficiência de custos entre as empresas que possuem

recursos superiores e aquelas que não os detém é chamada de renda. A

figura 2.2 a seguir ilustra o argumento.
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Figura 2.2 Ilustração da criação de renda ricardiana
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A empresa A está em equilíbrio, ou seja, remunera todos os

seus fatores, inclusive o capital emprestado pelos acionistas. A empresa B,

por possuir um custo marginal inferior ao de A, recebe fluxos adicionais que

A, dada a qualidade de seus fatores não consegue apreender.

A renda não é gerada por redução voluntária de oferta ou

poder de mercado (103), nem tão pouco depende da escassez ou

singularidade, no sentido absoluto, pois os concorrentes possuem recursos

da mesma natureza, contudo co~ uma eficiência intrínseca inferior.

Segundo Petraf (103), relevante é o fato que os recursos
I

superiores possuem oferta limitada, portanto a vantagem competitiva das

firmas somente é sustentável porque os seus recursos não podem ser

expandidos livremente ou imitados por outras firmas.
I
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2.5.2 Rendas monopolistas

Em modelos de monopólio, a heterogeneidade dos fatores pode

resultar em concorrência espacial ou diferenciação de produto. A empresa

monopolista possui uma curva de demanda decrescente e maximiza o seu

lucro pela restrição de oferta relativamente aos níveis competitivos,

caracterizando o poder de mercado (103,p. 182).

Barreiras à entrada criam assimetrias entre os concorrentes

existentes e potenciais, evidenciando a heterogeneidade entre esses grupos,

do que decorre a renda monopolista.

2.5.3 Quase-renda

Assuma (81) que um ativo é possuído por um indivíduo (A) e

alugado para outro (B).O valor do aluguel é de R$ 5.000,00por mês, mas (A)

sabe que o valor que cobre seus custos, inclusive o de capital, é de R$

3.000,00.Então, o valor de quase renda desse ativo é o excesso do seu valor,

no caso R$ 2.000,00,sobre seu valor segurado, ou seu valor na sua próxima

melhor utilização por outro locador.

A diferença do conceito de quase-renda para os outros dois

conceitos anteriormente explorados é que a renda não provém de uma

diferença entre o preço de mercado e os custos, mas sim, que o preço de

mercado é determinado pela característica contextual do fator, por exemplo,

singularidade ou heterogeneidade, e o fluxo de renda não é produto de uma

ação voluntária de restrição à mobilidade ou criação de barreiras pelo

proprietário do fator.

No caso, o valor de quase-renda é apropriado pelo proprietário
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do ativo, contudo, imagine uma situação onde (B)é o único possível locatário

do ativo no curto prazo e que (B)decida pressionar o valor do aluguel para

baixo, por exemplo, para R$ 3.500,00.Nessa nova circunstância, A ainda tem

interesse em continuar alugando o ativo a (B),contudo, (B) passa também a

se apropriar de parte da quase.renda que (A) anteriormente usufruía.

Segundo Petraf (103, p.184) a renda será dividida entre o

proprietário e a firma que utiliza o recurso na medida em que:

a. A firma está associada ao recurso quase-imóvel;

b. A renda é produzida complementarmente pela firma e o

fator;

c. A renda do fator não é lógica nem operacionalmente

separável dos lucros da firma.

A implicação dessas condições é que existe uma oportunidade

de apropriação da renda gerada por ambos membros da transação,

pressuposto fundamental para o propósito desse trabalho. O impacto do

fenômeno de quase renda sobre distribuição deste valor entre os membros de

uma díade (78) deve ser função da capacidade de cada um de apropriar-se

deste valor. A estrutura de governança adotada determinará em grande

medida a maneira de distribuição desse excedente. Por outro lado, já que

quase renda constitui um resíduo financeiro, se o mesmo for gerado de

forma planejada pelo agente controlador do canal, como uma forma de criar

uma relação idiossincrática (ou seja, os custos de mudança da relação diádica

são muito elevados, desestimulando tal ação), então o mesmo constitui um

investimento no estabelecimento da transação e conseqüentemente no de sua

estrutura.



2.5.4 Geração de renda e integração vertical

Em particular (81), a integração vertical é examinada como um

meio de se economizar os custos para evitar-se o risco de apropriação das

quase rendas de ativos especializados por indivíduos oportunistas (no caso o

agente B). A quase renda de um ativo não pode ser confundida com a renda

monopolista em senso estrito, ou o valor incrementado de um ativo

protegido do mercado sobre seu valor numa situação de mercado aberto.

Uma quase renda assenhoreável pode ocorrer em situações onde não haja

fechamento ou restrições de mercado a ativos que se rivalizem. Uma vez

instalado o ativo este pode ser tão caro para remover-se ou tão especializado

para um usuário que se o seu preço fosse reduzido os serviços do ativo ao

usuário final não seria reduzido.

Quando (3) a indústria é a unidade de análise, em certo

momento, os recursos e capacidades sujeitos à falha de mercado, tomaram-se

os principais determinantes da renda econômica. Esses fatores serão

definidos como fatores estratégicos da indústria, que são determinados em

nível de mercado por meio de complexas interações entre os concorrentes,

consumidores, reguladores, inovadores externos e outros interessados. O

gestor deve, ex-ante, identificar ativos estratégicos que sustentem a vantagem

competitiva da firma e que, portanto, gerem rendas econômicas.

A primeira alternativa substituta da integração vertical como

forma de evitar-se o comportamento oportunista é o estabelecimento de

contratos de longo-prazo. Quando exemplos particulares são examinados em

detalhes, relações de negócios são usualmente estruturadas de formas

altamente complexas, não representadas, tanto por contratos quanto por

integrações verticais.



Sob uma perspectiva econômica, a integração vertical objetiva

antecipar imperfeições de mercado, que em termos de custo de transação

refere-se à existência de investimentos mistos ou idiossincráticos que incitam

algum comportamento oportunista por parte dos elementos da díade (4).

Ampliar-se-á esta proposição na direção de uma integração vertical para

frente, onde os agentes procuram evitar comportamentos de monopsônio

para bens/ serviços oferecidos. A decisão de integração ou não se refere a

qual das estruturas de governança será a mais eficiente e eficaz possível.

Agora, o que ocorre se o mesmo agente, como parte da integração vertical,

assume o controle de uma atividade fim, diretamente relacionada ao

cliente/ consumidor final, e que não seja diretamente relacionada com a sua

atividade fim original?

o artigo de Jones e Hill (73) sob a perspectiva da análise de

custos de transação apresenta um estudo de como selecionar a melhor

estratégia/ estrutura de expansão. O que a empresa busca determinar é

dentro de qual estrutura ao longo do contínuo internação-mercado obterá os

menores custos de transação. A resposta não é simples, uma vez que, os

custos possuem dimensões objetivas e subjetivas (principalmente associadas

a risco), porém, sob a perspectiva dos custos de transação, a escolha da

melhor estratégia será uma função de qual das possíveis estruturas de

governança apresenta o menor custo transacional.

Independentemente da metodologia de custos utilizada, Jones e

Hill (73)sugerem três tipos distintos de estratégias:

a. Integração vertical. Nesse caso a empresa combina processos

econômicos tecnologicamente distintos dentro dos limites de

uma só empresa (4);
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b. Diversificação relacionada. A empresa adquire outras que

possuem processos e tecnologias sinérgicos entre si;

c. Diversificação não-relacionada. A empresa penetra em

mercados e tecnologias com os quais não possui sinergias ou

experiências anteriores.

Cada uma dessas alternativas apresenta vantagens que vão

além do escopo desse trabalho, mas no momento o que interessa é tentar

combinar as visões destes autores sob a ótica dos custos de transação.

2.5.5 Sumário

A renda, independentemente de sua origem - superioridade de

fatores, monopólio ou idiossincrasia - é um fenômeno que produz um

excedente entre os custos totais a receita total. A capacidade de criar-se renda

está associada à superioridade dos recursos e à conseqüente capacidade de

diferenciação das firmas.

Por ser um excedente transacional está sujeito a regras de

apropriação por parte dos membros engajados e que são dependentes do

grau de associação da firma ao fator, pelo grau de complementaridade da

geração da renda e da não distinção dos lucros da empresa.



CAPÍTULO 3 - FUNDAMENTOS DE CANAIS DE

MARKETING E SISTEMA DE FRANCHISING

3.1 Introdução

Este capítulo apresentará os fundamentos teóricos de canais de

marketing, explorando principalmente os aspectos comportamentais do

relacionamento entre os membros. Também abordará a teoria de franchising,

à luz, principalmente da teoria do agenciamento e de contratos, consistentes

com a perspectiva da teoria da economia dos custos de transação, uma vez

que o estudo empírico será baseado nesta indústria.

3.2 Conceitos e importância dos canais de marketing

O ambiente competitivo atual (108, p. 4,5) oferece dificuldades

crescentes de obtenção de vantagens competitivas em termos de produto,

preço e promoção devido à globalização, concorrência incrementada e à

poluição dos meios de comunicação.

A distribuição? torna-se uma fonte de vantagem competitiva na

medida em que seu horizonte estratégico é de longo prazo visto que a

7 N.A .. Os termos distribuição e canais de marketing serão utilizados intercambiadamente nesse texto, sem prejuízo de sentido.



estruturação, treinamento e implantação de um arranjo de canal demandam

tempo para sua consecução. A distribuição requer uma estrutura

especializada que deve relacionar a oferta à demanda. Por fim, baseia-se em

pessoas e relacionamentos na medida que a interação das organizações e

funções do canal são dependentes do relacionamento entre os indivíduos que

desempenham as funções. Portanto, o sucesso do arranjo de canal dentro do

composto mercadológico é resultado do quão eficazmente as pessoas

envolvidas interagem entre si na obtenção dos objetivos estabelecidos.

o canal de marketing pode ser definido como as organizações

externas de contato que a gerência opera para alcançar seus objetivos de

distribuição (108,p.9). Já Stern, El-Ansary e Coughland (121)definem canais

de marketing como um conjunto de organizações independentes envolvidas

no processo de tornar produtos e serviços disponíveis para consumo ou uso.

Bowersox (13, p.4) define o arranjo como sendo um sistema de

relacionamentos existente entre negócios que participam do processo de

compra e venda de produtos e serviços.

A definição de Rosenbloom (108) é mais apropriada para esse

trabalho uma vez que considera canais de marketing operações próprias

administradas pela própria firma, tanto quanto aqueles arranjos constituídos

por firmas independentes.

3.2.1 Fluxos no canal de marketing

Os fluxos de canal de marketing podem ser definidos como

todos os processos e entidades envolvidas nas atividades de

encaminhamento do bem ao consumidor. Os principais fluxos estão

discriminados na figura 3.1.
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Figura 3.1 Os fluxos de canal de marketing

Fluxo de produto Fluxo Negociai

F_.
Fluxo de Propriedade

Fabricante

Fonte: Adpatado pelo autor a partir de Rosembloom, p.17.

Fluxo de Infamaç30 fluxo Promodonal

O fluxo de produto refere-se ao movimento físico do produto,

do fabricante ao consumidor, passando por todos os agentes envolvidos na

distribuição.

O fluxo de negociação corresponde às inter-relações das

funções de compra e venda, referente à transferência de título de posse ao

longo dos membros do arranjo de canal. Note-se que a transportadora não

participa desse fluxo em virtude de não exercer funções diretas ou de

facilitaçãode compra ou venda do produto ou bem em questão.



o fluxo de propriedade é a transferência do título ao longo da

cadeia, conforme o produto também se movimenta.

o penúltimo fluxo, o de informação consiste na transferência

entre os membros do canal de notícias relevantes sobre disponibilidade,

qualidade, satisfação, eficácia do composto mercadológico, entre outras. A

transportadora faz parte desse fluxo porque desempenha atividades cujo

conteúdo informativo é importante para os demais agentes do canal.

Por fim, o fluxo promocional consiste nas atividades de

persuasão à compra sob todas as formas de propaganda, venda pessoal,

promoção de vendas e publicidade. Aqui é incluída a agência de propaganda

como um agente envolvido no processo.

As vantagens de se analisar o arranjo de canais como um

sistema de fluxos trás os seguintes benefícios (108,p.18):

a. Integra a o sistema logístico com o fluxo de produtos;

b. Integra a estratégia de canal a todos os fluxos;

c. Separa membros de não membros. Por exemplo, as

seguradoras atuam no fluxo de produto, contudo não são

partes operacionais do encaminhamento do produto ao

consumidor;

d. Permite a visão do escopo e complexidade do canal.

3.2.2A razão da existência de intermediários

Os intermediários surgem como resultado da lógica econômica

inerente ao processo distribuição de um produto, sendo essa lógica



fundamentada nos seguintes princípios:

a. Divisão e especialização do trabalho: consiste na partição de

uma atividade complexa em atividades menores e mais

simples e sua alocação a agentes econômicos que se

especializem em desempenhá-las com um conseqüente

acréscimo de eficiência. A questão da especialização no

canal de distribuição refere-se analogamente à divisão do

trabalho de Adam Smith (108, p. 19), contudo distribuída

inter organizações. Cabe ao gestor do canal de marketing

encontrar e selecionar as organizações que desempenhem as

tarefas essenciais à distribuição do produto de maneira mais

eficaz. De acordo com Bowersox (13, p. 58) as razões para a

busca de uma organização especialista são: (a) mudança na

atitude gerencial onde o foco atual está no negócio central;

(b) gerar a oportunidade para os membros primários do

canal de alavancar os recursos humanos e financeiros dos

prestadores de serviços; (c) criar confiança crescente, no que

se refere à habilidade interna dos membros primários do

canal em cogitar o desempenho dos fornecedores de

serviços no processo de adição de valor do canal;

b. Eficiência de contato: refere-se ao nível de esforço de

negociação entre compradores e vendedores na busca pelo

alcance dos objetivos de distribuição. Sem a presença de um

intermediário, um fabricante que desejasse vender para

quatro consumidores distintos, deveria realizar quatro

contatos para a condução do fluxo de distribuição. Agora,
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imagine-se a presença de um intermediário; o fabricante

realiza apenas um contato para realização do mesmo

volume de vendas;

c. Os intermediários surgem para ajustar a discrepância de

sortimento pelo desempenho do processo de seleção,

entendido como a escolha de fornecedores, tipos de

mercadorias, manipulação de lotes de pedidos,

fracionamento em quantidades menores e atendimento de

pedidos compostos por mercadorias distintas (121,p.4);

d. Estruturas de marketing surgem para padronizar as

transações (121,p.4);

3.2.3 Estrutura e membros do canal

Como qualquer sistema, os arranjos de distribuição possuem

princípios estruturais que os norteiam. Stern, El-Ansary e Coughlam (121)

apresentam três preceitos:

a. Pode-se eliminar ou substituir uma instituição do arranjo de

canal;

b. As funções desempenhadas por essa instituição eliminada

não podem ser suprimidas;

c. Quando instituições são eliminadas as suas funções são

transferidas para adiante ou para trás no canal, portanto,

sendo assumidas por outros membros.

Afora esses princípios de estruturação, outro fator relevante

para a determinação de uma estrutura de canais é o custo de marketing



associado à realização da atividade. De acordo com Stern, El-Ansary &

Coughlan (121,p. 20) existe uma função de custo distinta para cada um dos

fluxos do canal de marketing, que pode produzir rendimentos decrescentes,

constantes ou crescentes. Condicionada ao tamanho do mercado e ao grau de

competitividade da empresa, uma firma pode transferir para terceiros uma

atividade na função do fluxo do canal, onde essa poderá potencializar a

curva de rendimentos associada à atividade. A inversa também é verdadeira.

A limitação da abordagem de rendimentos reside na dificuldade de se

identificar os custos por atividade por membro ou por produto.

Um sistema de canais de marketing inclui todos os agentes do

fabricante ao consumidor, divididos em dois subsistemas (108; 121). O

primeiro sistema compreende todos os membros do canal menos os

consumidores e é chamado de arranjo comercial. O segundo subsistema é o

constituído pelos consumidores.

O sistema de distribuição é composto por duas grandes

estruturas. A primeira é a estrutura de canal, definida como o grupo de

membros desse arranjo aos qUaiS foram atribuídas as atividades de

distribuição (108, p. 24). A segunda é a estrutura ancilar, que vem a ser o

grupo de instituições de facilitação que auxiliam os membros do canal a

desempenharem suas atividades de distribuição, tais como, transportadoras,

armazéns, agências de propaganda, agentes financeiros, seguradoras, etc...

O primeiro grupo de membros do arranjo comercial são os

produtores e fabricantes. São aqueles agentes relacionados às atividades de

extração, plantio ou fabricação de produtos.

O grupo de intermediários (121; 13) conceituados como

negócios independentes que auxiliam os fabricantes e consumidores finais a



desempenhar a função de negociação e atividades de distribuição. Podem ser

classificados como:

a. Atacadistas: negócios engajados na compra e revenda de

bens para utilização em negócios agrícolas, industriais,

comerciais, institucionais, profissionais ou varejo, bem como

para comercialização com outros intermediários, mas que

não vendem quantidades significativas aos consumidores

(121,p.107);

b. Distribuidores: possuem a mesma natureza dos atacadistas,

contudo em escala menor, buscando atender a demandas

mais regionalizadas;

c. Varejistas: membros finais do arranjo comercial que colocam

à disposição dos consumidores os produtos demandados,

sejam para uso doméstico ou pessoal (108,p.55).

Ainda existem outros tipos de agentes da cadeia de

distribuição, como os representantes, que desempenham parte dos fluxos de

negociação, informação e fluxo promocional e não participam das atividades

de fluxo de produtos e de propriedade.

3.2.4 Classificação de arranjos de canais

De acordo com Bowersox (108), os arranjos de canais de

marketing podem ser classificados conforme sua estrutura, a saber:

a. Arranjo de transação simples: refere-se ao caso onde os

agentes econômicos encontram-se para a realização de uma

única transação, sem expectativa de novo contato. Esse caso



não justifica a existência de um arranjo de canal;

b. Canal convencional: caracteriza-se pelo fluxo livre de

relacionamento, ou seja, os membros envolvidos no arranjo

percebem as vantagens econômicas e mercadológicas da

associação, contudo, mantêm-se em equilíbrio instável

porque agem conforme a conveniência, podendo abandonar

o arranjo assim que suas expectativas não forem atendidas.

As características básicas desse tipo de arranjo são: (a) os

membros são minimamente dependentes entre si; (b) às

vezes não fazem parte integral do sistema de

comportamento do canal e (c) não incluem necessariamente

todos os participantes que desempenham serviços;

c. Sistemas Verticais: os sistemas verticais podem ser

classificados em 3 tipos (108,p.89 [derivado a partir de Bert

McCammon, 1965];13;36;42;58):

i. Corporativo: as instalações e operação da

produção e marketing são propriedade da

mesma empresa;

11. Contratual: os membros são independentes

porém, associados por um contrato;

111. Canal administrado: resulta de forte

dominância de um membro do sistema de

canal. Tal dominância resulta da alavancagem

que esse membro obtém baseado no

monopólio de fornecimento, habilidade
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empresarial; grau de aceitação de seus

produtos ou outros fatores.

Os sistemas verticais cresceram notavelmente na década

passada, principalmente o arranjo contratual, cujo tipo mais evidente foi a

franquia. Quanto mais esses sistemas verticais ampliarem sua participação

no sistema de distribuição, tanto maior espera-se que a concorrência entre

sistemas seja (108,p90).

3.2.5 As funções de distribuição.

As funções do canal de marketing devem solucionar três

problemas (121; 13): (a) coordenar uma produção especializada com uma

demanda específica, solucionando discrepâncias de quantidade, variedade e

busca por produtos; (b) solucionar problemas relacionados às discrepância

espacial, que refere-se ao transporte de mercadoria do fabricante ao

consumidor e (c) corrigir discrepância de tempo, que é relacionada à

reconciliação da demanda com a oferta, na medida em que ambas ocorrem

em tempos distintos.

As funções de distribuição desempenhadas pelos

intermediários, que devem ser mais eficientes em custo do que realizadas

pelos fabricantes, são classificadas como segue (108;121):

a. Cobertura de mercado: atendimento de mercados dispersos

por largas áreas geográficas a um custo mais competitivo do

que seria caso o fabricante atendesse diretamente;

b. Contato de vendas: o custo de atendimento dos clientes com

equipe própria vêm se tornando proibitivos para os

fabricantes (108, p. 48). Os intermediários passam a



desempenhar um papel relevante ao exercer essa função

junto aos clientes dos fabricantes a custos competitivos;

c. Manutenção de inventários: significa a redução dos custos e

riscos de manutenção de estoques pelos fabricantes. Ao

desempenhar essa função, os intermediários melhoram o

planejamento de produção do fabricante ao tornar-se um

ponto de vendas conhecido e com disponibilidade imediata;

d. Processamento de pedidos: o atendimento, pelos fabricantes,

de pedidos fracionados é custoso e ineficiente. Para o

intermediário é a sua realidade, para a qual está preparado

pela utilização da automação e otimização dos processos;

e. Coleta de informações de mercado: os intermediários têm

contato próximo com clientes espalhados geograficamente.

Essa proximidade e constante contato de vendas permite ao

intermediário recolher informações valiosas para o

fabricante relacionadas ao produto, permitindo a esse

último que atue sobre as variáveis do composto

mercadológico e crie ou altere estratégias de marketing;

f. Suporte ao cliente: não são raras as vezes em que os clientes

precisam trocar ou devolver mercadorias, solicitar entrega

técnica, ajustes, reparos e assistência técnica. Para os

fabricantes proverem esses serviços torna-se altamente

custoso principalmente quando os clientes encontram-se

dispersos geograficamente. Esse é mais um serviço que o

atacadista pode oferecer a custos competitivos. Esses

serviços possuem valor agregado e por isso os
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intermediários representam um papel relevante no canal de

marketing (108,p. 49).

Além dessas funções para os fabricantes, os intermediários

desempenham atividades para os clientes/consumidores, tais como (108;

121; 13): (a) garantir a disponibilidade de produto: a proximidade dos

clientes permite ao intermediário desenvolver uma sensibilidade sobre as

necessidades dos clientes, oferecendo a disponibilidade de produtos que os

fabricantes raramente suportam; (b) serviços ao cliente: constitui-se na

mesma natureza do suporte ao cliente, agora sob a ótica de prestação de

outros serviços ao cliente; (c) crédito e assistência financeira: essa

modalidade apresenta-se sob a forma de prazo de pagamento ou estocagem,

o que reduz os custos financeiros de inventário para o cliente; (d)

conveniência de variedade: reduzem a realização e administração de vários

pedidos distintos do cliente ao oferecer um amplo sortimento de produtos;

(e) fracionamento: suprime a necessidade de pedido mínimo, oferecendo ao

cliente a possibilidade de comprar as quantidades de que necessita; (f)

assessoria e suporte técnico: a equipe de vendas própria do intermediário é

treinada para prestar o serviço de assessoria e suporte técnico para manuseio

e venda do produto.

o varejo (108) desempenha um conjunto de funções bastante

críticas, na medida em que ele é o último elo do arranjo comercial antes do

contato com o consumidor. Seu papel fundamental é o de interpretar as

demandas de seus consumidores, buscar e estocar os bens que satisfaçam a

esses consumidores, quando e da forma que desejarem. Esse papel vem

conferindo uma importância crescente a esse membro do arranjo de canal,

que se pode constatar pela sua crescente concentração; utilização de
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tecnologias avançadas de operação e gestão, bem como utilização de

conceitos e métodos avançados de marketing.

As funções realizadas pelo varejo podem ser resumidas como

segue: (a) prover pontos de contatos para produtores, fabricantes e

atacadistas oferecerem suas ofertas; (b) prover mão de obra, propaganda e

exposição para a venda dos produtos dos fornecedores; (c) interpretar a

informação dada pelos consumidores e repassá-la de volta pelo canal; (e)

fracionar os pedidos em quantidades adequadas para consumo, oferecendo

economias aos fornecedores, pelo aceite de pedidos maiores, e conveniência

aos consumidores; (f) oferecer armazenagem, de sorte a que os fornecedores

tenham estoques distribuídos a baixos custos, permitindo fácil acesso dos

consumidores a esses produtos; (g) remover riscos dos fornecedores,

realizando pedidos antecipados.

3.2.6 O ambiente dos canais de marketing

Vários são os ambientes que cingem o canal de marketing e

podem ser classificados como econômico, competitivo, sócio-cultural,

tecnológico e legal (108,p.80).

3.2.6.1 O ambiente econômico

O ambiente econômico é composto pelos fatores

macroeconômicos tais como inflação, recessão, taxas de juros,

disponibilidade de crédito, etc.. A importância desses fatores para os canais

de marketing refere-se ao impacto que as mesmas exercem sobre o nível de

atividade dos negócios realizados, sendo de fundamental importância para o

planejamento estratégico do arranjo.



3.2.6.2 O ambiente competitivo

o ambiente competitivo está se tornando cada dia mais

complexo e rivalizado tanto domesticamente quanto internacionalmente, na

medida em que a globalização avança, redesenhando as forças desse

ambiente (108,p.87).

Rosembloom (108) citando Palamountain (apud 108, p.87)

tipifica a concorrência em quatro grandes classes. A primeira é a

concorrência horizontal, a segunda é a concorrência entre tipos; a terceira é

vertical e a quarta é entre sistemas.

A concorrência horizontal ocorre entre firmas do mesmo tipo,

ou seja, varejista versus varejista, Carrefour e Extra, ou atacadista contra

atacadista, Martins e Benjamim.

A concorrência entre tipos é a concorrência entre diferentes

tipos de firmas ao mesmo nível de canal, ou seja, que exercem a mesma

atividade com formatos distintos. Por exemplo, no nível de canal varejo, a

concorrência entre tipos pode acontecer quando o Pão de Açúcar 24 horas

(supermercado) compete com o Empório Santa Maria (loja tipicamente de

secos e molhados).

Existe concorrência vertical quando os membros de um mesmo

canal, pertencentes a níveis distintos, competem entre si. Um exemplo típico

de concorrência vertical entre fabricante e distribuidor dá-se quando o

primeiro decide criar um canal próprio de distribuição, que irá competir

diretamente com o segundo.

A concorrência de sistemas de canal refere-se à competição

entre sistemas distintos entre si. Para tanto, os sistemas precisam ser



organizados e coesos entre si, uma vez que a competição não é entre

membros ou níveis, mas sim entre sistemas, ou modelos verticais de negócios

de distribuição.

3.2.6.3 O ambiente sócio-cultural.

O ambiente sócio-cultural, segundo Rosenbloom (108,p.91)

pervaga todas as dimensões de uma sociedade, constituindo uma força

imanente na determinação da estrutura do canal de distribuição. Seja aonde

for que a atuação do arranjo de canal ocorra, o gestor deve estar atento para

as diferenças sócio-culturais, do micro ambiente da comunidade até entre

nações e culturas. Alguns fatores a serem considerados são padrão e

tendência etária, composição étnica, tendência educacional, estrutura familiar

e doméstica, papel dos grupos sociais,entre outros.

3.2.6.4 O ambiente tecnológico

Um dos fatores que mais se encontra em modificação é o

tecnológico, principalmente no que se refere à automação de processos,

coleta, armazenamento, processamento e transmissão de dados. O fenômeno

da redução do tamanho dos computadores, com aumento da capacidade de

processamento e a Internet compõe um arranjo de forte impacto sobre a

condução dos negócios.

O canal de marketing sobre impacto direto dessas constantes

mudanças, induzindo à otimização, reengenharia ou criação de novos

processos dentro de cada um dos fluxos de canal já abordados anteriormente

nesse capítulo.



3.2.6.5 O ambiente legal

O ambiente legal refere-se ao conjunto de leis que causam

algum impacto no canal de distribuição. Na sociedade moderna, os conjuntos

de leis existentes são numerosos e condicionam a estruturação e as relações

entre os membros do canal entre si e deles para com o ambiente. É tarefa

básica do planejador e gestor de arranjos de canais o conhecimento, por

intermédio de urna assessoria legal, do conjunto de leis que interferem no

sistema de canais, de sorte a prever e evitar processos e custos derivados de

urna ação não avaliada à luz das leis.

3.2.7 A dimensão de comportamento nos canais de marketing.

o canal de marketing pode ser visto como um sistema social

(106),definido como aquele gerado por qualquer processo de interação sócio-

cultural entre dois ou mais atores, sendo que esse ator pode ser um

indivíduo ou uma coletividade (108,p.121).

De acordo com Robicheaux e EI-Ansary (107),cada membro do

canal escolhe uma posição baseada nos seus objetivos organizacionais,

expectativas, referencial e sistema de valores. As interações entre esses atores

que selecionaram suas posições no canal são mediadas por urna série de

dimensões de comportamento, como, por exemplo, conflito e cooperação

(35), poder e controle, desempenho e negociação.

Frazier (46)desenvolve um modelo de trocas comportamentais

entre organizações onde os agentes engajam-se em transações motivadas por

(a) necessidade de reposição de um parceiro atual tido como insatisfatório;

(b) interesse em agregar um parceiro adicional que ofereça melhores margens

e volumes maiores, ou (c) iniciar um novo negócio ou entrar em uma nova
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área geográfica onde não haja um relacionamento transacional anterior. O

envolvimento no relacionamento tem por objetivo gerar recompensas de

caráter externo ou interno. A recompensa de caráter externo é a lucratividade

ou outro objetivo de mercado, enquanto que a interna é a recompensa

psicológica pelo engajamento na relação de troca. Porque e como as

transações são iniciadas determina a implantação e coordenação dos

relacionamentos e o entendimento das fontes de poder e conflito.

3.2.7.1 Conflito

o conflito surge, em conseqüência da natureza social do

relacionamento entre os membros do canal na busca de seus objetivos,

quando um membro percebe que o outro está impedindo o alcance desses

objetivos particulares (108, p. 121). Eliashberg e Michie (41, p.77) sugerem

uma definição um pouco mais precisa, onde conflito de interesse entre os

membros do canal é a discrepância entre as preferências por resultados das

decisões sobre a distribuição de recursos escassos. Além de ser um sistema

social, outra característica de comportamento dos membros do canal é que as

empresas pressionam o relacionamento em busca de autonomia, entendida

como a redução da dependência do outro membro (106,p. 409).

Esse impedimento na obtenção de objetivos provocado pelo

outro membro não deve ser confundido com concorrência. Concorrência é

um comportamento centrado no objeto, por exemplo, o consumidor. É por

sua natureza, impessoal e indireto. O conflito, por sua vez, é direto e pessoal,

centrado no opositor. A diferença essencial entre a concorrência e o conflito

está no âmbito da interferência ou atividades bloqueadoras. A concorrência

não ocorre quando, em face de objetos conflituosos, há interferência na

obtenção desses por uma das partes (108,p121).
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Entendida a diferença entre concorrência e conflito, as causas

que podem provocar o surgimento de conflito entre os membros do canal

ocorrem quando (108;106):

a. Há incongruência de papéis: o papel é um conjunto de

prescrições que definem o comportamento ideal de cada

membro. Quando esses papéis são incompatíveis entre si,

surge um foco potencial de conflito;

b. Há escassez de recursos: o conflito por escassez de recursos

surge a partir da discordância sobre a alocação de recursos

escassos e que sejam valiosos para a obtenção dos objetivos

individuais;

c. Existem diferenças de percepção: a percepção é a forma

como um indivíduo seleciona e interpreta estímulos

ambientais. Segundo Rosenbloom (108, p. 24), diferentes

indivíduos podem perceber os mesmos estímulos, porém

podem interpretá-los de formas distintas. Ao interpretar

mesmos estímulos de maneiras distintas, pode surgir uma

fonte de conflito;

d. Existem diferenças de expectativas: cada membro do canal

projeta comportamentos esperados sobre o outro. Quando

tais comportamentos não se concretizam, surge um forte

potencial para a erupção de um conflito;

e. Surgem desentendimentos sobre os domínios de decisão:

naturalmente cada membro do canal tende a estabelecer os

seus limites no que se refere ao processo de tomada de
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decisão relacionado à sua participação no arranjo de canal,

como por exemplo, decisões de preços. Caso os limites não

sejam claramente estabelecidos, surge um potencial para o

conflito;

f. Ocorre incompatibilidade de objetivos: cada membro do

arranjo de canal estabelece seus próprios objetivos

relacionados aos seus negócios. Quando os objetivos

individuais são incompatíveis entre si, pode eclodir o

conflito;

g. Existem dificuldades de comunicação: a comunicação é a

base para todas as interações entre os membros do canal. Se

esta for interrompida ou houver interpretação errônea,

surge potencialmente o conflito entre os membros.

Resumindo-se esse conjunto de fatores, pode-se dizer que o

conflito é basicamente resultado de diferenças de percepção entre os

membros e que as condições para o seu surgimento são a especialização e

interdependência (41,p.77).

Pondy (104)em seu clássico artigo, que ainda é referência para

o estudo do conflito de interesse, propõe um modelo amplo para o

entendimento desse fenômeno, ressaltando que o conflito é o produto de um

processo auto alimentado, produto de diversos sub processos que

desembocam no conflito manifesto. A justificativa do modelo recai sobre três

fatores: (a) cada relacionamento conflituoso é constituído por uma seqüência

de episódios de conflito relacionados; (b) o conflito pode ser funcional ou

disfuncional; (c) o conflito está intimamente ligado à estabilidade da

organização. A figura 3.2 representa o modelo proposto.
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Figura 3.2O processo de conflito.

I+------~ Efeitos Ambienta.

Mecanismos de
Supressaoe

AtençAo-Foco

Fonte: Pondy (104) p. 308.

Segundo Pondy (104) todo o processo de conflito inicia-se a

partir dos antecedentes à situação potencialmente altercadora. Esses

antecedentes são as percepções que cada membro desenvolve sobre o outro e

sobre a relação como fruto do histórico relacional. Essas percepções acabam

por influenciar a maneira como cada membro perceberá e se comportará face

a novas situações potencialmente conflituosas.

Segue-se que novas situações que gerem percepção de

impedimento de alcance de objetivos ou sobre os resultados de alocações de

recursos geram condições para o surgimento de um conflito latente, cujo

desenvolvimento depende, novamente, dos membros envolvidos e como

reagem frente a essa ameaça.
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A percepção desse conflito potencial desdobra-se em conflito

sentido e conflito percebido. O conflito sentido refere-se aos sinais objetivos

de que existe a eminência de um embate, sendo que tais sinais são fruto de

tensões existentes na organização e no meio ambiente. Um exemplo de

conflito sentido é a demora do fornecedor de matéria-prima em entregar o

pedido, quando não há sinais macroeconômicos de escassez da mesma. O

não recebimento do pedido pode levar à interrupção de uma linha de

produção, afetando o alcance das metas de unidades produzidas. Esse

impasse pode ser gerado intencionalmente pelo fornecedor para a

renegociação de preços, por exemplo.

O conflito percebido refere-se a como a organização entende a

iminência da disputa e de quais mecanismos dispõe para suprimir a fonte

potencial e concentrar em uma solução adequada. No exemplo acima, os

mecanismos de supressão seriam fontes alternativas de fornecimento ou

convocação do fornecedor para uma negociação.

Quando os mecanismos disponíveis para evitar-se o conflito

não surtem efeito, então se tem o mesmo manifesto. A partir desse ponto

entram em jogo para a solução do conflito as considerações estratégicas e

negociais. A solução desse conflito leva a uma situação de pós-conflito, que

passa a compor os antecedentes que precederão possíveis novas situações de

conflito de interesse.

O conflito, por outro lado, não necessariamente é disfuncional,

pois o canal pode beneficiar-se de seu surgimento, sob as seguintes

circunstâncias: (1) que níveis moderados de conflito não sejam percebidos e

sentidos como custos pelos membros do canal; (2) que perspectivas

divergentes produzam soluções de melhor qualidade; (3) que qualquer
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agressão à situação não seja irracional nem auto destrutiva (41,p. 75).

Assael (7) sugere requisitos para que um conflito seja

construtivo. O primeiro requisito é que ocorra uma revisão crítica de ações

passadas. O segundo refere-se à comunicação mais eficaz e freqüente. O

terceiro é que haja uma distribuição de recursos mais eqüitativa. O quarto é a

padronização das resoluções de conflitos e, por fim, que haja a criação de um

equilíbrio de forças dentro do canal.

Pondy (104,p.296) sugere três maneiras de solução de conflito.

A primeira é o modelo de barganha, desenhado para lidar com o conflito

entre grupos de interesse que competem por recursos escassos. O segundo é

o modelo burocrático, que trata de conflitos ao longo da dimensão vertical da

hierarquia. Por fim, o modelo de sistema, que trabalha com conflitos laterais,

entre as partes em uma relação funcional, ou seja, enquanto o burocrático

avalia o conflito verticalmente, o sistêmico o avalia horizontalmente em uma

organização.

Apesar da relevância dos outros dois modelos, pretende-se

explanar o modelo de barganha um pouco melhor em virtude do propósito

desse trabalho, que é entender a distribuição do valor entre membros

transacionais de um canal. Os outros dois modelos analisam o conflito dentro

de uma organização e não entre organizações como o de barganha.

O modelo de barganha propugna que uma medida razoável do

conflito potencial entre grupos de interesse é a discrepância entre as

demandas das partes concorrentes e os recursos disponíveis. As tentativas de

resolução concentram-se nos esforços de incrementar o conjunto de recursos

disponíveis ou reduzir as demandas das partes em conflito (104, p. 312-313).

A natureza desses conflitos é complexa e envolvem subprocessos
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integradores (cooperação) ou distributivos (disputa).

3.2.7.2 O poder no canal

Poder é um fenômeno que possui diversos conceitos, cada um

deles influenciado principalmente pelo campo de conhecimento que o define.

Bierstedt (apud 108, p.138) define poder como a habilidade para empregar a

força. Já Dahl (apud 108, p.138) define poder como a capacidade de um

agente possui de provocar um outro a fazer o que não faria sem a influência

do primeiro. Um outro conceito é oferecido por Miller e Butles (apud 108, p.

138) onde poder é a habilidade de controlar o comportamento do outro.

Etzione (apud 108,p. 138)define poder como a capacidade de superar parcial

ou totalmente a resistência à mudança quando é oferecida oposição. A partir

desses conceitos, Rosenbloom (108, p.139) adota o conceito de poder como

sendo a capacidade de um membro específico do canal de controlar ou

influenciar o comportamento de outro(s) membro(s) do canal.

Para El-Ansary e Stern (39, p. 47), o poder de um membro do

canal é:

"(...) a sua habilidade de controlar as variáveis decisórias da

estratégia de marketing de outro membro em um dado canal de um nível

distinto de cadeia. Para esse tipo de controle ser qualificado como poder, ele

tem que ser diferente do nível de controle original que o membro

influenciado exercia sobre sua estratégia mercadológica".

Para o propósito dessa tese, será adotada a definição de poder

de El-Ansary e Stern (39) uma vez que se apresenta mais adequada ao

objetivo de compreensão da apropriação de valor pelos membros do canal,

visto que a geração de valor é dependente da estratégia mercadológica e que
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passa a ser elemento chave para o exercíciodo poder.

Para El-Ansary e Stern (39, p. 47) o poder é uma variável

dependente, função da dependência e das fontes de poder. Apesar de o

estudo conduzido por El-Ansary e Stern (39) não ter corroborado essa

hipótese, Etgar (42)encontra fortes evidências confirmatórias, incluindo uma

terceira variável independente que é o poder de contrapartida do

influenciado, ou sua capacidade de reagir ao controle.

Segundo El-Ansary e Stern (39,p 47):

liadependência do ator P sobre o ator O é (1) diretamente

proporcional ao investimento motivado de P em objetivos

mediados por O e (2) inversamente proporcional à

disponibilidade para P desses objetivos fora da relação 0-

PII.

Para Kasulis, Morgan e Griffith (77, p. 322) a dependência está

associada à atratividade de um membro do canal, que é refletida na

importância de seus recursos valorizados e ao grau que os mesmos

encontram-se disponíveis em outras fontes. A argumentação segue o

conceito de dependência de El-Ansary e Stern (39)afirmando que a extensão

de motivação do investimento em um relacionamento de canal representa o

acesso amplo aos custos e recompensas da associação (nível comparativo)

contra os disponíveis em outras fontes fora da relação (nível comparativo de

alternativas).

A dimensão de fontes de poder é entendida como instrumen!os

que, ao serem utilizados, permitem a um agente influenciar as variáveis

decisórias de marketing do outro. Em Rosenbloom (108) essas fontes são
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classificadas como segue:

a. Fonte de recompensa: é a capacidade de um membro

recompensar um outro quando esse último conforma-se à

influência do primeiro. A recompensa normalmente está

associada a fontes econômicas;

b. Coerção: o exercício do poder está associado à expectativa

de um dos membros sobre a capacidade de retaliação do

outro caso os objetivos não sejam alcançados conforme o

desejo desse último;

c. Referência: quando há convergência de objetivos as partes

vêem-se como pertencentes a um mesmo grupo de

referência. A partir daí, a tentativa de influenciação por

parte de um é vista como benéfica pelo outro na obtenção de

seus objetivos;

d. Autoridade: consiste na aceitação concedida ou percebida

de domínio por parte de um membro relativamente a outro.

Kasulis, Morgan e Griffith (77,p. 322)detalham fontes de poder

sob a ótica do fornecedor e do varejista, sendo que estas, para o primeiro, são

a (1) distinguibilidade da marca ou sua diferenciação do concorrente, (2)

lealdade do consumidor, representada por sua preferência, (3) posição

competitiva ou suas capacidades de geração de valor agregado e (4)

importância da categoria para o varejo. Sob a perspectiva do varejista, as

fontes de poder são (1) singularidade da loja verso os concorrentes, (2)

lealdade do consumidor, (3) posição competitiva e (4) importância da

categoria para o fornecedor. Como são notáveis, as fontes são especulares e
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se baseiam fundamentalmente em aspectos relacionados ao mercado, o que é

de suma importância para esse trabalho.

Após o entendimento do que é dependência e fontes de poder,

cita-se Etgar (46) que sugere, de acordo com seu estudo de campo, que as

fontes de poder são mais eficazes para o controle do que medidas que

estimulem a dependência.

Vários estudos (66;49; 50; 90; 76;47) foram conduzidos sobre a

relação entre fontes e exercício de poder. Alguns deles são bastante

esclarecedores.

Hunt & Nevin (66,p. 186) estudaram a relação de poder no

arranjo de franquia. Usualmente, o poder no canal de franquia, refere-se à

habilidade do franqueador de controlar as variáveis decisórias de negócio do

franqueado. As fontes de poder disponíveis são recompensa, coerção,

legitimação, referência e poder do especialista. O franqueador exerce fontes

de poder coercitivas e não coercitivas para controlar o franqueado. A partir

dessa constatação, Hunt & Nevin (66) indicam haver evidência empírica de

que existe um relacionamento significativo entre o poder de um membro e as

fontes disponíveis a ele, no caso, o franqueador. Também as conseqüências

do exercício do poder no canal dependem da fonte de poder exercida, por

exemplo, a satisfação do franqueado aumenta quando são usadas medidas

não coercitivas.

Gaski (49) e Gaski e Nevin (50) confirmam a existência de um

forte impacto negativo sobre a satisfação e conflito no canal quando é

exercida a fonte de poder do que apenas na presença da mesma. Ou seja, a

insatisfação aumenta não pela existência de uma ou mais fontes de poder,

mas sim quando as mesmas são exercidas. Por outro lado, o exercício de
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fontes de poder recompensadoras parece causar pouco impacto sobre

satisfação e conflito. Contudo, o exercício do poder de recompensa causa

forte impacto positivo no poder do membro e no desempenho do canal,

maior do que apenas a existência do poder de recompensa.

Lusch e Brown (90) pretendiam modificar o modelo de Hunt-

Nevin ao incluir a avaliação do potencial de dano ou assistência advindos da

fonte de poder. A inclusão dessa variável não melhorou a capacidade de

predição do modelo. A contribuição desse trabalho relaciona-se à proposta

de classificação das fontes de poder em econômicas (recompensa, legitimação

legal e coerção) e não econômicas (informação, legitimação tradicional,

conhecimento e referência).

Frazier e Summers (47, p.175) investigaram os efeitos de

estratégias de influenciação no contexto do canal de distribuição. Os

resultados sustentam o papel positivo do poder entre firmas na promoção da

coordenação da relação. Primeiramente, as posições dos fabricantes e dos

distribuidores tendem a ser mais congruentes quando os fabricantes têm alto

poder baseado na dependência dos revendedores do relacionamento entre

firmas. Segundo, os fabricantes com grande poder são mais aptos a utilizar

mais eficazmente estratégias de influenciação não coercitivas quando

tentativas abertas parecem apropriadas e, por conseguinte evitando a

coerção.

No que tange à dependência, Buchanan (16) afirma que a

importância do relacionamento e a habilidade da firma em substitui-lo são

correlacionados ecologicamente (46), ou dependentes da organização do

canal. A valorização mútua dos recursos dos membros do canal determina a

simetria do relacionamento. Em relacionamentos simétricos, o grau de
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dependência vana de baixo a alto, contudo, nas relações assimétricas, o

membro menos dependente domina a transação (16,p. 65; 79, p. 37).

Buchanan (16) conclui que a dependência não é um fenômeno

que haja em detrimento da habilidade da firma em atingir seus objetivos.

Também sustenta que a alta dependência simétrica oferece vantagens para

ambos os lados. Por fim, sugere-se que fatores ambientais, por exemplo, a

cultura (76) e contextuais, tais como o grau de confiança entre os membros

(80),moderam o relacionamento.

Os fenômenos de fontes de poder e dependência determinam a

dinâmica da relação no canal de distribuição, contudo, fica aberta a questão

sobre quem deve controlar a relação, determinando o sentido da

dependência e o exercício das fontes de poder.

3.2.7.3 Controle

o controle no canal de marketing surge como uma resposta

necessária a três fatores que exercem impactos negativos sobre o

desempenho do arranjo, a saber: (a) treinamento inadequado dos

intermediários, (b) necessidade de coordenação de decisões heterogêneas e

(c) redução da concorrência intra-sistêmica (18).

Controle (40; 89) é a capacidade de prever eventos e alcançar

resultados desejados e é alcançado por meio da liderança, que pode ser

definida como o exercício da autoridade e poder para obter-se o controle (40,

p.2).

A partir da definição de dependência de El-Ansary e Stern (39),

El-Ansary e Robicheaux (40) sugerem que os agentes aceitam um aumento
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do controle se os ganhos percebidos aumentam com o crescimento do

controle no arranjo. A função ganho refere-se aos objetivos mediados pela

relação, enquanto que a aceitação de aumento do controle, ou tolerância, está

associada à possibilidade de obtenção dos mesmos ganhos fora da relação.

Ou seja, o membro objeto do controle, o aceita se a possibilidade de ganhos

percebidos aumenta proporcionalmente (40;18).

Ouchi (101) associa controle a fluxos de informação para

garantir a aderência às regras. a controle é um problema relacionado à

criação e acompanhamento de regras por meio de uma autoridade

hieráquica. Assim como Williamson (124) propõe estruturas de governança

para a garantia da integridade da informação, Ouchi (101)propõe estruturas

que definem o tipo de controle de informação. A primeira estrutura é o

mercado, onde os preços carregam toda a informação necessária para uma

decisão eficiente de alocação de recursos. A segunda é a estrutura

burocrática, caracterizada pela supervisão e direcionamento, onde a

informação está contida na norma. A última estrutura é o clã, que é um

processo de socialização de grupos dentro de uma organização, onde o

comportamento está intimamente associado aos objetivos. Essa última

estrutura substitui os mecanismos burocráticos quando a aferição da

contribuição individual é praticamente impossível.

É importante ressaltar que o preço diferencia-se da norma (64)

pela abrangência da informação contida. a preço é mais completo e surge

por comparação entre demanda e oferta. A norma é arbitrária, pois um valor

é determinado, observado e comparado ao valor original (101,p. 837).Assim,

o controle de uma relação pelo mecanismo de preços está contido na sua

própria essência e é auto-suficiente, apenas é necessária a inclusão de uma
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norma de reciprocidade para minimização do oportunismo. Quando o preço

passa a ser ineficiente como mecanismo de controle e coordenação da

transação, então ele é substituído pelo empreendedor (23) que determina as

normas de alocação e controle, mediante a criação da estrutura burocrática.

Por fim, Ouchi (101)aponta duas dimensões relevantes para o

desenho do controle organizacional, seja burocrático ou clã: a primeira é a

clareza com que o desempenho será acessado; a segunda é o grau de

incongruência dos objetivos. Segundo Ouchi (101), altos níveis de

incongruência de objetivos somente são tolerados desde que o desempenho

possa ser avaliado com precisão. Contrariamente, um alto grau de

ambigüidade no que se refere ao desempenho somente é suportado quando a

incongruência de objetivos é trivial.

o grau de incongruência de objetivos e a clareza de aferição dos

resultados são causas de conflito no canal, que propiciam o surgimento de

uma estrutura de poder, que por sua vez é exercida a partir de fontes de

poder. Como o exercício do poder é dependente das fontes, então o tipo de

controle deve de alguma forma estar associado a essas fontes. O uso de

fontes de poder econômico relaciona-se ao controle direto de resultados,

enquanto as fontes não econômicas associam-se a controles indiretos dos

resultados (90, p. 319). Se os controles de resultados forem passíveis de

mensuração objetiva a custos compatíveis, então o controle direto de

resultados é recomendado; já na dificuldade ou impossibilidade de aferições

objetivas, o controle passa a ser indireto ou sobre o comportamento (5).

Explorou-se até agora a relação entre controle, poder e

dependência, porém não está claro quem de fato deve ou pode exercer o

controle em um canal de distribuição. A seguir, inicia-se a discussão sobre

114



liderança no canal de distribuição (89;116).

Para Little (89, p. 31) liderança é o exercício do controle, que

vem a ser a habilidade de predizer eventos ou obter um resultado esperado.

O canal de marketing é um sistema inter organizacional onde a falta de uma

formalização de poder pode significar a não exploração do potencial do

arranjo representado pelas economias que firmas integradas podem

representar ao serem organizadas formalmente em um canal de distribuição.

A liderança está associada à capacidade de diferenciação e conhecimento do

comportamento do consumidor. Essa conclusão é fundamental para o

desenvolvimento do modelo de apropriação de valor no canal, na medida em

que o membro que tiver maior capacidade de geração de valor estará em

posição de reclamar a liderança do arranjo.

Com o advento do membro que liderará o canal, o seu

comportamento pode ser definido como as atividades conduzidas de sorte a

influenciar as políticas e estratégias de mercado dos outros membros com o

propósito de controlar os diversos aspectos das operações do arranjo (116).

Interessante é comparar esse conceito com o de poder. O poder é um

orientador de comportamento e a liderança é o exercício desse

comportamento.

Schul, Pride e Little (116) sugerem que o conflito intracanal

percebido está associado ao estilo de liderança exercido pelo membro que

desempenha o poder. Os estilos observados são: (a) participativo, que de

alguma maneira compartilha o processo de tomada de decisão com outros

membros do canal; o segundo (b) é o apoiador, que dá sustentação e

incentiva que os membros exerçam alguma autonomia. O terceiro é o

diretivo, que é centralizador e determina como os outros membros devem
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agir de maneira arbitrária.

Ainda sobre liderança, Etgar (43;44) determina que na ausência

de um líder do canal, a administração do mesmo torna-se dependente dos

mecanismos de preço dos mercados intermediários pór intermédio dos quais

a cooperação de diferentes membros é garantida. As variáveis ambientais

como um todo, explicam relativamente pouco da variância das variáveis de

controle, contudo, outros fatores, especialmente aqueles refletindo as

características específicas do líder do canal e de sua posição, aparentemente

explicam mais a variância (44,p.74).

Corroborando os fatores que determinam a necessidade do

surgimento da liderança, já discutidos anteriormente nesse capítulo, Etgar

(44) nota que os líderes surgem quando o canal enfrenta ambientes

ameaçadores, por exemplo, quando a demanda declina ou a concorrência

aumenta e a incerteza é alta. Em tais condições a importância da

administração adequada para garantir a sobrevivência do canal aumenta.

Ambos, o fabricante e o intermediário percebem a premência por um

planejamento efetivo, gestão e controle do canal. Os membros independentes

do canal, em face desse cenário, podem ceder parte de sua independência

para garantir sua sobrevivência. Vê-se a questão do ganho e tolerância

novamente presente. Conseqüentemente algum membro do canal pode

assumir a liderança de sorte a garantir uma administração adequada para

garantir a sobrevivência.

3.2.7.4 Sumário

Os canais de marketing são arranjos entre entidades

econômicas em diferentes níveis funcionais, sejam próprias ou
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independentes, cujo objetivo é tornar disponível bens e serviços para

transformação ou consumo, por meio de um processo de transferências

sucessivas. Esse processo é composto por vários fluxos operacionais, que

podem ser resumidos em duas categorias, os fluxos físicos e os de

informação.

A existência desses arranjos é justificada pela oportunidade de

as firmas gozarem de economias de custos associadas à especialização, além

de maximizar a utilidade do consumidor pelos processos de seleção e

classificação conduzidos pelos agentes intermediários.

Por ser um processo social, visto que empresas se relacionam

mutuamente, os arranjos de canal, além de influências dos diversos

ambientes externos, também sofrem forte impacto de variáveis de

comportamento, principalmente aquelas relacionadas a conflito, poder,

controle e liderança (62;63).

De qualquer forma, e relevante para esse trabalho, é a fremente

busca por controle do ambiente mercadológico do arranjo de sorte a

preservar os objetivos individuais de cada membro. Lidera o canal aquele

que administrar melhor as fontes de poder e o grau de dependência que os

demais membros do arranjo tiverem dele.

3.3 O franchising

3.3.1 Definição

Franchising pode ser definido como um negócio no qual o

proprietário, seja fabricante ou distribuidor, de um serviço ou produto com

marca garante a um indivíduo direitos exclusivos para a distribuição ej ou
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venda do produto ou serviço, recebendo em contrapartida um pagamento ou

royalty e a garantia de conformação aos padrões por parte desse franqueado

(75,p.6).

Ainda segundo Justis e Judd (75, p. 7) outra maneira de

descrever o franchising é como uma relação de licenciamento onde o

proprietário de um produto, serviço ou método, garante o direito de

distribuição a distribuidores afiliados (os franqueados). Ao detentor do

direito usualmente é concedida a exclusividade de exploração de uma certa

área geográfica. Também pode ser descrito como um relacionamento

continuado no qual o franqueador oferece um privilégio licenciado para a

realização de negócios, mais a assistência na organização, treinamento,

comercialização e gestão em troca de um certo pagamento por parte do

franqueado.

Existem dois tipos gerais de operações de franchising (38;48). O

primeiro é a franquia de marca e produto, que originalmente desenvolveu-se

de relacionamentos clássicos de distribuição, onde um membro adquire o

direito de comercialização de marca e produto de outro em nível funcional

distinto. O segundo tipo é o de formato de negócio, onde um modelo de

negócio é desenvolvido para que seja operado pelo franqueado segundo os

padrões estabelecidos para a oferta dos produtos e serviços aos

consumidores (75,p.9-10).

No Brasil,de acordocomaLein?8.955(71),franquiaempresarialé:

"(...) o sistema pelo qual um franqueador cede ao

franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado

ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de

produtos e serviços e, eventualmente, também o uso de
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tecnologia de implantação e administração de negócio ou

sistema operacional, desenvolvidos ou detidos pelo

franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem

que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício."

Como é evidente, a definição de franchising da legislação

brasileira contempla os dois tipos de negócio, o tradicional de marca e

produto e o de formato.

o franchising é um arranjo de canal do tipo contratual, onde

firmas são fundadas para a expansão e perpetuação de uma oportunidade de

negócio. Para o completo entendimento dessa modalidade de negócio, além

dos fundamentos de distribuição já abordados, é necessário estudar-se

franchising sob a ótica da teoria da firma.

3.3.2 Franchising e a teoria da firma

As organizações de franchising apresentam as qualidades de

semelhança com mercados e firmas. Com mercados porque duas entidades

que operam no mercado de trabalho, capital e produto transacionam entre si.

Guardam semelhança com as firmas porque possuem a natureza da conexão

bilateral restrita, ou seja, não são integradas nem para frente nem para trás

(100,p. 198).

Segundo Caves e Murphy II (19) as franquias diferem do

licenciamento tecnológico dada a existência da marca. Também se

distinguem de uma relação de agenciamento visto que o franqueado

disfarça-se na identidade de uma marca franqueável. Por fim, difere-se de

uma empresa multi unidade dado que os franqueados operam como

empresas independentes.
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Um agente decide franquear, segundo Norton (100), para

superar escassez de capital ou ampliar poder de mercado. Em um estudo,

Coombs e Ketchen [r. (25), identificaram, na indústria de restaurantes, que

firmas com escassez de recursos expandiram-se mais aceleradamente via

franchising do que aquelas que seguiram uma estratégia de expansão

padrão. No que se refere a poder de mercado, o caso Mcfronalds" demonstra

uma expansão voltada para a dominância. Ressalve-se que Rubin (110)

encontra evidências que a expansão de franquias está mais associada a

redução dos custos de agenciamento do que à escassez de capital.

Como qualquer arranjo de canal, o franchising possui um

potencial de redução de custos, que de um lado pode ser explicado pela

economia dos custos de transação, abordada no capítulo anterior e por outro,

pela teoria do agenciamento, que apresenta-se a seguir.

3.3.3. Teoria do Agenciamento

Um relacionamento de agenciamento ocorre quando um agente

econômico (o titular) depende de outro (agente) para levar a cabo alguma

ação em nome do titular (11). Um exemplo clássico desse relacionamento é

trato empregador-empregado. Imagine uma empresa que cresce obrigando o

seu empreendedor a delegar algumas funções, contratando profissionais

para levá-las a cabo. Ao fazer isso, o empreendedor está delegando algum

grau de responsabilidade que pertencia a ele para esse agente, que passará a

agir em seu nome, na esfera de autoridade que lhe foi delegada.

A teoria que estuda essas relações entre titular e agente pode

ser usada para avaliar contratos sociais implícitos, como por exemplo,

8 Hartley, Robert F .. Marketing Mistakes and Successes. Capo 5 John Wiley & Sons. 2000.
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normas sociais, pressão e aceitação de pares, bem como contratos explícitos,

regulados pelo sistema legal (11).

o pressuposto por trás da teoria é que o titular é dominante na

relação, assim, um contrato eficiente é aquele que enseja o melhor resultado

possível para o titular dadas as restrições impostas pela situação, ao invés de

um contrato que maximiza a utilidade conjunta do titular e agente (Tl, p.2).

Ou seja, por ser o titular o dominante, o mesmo estabelecerá as bases

contratuais iniciais, focando esforços em maximizar o valor gerado pela

transação.

Quando o titular decide engajar-se numa relação agenciada,

dois problemas surgem, chamados de duplo risco, uma vez que existe um

risco pré-contratual e outro pós-contratual. O risco pré-contratual, ou da

informação omitida, refere-se à seleção do perfil desejado, uma vez que é

bastante difícil a avaliação ex-ante de uma personalidade, correndo-se

sempre o risco de o agente selecionado não desempenhar ou não se

comportar como esperado ou desejado. O segundo é o risco de ação omitida,

ou pós-contratual e está relacionado à forma de avaliação e recompensa do

desempenho do agente, de sorte a estimulá-lo a aderir aos objetivos do

titular, e também à seleção de uma estratégia de informação para a realização

de tais avaliações (11).

A superação do problema de informação omitida pode ocorrer

de três maneiras (11):

a. Criação de um filtro: o titular deve definir uma estratégia

para determinar acuradamente as características verdadeiras

do agente;
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b. Sinalização: o titular declara o interesse em contratar, mas

não se engaja numa busca ofensiva, ao contrário, espera que

o agente engaje-se em ações com o fim de sinalizar ao titular

que ele detém as características desejadas. Um exemplo

típico dessa situação é a busca voluntária de emprego, onde

o agente preenche uma ficha e procura nas entrevistas

demonstrar que ele é a pessoa certa;

c. Oferecer oportunidades de auto-seleção: o titular oferece

oportunidades que permitam ao agente em potencial

sinalizar suas habilidades e despender esforço no processo

de auto-seleção. Um exemplo desse mecanismo é os

processos de seleção de trainees de grandes empresas, onde

o jovem submete-se a uma série de atividades seletivas onde

ele é capaz de demonstrar o seu grau de interesse e

adequação ao perfil desejado pela empresa (11,p. 3-7).

Quanto à ação omitida, existe um conjunto de pressupostos que

a sustentam e que são, (a) ambos, o titular e o agente, se movem por auto-

interesse, por exemplo, maximização de lucro ou utilidade; (b) o titular

trabalha com informação incompleta. O agente possui a informação que o

titular quer obter, por exemplo, o vendedor detém a informação sobre o

montante de pedidos fechado em um dia de trabalho e o titular deseja obtê-

la. Essa assimetria de informação caracteriza a maioria das relações

agenciadas. Os resultados (c) realizados são parcialmente determinados por

fatores ambientais em adição ao comportamento praticado pelo agente. Essa

incerteza (atribuição a fatores externos e comportamento) impede a

realização de contratos completos, forçando os dois membros a conviver
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conjuntamente com suas percepções individuais de risco. Um bom exemplo é

a política de bonificação condicionada ao resultado da empresa. Como é a

percepção de risco do empregado em relação aos fatores externos que podem

frustrar a obtenção das metas propostas. Do ponto de vista do empregador, a

dúvida clássica é até que ponto o agente está maximizando o potencial dos

ativos ou os está dilapidando.

Na contratação, as variáveis contratuais estão associadas ao tipo

de comportamento e sua possibilidade de observação. Dada a maximização

de objetivos individuais, considerando-se as diferenças de percepção e

preferência pelo risco de ambas as partes, as ações que o titular deseja que o

agente realize são geralmente custosas para esse último. Por sua vez, o

agente pode tentar evitar essas ações. O titular, então, para obter o

comportamento desejado, procura coletar mais informações sobre o

comportamento do agente, investindo em atividades e sistemas de

monitoramento (57) e estabelece um contrato que recompense o agente

baseado nas informações sobre seu comportamento. Também pode avaliar as

ações do agente referenciando-se nos resultados realizados. Os requisitos

para a efetividade de contratos baseados em resultados são: (a) racionalidade

individual, ou o contrato deve ser interessante o suficiente aos olhos do

agente de maneira a que esse se sinta estimulado a realizar o proposto; (b)

reserva de utilização, ou seja, o contrato deve levar em conta a melhor

alternativa fora do relacionamento; (c) compatibilidade de incentivos: o

contrato deve conter incentivos que o agente julgue adequados para a

realização da tarefa, ou seja, os benefícios oferecidos devem fazer sentido

para o agente muito mais do que ao titular (84;11).

Interessante é comparar esse modelo àquele abordado
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anteriormente sobre controle, onde os resultados não mensuráveis, onde o

titular investe em monitoramento, são recompensados pelo comportamento e

os mensuráveis pelos resultados. Essa comparação revela a principal

dimensão subjacente ao modelo de agenciamento que é o controle.

3.3.3.1 Agenciamento e franchising

Vários autores (100; 86; 25; 14; 57) escreveram sobre a relação

entre franchising e teoria do agenciamento.

o franchising pode ser preferível à integração vertical ao

minimizar os custos de coordenação, custos de produção, e provendo o

necessário julgamento e flexibilidade do empreendedor (19). Também reduz

os custos de agenciamento e os custos da incerteza (100).

Os custos relacionados à incerteza podem ser reduzidos com a

utilização do franchising na medida em que existem incentivos à redução

desses custos promovidos por (100):

a. Variabilidade da demanda: quanto menor for a

variabilidade da demanda, maior é a chance do surgimento

de franquias;

b. Mercado de gerentes: o valor da perda de produção

associada à seleção e treinamento de um novo gerente

conduzidos pelo gerente atual é transferido quando surge a

figura do franqueado;

c. Marca: é uma informação aos consumidores sobre preço e

qualidade. Conseqüentemente a marca é um incentivo que

estimula o interesse conjunto em manter o seu valor e
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estimula o surgimento de franchising aonde os concorrentes

locais possuem qualidade inferior.

Um outro incentivo à opção estratégica por franchising reside

nos incentivos promovidos pela relação titular-agente, pela redução dos

custos de agenciamento, combinando redução de custos de monitoramento e

de omissão (100). Os custos de omissão referem-se ao descaso que o agente

pode ter para com os ativos sob sua responsabilidade ou em relação à base

de consumidores (57).

Brickley, Dark e Wesbach (14, p. 21) sugerem que o franchising

é um método de internação dos custos de omissão ou incentivos aos agentes

e que esse benefício é mais evidente quando os custos de monitoramento são

altos, por exemplo, quando os pontos de venda da rede de varejo estão

dispersos geograficamente. Um custo potencialmente importante associado à

propriedade da empresa é o custo de agenciamento gerado pelos conflitos de

incentivos entre os gerentes das unidades e o controlador da empresa.

Apesar de superar os custos de agenciamento por parte dos empregados, o

franchising pode potencialmente gerar custos de agenciamento relacionados

à destruição da marca e ao risco de ineficiência. O risco de destruição da

marca relaciona-se ao fenômeno da exteriorização dos custos de mau

atendimento. Uma loja localizada em uma cidade de demanda flutuante não

tem interesse, a princípio, em melhor atender um consumidor que esteja de

passagem. Caso esse consumidor pertença à base da marca, o eventual mau

atendimento pode refletir-se numa percepção diminuída de valor, que será

transferida para toda a rede.

Por outro lado, os custos de risco de ineficiência são aqueles

que surgem de uma gestão pouco competente e que potencialmente pode-se
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tornar numa fonte de conflito entre franqueador e franqueado. Essas fontes

de conflito podem ser a determinação de volumes de compras, níveis de

inventário, qualidade de atendimento, política de preços, entre outros.

Confirmando os custos de agenciamento relacionados a

incentivos dos gerentes, Krueger (84) conduziu um estudo para avaliar se

existiam diferenças entre os salários de gerentes de lojas próprias e os de

lojas franqueadas em uma rede de franchising. Os resultados apontaram

maiores salários para níveis gerenciais em lojas próprias do que em

franqueadas. É oferecida como explicação que os salários são ajustados para

superar o fator de incentivo, corroborando o proposto pela teoria do

agenciamento.

Shane (113; 86) procurou estudar as variáveis que explicam a

distribuição entre lojas próprias e franqueadas em uma rede de franquias à

luz da teoria do agenciamento. O conflito de objetivos entre o agente e o

titular, combinado com as condições de incerteza e informação incompleta,

conforme já explorado anteriormente, gera o comportamento de duplo risco.

Um problema adicional é o da imobilização, no qual, pelo menos uma das

partes agirá oportunistamente para renegociar um acordo depois que os

investimentos relação-específicos foram realizados. O estudo confirma um

relacionamento positivo entre tamanho da rede, velocidade de expansão e

dispersão geográfica na determinação da proporção de lojas próprias e

franqueadas em favor da última. Observa uma relação linear negativa entre

investimento inicial e número de lojas franqueadas, confirmando de um lado

a hipótese da função de aversão ao risco do franqueado, contudo

contrariando a hipótese de expansão para superar problemas de restrição de

caixa por parte do franqueador, uma vez que se houvesse de fato a restrição
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de caixa associada à aversão ao risco do franqueado, os franqueadores

procurariam reduzir os investimentos iniciais e somente a partir desse

momento partir para expansão de lojas próprias, o que não foi observado.

3.3.3.2 Teoria do agenciamento e economia dos custos de

transação.

Como as duas teorias concorrem para a explicação tanto da

opção por franchising quanto por integrar-se ou terceirizar (make or buy), as

mesmas serão brevemente comparadas para que fiquem em perspectiva (11;

124). Primeiramente as semelhanças entre ambas residem nos seguintes

pontos:

a. Procuram compreender a natureza econômica das

organizações, assumindo a operação da racionalidade na

busca por arranjos que minimizem custos;

b. Reconhecem que os agentes econômicos envolvidos nas

transações são motivados por auto-interesse e se engajarão

em comportamentos oportunistas;

c. Consideram variáveis exógenas que compartilham certos

aspectos comuns, como a especificidade dos ativos e a

aversão ao risco.

Por outro lado, as diferenças entre ambas são:

a. A economia dos custos de transação tem por unidade de

análise a transação, enquanto a teoria do agenciamento foca

no agente individual;

b. A economia dos custos de transação assume contratos
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incompletos em função da racionalidade limitada, o que

gera custos ex-posi devido a: (1) custos de inadaptabilidade

quando a transação desalinha-se do planejado; (2) custos de

disputas incorridos quando esforços bilaterais são realizados

para correção de desalinhamentos ex-post; (3) custos de

iniciação e operação associados às estruturas de governança

em relação às quais a disputa é referida; (4) custos

documentais para a efetivação de compromissos seguros.

Ao contrário, existem evidências de custos ex-ante

associados à busca de informação para o engajamento na

transação (87);

c. A teoria do agenciamento adota uma perspectiva ex-ante, na

tentativa de evitar ou minimizar custos ex-posi, alinhando os

motivadores ex-ante.

Apesar das diferenças podem ser consideradas teorias

complementares para a explicação da tomada de decisão no que tange a qual

o tipo de estrutura de governança será selecionado, e que tipo de

organização interna será utilizada para a sua operação.

3.3.4 Contratos e franchising

Os contratos de franchising (15) usualmente incluem três

cláusulas que restringem os custos de agenciamento por omissão e

ineficiência, que são: (a) restrições à propriedade passiva, ou seja, um

franqueado é obrigado a gerir sua unidade; (b) planos de desenvolvimento

da área, condicionando o desempenho da unidade atual para a concessão de

novas unidades em uma determinada área geográfica e (c) despesas de



propaganda obrigatórias, motivando o franqueado a continuar

solidariamente interessado na construção do patrimônio da marca. Os

achados do estudo conduzido por Brickley(15)sugerem que a imposição das

cláusulas restritivas cresce com a presença de exterioridade entre as

unidades. Não há sustentação para a hipótese de propriedade das unidades

ser crescente devido à presença de exterioridade e a probabilidade de

propriedade é positivamente correlacionada com o investimento inicial

necessário para a abertura de uma nova unidade.

Os contratos relacionais (54) tipicamente implicam na projeção

de trocas no futuro, sendo a troca presente um caso especial. Engajar em um

contrato normalmente implica na introdução de restrições a futuras opções

das partes contratantes. A liberdade do contrato é a liberdade de impor

restrições ao comportamento futuro do outro. Em relacionamentos a

estipulação de cláusulas sobre comportamentos futuros é muito custosa e

limitada (124).De acordo com Goldberg (54,p. 428)quanto mais os aspectos

relacionais do contrato tornam-se significativos, a ênfase mudará de um

detalhamento preciso dos termos, para uma declaração geral de processo de

ajuste dos termos do acordo ao longo do tempo, tal qual fosse uma

constituição governando o relacionamento.

Quanto mais longo for o relacionamento previsto e quanto

maior for a incerteza e complexidade envolvidas nesse relacionamento,

menos importância será atribuída às variáveis de preço e quantidade do

período de formação da relação. O foco será na criação de normas de

governo da relação (124) que podem concernem à extensão do

relacionamento, ao ajuste a fatores inesperados que surjam ao longo do

relacionamento e regras de cessação do relacionamento (54).
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A proteção buscada pelo estabelecimento de um contrato

origina-se do direito do produtor em servir e do consumidor em ser servido.

O direito de servir decorre da necessidade do oferente em garantir a

demanda futura caso o mesmo realize investimentos de longa duração. Um

fabricante de celulose somente realizará os investimentos necessários se

houver uma perspectiva de fluxos de demanda ao longo do período

necessário para a recuperação desse investimento. O consumidor, da mesma

maneira, procurará preservar sua mobilidade em relação à uma classe de

oferta, garantindo de alguma maneira opções de acesso ao fornecimento.

Uma proteção adicional para o produtor não é atrativa para o consumidor,

bem como uma proteção extra para o consumidor é percebida como um

custo para o fabricante. Portanto, na fase de formação do investimento, o

agente precisa determinar a proteção apropriada para ambos os direitos, o de

servir e o de ser servido (54).

A proteção ótima será aquela em que o benefício marginal

esperado pelos consumidores de uma durabilidade de oferta aumentada e o

risco decrescente do fabricante sejam superados pelos custos esperados da

flexibilidade decrescente (54,p. 433).

A proteção do investimento que o oferente procurará garantir é

evidente na medida em que está relacionada com o horizonte de recuperação

dos mesmos. Já a proteção do consumidor não é tão clara, exigindo alguma

exploração. São três as fontes para a demanda do consumidor por proteção

do seu direito de ser servido (54):

a. Uma vez que o relacionamento seja estabelecido, o

fornecedor se isolará em algum grau de concorrência, ou

seja, poderá operar desde a concorrência perfeita até o
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monopólio e daí estará em posição de imobilizar o

consumidor;

b. Há a necessidade de proteção contra tratamentos arbitrários

e caprichosos por parte do fornecedor;

c. Existe a demanda por proteção contra os "enganos

honestos", como, por exemplo, término de contratos ou

aumento de preços por razões econômicas.

Posto esses diretos, o contrato de franquia ganha uma dimensão

mais ampla, na medida em que, de um lado, o franqueado procurará garantir

o acesso ao fornecimento e ao potencial de receita representado pela marca,

enquanto o franqueador buscará proteger o seu direito de servir, dado os

investimentos realizados na marca e em conhecimento da base de

consumidores, ao garantir fluxos financeiros relativamente estáveis por essa

oferta (110;94;82).

3.3.5 Outros estudos sobre franchising

Stanworth e Kaufmann (119) propõe um modelo motivacional

explicando o interesse individual em tornar-se parte de um sistema de

franquias, atuando como franqueados. Rejeitam tanto a visão positivista,

onde fatores externos condicionam o comportamento, assim como a visão

psicológica, uma vez que não está circunscrita a um indivíduo. Como

resultados principais surgem as buscas por segurança econômica, oferecida

para associação a um negócio já provado e com uma marca conhecida, e a

busca por atividades de cunho gerencial que dêem reconhecimento público,

principalmente entre pares. Esse último fator está associado ao afastamento

de atividades operacionais rotineiras em favor de ações mais gerenciais e
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estratégicas, que estão ligadas à expansão das lojas sob a gestão do

franqueado.

Baroncelli e Manaresi (9) realizaram um estudo sobre o

franchising como estratégia de geração de caixa e aumento de

competitividade em redes que desinvestem em lojas próprias, tornando-as

franqueadas.

Baye, Crocker e [u (10)conduziram um estudo sobre estruturas

monopolistas e o impacto da divisionalização sobre os lucros. Interessante é a

proposição a que chegam onde o franchising é uma estratégia de

desinvestimento para manutenção dos incentivos à maximização de lucros

nas unidades divisionalizadas.

Uma extensa revisão sobre a literatura de franchising encontra-

se nos artigos de Elango e Fried (38)e Fulop e Forward (48).

3.3.6 Sumário

o franchising é um tipo de arranjo de canal contratual, onde de

um lado um proprietário de uma marca cede os direitos de comercialização a

um terceiro, mediante conformação aos padrões estabelecidos pelo

proprietário e uma contrapartida monetária.

A decisão por franquear encontra forte respaldo na teoria do

agenciamento, visto que um dos motivadores para o desenvolvimento desse

arranjo é a redução dos custos de omissão/incentivo e monitoramento de

agentes contratados para administrar os ativos em nome do titular. Acredita-

se que esses custos podem ser transferidos para um operador local, que se

sentirá estimulado a minimizar esses custos em virtude da sua presença.
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Algumas vertentes procuram explicar a opção por franchising

como uma maneira de superar restrições financeiras por parte do

franqueador. Os resultados encontrados são contraditórios, sendo difícil

aceitar ou refutar tal hipótese no estado atual de conhecimento.

Uma outra teoria relevante para explicar a opção por

franchising é a teoria dos contratos, uma vez que, na tentativa de reduzir os

custos de agenciamento e de imobilização, o franqueado e franqueador

entram em acordo por intermédio de um contrato relacional que garante o

direito de servir do franqueador e o direito de ser servido do franqueado.

Esses conceitos são relevantes para esse estudo na medida em

que determinam um sentido de controle e poder formal para a relação,

reduzindo comportamentos oportunistas e dando uma definição prévia da

distribuição de valor criado e dos seus limites negociais.
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CAPÍTULO 4 - O MODELO DE APROPRIAÇÃO DE

VALOR

4.1 Introdução

Neste capítulo é apresentada a discussão sobre a distribuição

do valor criado entre os membros de um canal de distribuição sob a ótica de

marketing, especificamente numa situação de mercado competitiva, onde, de

um lado existe a preocupação do fabricante em determinar e controlar o

preço final ao consumidor e de outro há a limitação do varejista em não

operar em um intervalo de preço ao redor do sugerido pelo fabricante, dada

a ameaça da concorrência em praticar preços mais competitivos, forçando-o a

reduzir suas margens. É nesse ambiente que se torna mais evidente o

problema de distribuição do valor gerado pelo produto entre os membros do

canal, uma vez que os intermediários têm sua capacidade de geração de

valor limitada, ao menos inicialmente, pelo preço de venda do fabricante ao

intermediário e pelo preço de venda ao consumidor. E é a partir desse

cenário e corpo teórico que se pretende desenvolver um modelo que explique

a distribuição de valor entre os membros, a contribuição central desse

trabalho.

Já no caso onde o fabricante não esteja diretamente preocupado

134



com a formação do preço final ao consumidor, então existe a liberdade, ao

menos relativa, uma vez que a concorrência pode ser presente, da criação de

valor para os acionistas conforme os objetivos e estratégia de cada

intermediário.

Dentre os arranjos de canal onde há a limitação de criação de

valor tanto para o consumidor, quanto para o membro do canal, há o caso do

arranjo contratual (121; 108; 94; 54) cujo melhor exemplo é o franchising.

Espera-se discutir aspectos teóricos e empíricos relacionados à formação e

distribuição do valor criado. Para tanto, à luz do levantamento bibliográfico,

conduziu-se uma análise de regressão com base nos dados da indústria de

franchising, publicados na Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios

(56), com o propósito de verificar a aplicabilidade e consistência do modelo

de apropriação de valor desenvolvido e proposto.

4.2 O problema da geração de valor para o acionista

Atualmente cresce a preocupação com o impacto das atividades

e estratégias de marketing na geração de valor para a empresa e seus

acionistas (55; 118; 127; 68; 69) principalmente no que se refere à busca de

medidas que avaliem a contribuição para a geração de valor dos recursos

aplicados em ações mercadológicas. Diferentemente de investimentos em

ativos fixos, os recursos investidos em marketing são intangíveis (55;118) em

sua natureza, dificultando, na maior parte das vezes, medições diretas. As

exceções referem-se a ações de venda pessoal, onde o recurso alocado pode

ser contrastado aos pedidos efetivados. Mas no que tange a investimentos em

propaganda, criação e manutenção de relacionamentos em canais de

distribuição, fidelização de clientes, etc. a tarefa torna-se um pouco mais

trabalhosa. Essa visão determina que marketing administra ativos baseados
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em mercado (118; 53; 68), intangíveis enquanto substância e temporais

enquanto natureza, na busca de criação de valor para o consumidor e para o

acionista.

4.2.1 Ativos baseados em mercado e geração de valor

De acordo com Srivastava, Shervani & Fahey (118), um ativo

pode ser definido:

"(...) amplamente como qualquer atributo físico,

organizacional ou humano que permita à firma gerar e

implantar estratégias que melhorem sua eficiência e

eficáciano mercado (p.4)."

Ao agregar-se à visão tradicional de ativos atributos

organizacionais e humanos, se é levado a concluir que os mesmos podem ser

classificados ao longo de um contínuo que vai da tangibilidade à

intangibilidade, de instalações fabris a conhecimento da base de

consumidores.

A criação de valor para o consumidor é alcançada pelo alcance

de posições favoráveis, que são comportamento-intensivas, difíceis de

inverter e que envolvem efeitos de redução da intenção de compra de

produtos concorrentes (efeito lock-in) e inibição da ação competitiva (efeito

lock-out) (55, p.131)

A obtenção dessas posições favoráveis junto à base de

consumidores é resultado da gestão e alavancagem de ativos intangíveis,

nomeados de ativos baseados em mercado, de acordo com Srivastava,

Shervani & Fahey (118),e que, por conseguinte, devem gerar valor para os

acionistas. Segue-se a categorização dos ativos baseados em mercado (118,



p.5):

a. Relacionais: são ativos intangíveis, resultantes de

relacionamentos entre a firma e os agentes interessados

chaves. Ou seja, o relacionamento constitui-se num ativo na

medida que pode ser explorado e alavancado para o

incremento e geração de negócios entre a firma e seus

agentes. Nessa categoria pode-se incluir os canais de

distribuição e os próprios clientes ou consumidores (68);

b. Intelectuais: são ativos constituídos pelos tipos de

conhecimento que a empresa desenvolve sobre o ambiente.

São ativos que se desenvolvem pela interação da empresa

com seu meio ambiente, incluindo canais e consumidores, e

que facilitam a criação de mecanismos eficazes de controle,

bem como de atendimento de necessidades ou solução de

problemas dos consumidores.

Esses ativos podem ser geridos acessando-se: (a) estoques,

representados pelo patrimônio de marca e conhecimentos dos critérios e

comportamentos de compras de seu público-alvo que a empresa possui; (b)

fluxos, que representam o quanto o estoque de ativos baseados em mercado

está aumentando ou diminuindo (118,p.5).

Já a alavancagem desses ativos intangíveis pela firma pode

ocorrer com os seguintes propósitos:

a. Diminuição de custos uma vez que o conhecimento dos

canais e dos consumidores e a construção de

relacionamentos superiores podem gerar redução dos custos
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de vendas e serviços;

b. Obtenção de prêmios em preços uma vez que o patrimônio

de marca de canais conduz à percepção de um valor

agregado maior;

c. Geração de barreiras competitivas pela construção de

lealdade e criação de custos de mudança, levando o

consumidor e os canais a se sentirem menos propensos a

comprar de concorrentes (efeito lock-in) e os concorrentes se

sentem menos estimulados a abordar o grupo de

consumidores (efeito lock-out) (55);

d. Criação de um limite competitivo ao promover a

produtividade de outros recursos da firma, como por

exemplo, a capacidade de desenvolvimento de novos

produtos;

e. Promovem ao gestor a possibilidade de extensões de marca

e de categorias.

Se a alavancagem dos ativos baseados em mercado aumenta a

percepção de valor recebido pelo consumidor, que sob sua ótica é a diferença

entre o valor percebido (a capacidade de um bem ou serviço de satisfazer sua

necessidade (83,p.lO)) e o custo para obtê-lo (o conjunto de custos incorridos

pelo consumidor para a avaliação, obtenção e utilização do produto ou

serviço (83, p. 39)), então a realização do valor recebido é traduzida pela

receita para a firma gerada pela transação. Embutido nessa receita está o

valor criado para o acionista. Mais precisamente serão os fluxos de caixa

originados a partir dessa receita que gerarão o valor para o acionista (92).

138



Srivastava, Shervani & Fahey (118,p.9) observam:

"Assim, a abordagem de valor para o acionista, baseada na

análise de fluxo de caixa descontado, está se tornando cada

vez mais importante para decisões estratégicas no que

tange à alocação de recursos entre opções que oferecem

crescimento, mas que são inerentemente arriscadas".

Por conseguinte, o valor para a firma gerado a partir de

qualquer estratégia é dirigido por (118,p.9) :

a. Aceleração dos fluxos de caixa;

b. Aumento dos níveis de fluxo de caixa;

c. Redução dos riscos associados aos fluxos de caixa e por essa

razão, indiretamente, o custo de capital da firma;

d. O valor residual do negócio.

Para o propósito desse trabalho é relevante observar que,

conforme discussão apresentada nessa seção, os canais de distribuição são

ativos baseados em mercado e que servem à geração de valor para o

consumidor e para a firma. Por outro lado, são essas estruturam que

governam as transações que gerarão o valor. O próximo tópico aborda como

esse valor para o acionista pode ser distribuído entre os membros

participantes do arranjo de canal.

4.2.2 O problema da distribuição do valor entre os membros do

canal

Por definição (83, p.14) marketing é um processo social e
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gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam

por intermédio da criação, oferta e troca de produtos [e serviços] que

possuam valor entre si.

As atuais críticas à posição de marketing baseiam-se nesse fato

do foco ter sido primariamente na geração de valor para o consumidor,

assumindo que a criação de valor para o acionista era conseqüência desse

processo (118).

A partir desse conceito de marketing e utilizando a análise de

díades (120), pode-se determinar que a transação isoladamente é uma

atividade discreta e temporal, entre dois agentes. Mesmo que se argumente

que há situações onde vários agentes participam ao mesmo tempo da

negociação, por exemplo, em um leilão, sabe-se que a oferta é individual e

cronologicamente caracterizada. Mesmo em situações de tremenda

sobreposição de vozes como num bazar marroquino, o agente oferente

discerne uma proposta por unidade de tempo distintamente, caso contrário

não estabeleceria qual agente demandante ofereceu o melhor preço. Ou seja,

no momento da decisão de negociação, o oferente sensibiliza-se por um

único lance de um certo demandante, estabelecendo assim a díade, visto que

à oferta seguem-se ainda algumas etapas adicionais para a transferência de

posse, tais como a conferência do montante em numerário, ou consulta ao

crédito do comprador, assim como, da parte do comprador a verificação de

que a mercadoria cumpre com o especificado.

Por simplificação e facilitação do exemplo imagine dois agentes,

um fornecedor e outro comprador transacionando. Os dois iniciam um

processo de negociação, chegando a termo após algumas rodadas. Como

ambos tem o direito a recusar-se a participar da negociação, imagina-se que
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ao chegarem a termo é porque ambos perceberam valor nessa operação,

independentemente se maximizaram seus ganhos ou minimizaram suas

perdas ambos chegaram a um acordo. O valor gerado para o comprador é

igual à relação da utilidade do bem ou serviço relativamente ao preço pago,

já para o oferente, o valor é o resíduo dos fluxos de caixa resultantes da

transação (92).O relevante para essa discussão é que, nesse exemplo, onde há

a relação direta entre o fabricante e o consumidor, o resíduo financeiro é

integralmente apropriado pelo oferente.

Posto que existem assimetrias de informação, tempo e lugar,

como visto no capítulo 2, surge a figura do intermediário, cujo papel é criar

utilidade de tempo e lugar para os consumidores. Então, o exemplo descrito

anteriormente se complica um pouco, ao introduzir-se um terceiro elemento

entre o consumidor e o fabricante, a saber, o distribuidor. Suponha que o

consumidor continue percebendo o mesmo valor monetário, portanto, está

disposto a pagar o mesmo preço que na situação anterior, contudo, agora o

resíduo gerado deve ser distribuído entre ambos os agentes, o fabricante e o

distribuidor. A questão é, quanto ficará com o distribuidor e quanto ficará

com o fornecedor?

Uma outra questão surge desse exemplo, que é, não é preferível

que o fabricante continue a transacionar sem intermediário? A resposta é sim

para situações onde o custo relativo para realizar a transação seja pequeno,

mas no caso onde o fabricante atenda a um mercado geográfico mais amplo,

ou o processo de produção exija certa antecipação dos volumes demandados

ou haja economias de escala, por exemplo, é necessário o surgimento do

intermediário como uma alternativa de redução relativa dos custos de

distribuição (108;121), com a conseqüente expectativa de aumento do valor
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monetário residual das transações.

A segunda pergunta possível é, não poderia cada um dos

agentes, fabricante e intermediário, reduzir os custos de produção e

transação de sorte a que o resíduo aumente e possa ser distribuído de forma

justa entre as partes? A resposta é sim (124),poderiam, contudo, como de

fato garantir uma distribuição de resíduo justa? A primeira dificuldade é a

definição do que é justo segundo a perspectiva de cada um dos agentes e a

segunda é qual o critério de divisão e como justificá-lo?

Uma terceira pergunta é, não poderiam aumentar o preço?

Primeiramente, se o consumidor aumentar sua percepção de valor sim.

Porém, se a concorrência for grande e a capacidade de se mudar a percepção

for relativamente baixa, então a perspectiva de aumento de preços é bastante

reduzida, limitando essa estratégia.

Resumindo, marketing, por crescente pressão das avaliações

financeiras, deve cada vez mais se preocupar em demonstrar o impacto

causado pelos seus programas sobre a criação de valor para a firma, sem

perder o foco no consumidor, visto que, em última instância, é a partir dele

que é possível a criação de valor (55;127;118).

4.2.3 Definição de valor para o acionista

Cabe conceituar-se mais detalhadamente o que vem a ser o

valor para o acionista. Vários são os conceitos existentes (Malta Filho), desde

o EVA®jMV A® até o GVA® da Fundação Getulio Vargas (FGV) e do

Boston Consulting Group (BCG).Foge do escopo desse trabalho definir cada

um desses diferentes conceitos, contudo, dado' que Srivastava, Shervani &

Fahey (118) propõe que o valor de qualquer estratégia mercadológica é
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definido por critérios de fluxo de caixa, a métrica proposta pelo BCG-FGV

parece constituir-se a mais adequada ao objetivo dessa tesa, uma vez que

permite a identificação do valor como sendo os excedentes de caixa após o

abatimento de todos os custos - de produção, transação, econômicos e de

oportunidade.

Das métricas propostas pelo GVA® que nos interessa pela

adequação ao objetivo dessa tese é o CVA ou "Cash Value Added", que se

refere ao desempenho de produto, definido pela equação (92,p.21):

CVA = FCL - K.d - K.WACC (4.1),

Onde:

FCL = fluxo de caixa livre;

K = valor do capital investido;

D = fator de amortização de capital;

CPMC (custo médio ponderado médio ou WACC, em inglês,

weighted average cost of capital).

O membro da equação (K.d) corresponde à depreciação

econômica, ou a parcela que aplicada em um fundo e capitalizada ao CPMC

gera um montante, ao final da vida útil do ativo, igual ao próprio capital

investido (K). Já a parcela (K.WACC) é o custo de oportunidade do capital

investido.

Se for considerado que (K.d) e (K.WACC) são custos relativos

aos recursos emprestados pelos capitalistas (92, p.7), e que esses custos serão

143



chamados de Custos Econômicos e de Capital (CECA), então, pode-se

escrever (4.1)da seguinte forma:

CVA = FCL - CECA (4.2)

Ao considerar-se que FCL é resultado da subtração da receita

bruta de todos os custos, diretos e indiretos, impostos e variações no capital

investido, então, escreve-se (4.2)como:

CVA= Receita - Custos Totais - CECA (4.3)

Se a receita é igual a preço (P) vezes quantidade (Q), então:

P = CVA + Custos Totais + CECA (4.4)

Q

Ou, o preço praticado deve cobrir os custos totais, econômicos e

de capital e ainda gerar um excedente, que, a partir desse momento será

chamado de valor por período (92, p.22), inclusive porque o preço varia de

período a período, de negociação para negociação. Note que o conceito

derivado de (4.4)é um análogo do conceito econômico de renda, tanto quase-

renda quanto renda monopolista, abordado no capítulo 3, onde uma firma,

por questões de mercado ou intencionais é capaz de apropriar-se de um

fluxo de renda acima dos custos totais, que incluem a remuneração do

investimento dos capitalistas e seu custo de oportunidade. Assim, pode-se
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dizer que gerar valor é a capacidade da firma de gerar fluxos positivos de

renda.

Ao interpretar-se (4.4)chega-se às seguintes proposições:

a. Se o preço praticado cobrir apenas os custos totais, então a

empresa está desvalorizando, relativamente a outras

oportunidades de aplicação, o capital dos acionistas;

b. Se o preço praticado cobrir os custos totais e os custos

econômicos e de capital, então ela está estagnada em termos

de geração de valor;

c. Se o preço praticado cobrir tanto os custos totais quanto os

custos econômicos e de capital, e ainda produzir um

excedente, então a empresa está gerando valor Fara os

acionistas.

4.2.4 Sumário

Dada a argumentação desenvolvida, percebe-se que a geração

de valor ao acionista envolve dois componentes básicos, a saber: (a) a criação

de valor para o consumidor, representado pela capacidade que a firma

possui de praticar no mercado o preço planejado, o qual deve contemplar um

certo nível de CVA; ej ou (b) dado um certo preço no mercado, reduzir os

custos, tanto de produção quanto de transação", de sorte a aumentar o CVA.

É fundamental entender-se que a concorrência tem papel

determinante no estabelecimento dos preços. Se a oferta da firma contém

9 Os custos econômicos e de capital silo controláveis, até certo ponto, pela empresa no curo prazo, contudo não essa
administração não está no escopo de marketing.
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suficiente valor percebido pelo o consumidor, distinguindo-se o bastante da

concorrência, espera-se que consumidor esteja disposto a pagar um certo

prêmio por esse produto ou serviço. Por outro lado, quando a capacidade de

diferenciação é pequena entre todos os concorrentes, então o consumidor não

necessariamente estará disposto a pagar mais por um produto ou serviço já

que o mesmo tem desempenho similar a outras ofertas concorrentes. Como é

presente a busca de criação de valor para o acionista, marketing contribui

para esse propósito ao criar valor para o consumidor, seja por diferenciação

ou porque se descobriu uma forma mais eficaz de se entregar esse valor ao

consumidor a custos menores para a empresa (68).

A partir dos tópicos seguintes serão abordadas as diferentes

formas de gerar valor para o consumidor e seu impacto na geração de valor

para o acionista.

4.3 Tipos de vantagens e seus impactos na geração de

valor

4.3.1 Vantagem Competitiva

Viu-se no capítulo 3, que as firmas formam-se como uma

maneira de substituir o sistema de coordenação de preços no mercado pela

coordenação a partir da figura do empreendedor (23). Há, por outro lado,

uma outra corrente que sugere que a firma forma-se para explorar

oportunidades indicadas pelo mercado (55) e que o propósito comum de

aproveitamento da oportunidade desempenha na organização o mesmo

papel que o preço no mercado.

Seja qual for a razão parece ser evidente que os
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empreendedores que se arriscaram a organizar uma estrutura de governança

(124) específica, chamada firma, procurem resguardar o direito de oferecer

(54, p. 432), ou seja, procurem criar garantias de volumes de demanda que

gerem fluxos capazes de retornar os investimentos, situando o risco dentro

de padrões aceitáveis pelos empreendedores (22).

Essas salvaguardas geralmente são algum tipo de barreira à

mobilidade da demanda, pois caso o oferente realize investimentos de longo

prazo e especializados, sua permanência depende da sua expectativa sobre a

disponibilidade futura dessa demanda (54, p. 432).

Os processos de segmentação, seleção e posicionamento

contribuíram para a criação de barreiras à mobilidade da demanda, criando

mecanismos de inibição à busca de alternativas competitivas pela entrega de

valor, ao mesmo tempo em que limita o ataque competitivo ao manter o

segmento satisfeito com a atual oferta (83, p.250; 32, p. 356).

A segmentação de mercado é definida como a classificação de

consumidores e mercados em grupos, baseados em uma ou mais

características [comportamentos, demografia, etc..] comuns'".

O próximo passo no processo de segmentação é a seleção do

grupo de consumidores a ser atendido com base em critérios de atratividade

e ajuste das oportunidades apresentadas pelo segmento aos objetivos

estabelecidos pela firma!".

O último passo é o posicionamento do produto ou serviço no

10 Bagozzi R; Rosa, J; CelJy, K; Coronel, F .. Marketing Management.p.176; 190;191. Prentice Hall.
1998.
11 op. cito 10
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mercado, que consiste no desenho da oferta e imagem da firma, de sorte a

ocupar uma posição competitiva única e distinta na mente dos consumidores

alvo (83, p. 295). O posicionamento, por sua vez, é resultado de uma

estratégia de diferenciação que a firma decidiu adotar, entendido que

diferenciação é o ato de desenho de um conjunto significativo de diferenças

que permita distinguir a oferta da firma da de um concorrente (83,p. 282).

De outra forma, ao segmentar o mercado, a empresa supõe que

existam diferentes curvas de demandas, condicionadas às diferenças entre os

segmentos. Ao descobrir critérios que reflitam distintos grupos de

consumidores dentro do conjunto original, então a firma é capaz de retirar os

consumidores de uma única função de demanda agregada e identificar novas

funções, de acordo com as necessidades e problemas desses grupos

particulares--. Ao fazer isso, uma vez que foram envolvidos custos de

pesquisa, é esperado que a firma esteja almejando desempenhos financeiro

superiores àqueles auferidos enquanto o mercado era homogêneo (68), e que

serão obtidos ao oferecer-se produtos e serviços que atendam às expectativas

desses segmentos e portanto possuam valor para esses grupos de

consumidores específicos.

A diferenciação, por sua vez, é a tentativa da firma em mudar

ou redirecionar a inclinação da curva de demanda a favor da oferta de uma

firma ou conjunto de firmas-ê. Assim, a tentativa de diferenciação é um ato

planejado da firma de alteração de curvas de demandas específicas, em cada

segmento, favorecendo suas ofertas de sorte a que as elasticidades preço e

12 Wendell Smith.Product Differentiation and Market Segmentation as Altemative Marketing Strategies. Joumal
ofMarketing. July. 1956.
13 . 10op. cít.
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cruzada'! sejam as mais inelásticas possíveis. Principalmente no que se refere

à elasticidade cruzada da demanda, a segmentação, diferenciação e

posicionamento, pelas suas próprias definições, procuram torná-la a mais

inelástica possível.

4.3.2 Diferenciação, vantagem competitiva e criação de valor.

A teoria da vantagem competitiva (33; 29; 12; 51; 3; 103) procura

estudar o desempenho da firma à luz de sua estrutura de recursos na busca

de vantagem competitiva, entendida como a habilidade de uma firma

desempenhar [funções] de uma ou muitas formas distintas e que a

concorrência não pode ou não irá igualar (83, p. 53,54).

A capacidade de diferenciação de uma firma é dependente de

sua aptidão em criar e sustentar vantagens competitivas. A capacidade de

geração de vantagem competitiva é dependente da forma como os recursos e

ativos que constituem a empresa foram organizados pelos seus gestores (24;

98; 96; 117; 112; 34; 30). A racionalidade humana limitada, associada às

imperfeições cognitivas dos gestores cria assimetrias de combinações de

recursos que se realizam nas diferentes estruturas e organizações que firmas

do mesmo setor, ou que atuem no mesmo mercado, apresentam (29; 33).

Os recursos e capacidades disponíveis para a estruturação das

firmas podem ser definidos como (29):

a Recursos; estoquesde fatoresque são possuídos ou controlada;pela

firmas.São conhecimento;comerciaIizáveis,ativa; física;e financeiros,

capitalhumanoentreoutros;

. 14 A elasticidade cruzada da demanda representa a variação das quantidades demandadas do produto da firma,

dada uma variação de preço de um substituto.
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b. Capacidades: habilidades da firma em dispor dos recursos,

usualmente combinados com processos organizacionais.

Baseiam-se em informação, processos tangíveis e

intangíveis, específicos à firma e são desenvolvidas ao longo

do tempo por interações complexas entre os recursos da

firma.

Ativos estratégicos ou fontes de vantagem competitiva são os

recursos e capacidades disponíveis à firma, difíceis de imitar, escassos,

passíveis de apropriação e especializados, que garantam a vantagem

competitiva da firma (29), criando valor para o consumidor e para o

acionista.

A definição acima é convergente com aquela que define os

ativos gerenciados por marketing, pois conhecimento e relacionamento são

recursos e capacidades intangíveis. Dessa maneira, pode-se deduzir que os

arranjos de canais de marketing podem ser fontes de vantagem competitiva,

dependendo de sua estruturação, e potencialmente geradores de valor.

4.3.3 Teoria da vantagem comparativa

A teoria da vantagem comparativa (TVC) (68)é uma crítica aos

paradigmas da economia neoclássica, como já visto no capítulo anterior.

A TVC postula que o objetivo primário da firma é o

desempenho financeiro superior e não a maximização do lucro. O

desempenho financeiro superior é uma função ou de ofertas percebidas como

superiores por um segmento específico, ou que possam ser produzidas a um

custo inferior (68).

Relevante para a presente discussão é fato que cada firma é
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dependente de sua história, do conjunto de decisões tomadas no passado que

determinam sua posição presente. Diferentes combinações podem ter

eficácias distintas, exigindo retornos diferenciados, mesmo competindo no

mesmo mercado. Assim, a firma ao escolher seus arranjos passa a ser

dependente dos mesmos ao longo de sua história, uma vez que esses arranjos

constituem ativos baseados em mercado e como todos os ativos possuem

uma mobilidade limitada.

Também é crucial a diferença entre as visões de vantagem

competitiva e comparativa, onde a primeira concentra-se na diferenciação

dos produtos que certa combinação de recursos pode criar. Por sua vez, a

vantagem comparativa foca-se no contraste entre diferentes estruturas de

ativos na geração de desempenhos financeiros distintos.

4.3.4 Sumário

As firmas formam-se de maneiras geralmente distintas,

combinando recursos e capacidades conforme o processo cognitivo de seus

gestores. Essas diferentes estruturas demandam retornos financeiros

distintos, que refletem demandas peculiares de seus acionistas.

A partir da sua combinação específica, cada firma procura criar

fontes de valor ao oferecer produtos diferenciados ao consumidor,

controlando a elasticidade preço e cruzada e dessa forma criando

mecanismos de inibição de mobilidade do consumidor, bem como proteção a

ataques competitivos.

A diferenciação é produto da vantagem competitiva obtida pela

firma, que por sua vez, é resultado de vantagens comparativas de recursos e

capacidades. A teoria de vantagem competitiva propõe a criação de
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proteções contra ataques competitivos à sua capacidade de geração de valor

seguindo dois caminhos [não define se são exclusivos ou podem ser

simultâneos]: (i) criação de valor superior para o consumidor e (ii) redução

de custos relativos aos da concorrência. Por sua vez, a teoria da vantagem

comparativa propõe que as firmas buscam desempenhos financeiros

superiores e que, para tanto, devem oferecer valor para o consumidor e

produzir mais eficazmente, contudo, sua contribuição está no fato que essa

criação de valor e eficácia resulta de combinações únicas de recursos na

formação de cada firma, sendo essas combinações resultado do processo

cognitivo de seus gestores. Urna implicação dessa visão é que cada firma é

dependente dessa estrutura, assim corno serão as opções estratégicas para a

criação de valor e eficácia produtiva. Portanto, a geração de valor para o

consumidor e para os acionistas é dependente da estrutura de recursos

existentes em cada empresa, ou seja, duas firmas podem atender o mesmo

segmento e oferecer soluções aos consumidores muito semelhantes, contudo

podem gerar resultados financeiros totalmente discrepantes.

Os canais de marketing constituem combinações de recursos e

capacidades que podem ou não ser administrados pela firma na busca de

vantagens competitivas e conseqüentes capacidade de diferenciação e

geração de valor para o acionista.

4.4 Economia dos custos de transação e estruturas de

governança

Abordou-se até o momento a relação entre formação e

estruturas das firmas e a relação dos recursos e capacidades na geração de

valor para o consumidor e para o acionista. Considerou-se como parte desses

recursos, os arranjos dos canais de marketing e sua capacidade de geração de
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valor.

o objetivo desse tópico é conceituar os arranjos de canais como

investimentos para a preservação da integridade da transação, realização e

apropriação do valor gerado por parte dos membros do canal.

4.4.1 Economia dos Custos de Transação

Williamson (124;125;126)defende que as firmas são estruturas

de governança formadas com o propósito de economizar-se em custos de

transação quando o oportunismo surge na presença de investimentos

idiossincráticos, freqüência de ocorrência das transações e assimetria da

informação ou incerteza.

Como foi discutido no capítulo anterior, os custos de transação

estão relacionados à criação, negociação, acompanhamento e coerção de

contratos transacionais (124; 54). Assim, para efeito desse trabalho,

considera-se custos de transação a força de vendas, os investimentos em

comunicação, as políticas comerciais com os canais de distribuição ou desses

para com os fornecedores, as promoções aos consumidores ou ao canal de

distribuição, a cobrança, a coleta e a execução do contrato.

Não é escopo desse trabalho determinar porque as firmas se

formam, porém, cabe observar que as críticas ao modelo de economia dos

custos de transação no que se refere ao seu impacto sobre a geração de valor

(127; 55), sugerindo que a preocupação não deve centrar-se somente em

reduzir-se os custos de transação, mas sim, também, aumentar o valor ao

consumidor criando-se estruturas de governança que possam levar a cabo tal

tarefa. É importante que alguns pontos sejam, se não esclarecido, colocados

em discussão de sorte a delimitar corretamente o impacto que a teoria da
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economia dos custos de transação pode ter sobre marketing.

o primeiro ponto é que nenhum autor em marketing, que

critica a visão orientada a custos de Williamson (124) considerou uma

premissa não declarada por ele, mas subjacente ao pensamento econômico:

que o preço de mercado é dado, não necessariamente controlável ou

modificável pela firma, a não ser em estruturas de mercado outras que a da

concorrência perfeita, sendo que no seu artigo, Williamson (124) não

contextualiza a estrutura de mercado à qual seu modelo é direcionado.

o segundo é que a economia dos custos de transação lida com

os custos envolvidos quando os agentes econômicos engajam-se em trocas e

que, potencialmente podem reduzir a capacidade de geração de renda [ou

valor], dado um certo preço de mercado, pelo surgimento de

comportamentos oportunistas por parte de um dos membros da transação.

Assim, subjacente ao modelo de Williamson (124) está a

preocupação com a ampliação da diferença entre o preço e os custos

transacionais, aumentando a geração de renda [ou valor para o acionista]

para a firma. O objetivo de Williamson (124;125;126) é sensibilizar o gestor

sobre o potencial de geração de renda oferecida por estruturas de governança

quando os investimentos específicos são altos e surge o ensejo de

comportamento oportunista.

Ao definir comportamento oportunista como a busca de

interesses próprios por meio de artimanhas, Willianson (124) atraiu para a

teoria uma forte crítica principalmente dos acadêmicos de linha

organizacional (52).Porém, se for relaxado o aspecto moral da definição de

oportunismo, ou seja, o engano, a artimanha, e confiná-lo ao campo

comercial, pode-se redefinir oportunismo como a busca personalista do
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agente econômico por desempenho financeiro superior explorando as

oportunidades de apropriação de valor gerado em transações. Essa

redefinição não altera a conseqüência do comportamento oportunista

originalmente proposta por Williamson (124; 126), que é a contínua

observação dos agentes econômicos por oportunidades que representem

ganhos ou economias quando envolvidos em uma transação. Por exemplo,

ao esperar uma liquidação de produtos diferenciados, o consumidor sabe

que o varejista irá reduzir suas margens sensivelmente e que pelo mesmo

valor percebido ele terá que desembolsar menos dinheiro, dessa forma

apropriando-se da renda do varejista para aquela transação. O mesmo ocorre

em uma negociação entre um comprador de um distribuidor e o vendedor de

um fabricante onde o vendedor precisa vender produtos em estoque e o

comprador, apercebendo-se da necessidade de realização de negócios por

parte do fabricante, barganha, pedindo desconto para fechar a negociação.

Uma outra variável relevante para esse estudo e que é comum

entre a teoria dos custos de transação e as teorias de vantagem competitiva e

comparativa são os investimentos envolvidos em uma transação. Tanto para

a teoria da vantagem competitiva quanto para a da vantagem comparativa,

os investimentos têm como propósito criar e transacionar ofertas que o

consumidor valorize e que sejam capazes de gerar desempenhos financeiros

superiores. Para a teoria dos custos de transação, adicionalmente os

investimentos ganham uma perspectiva estratégica na capacidade de

apropriação de valor.

Quando um membro da díade transacional precisa investir

especificamente para a produção do bem ou serviço e ao realizar a transação,

o outro membro vislumbra a oportunidade de apropriação do valor
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potencial, então os custos de transação crescem. Surge então a necessidade

da constituição de uma estrutura de governança específica para garantir que

ambas as parte tenham muito a perder caso uma delas engaje-se num

comportamento oportunista. De um lado garante o direito de servir do
I

fabricante e de outro garante ao consumidor o direito de ser servido, na

medida que se inibe uma eventual redução da oferta por parte do fabricante

na expectativa de artificialmente aumentar os preços e com isso apropriar

maior renda da transação (54).

Quando o mercado é a estrutura de governança para uma

transação, se uma das partes investiu especificamente para a produção do

bem ou serviço, então, dada a presença de concorrência, o comprador pode

assumir uma atitude de barganha sem penalização alguma caso não

concretize a transação. O maior risco é do oferente. Já quando esse mesmo

oferente cria uma estrutura específicapara a ocorrência da transação, há uma

redução do impacto da concorrência, reduzindo o poder de barganha do

comprador e, por conseguinte aymentando seus riscos caso apresente

comportamento oportunista, o que pode estimular o oferente a reduzir ou

encerrar o fluxo de fornecimento. Esse último caso é típico de arranjos de

canais contratuais como o franchising.

4.4.2 Estruturas de governança

A estrutura de governança é o ambiente onde a integridade

comercial e contratual da transação é preservada (124) e partindo-se dessa

definição pode-se caracterizar os arranjos de canais de distribuição como

estruturas de governança.

Já foram abordadas, no capítulo 1, as razões pelas quais as



empresas deslocam-se ao longo do contínuo terceirização-propriedade dos

canais de distribuição, porém, aqui será explorado com um pouco mais de

detalhe a visão da economia dos custos de transação sobre essa decisão.

Uma das grandes vertentes que justificam a decisão de fazer ou

comprar (make or buy) é a teoria do agenciamento (11;84; 57;86; 25; 14), onde

o titular concede o direito a um agente de representá-lo na administração dos

recursos e capacidades. Essa concessão refere-se desde a gestão de uma

fábrica até a função de representante de vendas, onde o agente realiza

negociações em nome da firma, nesse caso o titular. Lembre-se que hoje em

dia a figura do titular pode ser tanto o empreendedor quanto o conjunto de

acionistas da firma, ou seja, o titular é aquele que detém a propriedade dos

recursos de produção.

Seja qual for o tipo de titularidade ou agenciamento, o

problema que surge a partir dessas combinações é o relacionado aos custos

de omissão por parte do agente, ou seja, os comportamentos que de alguma

forma ou não otimizem a utilização dos recursos ou os destruam por

negligência ou imperícia.

A teoria do agenciamento adota uma visão ex-ante, na tentativa

de evitar ou minimizar custos ex-post utilizando o alinhamento de incentivos

ex-ante. Entendam-se incentivos como, por exemplo, a política de bonificação

anual de um executivo pela consecução dos objetivos. Constitui-se numa

negociação antecipada aos resultados, de sorte a que o agente sinta-se

estimulado a bem utilizar os recursos e evita comportamentos oportunistas

[custos ex-post] (14).

A outra grande vertente que justifica a decisão de integrar ou

terceirizar é relacionada aos custos de transação associados à distribuição dos
I
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bens, sendo que esses custos relacionam-se ao comportamento oportunista

de um dos participantes da relação de trocas determinado pelo grau de

dependência da outra parte em relação aos investimentos realizados para a

ocorrência da transação. Ou seja, quanto mais o agente A investiu para a

realização da transação, mais dependente ele é dessa transação para a

realização dos fluxos financeiros para obtenção do retorno sobre esse

investimento e, portanto mais exposto ao oportunismo do agente B que não

ou pouco investiu para a realização da mesma transação. Os ativos

específicos investidos por A demandam retornos cujos riscos estão

associados à existência e permanência da demanda, onde, caso essa resolva

não se realizar (ocorrência onde B comporta-se oportunistamente ao não

transacionar com A ou ao exigir de A redução significativa de preços) o perfil

de retorno alonga-se para além do ponto onde os investimentos justificaram

sua realização.

A economia dos custos de transação parte do pressuposto que

os custos ocorrem ex-post devido ao fato dos contratos serem incompletos,

dada a racionalidade limitada do gestor (124;14, p.7).

Oportunismo e agenciamento são variáveis comportamentais

que resultam em custos para os agentes envolvidos na transação. Ao

imaginar-se, a partir de Coase (23), que a firma é uma forma de organizar

transações sob a coordenação do empreendedor e que o mercado também é

uma organização de transações, só que sob a coordenação do sistema de

preços, pode-se estender o conceito de custos de transação tanto para o

ambiente interno da firma, no caso os custos de supervisão e controle que o

titular incorre para atalhar o comportamento omisso do agente (73), o que

determina custos transacionais internos majorados; quanto para o ambiente
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externo, o mercado. Se isso for verdade, então tanto o custo de agenciamento

quanto o custo de realização de transações, entre a firma e seu cliente, podem

ser classificados sob a categoria genérica de custos transacionais.

Depreende-se a partir de Williamson (124)que dado a estrutura

de custos transacionais da empresa, existe um elenco de estruturas de

governança com potencial de minimização desses custos. Assim sendo, a

integração vertical, enquanto estrutura de governança traz associada consigo

os custos de agenciamento e no extremo oposto, o mercado, também uma

estrutura de governança, contém o risco do comportamento oportunista

quando, os investimentos realizados por um dos membros da transação

ensejam a barganha por parte do outro.

Dessa maneira, dada a seleção de uma estrutura de governança,

é possível conhecer-se ex-ante os custos incorridos para a consecução da

transação interiormente à dada estrutura e, por conseguinte, devem ser

incorporados aos custos do produto. Ou seja, os custos de equipe de vendas,

propaganda e promoção, custos de contatos, etc. devem incorporar-se aos

custos do produto para a formação do preço de venda.

4.4.3 Investimentos, concorrência e estruturas de govemança.

O fator concorrência é fundamental para a determinação do

tipo de estrutura de governança a ser selecionada. Williamson (124)não trata

detalhadamente da questão da concorrência, contudo a mesma é subjacente

ao comportamento oportunista quando o mesmo utiliza as opções

competitivas como instrumentos de barganha.

No caso de monopólio, o agente monopolista realiza

investimentos significativos para a criação dessa estrutura de mercado e
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determina sua renda monopolista (81) e em virtude das barreiras à entrada

impostas, limita a entrada da concorrência e inibe o comportamento

oportunista do comprador, impondo seus preços. O inverso é verdadeiro

quando a estrutura de mercado é um. monopsônio, por exemplo, o governo

como comprador de serviços de limpeza pública. Nessa situação o

comprador determina os preços, obrigando os fornecedores a ajustarem-se

sem exercício de comportamentos oportunistas por parte dos mesmos.

No extremo oposto está o mercado competitivo, onde nenhum

dos agentes seja os compradores quanto os fornecedores, aufere qualquer

ganho a partir do exercício do comportamento oportunista porque: (a) a

diferenciação de produtos é pequena senão inexistente, limitando a criação

de valor; (b) segundo, porque existem opções tanto para o comprador quanto

para o vendedor, ou seja, se um deles se recusar a transacionar, há outros

com quem executar a transação; (c) terceiro, o mercado é uma estrutura de

governança onde os agentes individualmente pouco investem

especificamente para a manutenção da integridade da transação.

Entre esses dois extremos a presença competitiva provoca

impacto nos custos de transação ao ameaçar a integridade da transação,

entendida essa ameaça como a tentativa, de um dos membros, de obter

vantagens a partir de elementos n~o especificados ou não exigíveis de um

relacionamento contratual (82, p. 356) utilizando a alternativa competitiva

como elemento de ameaça.

Por isso, estruturas de governança alternativas aos mercados

também são uma forma de isolar a transação da ameaça competitiva (124).
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4.4.4 Valor e custos de transação

Há, porém, um outro aspecto que determina os investimentos

especializados para a realização da transação, a natureza do próprio bem ou

serviço. Resgatando-se Coase (23),as firmas se formam como uma alternativa

ao mercado, quando esse, enquanto estrutura de governança passa a impor

custos para a realização das transações, deixando o mecanismo de preços de

ser eficiente para a alocação dos recursos (101).Ao explorar esse fenômeno,

Coase (23) referiu-se a todos os custos de transação, inclusive os de

produção, pois ele cria que, se o mercado oferecesse um ambiente sem custos

transacionais, a função de produção e suas diversas etapas seriam

organizadas no próprio mercado. Ou seja, as transações, para Coase (23)

englobam, num ambiente sem custo transacional, todo o processo, desde a

manufatura até a comercialização.

A partir do argumento de Coase (23), pode-se concluir que os

investimentos para a realização da transação entre o oferente e o demandante

são condicionados pelas características do bem ou serviço, ou pelos

investimentos realizados para a produção do mesmo. Isso vem de encontro à

teoria baseada em recursos (103)que postula que a empresa ao fazer opções

por perfis de ativos condiciona suas opções estratégicas, incluindo a

estrutura de distribuição.

Então, as características dos investimentos, tanto para a

produção quanto transação estão intimamente ligados. Se um empreendedor

forma uma firma (23) então o mesmo espera retornos sobre o capital

investido e quanto mais específicos forem os investimentos, tanto maior o

risco e tanto maior o retorno demandado. Por outro lado, esses

empreendedores, para garantir os fluxos de retornos devido à incerteza da
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demanda (54), procurarão isolar seus produtos e serviços da concorrência,

identificando curvas de demanda específicas, pela segmentação, e adotando

estruturas de governança adequadas, que propiciem um fluxo de renda

positivo (55),ou valor para o acionista sob a perspectiva desse trabalho.

Ora, se a criação de valor transacional para o consumidor passa

a ser a variável estratégica a ser considerada (126;55), então a contrapartida

do valor para o consumidor, ou o valor para o acionista, passa a ser um ativo

tangível a ser preservado e cuja realização apenas ocorre quando a transação

acontece. Sendo assim, a preservação dos valores contra comportamentos

oportunistas, tanto para o consumidor quanto para o acionista, passa,

potencialmente, a gerar, também, custos transacionais ex-ante (na fase de

negociação) e ex-posi (na fase de consumação).

Se a preservação do valor para o acionista gera também custos

transacionais, então está sujeita às regras de economia de custos. De acordo

com Malta Filho (92) a geração de valor está associada ao perfil do

investimento realizado, o que é consistente com a visão baseada em recursos.

Assim, investimentos especializados devem gerar mais valor do que os não

especializados, e investimentos especializados, na fase transacional,

demandam estruturas de governança específicas, logo, a integridade do valor

gerado pelos membros da transação passa a ser sujeita a uma estrutura de

governança específica.

A apropriação desse valor, quando há o envolvimento de

intermediários, depende de como a estrutura de governança será criada. Se

os investimentos especializados para a criação do produto e sua transação

forem elevados e o risco de comportamento oportunista for eminente,

principalmente em face da opção competitiva, tanto mais integrado
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verticalmente supõe-se o arranjo de canal. Caso contrário, em virtude do

comportamento oportunista, haverá altercação pelo valor ou renda gerada na

transação.

o objeto desse trabalho os custos transacionais incorridos

durante e após a transação e que não foram incorporados ex-ante aos custos

totais. Resgatando-se a equação (4.4) essa situação descrita é quando a

transação expõe o CVA a comportamentos oportunistas, transferindo para o

outro membro da díade, parte ou todo o valor que o fornecedor houvera

planejado para si. Essa observação propõe que a renda, valor ou o CVA,

utilizados alternativamente, é também sujeita aos ataques oportunistas.

Possivelmente é mais sujeita do que os custos transacionais planejados, pois

na determinação do preço, pode-se incluir um custo adicional relativo à

incerteza das condições contratuais, com, por exemplo, um desconto

suplementar ou mais prazo de pagamento devido a flutuações de estoques.

Em situações competitivas, onde a existência de concorrência

limita a prática de preços discricionários, a capacidade de apropriação de

valor passa a ser condicionada pela estrutura de governança selecionada (92;

124;127).

4.4.5 Sumário

Apesar de severas críticas, pode-se abordar a teoria da

economia dos custos de transação a partir da perspectiva de geração de valor

e não somente como uma proposta estrutural de redução sistemática de

custos transacionais. Supondo-se um dado preço, determinado pela

percepção de valor do consumidor e pelo grau de atividade competitiva, a

redução dos custos transacionais pode ser um mecanismo de aumentar o
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fluxo de renda ou o valor ao acionista.

A apropriação desse valor pelos membros do canal pode ser

uma fonte de disputa, gerando custos de coibição e controle. Dessa forma, a

apropriação de valor em um canal de distribuição pode ser vista sob a

perspectiva de custos de transação, na medida que deve ser criada uma

estrutura de governança que minimize o oportunismo, reduzindo os custos

associados à apropriação do valor e, portanto, incrementando-o.

4.5 Poder no arranjo de canal e apropriação de valor

Contesta-se que o único objetivo de uma firma seja a

maximização do lucro ou desempenho financeiro superior (101), contudo,

não se pode negar que se esse não for o principal objetivo, então é o principal

indicador de desempenho utilizado pelo mercado financeiro para avaliar

uma empresa. Hoje, principalmente quando o valor de mercado da empresa

supera em muito o seu valor contábil (55), é a capacidade de seus gestores

em criar valor que atualmente constitui-se uma métrica de desempenho

fundamental (92). Some-se a isso a crescente participação dos fundos de

pensão na propriedade de empresas que comercializam ações na bolsa e se

perceberá a necessidade eminente de criação e distribuição de valor para o

atendimento das demandas por aposentadorias.

Não será discutida a importância da geração de valor na

hierarquia dos objetivos de uma firma moderna, porém será reconhecida sua

relevância como medida de capacidade gerencial e de força de mercado. Por

conseguinte, o entendimento da dinâmica de geração e disputa desse valor é

de grande relevância para a prática de marketing.

Quando se afirma que há uma disputa de geração de valor,

164~



parte-se do princípio discreto das transações (120) e de que os fluxos de

receitas advindos dos consumidores são dependentes de sua renda real.

Imagine-se, por simplificação, que haja um consumidor e dois membros no

canal de distribuição, onde um fabrique e o outro distribua o produto A, que

não é uma commodity. Esse consumidor possui uma renda real de R$1.000,OO

e está disposto a alocar, no máximo, dada sua percepção de valor, R$100,OO

para a compra do produto A.

Tanto o distribuidor quanto o fabricante agregam valor ao

produto A e incorrem em custos para tanto. A partir da equação 4.4, pode-se

reescrevê-la como segue:

Receita = CVA + Custos Totais + CECA (4.5)

Como a receita, dado que se supôs uma transação discreta, será,

no limite, igual a R$ 100,00. Para ilustração imagine que os agentes são

integrados, portanto, os custos totais e o CECA equivalem à soma dos custos

individuais. Esse fato pode ser estendido a uma situação onde os agentes são

independentes e cada um agregará os seus custos. Se o produto A fosse uma

commoditv'>, então não seria gerado o CVA e a receita seria distribuída de

acordo com a participação relativa dos custos.

Como há a criação de valor, há um CVA envolvido nessa

transação. A pergunta é qual é o critério de apropriação do CVA para cada

um dos membros envolvidos. O CVA representa a criação de valor a partir

de ativos intangíveis, os ativos baseados em mercado (55) o que dificulta a

criação de um critério objetivo de rateio. Se a determinação da apropriação

do valor gerado é difícil realização e o valor é a medida de desempenho da

15 Entende-se por commodity a classe de produtos sem diferenciação entre si e que atendem a uma
mesma necessidade, um mesmo tipo de problema ou oferecem mesmos atributos.



firma, então é mais evidente a definição de oportunismo apresentada nesse

trabalho, que vem a ser a busca personalista do agente econômico por

desempenho financeiro superior, explorando as oportunidades de

apropriação de valores gerados em transações.

A apropriação do valor criado passa a ser uma fonte potencial

de conflito, principalmente pelo exposto anteriormente sobre a sua

importância estratégica, e o conflito é a origem da criação de uma estrutura

de poder (120).

Poder, segundo Stern e Reve(120)é a capacidade que um dos

membros do canal tem de influenciar as variáveis do composto

mercadológico do outro membro. O composto é o conjunto de ferramentas

de marketing que a firma utiliza na busca de seus objetivos mercadológicos

junto a seu público alvo (83, p.92), o que significa que o membro que exerce

poder está interferindo no alcance ou até modificando os objetivos

mercadológicos do outro membro. Se dentre esses objetivos está a geração e

apropriação de valor para o acionista, então o membro que exerce o poder

pode disputar ou apropriar o valor gerado pelo membro dependente.

Para o entendimento da proposta desse trabalho que é o

entendimento do processo de distribuição de valor entre os membros do

canal, poder passa a ser um fator fundamental para a explicação do

fenômeno.

Retoma-se aqui alguns conceitos relacionados a controle,

dependência e poder e que são relevantes para a argumentação da

distribuição de valor entre os membros do arranjo de canal.

Conforme El-Ansary e Robicheaux (40), em seu modelo de
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controle de canal, as variáveis que seguem definem a estrutura de controle

no canal (p.2):

a. Autoridade: direito pré-definido de afetar o comportamento

e que é aceito pelos membros da organização;

b. Poder: habilidade de um membro em influenciar as

variáveis de decisão de estratégias de marketing em

diferentes níveis de distribuição de um dado canal;

c. Controle: previsão de eventos e alcance de resultados

desejados. É alcançado por intermédio do poder e

autoridade;

d. Liderança: é o exercício de autoridade e poder para

alcançar-se controle. Em sistemas interorganizacionais, o

esforço de exercer poder e controle é mútuo (p.2).

De acordo com (40; 42; 43), poder é uma variável resultado,

função da dependência e fontes de poder. Caracterizam (40, p.3)

dependência como:

/I A dependência do ator P sobre o ator O é (1) diretamente

proporcional ao investimento motivacional de P em objetivos

mediados por O (resultado) e (2) inversamente proporcional

à disponibilidade desses objetivos a P, fora da relação O-P

(tolerância) "

Os agentes aceitam um aumento de controle se os ganhos

percebidos crescem com o incremento do controle. A tolerância, por sua vez,

é diretamente associada à lucratividade. Dessa maneira, a função de
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resultados é técnica e a de tolerância é comportamental (40, p.4).

A declaração acima é relevante para a justificação das

estruturas de governança, na medida em que os resultados relacionados à

apropriação e criação de valor (função resultado e função tolerância)

associam-se ao arranjo de controle (a própria estrutura de governança).

Se assim for, os objetivos fora da relação O-P podem

representar opções competitivas, o que reforça a idéia de que o grau de

concorrência afeta a dependência, ou seja, quanto menos dependente mais

oportunista um membro pode ser quando o outro realizou investimentos

específicos no arranjo. Contudo, se existem opções fora do arranjo para

ambos, então não é racional que haja o engajamento em comportamentos

oportunistas dada a independência entre ambos.

Como já visto no capítulo anterior, o poder de um membro

baseia-se nas fontes de poder disponíveis, classificadas em duas categorias,

as econômica e não econômicas (90, p. 319):

a. Fontes de poder econômicas são: recompensa, coerção e

legitimação legal;

b. Fontes de poder não-econômicas são: informação,

legitimação tradicional, conhecimento e referência.

A conseqüência o exercício de fontes de poder sobre o controle

é que um incentivo direto (fontes econômicas) envolve influência,

conduzindo a um controle direto do resultado, enquanto um incentivo

indireto (fontes não-econômicas) representa influência levando a um controle

indireto do resultado.
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o trabalho de Etgar (44) demonstra que os líderes do canal

surgem quando o canal enfrenta ambientes ameaçadores, aqueles onde a

demanda declina, a concorrência aumenta e a incerteza é alta. Em tais

condições, a liderança surge como uma forma de administrar

adequadamente o canal. Cabe lembrar que a incerteza é um dos fatores

apresentados por Williamson (124)para o surgimento de custos de transação;

o outro está relacionado diretamente à demanda declinante, uma vez que a

implicação direta desse fenômeno é o aumento do risco dos investimentos

realizados, o que aumenta também os custos de transação.

Assim pode-se acreditar que a liderança, que é o exercício do

controle (89) do canal, está associada à existência de estruturas de

govemança outras que o mercado, uma vez que tem por objetivo preservar

os investimentos que os membros fizeram para a criação de um determinado

arranjo de canal, principalmente po:r;quena visão de Little (89), a liderança é

exercida pelo membro que cria diferencial, que, por sua vez, dependem de

investimentos. O membro que cria maior diferencial, portanto, realizou o

maior investimento relativo, é aquele que deve criar o maior valor para o

acionista e, por conseguinte, deve transacionar sob uma estrutura de

governança que preserve essa criação de valor (89).

4.5.1 Sumário

A apropriação do valor criado em um arranjo de canal de

distribuição é fonte potencial de conflito, criando condições para o

surgimento de uma estrutura de controle para a preservação dos resultados

esperados.

Por sua vez, o controle é exercido pelo membro que melhor
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utilizar as fontes de poder, tanto econômicas quanto não econômicas, e

impuser maior grau de dependência ao outro membro, que por sua vez,

aceita o controle condicionado às expectativas de recompensa associadas à

sua tolerância à redução de sua independência.

o membro que cria o maior diferencial, ou capacidade superior

de geração de valor, no arranjo deveria ser aquele que lidera o canal, criando

dependência do outro membro do arranjo de sua oferta e conseqüentemente

acaba influenciando a distribuição do valor entre os membros, exercendo

fontes de poder.

4.6 O modelo de apropriação de valor

A figura 4.1 resume o modelo transacional típico, onde duas

firmas entram em contato transacionando e espera-se um certo resultado

desse processo. O resultado mais esperado é que ambas entrem em acordo e

a transação seja concretizada.

Figura 4.1 Modelo típico de uma transação diádica

Firma A FirmaS

Transação

Fonte: desenvolvido pelo autor.

Recapitulando o conhecimento teórico visto nos tópicos

anteriores desse capítulo, uma firma para gerar valor para o consumidor
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precisa ser capaz de promover mecanismos de diferenciação, que por sua vez

dependem da sua estrutura de recursos. Por outro lado, a geração de valor

para o consumidor deve converter-se em valor para o acionista mediante o

resultado do processo transacional. A transação ocorre dentro de uma

estrutura de governança qualquer, que é, também, um sistema social, sujeito

a forças que estabelecem a estrutura desse ambiente, sendo elas as fontes de

poder e o grau de dependência entre os membros.

Assim, a partir desses três construtos, fontes de geração de

valor, fontes de poder e grau de dependência, pretende-se desenvolver o

modelo que revele como essas forças agem sobre a capacidade de

apropriação de valor gerado na transação.

A apropriação de valor diz respeito à capacidade que um

membro desenvolve em preservar o seu preço planejado ao engajar-se em

uma transação. O preço é o indicador mais adequado para a avaliação da

capacidade de apropriação de valor conforme demonstrado na equação 4.4,
I

uma vez que o valor trata-se de UIl"). resíduo entre o preço e os custos totais.

Assim, se o preço realizado for menor do que o planejado, a firma A que

ofereceu o bem perdeu uma fração m do seu valor planejado para aquela

transação, enquanto a firma B,que comprou o bem, apropriou-se da fração m

na forma de desconto, que representa uma redução do custo de aquisição, o

que incrementa a percepção de valor recebido. Dessa maneira, qualquer tipo

de desconto não planejado, seja na forma monetária ou não monetária,

representa uma redução de valor para o acionista para um agente e aumento

do valor recebido para o outro. O resumo essas conclusões relativas à

apropriação de valor para o acionista é discriminado a seguir.

Supondo-se a firma A como a oferente e a B como a
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demandante, então em uma transação:

a. Se Pr < Pr= então B apropriou-se do valor esperado por

A, na proporção da redução de preço em relação ao CVA

(métrica de apuração de valor) planejado;

b. Se p- = ppa então A apropriou-se do valor planejado,

bem como B recebeu o valor desejado;

c. Se Pr > Pr>então A apropriou-se do valor que B esperava

realizar na transação.

Onde Pr= é o preço planejado pela firma A; Ppbé o preço que a

firma B está disposta a pagar e pr é o preço realizado na transação.

Como a geração de valor ao consumidor e ao acionista é uma

função das fontes de vantagens competitivas. (29; 103; 118) representadas

pelos recursos e capacidades que a empresa acessa e que possuam as

qualidades necessárias para serem fontes de valor, então o CVA representa o

valor criado pela utilização desses recursos e capacidades e o indicador de

sua integridade e apropriação é o preço realizado em uma transação.

Sendo assim, um modelo que pretenda descrever o processo de

apropriação de valor deve considerar as fontes de geração de valor como

variáveis relevantes para o estabelecimento do CVA que se materializa no

preço praticado.

Por outro lado, o preço realizado é fruto do engajamento de

duas ou mais partes em uma transação. Essa e qualquer transação, sempre

ocorrem em um ambiente chamado estrutura de govemança, seja ele o

mercado ou uma estrutura corporativa, e que está sujeito às forças
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comportamentais que atuam sobre qualquer sistema social. Como qualquer

sistema social, seus membros possuem objetivos próprios que nem sempre

são convergentes. Essa incongruência clama por um sistema de controle e

coordenação, cujo resultado é o surgimento de uma estrutura de poder e

dependência. O poder surge porque um membro para a obtenção de seus

objetivos necessita influenciar e controlar as variáveis mercadológicas do

outro, o que fica evidente quando se trata da apropriação de valor. Se uma

firma A para transacionar com a firma B criou uma estrutura de governança

que inibe comportamentos oportunistas e cujos recursos interessem a B e

esses não estejam facilmente disponíveis em outras fontes. Ao mesmo tempo,

a firma A possui mais acesso tanto a fontes de poder econômico e quanto

não-econômico devido à sua maior capacidade de diferenciação. Em sendo

assim, então se tem uma estrutura de dependência de B por A, sujeita a

fontes de poder que serão exercidas pelo membro com maior capacidade de

diferenciação, no caso A.

Se o objetivo de A é criação de valor, então é fundamental que

na transação, o valor planejado seja,realizado, exigindo assim que A assuma

a liderança e procure controlar o comportamento de B de sorte a atingir a sua

meta de CVA. Sendo assim, um segundo conjunto de variáveis

determinantes para a apropriação de valor são as fontes de poder e o grau de

dependência que determinarão o grau de controle do agente sobre o

resultado da transação.

Um ponto adicional é que a argumentação desenvolvida até

aqui considera apenas um membro da transação, contudo como toda a

transação é diádica, os elementos que agem sobre A também agem sobre B,

numa estrutura simétrica enquanto processo, mas não necessariamente no
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que se refere à informação e recursos disponíveis.

A figura 4.2 resume as variáveis que influenciam o resultado da

transação que guarda em si a distribuição de valor (CVA) entre os membros

da díade, ou o preço realizado após o processo de negociação.

o preço realizado é fruto da capacidade de geração de valor

pelo oferente contrastado com a expectativa de valor do demandante dentro

da estrutura de govemança criada para abrigar a referida transação. O preço

é uma variável resultado, dependente da convergência entre as expectativas

de geração e obtenção de valor, influenciada pela estrutura de controle e

poder, função da dependência entre os membros e exercício de fontes de

poder pelo membro que lidera o arranjo.

Figura 4.2 Modelo de Análise de Apropriação de Valor pelos Membros do
Arranjo de Canal

Estrulufa do FkmBA Estrutura do Agente B:

Fontes de Geraçao de Vaa-. Fontes de Geraç;ao de Vakr.

a)R~
8) Reca.rsos

b) c.pacidodes b) c.pacidodes

~~ ~~
Atributos das Fontes de ViJkr. RO$...-daTransaçao: Abibut05 das Fmtes de ViJkT.

a) escassez;
a) escassez.;

b) baixa _,..-; Preço "'"""""'"
b)baixa_;

c) especial_; c) especial_;

d) apropriabllldade p, d)~Udade

~~
~~

~~
Geraçao de V--. Geraçao de v--.

Estrutura de Governança a)diI.....-.:iaçAoa)dn.....-.:iaçAo

b) custos b) custos
Fontes de Poder do Agente A: Fontes de Poder do Agente B:

8) eccnOmK:os 8) econOmicos<> b) nl<>eccnl>mIooo b) .-..oononicoo <~
Resultado PIornIjadode R•• uItado PIanojado de
ApfOp!1açAode V_ da

~

/L-
ApfOp!1açAodeV_da

T....,.açao T,.,.-,saçlIo

PreçoPOaoej_
Tranoaçao

~~
Preço Planej_

P", P",

GraJ de Oependêflcia de A Gnoude DepencIência de B

em reta;:ao a B em retaçao a A

Fonte: Elaborado pelo autor.
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CAPÍTULO 5- TESTE DO MODELO

5.1 Introdução

o objetivo deste capítulo é submeter o modelo proposto de

dinâmica de apropriação de valor para os acionistas ao teste da realidade,

buscando-se refutá-lo, na melhor tradição metodológica proposta por Popper

(85; 67), cuja estrutura metodológica em resumo, consistia nos seguintes

passos: (a) problema, frente às expectativas e teoria existentes; (b) solução

proposta, ou nova conjectura e conseqüentes deduções e (c) testes de

falseamento pela observação e experimentação (85, p.67). Esse método é

denominado hipotético dedutivo. É relevante, sob a perspectiva da filosofia

da ciência, entender-se que o que é verdadeiro de fato é difícil de se

determinar, contudo, é possível dizer-se que algo é falso e na medida que

não se pode provar sua falsidade, caminha-se para próximo da verdade. Por

isso todo o trabalho científico deve ser transparente o suficiente para permitir

que outros tentem falseá-los.

Posto isso, os testes de falseamento serão conduzidos

utilizando-se o método estatístico, que estabelece relacionamentos de

natureza quantitativa entre variáveis e fenômenos (85,p.83).
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5.2 Escopo e população

o estudo a ser realizado terá como unidade de análise o sistema

de franchising no Brasil, utilizando-se como fonte, dados secundários sobre a

indústria publicados no Guia de Oportunidades (56), da revista Pequenas

Empresas Grandes Negócios, co-patrocinada pela Associação Brasileira de

Franchising.

5.3 Base conceitual

O modelo desenvolvido no capítulo anterior sugere que a

variável de preço do produto ou serviço é a principal métrica de geração de

valor para o acionista. O preço planejado pelos gestores de marketing para

um produto deve, presumivelmente, conter o montante de CVA desejado,

contudo, na tentativa de realização desse fluxo numa transação no mercado,

as forças dinâmicas da interação entre demanda, oferta e ambiente, não

necessariamente garantirão que o preço realizado seja igual ao planejado. Se

esse resultado for inferior ao previsto, então o CVA apropriado, se é que o

foi, é uma fração do planejado.

Assim, o desafio de marketing é garantir que esse preço

planejado seja preservado ou minimamente adulterado em uma transação.

Várias são as ferramentas disponíveis, mas o foco dos esforços deve estar

centrado no consumidor, que detém a renda e a predisposição de perceber o

valor de um produto ou serviço. A assimetria de percepção de valor entre o

consumidor e oferente acabam sendo observadas pelas diferenças do preço

apurado e o preço inicial de oferta. Quanto maior ela for, maior a diferença.

Se a transação é ambientada em estruturas de governança (124),

então se supõe haver, nesse ambiente, mecanismos de preservação da
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integridade da transação com a conseqüente convergência de valorização do

bem ou serviço pelas partes em negociação. O acesso a esses mecanismos

constitui uma forma que o administrador de marketing encontra para a

apropriação do valor planejado. De outro lado, fora da estrutura de

governança e precedente à transação está a capacidade do próprio oferente

em criar produtos e serviços que entreguem valores únicos e distintos ao

consumidor.

Por essa argumentação subjacente ao modelo proposto, sugere-

se que esses mecanismos de controle são três, a saber, as fontes de poder,

dependência entre os membros de uma transação e as fontes de geração de

valor de cada parte. Segue-se uma breve discussão sobre esses tópicos,

contextualizando-se a indústria de franchising, objeto desse estudo.

5.3.1 Dependência e fontes de poder

O franchising é um arranjo de canal do tipo contratual que (a)

difere do licenciamento tecnológico por causa da marca; (b) distingui-se de

uma relação de agenciamento visto que o franqueado disfarça-se na

identidade de uma marca franqueável e (c) difere de uma empresa multi

unidade, uma vez que os franqueados operam como empresas

independentes (19). Portanto, dois fatores são relevantes para a

caracterização do franchising, a marca, que é um ativo baseado em mercado

(118)e a rede de empresas independentes associadas ao sistema de franquias

(66). Apesar de serem independentes enquanto forma jurídica existe uma

forte dependência do franqueado em relação ao franqueador, na medida em

que o recurso do franqueador que o franqueado valoriza é a marca, que não

se encontra disponível em outra fonte (77;40).
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Existe um outro tipo de dependência, de ordem econômica,

onde o franqueado realiza investimento com baixo valor residual, uma vez

que apenas possui valor para outro potencial interessado na franquia, e com

fluxos de geração de renda altamente dependentes do outro membro

(franqueador), permitindo ao franqueador a realização do potencial de

apropriação desses fluxos de quase-renda, dada as características da

estrutura de governança (82, p. 357), onde as fontes de poder econômico e

não econômico são exercidas pelo proprietário da marca, que, por

conseguinte é o detentor do poder no canal (88). Em relações assimétricas,

como o sistema de franchising, o parceiro menos dependente domina a

transação (16,p. 65).

Existem fortes indicações (82, 68; 78) que a apropriação de

quase-renda pelo franqueador constitui-se numa fonte de poder econômico

(110)controlando a tendência ao comportamento oportunista do franqueado.

As fontes disponíveis ao franqueador para a apropriação dos fluxos de renda

podem ser exercidas das seguintes formas (19, p. 578): (a) demandar que o

franqueado compre insumos que ele possa apreçar distintamente em relação

ao excedente de cada franqueado; (b) impor taxas variáveis sobre insumos ou

produtos, em montante que possa medir o excedente capitalizado em cada

franquia; (c) subdividir as transações mantidas com o franqueado entre

capital e corrente e oferecê-las em pacotes independentes de forma que o

franqueado cederá algum excedente ao escolher entre as alternativas. A taxa

de franquia pode ser classificada dentro dessa última categoria, uma vez que

é um investimento antecipado para entrada na rede.

5.3.2Fontes de geração de valor e franchising

De acordo com a teoria da vantagem competitiva (103;29; 118)
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uma empresa é um conjunto de recursos e capacidades, que de acordo com

as fontes de geração de valor disponíveis, irão optar estrategicamente pela

diferenciação ou vantagem de custos. Os recursos referem-se aos ativos

disponíveis e as capacidades correspondem ao conhecimento de mercado e

relacionamentos construídos com a base de consumidores.

Os tipos de ativos baseados em mercado (118) pertencem à

categoria de fontes de geração de valor definida como capacidades, na

medida em que são frutos de relacionamentos (relacionais) entre a firma e os

agentes-chaves interessados no negócio bem como do desenvolvimento e

apropriação de conhecimentos (intelectuais) que a empresa obtém a partir da

interação com o ambiente.

Toda a geração de valor ocorre por meio de transações que

acontecem aninhadas em estruturas de governança. Existe um contínuo de

estruturas de governança (124) que vão do mercado àquelas reguladas por

contratos relacionais, passando por arranjos intermediários híbridos. Esse

contínuo encontra reflexo nas estruturas de canais de distribuição, que vão

do canal convencional ao corporativo.

Dentre as possíveis estruturas de governança, a que cria uma

sensível relação de dependência do agente O em relação ao P é o arranjo

contratual, que por meio de normas explícitas limita fortemente o livre

acesso do agente O a objetivos fora da relação. Enquanto Stern e El-Ansary

(39) definem que a dependência é inversamente proporcional à

disponibilidade de objetivos fora da relação, o sistema contratual, cria

barreiras ao acesso a tais objetivos. Ou seja, é uma relação de dependência

não pela disponibilidade de objetivps fora da relação, mas sim pela limitação

de acesso a tais objetivos.
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Dessa maneira, o franqueador, que é quem concede o direito de

franquia a um agente por meio de um contrato detém a liderança do arranjo

por força do desenvolvimento de ativos baseados em mercado que

permitem-no criar diferenciais.

o arranjo de canal contratual chamado franchising constitui-se

numa estrutura de governança bastante peculiar para o estudo da

distribuição de valor no canal, uma vez que o franqueador é quem cria o

diferencial, representado principalmente pela marca e conhecimento de

mercado, e é quem detém o controle formal do canal, pelo exercício tanto de

fontes de poder econômico, quanto não econômico. Por ser o membro que

exerce o controle e sendo o resultado financeiro superior o objetivo a ser

alcançado (68;69; 70), o franqueador deve ser aquele que tenta apropriar-se

da maior parte do valor gerado no arranjo. É esse o objeto do estudo

empírico, verificar se a apropriação de valor representada pela taxa de

franquia é dependente das fontes de geração de valor.

5.3.3 Definição operacional dos conceitos

5.3.3.1 Especificação

Retoma-se o modelo gráfico de apropriação de valor,

reproduzido a seguir e recorda-se que são três os construtos teóricos

invocados: fontes de geração de valor, fontes de poder e grau de

dependência.
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Figura 5.1. Modelo de apropriação de valor
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Colocando-se o modelb sob a forma matemática tem-se:

Onde:

1- Variável dependente

Ym que representa o valor apropriado na transação pelo agente

M, que é a diferença entre o preço realizado e a estrutura global de custos da

firma.
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2 - Variáveis independentes

Xlm estrutura de ativos do agente M;

X2m fontes de poder disponíveis ao agente M;

X3mn grau de dependência do agente M em relação a N.

Como o modelo é uma díade, então o modelo para o agente M é

simétrico para o N, com possíveis diferenças nos graus de cada uma das

forças envolvidas.

A variável Ym representa o valor apropriado pelo agente M

quando o mesmo engaja numa transação com o agente N. Segundo Klein (81,

p. 358) que em um cenário de investimentos idiossincráticos, um mecanismo

de controle do oportunismo é o pagamento de um prêmio de preço, sendo

que a magnitude de preço está associada à imperfeição do contrato e do grau

de especificidade do ativo. Rubin (110) e Mathewson & Winter (94) sugerem

que o resíduo [lucro] é um instrumento de controle do comportamento do

franqueado. Por fim, Caves e Murphy (19, p. 578) sugerem que um método

disponível para a extração de quase renda [valor] de um franqueado é a

cobrança de taxas em um montante que possa medir o excedente

capitalizado em cada franquia. A taxa de franquia se mostrou um mecanismo

eficiente de apropriação de excedentes, conforme demonstrado por

Kaufmann e Lafontaine(78).

De acordo com a bibliografia apresentada (103; 29; 118) a

estrutura de ativos que permitirá a geração de valor por parte da firma é

formada pelos seus recursos e capacidades. Os recursos são de um lado os

ativos, quer sejam reais ou intangíveis e de outro as capacidades, que dizem

respeito ao conhecimento do mercado e aos relacionamentos estabelecidos
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com a base de consumidores. Essas capacidades e relacionamentos definem

os ativos baseados em mercado (118).

5.3.3.2 Indicadores

o valor apropriado Ym é o preço resultante da transação. A taxa

de franquia é um valor nominal pago antecipadamente pelo franqueado ao

franqueador (75)para ingressar no sistema. A capacidade de apropriação de

valor da taxa é o quanto a mesma representa dos fluxos de caixa livre que a

operação franqueada gera ao longo de sua existência, trazidos a valor

presente. O indicador Ym, por conseguinte, deve ser a relação entre o valor

nominal da taxa e os fluxos de caixa descontados.

As fontes de geração de valor (Xlm) são os ativos e as

capacidades. O primeiro grupo tem seus indicadores definidos pelo perfil de

ativos fixos, estoques, caixa do franqueador e marca. Já os indicadores das

fontes de conhecimento são o conhecimento de mercado; o relacionamento

com o consumidor; a composição da estrutura do canal, uma vez que o seu

sucesso e estabilidade dependem do adequado conhecimento da dinâmica

comercial interna e dos mercados atendidos; o poder de geração de valor

para o franqueado na medida em que os mesmos procuram a segurança e

expansão econômica (118); estrutura de investimentos específicos do

franqueado para a geração de valor e capacidade de atração de

consumidores.

As fontes de poder (X2m) são definidas pelas características

econômicas de cada operação, por exemplo, o acesso a fontes de

suprimentos. Já o grau de dependência (X3mn) é função da própria natureza

do negócio visto que a propriedade da marca é do franqueador. De qualquer
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forma, as fontes de poder e o grau de dependência são definidos e declarados

no contrato de franquia, que minimamente segue o disposto na lei. Como

essas características são intrínsecas à natureza do franchising e em grande

parte definidas por lei, esses dois construtos teóricos, fontes de poder e grau

de dependência serão considerados constantes para os fins desse estudo,

gerando simplificação e facilitação da investigação.

5.3.3.3 Formação dos índices

Apresentados os construtos e os indicadores, a formação dos

índices é apresentada a seguir. Cabe lembrar que o modelo estatístico a ser

testado é definido da seguinte forma:

Y = Xlm+E;

Onde Y é a estimativa de apropriação de valor; Xlm são as

fontes de geração de valor, compostas por dois vetores, os recursos e as

capacidades, e E é o erro do modelo, que engloba X2m, X3mn mais o erro

estocástico.

O fato de a maior parte das empresas franqueadoras serem

sociedades de responsabilidade por cotas limitadas dificulta o acesso à

dinâmica de lucro e ao fluxo de caixa das mesmas, tanto dos titulares da

marca quanto dos franqueados. Para contornar essa limitação, assumiu-se

que todo o investimento deve ser alavancado e que as diferentes formas de

alavanca-lo condicionam a capacidade de geração de valor. A relação taxa de

franquia-fluxos de caixa deve guardar uma: relação, moderada por um fator

k, entre a razão da taxa de franquia e o investimento para a abertura de uma

nova unidade franqueada. Por conseguinte, a variável dependente (Ym),

nesse estudo, será medida por um índice representando a relação entre o
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valor nominal da taxa de franquia e o investimento para a abertura de uma

nova franquia.

A variável independente Xlm, fontes de geração de valor, será

representada pelo conjunto de métricas dispostas na tabela 5.1.

Tabela 5.1 índices operacionais da \l'ariável independente fontes de geração

de valor.

Variável Fonte de Geração Representada Métrica

Xl
Ativo fixo (recurso)- número de lojas
próprias

Total de lojas declaradas
no guia de franchising em
2000.

Conhecimento de mercados - Distribuição
I

de ativos fixos próprios e de terceiros

Relação entre lojas
próprias e lojas
franqueadas para o
mesmo ano de 2000.

Relacionamento com os consumidores
(conhecimento )

Tempo, em anos, desde a
fundação do franqueador.

Ativo baseado em mercado - Patrimônio de
canal (recurso)

Lojas franqueadas

Ativo baseado em mercado - alavancagem
da capacidade de geração de valor
(conhecimento )

Razão entre faturamento
e investimento em 2000

Ativos - Marca (recurso)
Investimento em
propaganda

X7
Investimentos específicos para a geração de
valor (recurso)

Razão entre o
investimento na unidade
e a área da mesma em m2

Xs
Ativo baseado em mercado - Poder de
atração de consumidores (conhecimento)

Razão entre faturamento
e área da unidade em m2.

A variável xi mede o número de lojas próprias do franqueador,

avaliando o interesse de investimento do mesmo no negócio franqueado.

Constitui-se em uma métrica de fluxo de estoques de ativos, significando um

impacto positivo ou negativo sobre os ativos baseados em mercado (118).

Espera-se um impacto positivo sobre a variável independente, ou seja,

quanto maior for a estrutura de ativos do franqueador, maior será a
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apropriação de valor.

A variável X2 representa a distribuição dos ativos entre o

franqueador e o franqueado. Sendo os recursos disponíveis fatores para a

geração de valor, quanto maior for a proporção de lojas franqueadas em

relação às próprias, ou um X2 muito pequeno, abaixo de uma certa proporção,

menos o franqueado valorizará a capacidade tecnológica do franqueador, na

medida em que esse conhecimento passa a ser mais gerado e controlado

relativamente pelo lado do franqueado (86; 118). Espera-se que haja um

impacto positivo sobre a apropriação de valor.

A variável X3 avalia o <conhecimentode mercado assumindo-se

que o tempo é uma medida da criação de relacionamentos com a base de

consumidores e registro de seus hábitos (118). Acredita-se que o tempo de

atuação no mercado influencie positivamente a variação da taxa de franquia.

A variável X4 mede o patrimônio do canal, significando a

alavancagem que o franqueador consegue imprimir aos ativos intangíveis

(118;66). O impacto sobre a variaç~o da taxa de franquia deve ser positivo,

ou seja, a mesma será tanto maior quanto for o crescimento de lojas

franqueadas.

A capacidade de geração de valor para o franqueado deve ser

uma determinante da apropriação de valor por parte do franqueador, na

medida em que quanto maior forem os fluxos de caixa livre, tanto maior

deverá ser o interesse do franqueador em apropriá-los. A variável xs é uma

aproximação dessa capacidade e será representada pela razão entre

faturamento e investimento necessário para a operação de uma unidade

franqueada. Sabe-se que no Brasil há a prática de cobrança de luvas

COmerCIaIS,cujos valores mudam de região para região e não são
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oficialmente declarados, por conseguinte, dada essa variabilidade e

impossibilidade de auditagem, esse montante não foi considerado. Utilizou-

se apenas o valor relativo à obra civil e decoração da unidade franqueada.

A variável X6 avalia os investimentos em construção e

manutenção da marca pela rede, uma vez que a marca é uma medida dos

estoques de ativos baseados em mercado (118).A relação deve ser positiva,

ou seja, quanto mais se investe em propaganda, tanto maior será a variação

da taxa de franquia.

A variável X7 mede a estrutura de ativos específicos para a

geração de valor que o franqueado é obrigado a realizar. Williamson (124)

propõe que quanto maior é esse investimento por parte de um membro

transacional em relação ao outro, tanto maior é a chance de comportamentos

oportunistas. Ou seja, quanto maior o investimento do franqueado, tanto

maior deverá ser a propensão do franqueador em apropriar valor. Se assim

for, espera-se um impacto negativo sobre a variável dependente Y.

A variável "S, por sua vez, avalia indiretamente a capacidade do

negócio em atrair consumidores pela razão entre faturamento e área. É um

índice de produtividade do esforço mercadológico, por isso, deve representar

a capacidade de atração de consumidores. Como os fluxos de caixa

dependem do faturamento, espera-se um efeito positivo sobre o indicador de

apropriação de valor (Y).

Devido à natureza do contrato de franquia em relação ao

exercício de fontes de poder (66), dependência (16) e natureza legal, que

favorecem sobremaneira o franqueador, decidiu-se que as variáveis X2m e

Xsmn serão constantes, fazendo parte do erro (e) no modelo estatístico

adotado.

!87r/



o modelo estatístico a ser desenvolvido e testado é da seguinte

forma:

5.4 O estudo

5.4.1 Objetivo

o objetivo desse trabalho é estudar a apropriação de valor

gerado em uma transação entre os agentes econômicos envolvidos.

Especificamente selecionou-se o mercado de franquias como escopo e a

transação de ingresso no sistema de franquia como unidade de análise

transacional. A transação de ingresso de um interessado no sistema de

franquia é mediada por um preço designado por taxa de franquia, que

segundo alguns autores (78;81;66) é uma forma de apropriação de fluxos de

quase-renda, que se definiu como um equivalente de valor para o acionista.

Assim, o problema a ser estudado é a determinação de quais

variáveis contribuem para a formação da proporção entre taxa de franquia e

investimentos. Em última instância, a partir dos resultados é possível

determinar-se o preço resultado, a taxa de franquia, já que a taxa de franquia

no modelo é igual ao valor Ym multiplicado por I (investimento na

unidadejl", Dada a natureza desse problema ser multidimensional e ao

método proposto, a técnica estatística multivariada mais adequada é a

regressão múltipla, uma vez que ela estuda a relação de dependência entre

uma variável resultado e diversas u{dependentes (59)

16 Y m = Taxa de Franquia+Investimento, logo, Taxa de Franquia = Y m . l.



5.4.2 A população e o tamanho da amostra

A população a ser estudada é o conjunto de empresas

franqueadoras que divulgaram suas operações no Guia de Oportunidades

(56)em setembro de 2000.O total da população existente à época era de 381

empresas franqueadoras.

O tamanho da amostra inicialmente planejado foi de 70

empresas, a serem selecionadas aleatoriamente.

Gerou-se uma lista exaustiva dos 381 elementos da população

que foram numerados seqüencialmente, segundo a ordem de apresentação

no guia, de 1 a 381. A partir do Excel obteve-se uma tabela de números

aleatórios para 70 elementos amostrais, que contrastados à lista, geraram a

amostra inicial.

5.4.3 A seleção dos dados

Dado o levantamento bibliográfico apresentado até agora e à

natureza dos índices independentes, que exigem a transformação dos dados

brutos, foram as seguintes as categorias de dados selecionadas:

Ci: Taxa de franquia

C2: Ano de fundação do empreendimento;

C3: Quantidade de lojas próprias;

Ca.Quantidade de lojas franqueadas;

Cs: Área da unidade franqueada-":

C6: Investimento para a instalação da unidade franqueada;

17 No Brasil existe a prática, em alguns casos, de cobrança de luvas comerciais, que vem a ser um expediente onde o locatário
do ponto avança um montante ao locador. Por não se tratar de aluguel, logo não caracterizando-se como despesa, é considerado
ma forma de investimento. Por desconhecer-se em quais casos se aplica, considerou-se pertinente a todos os casos.
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C7: Faturamento;

Cs:Percentual investido em propaganda.

5.4.4 Análise e tratamento de dados perdidos

Dos 70 casos coletados em 10 dimensões, para 5 delas não

houve um evento de dados perdidos, contudo o mesmo não se deu para as

dimensões Cs, C6, C7, Cs, onde se constatou a ocorrência desse fenômeno. A

tabela 5.2 apresenta o sumário dos casos para cada uma dessas variáveis.

Tabela 5.2Sumário dos casos para pré-teste de dados perdidos.

Número
de Casos Desvio Coeficiente de Menor Maior

Percentual de
Variável com Média Padrão Variação Valor Valor Dados

Dados Perdidos (%)
Válidos

Cs Área 59 106,41 127,91 1,20 2,00 700,00 5

C6 Investimento 59 68,57 104,68 1,53 2,60 720,00 5

C7 Faturamento 48 49,19 50,87 1,03 1,80 270,00 24

C9 Propaganda 53 1,76 1,33 0,80 0,00 6,00 15

Nota: Oito casos dos 70 originais foram eliminados por mais de 50%de dados perdidos em mais de uma variável.

Todas as análises foram realizadas baseadas em 62 casos restantes.

Apesar de o percentual de dados perdidos para a variável C9

ser relativamente alto, não constitui argumento o suficiente para a eliminação

de todos os casos relacionados.

Uma inspeção visual dos dados perdidos buscando-se

determinar se a sua distribuição era aleatória, revelou uma concentração

excessiva no grupo de franqueado~es do setor de vestuário na categoria de

dados faturamento, sendo responsável por 43% dos valores perdidos por

omissão.

Inicialmente conduziu-se um teste de correlação entre as
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categorias com dados perdidos para a verificação da aleatoriedade dos

eventos. Atribuíram-se numerais 1 para os dados válidos e zeros para os

perdidos. A tabela 5.3 reproduz os resultados.

Tabela 5.3 Análise de correlação entre dados perdidos.

C6 1
C7 0,299435 1
Cs 0,057991 0,057991 1
C9 -0,09292 -0,09292 -0,00353 1

Pela inspeção da tabela percebe-se que não há nenhuma alta

correlação entre os dados perdidos indicando que haja um processo não

aleatório imperando, apesar de, se comparadas às demais, a correlação entre

C7 e Cs (0,299) destaca-se. Alguma correlação entre C7(área) e

Cs(investimento) pode ser esperada na medida em que o investimento para a

abertura de uma unidade é parcialmente condicionado pela sua área, ou seja,

a eventual omissão de uma pode implicar na inexistência da outra.

Esse fato estimulou a que fosse feita uma análise comparativa

entre as médias dos grupos com dados completos e os que apresentam

alguma perda, para a hipótese nula de que não há diferença entre as médias.

Os resultados estão na tabela 5.4.
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Tabela 5.4 Análise entre médias dos g!uQoscom e sem informação Qerdida.

Casos com Informação Casos sem Informação
Comr1eta Comr1eta

Categoria Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão g.l. t calculado

Cl 23,97 418,7 14,9 91,03 51 2,284a

C2 82,8 215 83,8 83,0567 57 -O,338b

C3 92,8 10,05 91,7 14,2267 46 l,210b

C4 56,14 6123 63,7 16613,9 37 -O,262b

Cs 119,4 13507 92,8 22253 37 O,713b

C6 86,73 15479 45,1 3739,79 53 l,682b

C7 56,36 3186 29,7 568,795 40 2,227c

Cs 1,603 1,725 2,06 1,78623 34 -l,176b

a aceito para a=O,Ol
b aceito para a=O,05
c rejeitado para a=O,05

Analisando-se a tabela 5.4 chega-se à conclusão que apenas

para a categoria de dados C9 (faturamento) existe diferença entre o grupo

com informação e o grupo sem, revelando que a omissão de dados parece

não ser aleatória.

Conduziu-se um último teste para verificar se a distribuição

desses dados perdidos era totalmente ao acaso ou dependente de

características intrínsecas às variáveis a que estavam associados, apesar dos

fortes indícios revelados até agora de que os dados perdidos não são

totalmente ao acaso. Atribuiu-se 1 para os dados válidos e O para os

perdidos; criou-se uma matriz de contingência com linhas e colunas

representando as variáveis para as quais haviam dados perdidos e aplicou-se

um teste X2para independência. A hipótese de independência foi rejeitada,

com um X?calculado de 2,6521, com 9 g.l. e um valor p de 0,9765. A tabela 5.5

apresenta a matriz de dados perdidos comuns a cada categoria, a partir da

qual aplicou-se o teste de independência.
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Tabela 5.5 Matriz para teste de distribuição totalmente aleatória dos dados perdidos.

59
57
46
51

59
46
51

48
42 53

Cada célula representa o número de dados úteis que as categoria apresentam quando
cruzadas entre si.

o teste revela que há indícios que os dados perdidos não

ocorreram ao acaso, mas sim que há um fenômeno subjacente determinando

essa omissão, principalmente no que se refere aos dados de faturamento.

Sendo assim, preferiu-se abandonar os casos com dados perdidos de

faturamento. Para os demais casos, as informações perdidas serão repostas

com a média de cada categoria, sabendo-se do risco de influência do ajuste

por serem dados médios. Ao adotar-se essa estratégia, permanecem com

dados perdidos as categorias de área, investimento e propaganda, com 2

casos para área e investimento e 8 casos para propaganda. O total de

observações restantes é 48. Caso se decidisse suprimir todos os casos com

dados perdidos a amostra seria reduzida para 37 elementos, comprometendo

o tamanho da amostra e a generalização do modelo. Além disso, o teste de

comparação das médias não revelou diferenças significativas para essas

categorias, oferecendo uma certa dose de conforto para adoção dessa

estratégia de reposição de dados.

5.4.5 Análise e tratamento de outliers

o próximo passo é a análise dos autliers, necessária para

garantir-se que, caso haja a ocorrência, a mesma seja tratada adequadamente.

Os autliers podem representar casos de erro de codificação ou digitação de



dados, sendo que nesse caso os mesmos devem sofrer tratamento similar ao

dos dados perdidos. O segundo tipo de outliers pode diz respeito a eventos

extraordinários, sendo que é responsabilidade do analista determinar a
I

validade ou não desse caso. O terceiro caso constitui-se das observações

excepcionais para as quais o analista não possui explicação. Apesar desses

casos serem candidatos à eliminação, o analista deve retê-los caso perceba

que podem representar um segment9 da população. (59, p. 58).

Conduziu-se uma detecção bivariada, cruzando-se todas as

variáveis entre si, numa matriz de dispersão, com o propósito de se

identificar eventuais ouiliers, principalmente no relacionamento de Y com as

demais variáveis. Traçou-se a média e os limites superior e inferior para a

identificação de exceções.De acordo com a figura 5.2 não existe indicação da

existência de outliers que não possuam explicação ou que tenham sido

originados por erro de digitação ou codificação.

Figura 5.2Detecção de outliers
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Analisando-se os ouiliers 2 (Albanos Chopp), 12 (Habibs), 27

(Jacques e Janine) e 36 (Localiza)percebe-se que os mesmos não caracterizam

exceção, outrossim representam operações influentes de segmentos

específicos. Se não são líderes de mercado, estão entre o grupo mais

tradicional e referencial da categoria.

5.4.6 Transformação de variáveis

De acordo com o modelo proposto, os dados brutos têm que ser

transformados de sorte a que se possa prosseguir na análise de regressão. O

apêndice A contém a tabela dos dados transformados.

A partir dos dados transformados, realizou-se uma análise de

resíduos para averiguação de quebra do princípio de linearidade. Conduziu-

se uma análise de regressão simples de cada variável independente com a

variável dependente Y. Os resultados encontram-se no Apêndice A, sendo

conclusivo, pela análise dos resíduos, que a relação entre as variáveis

preditoras e a resultante é linear, permitindo que se prossiga na elaboração

do modelo linear múltiplo.

5.4.7 Estimando o modelo de regressão

A estratégia a ser adotada foi aplicar cada um dos modelos de

regressão disponíveis no SPSS,a saber, integral, stepwise, forward e backward.

Em nome da parcimônia, o melhor modelo será selecionado e a partir dele as

análises de adequação serão realizadas (59,p.116).

o Apêndice A contém a memória de cálculo para cada um dos

métodos. A tabela 5.6 apresenta os resultados das aplicações mais

significativas.
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Tabela 5.6 Sumário dos modelos de regressão

Sumário dos Modelosd

Modelo R R2 ajustado
Stepunse- 0,534 0,286 0,254
Integral> 0,651 0,424 0,306
Backioards 0,620 0,385 0,343
a Variáveis preditoras: X4, Xs
b Variáveis preditoras: X8,X2,X3,Xl,~,Xs,X4,X7
c Variáveis preditoras: Xa,X.,X7
d Variável dependente: Y

o método stepwise parte vai agregando sucessivamente

variáveis independentes que melhor contribuam para a predição da variável

dependente, sendo o critério de seleção o coeficiente de correlação parcíal'é: a

variável cujo coeficiente seja mais satisfatório é a candidata a entrar no

modelo e vice-versa (59, p. 84). O método integral consiste na entrada de

todas as variáveis planejadas segundo a contribuição de cada uma à predição

de Y. Por fim, o método backward elimination começa com todas as variáveis e

vai eliminando sucessivamente aquelas que tem pouco poder de explicação

relativamente aos demais (59,p.80).

O conceito dos indicadores é como segue (59,p. 80-81):

a. Coeficiente de correlação (R): indica a força da associação

entre as variáveis independentes e dependente. Varia de -1 a

+1;

b. Coeficiente de determinação (R2): mede a proporção da

variância da variável dependente em relação à sua média

que é explicada pelas variáveis preditoras;

18 o coeficiente de correlação parcial mede a força de relacionamento entre a variável dependente e uma única
variável quando os efeitos das outras variáveis preditoras são mantidos constantes (Hair et alo ,p83).
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c. Coeficiente de determinação ajustado (R2 ajustado): é uma

medida modificada do coeficiente de determinação que leva

em conta o número de variáveis preditoras incluídas na

equação da regressão. O R2 é sensível à adição de mais

variáveis, que melhoram seu valor, mas que não

necessariamente tem grande poder de previsão, sendo que o

R2 ajustado responde a essas variações. É indicado para

comparação do poder de explicação entre diferentes

modelos.

Posta essa breve explicação, a análise da tabela 5.5 indica que o

melhor R2 ajustado é o do modelo backward com 3 variáveis preditoras, o que

reduz em 62% o número de variávets independentes, revelando a qualidade

da parcimônia. O R2 ajustado do método backward para 4 variáveis é máximo,

ou 0,353 (Apêndice A), contudo a variável adicional X6 é rejeitada a 5% de

confiabilidade para o teste t de significância para Ho: a taxa de propaganda

(X6) influencia o montante de apropriação de renda. Sendo assim, a partir

desse método, com três variáveis, é que será desenvolvida a análise da

qualidade do modelo.

De acordo com Hair (59, p.l04) o poder de explicação de 80%,

que é a probabilidade de o modelo ser significativo, para 3 variáveis

independentes e 48 casos requer um valor de R2 de aproximadamente 0,2,

índice que esse modelo supera.

5.4.8 Estudo de Resíduos

Antes de se prosseguir com o acesso à significância do modelo,

será analisada a distribuição dos resíduos, para avaliação de violação do
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inicialmente será visual.

princípio de normalidade, homocedasticidade e linearidade. A inspeção
I

5.4.8.1 Linearidade

Para confirmar-se o pressuposto de linearidade, utiliza-se a

inspeção visual dos gráficos de dispersão dos resíduos entre a variável

dependente e cada variável dependente do modelo. A figura 5.3 resume

esses gráficos.

Figura 5.3 Gráficosde resíduos para teste de linearidade

Regressão Parcial

Variável Dependente: Y

X4

Regressão Parcial

Variável Dependente: Y

47
c

X7

Regre\Ssão Parcial

Variável Dependente: Y

X8

A inspeção visual mostra que o princípio de linearidade não foi

contrariado. Os casos 36 e 47 são um outliers, contudo não se pode afirmar
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nada sobre o efeito que causam no ajuste nessa etapa. Esse possível efeito

será avaliado mais adiante quando do estudo de influenciadores.

5.4.8.2 Homocedasticidade

Homocedasticidade (59, p. 81) é o fenômeno que corresponde a

variâncias iguais do termo dependente ao longo de um intervalo de variáveis

independentes. Por se tratar de um modelo multidimensional, a análise das

variãncias dos resíduos mais indicada é entre os resultantes da padronização

dos observados versus os estimados. O gráfico 5.1 apresenta os resíduos t-

padronizados para a variável dependente.

Gráfico 5.1 Análise de homocedasticidade dos resíduos do modelo
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A inspeção desse gráfico demonstra não haver violação do

princípio de homocedasticidade dos resíduos (59, p. 67).
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5.4.8.3 Princípio da Normalidade

A última verificação para se garantir a integridade do método é

o teste de normalidade. Existem duas maneiras de testar a normalidade: a

primeira é a inspeção visual da distribuição dos resíduos e a segunda é a

aplicação de um teste estatístico, sendo os mais recomendados o teste

Shapiro-Wilkis e o teste Kolmogorov-Smirnov (59, p.66). A figura 5.4

apresenta o gráfico da distribuição dos resíduos.

Figura 5.4Teste de Normalidade - inspeção visual
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A inspeção visual do gráfico de probabilidade normal (figura

5.9 a), que associa as probabilidades padronizadas dos resíduos à

probabilidade normal acumulada revela que existe uma tendência à

normalidade. O histograma (figura 5.4 b) também revela uma tendência à

normalidade e pode ser aceito como significativo visto que a amostra excede

30 elementos (59,p.66).

Por fim, os testes estatísticos de normalidade confirmam essa

tendência, permitindo que se prossiga na análise do modelo sem a

necessidade de aplicação de transformações nas variáveis. A tabela 5.7

reproduz o resultados das estatísticas.

Tabela 5.7Testes estatísticos de normalidade dos resíduos.

Testes de Normalidade

Kolmogorov-Smirnov" Shapiro-Wilk

Estatísti ca g.1. Sigo Estatística g.1. Sigo

Resíduos
Padronizados

,238 48 ,000 ,703 48 ,010**

••. Corresponde ao limite superior da significância

a. Teste modificado para a correção do índice

5.5 Acessando a significância do modelo

A significância geral do modelo é dada pela razão entre a

variância explicada pelo modelo e a explicada pela média, traduzida pela

estatística F. Para o modelo seledionado, quatro variáveis (Xs, X4 e X7)

produzem uma um índice F= 9,164, que é estatisticamente significante para

um a de 1%, ou seja, o modelo é capaz de explicar a variância observada

melhor do que a média.



o teste Durbin-Watson (d) mede a existência de

autocolinearidade dos resíduos (65,p. 252),ou sua independência. Para auto-

correlação positiva, deve-se testar Hop: P = O contra H1p: P >0. Para auto-

correlação negativa, HOn; P = Ocontra H1n: P <O.Para a = 1%,48 observações e

3 variáveis independentes geram valores tabulados como seguem: di = 1,224

e du = 1,486. Como d = 1,818 > 1,486, então não se rejeita Hop e HOn ou seja,

não há auto-correlação entre os resíduos. A tabela 5.8 apresenta os resultados

para o modelo estimado.

Tabela 5.8 Significância dos coeficientes

Sumário do Moddo

Erro
R Quadrado Padrão da

Modelo R R Quadrado Ajustado Estimativa

Backward ,620· ,385 ,343 1,2588
Elimination

Estatísticas de Mudança

Mudança de
R Quadrado F g.l.1

Mudança de
g.I.2 F Sigo Durbin-Watson

,385 9,164 3 44 ,000 1,929

a. Preditores: (Constante), X7, X4, X8

b. Variável Dependente: Y

ANOVAb

Soma dos Quadrado

Model Quadrados g.1. da Média F Sigo

Regressão 43,562 3 14,521 9,164 ,000'

Resíduo 69,717 44 1,584

Total 113,279 47

a. Preditores: (Constante), X7, X4, X8

b. Variável Dependente: Y

5.5.1 Teste de significância dos coeficientes

Não basta o modelo como um todo se ajustar adequadamente,
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é precIso conhecer-se a significância dos coeficientes, tanto da constante,

quanto das variáveis independentes. Como a idéia da técnica de regressão é

verificar se existem fatores que expliquem a variância dos resíduos melhor

do que a média, e o que determina a existência dessa capacidade são os

regressores, então as hipóteses a serem testadas para esse modelo são quatro,

a saber:

Hl: Ho: ~o= Ocontra Hl: ~o* O;

Todas as hipóteses tentam rejeitar a existência do impacto de

outras variáveis que não a prófria média para explicar a variância

observada, sendo que esses testes estão sendo realizados para um nível de

significância a = 5% .

Conforme apresentado na tabela 5.9 (estatística t) a seguir,

apenas o coeficiente linear é rejeitado, com todas as demais hipóteses Ho

rejeitadas a um nível de significância de 5%, indicando que os coeficientes

são diferentes de zero e portanto sugerem que a média não é o melhor

estimador para os resíduos.

o fato de o coeficiente linear ter sido rejeitado não é de grande

relevância na medida que apenas é resultado do ajuste do modelo. Seria

significativo caso houvesse um caso com todas os valores das variáveis

independentes iguais a zero, o que não procede para esse estudo.
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Os pequenos valores de VIF19sugerem baixa colinearidade dos

coeficientes, o que explica em parte as boas contribuições individuais à

capacidade de explicação do modelo. Uma regra operacional é considerar

VIFls acima de 10 como indicadores de alta colinearidade (59, p. 127) ou

tolerâncias iguais a 0,10, sendo que os resultados distanciam-se desses

parâmetros.

Tabela 5.9 Análise de Coeficientes e Multicolinearidade

Coeficientes Não Coeficiente!
Padronizados >adronizado

Erro

Modelo B Padrão Beta

(Constante ,512 ,338 1,514

X4 ,009 ,003 ,413 3,484

X8 ,732 ,184 ,534 3,987

X7 -,835 ,314 -,356 -2,659

a Variável Dependente: Y

Ceeficientês

ntervalo de confiança d, Estatística de
95% para B Correlações Colinearidade

Limite Limite
Sigo Inferior Superior Zero-Orderr. Parcial Parte Tolerância VIF

,137 -,169 1,193

,001 ,004 ,014 ,389 ,465 ,412 ,998 1,00

,000 ,362 1,102 ,351 ,515 ,472 ,778 1,28

,011 -1,469 -,202 -,103 -,372 -,315 ,780 1,28

5.5.2 Identificação de observações influentes.

Apesar da análise realizada para a identificação de outliers

bivariadamente, quando as variáveis combinam-se num espaço

multidimensional, algumas delas podem exercer forte impacto sobre as

demais, modificando o padrão de ajuste. Essa modificação pode ser devida a

um caso excepcional, mas representifitivo,ou pode refletir enganos de coleta,

19 o Fator de Inflação de Variância (Variance Inflation Factor - VIF) indica o efeito que outras variáveis preditoras têm no
coeficiente de de variância da regressão, estando diretamente relacionada ao valor de tolerância (VIFj = l/R2j). Altos
valores de VIF indicam colinearidade ou multicolinearidade entre as variáveis independentes (Hair et.
aI, p.85)
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digitação ou ocorrência extraordinária para a qual o analista não consegue

oferecer explicação.

o primeiro passo para identificar observações influentes (59, p

120-124) é analisar-se os resíduos padronizados segundo a distribuição t-

Student. O quadro 5.1apresenta esses resultados.

Quadro 5.1 Análise de resíduos t-transformados para identificação de casos

influentes.

Valores Eitremos

Caso Valor

Resíduo Superior 47 5,08405

Padronizado 2 36 2,34629

3 46 ,63413

4 31 ,52733 I

5 35 ,48623

Menor 32 -1,65819

2 41 -1,39692

3 23 -1,38352

4 17 -,89537

5 37 -,81709

Estabelece-se um regra arbitrária que pontos acima de 2

c devem ser considerados excepcionais, logo, os casos 47 e 36 constituem

casos extremos na distribuição dos resíduos padronizados. Contudo, a

dispersão com esses casos, pelos mesmos serem tão extremos, pode estar

escondendo outros elementos amostrais relevantes e influentes (59, p 120).

Uma outra forma de avaliar observações influentes é analisar os resíduos

excluídos padronizados. Essa medida retira o impacto da dispersão das

variáveis influenciadoras sobre a dispersão total do modelo, permitindo uma
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visualização do ajuste sem a contribuição desses casos. O quadro 5.2

apresenta os resíduos excluídos padronizados.

Quadro 5.2 Quadro de resíduos excluídos padronizados

Valores Extremos

Caso Valor
Resíduos Maior 47 8,61618

eliminados 2 36 4,29351
padronizados

3 46 ,64469

4 31 ,54332

5 35 ,49641

Menor 32 -1,82033

2 41 -1,50680

3 23 -1,48362

4 17 -,91959

5 37 -,83823

A análise dos resíduos eliminados padronizados revela que de

fato as observações 47 e 36 estão sensivelmente acima do limite de 2 e,

revelando-se potenciais outliers. Como já foi observado na análise bivariada,

o caso 36 é representativo de um segmento e, por conseguinte não constitui

um outlíer. O caso 47 merece um pouco mais de atenção.

O que deve ser pesquisado agora é se o caso 47 e 36 influenciam

o ajuste, ou seja, se suas posições relativas determinam impactos sobre os

demais estimadores. Essa influência ao longo de mais de uma variável

independente e que influencia a determinação dos estimadores é chamada

alavancagem. Não existe uma formalização sobre o que são valores altos de

alavancagem, contudo, o valor médio pode ser determinado dividindo-se o
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número de variáveis, incluindo a dependente (p) pelo total da amostra (n).

Uma regra operacional para a determinação dos valores extremos de

alavancagem é, para mais de 10 variáveis e amostra acima de 50 observações,

dobrar a razão (p-n), Para situações com valores menores, estabelece-se 3p+n

como regra. Assim sendo, o valor máximo de alvancagem para esse estudo é

0,25.O quadro 5.3. apresenta o estudo desses pontos.

Quadro 5.3. Pontos de alavancagem

Valores Extremos

Caso Valor

Valor de Maior 15 ,67915

AJavancagem Centrado 2 36 ,56221

3 8 ,20666

4 32 ,10574

5 12 ,10408

Menor 48 ,00185

2 40 ,00324

3 19 ,00539

4 43 ,00617

5 42 ,00861

Duas observações excedem o valor de referência de 0,25, a

primeira é a 15 (0,67915)e a segunda é a 36 (0,56221).Apesar de a observação

47 estar incluída no grupo de exceção das variáveis padronizadas, são as

observações 15 e 36 que de fato influenciam o ajuste dos coeficientes do

modelo. Perceba que a variável 15 não surgiu como outlier, até porque ela já

estava influenciando o modelo.

Até agora, para o estudo dos influenciadores do modelo,

apenas analisou-se o efeito residual; é necessário que se avalie o efeito dessas
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observações na formação dos coeficientes. Um índice adequado para tanto é

o COVRATIO, que estima o efeito das observações na eficiência do processo

de estimação, considerando os coeficientes coletivamente. O quadro 5.4

apresenta os resultados.

Quadr05.4 Efeito da observação sobre a eficiência de estimação

Valores Extremos

Caso Valor

COVRATIO Maior 15 3,49974

2 8 1,41567

3 12 1,24754

4 33 1,18212

5 10 1,18068

Menor 47 ,02139

2 36 ,63106

3 32 ,93272

4 23 1,00506

5 41 1,00916

Hair et al.(59, p. 157) determina que são os valores altos que

causam impacto nos coeficiente. Como regra operacional estabelece-se que o

valor é alto quando o resultado da razão menos 1 seja maior que (3p+n)

exercendo um forte impacto sobre a determinação do coeficiente. Novamente

é evidente o impacto do caso 15, contudo agora surge um novo caso, o de

número 8.

A medida final é a distância Cook, uma medida de mudança

total nos demais resíduos quando da retirada da observação (59, p. 151). O

Quadro 5.5 apresenta os resultados.
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Quadro 5.5Distâncias Cook

Valores Extremos

Caso Valor

Distância Maior 36 4,61540

Cook 2 47 ,54284

3 15 ,27559

4 32 ,11405

5 41 ,07219

Menor 33 ,00000

2 18 ,00000

3 4 ,00000

4 24 ,00002

5 45 ,00007

Segundo Hair et al. (59) a distância Cook é a melhor medida

para a determinação de influenciadores, pois capta o impacto de uma

observação de duas maneiras distintas: (a) o tamanho da mudanças nos

valores preditos quando o caso é omitido (mesma avaliação da métrica de

exclusão de resíduos) e (b) mede a distância da observação de outras

(alavancagem). Uma regra operacional é identificar valores acima da
I

unidade. Assim, depois de medidas que de alguma forma procuraram

determinar o impacto no ajuste e nos valores estimados, chega-se à conclusão

que o caso número 36é o melhor candidato a influenciador desse modelo.
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5.5.3 Análise dos influencia dores

Como foi visto, os casos 15, 36 e 47 apresentam algum tipo de

influência sobre o modelo. O caso 36 influencia a tendência mais fortemente.

Ao analisar-se cada um dos casos isoladamente, observando suas

características de negócios, chegou-se às seguintes conclusões.

O caso 15 refere-se à The Nutty Bavarian, que vende doces e

amêndoas glaceadas em quiosques. Apresenta uma alta relação entre taxa de

franquia e investimento (Y), mas no restante está dentro da dispersão da

amostra. Por ser um negócio de nicho, considera-se que é um caso relevante e

representativo de um segmento da indústria.

A Protect Bag, caso 47, que atua na proteção de equipamentos

de viagem em aeroportos, apresenta a maior relação taxa de franquia e

investimento, assim como a segunda maIOr relação

faturamento / investimento. É um negócio de nicho também e, portanto não

deve ser desconsiderado, por ser representante de um segmento.

Por fim, a Localiza (36) é o maior influenciador pelo tamanho

da rede franqueada. É lider no mercado de locação de veículos e representa o

grupo de grandes redes como o ~cDonald's e o Boticário, entre outras.

Permanece por também representar um grupo relevante da indústria.

5.5.4 Análise de multi colinearidade

Procedimentos operacionais indicam (59, p. 153) que para a

identificação de colinearidade deve-se selecionar dimensões com índices de

condição superiores a 15 e nessas, identificar proporções de variância

superiores a 0,9.Se houver dois ou mais coeficientes com 0,9 de variância em
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cada um, então há a colinearidade.

No caso desse estudo, falha-se no critério de seleção do índice e,

mesmo assim, ao se inspecionar as proporções de variância, não há dois

coeficientes com variâncias iguais a 0,9.Ver tabela 5.10.Dessa forma, pode-se

dizer que não há multicolinearidade presente.

Apesar das duas variáveis serem medidas na mesma unidade,

os coeficientes Beta mostram o impacto na variável dependente quando da

mudança de desvio padrão em uma das variáveis, o que nesse modelo revela

impactos quase de mesma magnitude por parte de ambas as variáveis,

inclusive porque a colinearidade entre elas não é alta.

Tabela 5.10Análise de Multicolinearidade

Diagnóstico de Colínearidade"

Índice de

Modelo Dimensão Eigenvalue Condição (Constante)

I 2,770 1,000 ,03

2 ,724 1,956 ,00

3 ,344 2,839 ,25

4 ,162 4,132 ,72

a Variável Dependente: Y

Proporções de Variância

X4 X8

,04 ,04

,67 ,17

,25 ,67

,04 ,12

X7

,03

,02

,08

,88

5.6 Discussão

A partir do modelo proposto na figura 4.1, controlou-se as

fontes de poder e dependência, e se concentrou esforços nas capacidades e

recursos para a geração de valor. Um conjunto de variáveis independentes

foi selecionado, a partir de fontes de dados secundárias, procurando-se

aquelas disponíveis que melhor representassem os vetores em estudo.
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A expectativa era que esse modelo pudesse contribuir para o

entendimento dos fatores que influenciam a capacidade de apropriação de

valor do franqueador, uma vez que, de acordo com a literatura apresentada,

a taxa de franquia é um mecanismo de apropriação de fluxos de renda dos

franqueados pelo franqueador (78).

o modelo obtido para a estimação de Y é da forma:

Y = 0,512 + O,09X4 + O,732x8 - O,835x7

Em se considerando a variável dependente Y, dada pela razão

entre taxa de franquia e investimento para a abertura de uma unidade, como

uma aproximação da capacidade de apropriação de valor gerado durante a

relação contratual entre franqueado e franqueador, então, o modelo sugere

que:

a. A taxa de apropriação reage positivamente ao número de

lojas da rede franqueada;

b. A taxa de apropriação reage positivamente, em maior grau

entre todos os estimadores, à capacidade de geração de

valor para o franqueado;

c. O investimento específico para a geração de valor (X7) parece

causar impacto negativo sobre a taxa de apropriação de

valor.

o impacto positivo que o tamanho da rede exerce sobre a
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capacidade de apropriação de valor parece consistente com a bibliografia

revisada uma vez que o tamanho da rede pode representar o sucesso e

competência do negócio oferecido pelo franqueador, estimulando a esse

último a apropriar mais valor em virtude dessa percepção. Revela-se um

ativo baseado em mercado (66;118).

Quanto ao impacto relevante da capacidade de geração de valor

que o franqueado tem à sua disposição é também consistente com a teoria

abordada nesse trabalho. Segundo Williamson (124) investimentos

específicos geram a oportunidade para comportamentos oportunistas. A

franquia é um tipo dessa classe, uma vez que a mesma somente possui valor

de residual para outro franqueado interessado,. Na medida em que o

franqueado investe na unidade e essa aumenta sua capacidade de geração de

receita e conseqüentemente de geração de valor, o franqueador se sente

estimulado a apropriar-se de uma fração maior de caixa livre.

Por fim, à luz da bibliografia (86) era de se esperar um efeito

negativo de apropriação de valor quando o investimento para a abertura de

uma unidade é relativamente alto, devido à aversão ao risco que o

franqueado parece ter. Dessa forma, o franqueador sente-se inibido em tentar

apropriar-se de maior parcela de quase-renda correndo o risco de não

realizar negócios.

Dada a natureza contratual do arranjo de franquia, o

franqueador consegue criar uma eitrUtura de governança que permita a ele

controlar as fontes de geração de valor, uma vez que:

a. Os recursos e capacidades da franquia são escassos, a

começar pela própria marca;
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b. Existe baixa mobilidade desses recursos e capacidades,

limitados pelo próprio contrato e por uma estrutura de

governança não mediada pelo mercado;

c. Especialização é a característica da operação, uma vez que

os membros padronizam transações entre si em um

ambiente idiossincrático;

d. Apropriação é garantida pelo próprio contrato na medida

em que os recursos e capacidades são de propriedade do

franqueador, cedidos para uso mediante remuneração.

Conseqüente a essas características advém a capacidade do

franqueador em apropriar fluxos de renda, sendo que a taxa de franquia é

uma dessas formas. A taxa de franquia é uma antecipação dos fluxos que

pode servir de instrumento de controle sobre o franqueado (78)ou reduzir a

incerteza sobre o recebimento dos fluxos na eventualidade da incerteza

associada ao futuro.

Ao antecipar a apropriação dos fluxos de valor, o franqueador

procurará reduzir os custos de transação, na medida em que, para ele, é mais

barato transacionalmente, uma vez que não há garantia de que os mesmos se

realizem conforme o planejado. Caso a cobrança dos fluxos fosse ex-post,

haveria sempre o risco do oportunismo do franqueado, ao alegar

dificuldades de geração de excedentes de caixa, por conseguinte, limitando a

capacidade de apropriação de valor por assimetria da informação.

214



CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E

IMPLICAÇÕES.

6.1. Considerações Gerais

Esse trabalho originou-se de uma pressão crescente sobre a

capacidade das firmas gerarem valor e do papel de marketing dentro dessa

realidade. O artigo de Srivastava, Shervani e Fahey (118) é profético nesse

sentido, onde os autores ressaltam a necessidade de marketing demonstrar

mais claramente qual é o impacto de suas ações sobre a criação de valor para

a empresa e para os acionistas.

O ensejo de que as contribuições de marketing sejam mais

evidentes para os acionistas não é contraditória com a filosofia desse campo

de conhecimento desenvolvida até agora, pois, de acordo com Srivastava,

Shervani e Fahey (118)a contribuição de marketing à geração de valor vem

da administração de ativos intangíveis baseados em mercado. Esses ativos,

.. t - nheci I 1· t ketipnmanamen e sao os co ecimentos e re acionamen os que mar etíng

conseguiu desenvolver de forma única com seus consumidores, entregando a

eles valores estimados.

Marketing é definido como um processo social e gerencial pelo
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qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam pela criação,

oferta e transação de produtos de valor com outros membros (83,p. 9). Essa

definição é composta por uma série de conceitos, sendo que os relevantes

para esse trabalho são transação, produtos de valor e consumidores.

A transação é uma troca que ocorre sob o patrocínio de uma

estrutura de governança particular, seja ela o mercado ou arranjos

contratuais como o franchising. A troca é a transferência de um bem de um

indivíduo para outro mediante uma contrapartida. Nas sociedades mais

primitivas essa contrapartida eras outros bens, que continham a mesma

quantidade de trabalho, ou seja, se uma calça demandava 4 horas de trabalho

para sua confecção, então seu preço de troca seria, por exemplo, duas

camisas, que consumiam 2 horas de trabalho cada uma para sua produção.

Com a criação e evolução de mediadores de trocas que continham em si a

expressão de um certo preço, a moeda, as trocas foram se tornando cada vez

mais facilitadas. Dessa maneira, a moeda passa a ser um bem que um dos

agentes possuía, enquanto o outro detinha o produto, logo, as trocas

evoluíram para transações mediadas por moeda.

Assim, transações implicam na existência de dois agentes que

se engajam numa negociação, onde um deles possui o que o outro deseja, ou,

um possui o produto e o outro a moeda. Dessa forma, o valor envolvido na

transação é, de um lado, o atendimento de uma necessidade pelo produto e

de outro da necessidade por moeda. Nessa situação, o oferente é aquele que

dispõe o produto e o demandante é aquele que possui a moeda para a

aquisição da oferta. Portanto, o valor para o oferente é realizar o produto em

moeda e para o demandante é atender à necessidade com o produto.

Acrescente-se que no sistema econômico vigente, o oferente
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deve realizar lucro, um excedente sobre os custos totais a partir da transação

realizada. Dessa forma, à luz do conceito de marketing, é seu objetivo criar

valor para ambos os agentes envolvidos na transação.

Como já debatido no capítulo 4, se criação e apropriação de

valor não é o principal objetivo de uma empresa, certamente é a principal

medida de desempenho de seus executivos, ou seja, quaisquer que sejam os

objetivos organizacionais, eles devem de alguma forma representados no

valor gerado pela empresa.

A definição de conceito de marketing refere-se ao fato que a

obtenção dos objetivos organizacionais consiste em ser mais eficaz que os

concorrentes na integração das atividades mercadológicas no sentido da

determinação e satisfação das necessidades e desejos dos mercados alvo (83,

p.19). Por conseguinte, a criação de valor para os consumidores está

condicionada à criação de valor para os acionistas, na medida em que os

objetivos organizacionais são atingidos.

o que está por trás desse movimento de chamamento à

integração de marketing com as métricas de geração de valor é a crescente

percepção que sem marketing não é possível gerar valor para o acionista, na

medida em que o detentor da moeda, o consumidor, pode não estar disposto

a pagar o que foi estabelecido para ~quele produto sem que sua percepção de

valor tenha sido estimulada.

Ao mesmo tempo, a percepção de valor do consumidor é

influenciada pela oferta da concorrência, o que o próprio conceito de

marketing trabalha ao incitar à eficáciafrente a concorrência.

A criação de valor para o consumidor fica condicionada dessa



forma pela capacidade de a empresa criar produtos e serviços que atendem a

necessidades e ao mesmo tempo em que isole o máximo possível o

consumidor da oferta da concorrência. Esse isolamento foi apresentado por

Smith-? ao propor o conceito de diferenciação do produto, porém, ressalte-se

que essa capacidade vem sendo reduzida ao longo do tempo, exigindo que a

diferenciação estenda-se para além do produto em si e caminhe, para, por

exemplo, estruturas de distribuição. Diferenciação é a acentuação da

inelasticidade da curva de demanda ao composto de marketing da

concorrência, assim, o isolamento da transação em estruturas especializado

de govemança pode contribuir para a diferenciação.

Como marketing administra ativos baseados em mercado (118)

e busca alavancá-los pela criação de valor ao consumidor com a oferta de

produtos diferenciados, sendo que a diferenciação também gera valor aos

acionistas na medida em que os consumidores estão dispostos a pagar mais

pelo bem.

Zajac e Olsen (127) propõe que ao invés de marketing

preocupar-se com a minimização dos custos de transação, deveria,

outrossim, concentrar-se no que chamaram de valor da transação, ou na

maximização da geração de valor para o consumidor. Derivando-se, é

possível propor que, dado que os canais de marketing são ativos (68; 69; 70) e

que esses canais vão do mercado à integração, se marketing minimizar os

custos de transação, selecionando a estrutura de governança mais adequada

para seus mercados alvo e maximizar a percepção de valor para o

consumidor, então sua principal contribuição para a geração de valor para o

acionista é a geração e apropriação da maior diferença possível entre preços

20 • 12op. cit.
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pagos pelos consumidores e custos transacionais. Segundo Gosh e [ohn (55,

p.133), lia menos que os mecanismos de governança sejam planejados para

gerenciar o problema de apropriação do valor, a criação de valor é afetada

negativamente". Portanto, o grande desafio de marketing é criar estruturas

de governança que permitam a máxima apropriação do valor gerado por

uma dada transação.

As estruturas de governança são ambientes complexos,

dependentes de variáveis objetivas, como investimentos, acesso à informação

e freqüência da transação, bem como comportamentais, tais como propensão

ao risco e oportunismo, o que impõe ao administrador mercadológico a
I

necessidade de desenvolvimento de profundos conhecimentos e

relacionamentos com os membros das diferentes estruturas que compõe os

arranjos de canal.

6.2. Implicações do modelo

o estudo realizado sugere que, dada uma estrutura de

governança onde um dos membros exerce o controle das fontes de poder e

do qual os demais são dependentes, o agente líder do canal procurará

apropriar-se do valor gerado na transação a partir do grau de investimento

envolvido na instalação de uma unidade, do seu potencial de geração de

receita e do tamanho da rede. A três variáveis, investimento e potencial, de

faturamento, são representações dos elementos estruturais da firma que são

fontes de geração de valor. Logo, o estudo sugere, dadas suas limitações que

serão exploradas mais adiante, que quanto maior a capacidade de geração de

valor de um dos membros, tanto mais intensa será a sua apropriação do

valor gerado na transação.



Io modelo desenvolvido e parcialmente testado sugere a

contribuição de marketing para a geração de valor para o acionista vem da

correta administração e alavancagem dos ativos baseados em mercado. De

um lado incrementando o relacionamento e conhecimento da base de

consumidores e canais de marketing, oferecendo produtos e serviços

diferenciados que otimizem a percepção de valor do consumidor. De outro,

planejando e administrando as estruturas de governança, buscando a

minimização dos custos de transação.

Como as transações invariavelmente passam por negociações

que determinam novas bases negociais, a administração de marketing deve

procurar estabelecer estruturas de governança que permitam a maior

apropriação de valor possível. Perceba-se que o preço é o resultado da

negociação a partir do qual marketing avaliará se atingiu ou não seu

propósito de geração de valor.

Pode-se argumentar que os custos são medidas que permitem

avaliação de apropriação de valor, contudo, esse argumento somente se

realiza se houver um preço para contraste, uma vez que o valor para a

empresa, como demonstrado na equação 4.5 é a diferença entre preço e custo.

Se se deseja criar valor, então se deve manter essa diferença o maior possível.

Uma vez que os custos de transação são administráveis e estão sob controle

do executivo de marketing, passa a ser o preço, que como visto, é resultado

de uma negociação entre partes, onde geralmente o grau de controle do

executivo varia de inexistente até total.

É notável a partir dessa argumentação que o preço é uma

variável resultado do processo de negociação, que envolve mecanismos de

controle e poder por parte de ambos os agentes, bem como a capacidade de



cada um de gerar valor. Sendo uma variável resultado, uma implicação para

o composto mercadológico é que o preço é função da capacidade de geração

de valor, que está associada ao produto. distribuição e promoção. Assim,

sugere-se que o composto mercadológico seja reduzido a três variáveis

independentes que determinam o preço a ser proposto ao mercado. A partir

daí, o gestor de marketing deve procurar garantir que o preço proposto e o

praticado sejam os mais próximos possíveis.

Para tanto, por sugestão do modelo, as variáveis gerenciais

disponíveis são os recursos e capacidades da firma e as fontes de poder e

dependência da estrutura de governança.

6.3 Realização dos objetivos propostos.

Os objetivos desse trabalho foram:

a) levantar a bibliografia relacionada a canais de marketing

como estruturas de governança e às teorias de custo de transação, vantagem

competitiva e quase-renda;

b) desenvolver um m'odelo descritivo de apropriação de valor

em uma transação entre membros de uma díade;

c) submeter o modelo à refutação em um teste empírico

usando-se a indústria de franquias como objeto do estudo.

A tentativa de cobrir esses objetivos específicos tinha como

propósito último contribuir para a compreensão do processo de apropriação

de valor para o acionista nos canais de distribuição, desenvolvendo-se um

modelo unificador que integre os conceitos de marketing e a perspectiva

financeira de geração de valor.
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No que se refere à bibliografia relacionada à criação de valor e

estruturas de governança de transações, os capítulos 2 e 3 procuraram

cumprir tal missão.

o capítulo 4 refere-se ao desenvolvimento teórico do processo

de apropriação de valor em uma transação, finalizado com a apresentação de

um modelo específico para esse fim.

o capítulo 5 aborda o estudo empírico de refutação do modelo,

que inicialmente, dentro dos controles e abstrações impostos, não foi

refutado, indicando que existe algum impacto das fontes de geração de valor

sobre a capacidade de apropriação de valor no mercado de franchising.

Oferece-se dessa maneira um modelo que pode melhorar o

entendimento do impacto das ações de marketing na criação de valor para o

acionista, principalmente pelo fato de colocar preço como uma métrica

comum e representativa de todos os esforços mercadológicos na medida em

que as suas oscilações em torno do preço planejado devem medir a eficácia

desses esforços.

6.4 Limitações

O estudo apresentado nesse trabalho apresenta um série de

limitações, apontadas a seguir:

a. O modelo considerou constantes as fontes de poder e

dependência, cujas influências, não puderam ser avaliadas,

dessa maneira limitando a generalização do estudo;

b. A natureza dos dados por origem foi secundária, limitando

a mensuração das variáveis em estudo uma vez que não
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foram produzidos <comesse propósito;

c. Os casos abandonados parecem conter erros atribuídos a

características próprias, uma vez que se concentraram mais

em setores como vestuários e serviços. Devem ser

analisados especificamente;

d. Tentou-se cobrir todo o referencial dos assuntos pertinentes,

contudo, é possível que artigos, teses e pesquisas não
I

tenham sido considerados;

e. Existem sérias limitações à apuração dos resultados finais da

negociação entre franqueador e franqueado no que se refere

à taxa de franquia, a saber: (a) a legislação brasileira não

obriga as pessoas jurídicas de constituição societária de

natureza limitada a publicarem seus balanços dificultando o

acesso aos valores realmente apurados; (b) como

conseqüência, e isso constitui um sério problema ético, não

necessariamente os valores tratados são declarados. Assim

sendo, esse estudo está assumindo que o valor apropriado

parte do preço nominal ex-ante negociação, ou seja, o valor

declarado da taxa de franquia;

f. Os dados referem-se ao Brasil, portanto, cuidados devem ser

tomados relativamente a generalizações.

6.5. Implicações teóricas

A principal implicação teórica desse modelo é que o processo

de negociação passa a ser uma variável estratégica que deve ser administrada
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mais proximamente por marketing, visto que o esforço mercadológico, de

acordo com o modelo, pode passar a ser uma variável resposta do processo

de negociação e não a influenciadora.

Outra implicação é que o composto mercadológico pode passar

a ser também determinado pela necessidade de geração de valor para o

acionista, ou seja, se o preço planejado contém a expectativa de CVA para o

produto, então o gestor deve buscar mercados e consumidores que tenham

uma percepção de valor simétrica à do acionista e que se consubstancie em

preços realizados o mais próximos dos planejados.

6.6 Implicações gerenciais

Como implicação gerencial tem-se que a administração de

canais e o conhecimento do consumidor, conjuntamente, são peças chave

para a apropriação de valor para o acionista.

Também o preço passa a ser uma variável que o gestor de

marketing deveria pleitear maior controle em virtude do mesmo ser uma

medida de eficiênciae eficácia das ações mercadológicas.

6.7 Futuras pesquisas

A criação de valor para os acionistas e sua apropriação é

assunto presente no ambiente econômico e marketing deve assumir seu

papel enquanto ferramenta fundamental para a criação desses fluxos de

renda.

Assim, recomenda-se que esse trabalho seja ampliado,

estudando-se a apropriação de valor em diferentes estruturas de governança

e em diferentes indústrias.
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Também se sugere que1asdíades estudadas não incluam apenas

os relacionamentos transacionais entre empresas, mas também entre

empresas e consumidores.

o modelo pode ser testado longitudinalmente, verificando-se a

evolução da capacidade de apropriação de valor de cada um dos membros

da díade.

Sugere-se que o modelo seja contrastado com a filosofia de

Efficient Consumer Response e eventuais novos conceitos que procurem

reduzir a assimetria de informação entre os membros do canal, reduzindo ou

anulando essa fonte de poder.
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~egressão Enter

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

y ,8017 1,5525 48

Xl 8)958 J 5,9930 48

X2 ,5815 1,3073 48

X3 16,7292 13,6985 48

X4 47,8333 72,0134 48

X5 1,0828 1,2045 48

X6 1,605E-02 1,129E-02 48

X7 ,9251 ,6619 48

X8 ,8701 1,1331 48

Correlations

y Xl X2 X3 X4 X5 X6

Pearson Y 1,000 ,227 -,092 -,040 ,389 ,290 ,046

Correlation XI ,227 1,000 ,121 ,055 ,461 -,087 ,064

X2 -,092 ,121 1,000 -,085 -,211 -,098 ,033

X3 -,040 ,055 -,085 1,000 ,299 -,191 ,062

X4 ,389 ,461 -,2)] ,299 1,000 -,149 ,134

X5 ,290 -,087 -,098 -,191 -,149 1,000 -,190

X6 ,046 ,064 ,033 ,062 ,134 -,190 LOOO

X7 -,103 ,150 .,143 ,105 .,006 -,169 ,173

X8 ,351 ,026 -,022 -,064 -,041 ,529 -,168

Sigo (J-tailed) Y ,060 ,266 ,394 ,003 ,023 ,377

XI ,060 ,207 ,356 ,000 ,279 ,333

X2 ,266 ,207 ,283 ,075 ,254 ,412

X3 ,394 ,356 ,28~ ,019 ,097 ,337

X4 ,003 ,000 ,07~ ,019 ,156 ,181

X5 ,023 ,279 ,254 ,097 ,156 ,098

X6 ,377 ,333 ,412 ,337 ,181 ,098

X7 ,242 ,154 ,167 ,239 ,485 ,126 ,119

X8 ,007 ,430 ,441 ,334 ,391 ,000 ,127

N Y 48 48 48 48 48 48 48

XI 48 48 48 48 48 48 48

X2 48 48 48 48 48 48 48

X3 48 48 48 48 48 48 48

X4 48 48 48 48 48 48 48

X5 48 48 48 48 48 48 48

X6 48 48 48 48 48 48 48

X7 48 48 48 48 48 48 48

X8 48 48 48 48 48 48 48
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Correlations

X7 X8

Pearson
Correlation

v
XI

-,103

,ISO

,143

,105

,006

-,169

,173

1,000

,469

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

,351

,026

-,022

-,064

-,041

,529

-,168

,469

1,000

Sigo(l-tailed) Y ,242

,154

,167

,239

,485
,126

,1l9

XI

Xl

X3

X4

X5

X6

X7

X8 ,000

N Y

Xl
X2

X3

X4

48
48
48

48
48

48
48
48
48

X5
X6

X7

X8

Variables Entered/Removedb

,007

,430

,441

,334

,391

,000

,127

,000

48
48
48
48
48
48

48

48

48

Model
Variables
Entered

Variables
Removed Method

X8,Xl,X3,
XI, X6àX5,
X4,X7

Enter

3. AH requested vaâal1lcs CCltered.

b. Dcpendent V ariable: Y

Model Summary"

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimare

,651 a 424 ,306 12930
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Model Summary"

Change Statisiics

Model
R Square
Change FChange df1 df2 Sigo F Change Durbin-Watson

,424 3,595 8 3Q ,003 1,903

3. Predictors: (Constam), X8, X2, X3, Xl, X6, X5, X4, X7

b. Dependent Variable: Y

Sumof
Model Squares df Mean Square F Sigo

Regression 48,080 8 6,010 3,595 ,003a

Residüêi,' 65,199 39 1,672

Total 113,279 47

3. Predictors: (Constant), X8, X2, X3, xi, X6, X5, X4, X7

b. Dependent Variable: Y

Coeffícients"

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients 95% Confidence Interval for B

Model B Std. Error Beta Sigo LowerBound Upper Bound

(Constant) ,336 ,557 ,603 ,550 -,791 1,463

XI 8,319E-03 ,014 ,08(í ,595 ,555 -,020 ,037

X2 4,497E-02 ,155 ,03~ ,291 ,773 -,268 ,358

X3 -9,899E-03 ,015 -,087 -,670 ,507 -,040 ,020

X4 8,330E-03 ,003 ,386 2,510 ,016 ,002 ,015

X5 -1,205E-02 ,227 -,009 -,053 ,958 -,471 ,447

X6 22,437 17,928 ,163 1,252 ,218 -13,826 58,699

X7 -,986 ,414 -,421 -2,380 ,022 -1,825 -,148

X8 ,807 ,274 ,589 2,946 ,005 ,253 1,361
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Coefficients"

Correlarions Collineariry Statisíics

Model Zero-order Partia! Part Tolerance VIF
(Constant)

Xl ,227 ,095 ,072 ,712 1,405

X" -,092 f\A"7 ,035 ,870 1,150
f k ,v..,.,

X3 -,040 -,107 -,081 ,867 1,153

X4 ,389 ,373 ,305 ,623 1,606

X5 ,290 -,009 -,006 ,477 2,096

X6 ,046 ,196 ,152 ,869 1,151

X7 -,103 -,356 -,289 ,473 2,115

X8 ,351 ,427 ,358 ,369 2,708

3. Dependent Variable: Y

Coefficient Correlatíons'

Model X8 X2 X3 Xl X6 X5

Correlations X8 1,000 ,036 ,044 ,055 ,255 -,685

X2 ,036 1,000 ,031 -,228 -,019 ,058

X3 ,044 ,031 1,000 ,111 ,029 ,074

XI ,055 -,228 ,111 1,000 ,047 -,048

X6 ,255 -,019 ,029 ,047 1,000 -,073

X5 -,685 ,058 ,074 -,048 -,073 1,000

X4 -,117 ,283 -,284 -,510 -,142 ,151

X7 -,691 -,088 -,108 -,148 -,281 ,534

Covariances X8 7,503E-02 1,530E-03 1,796E-04 2,109E-04 1,254 -4,253E-02

X2 1,530E-03 2,393E-02 7,032E-05 -4,933E-04 -S,249E-02 2,045E-03

X3 1,796E-04 7,032E-05 2,186E-04 2,298E-05 7,809E-03 2,477E-04

Xl 2,109E-04 -4,933E-04 2,298E-05 1,954E-04 1,188E-02 -1,518E-04

X6 1,254 -5,249E-02 7,809E-03 1,188E-02 321,403 -,296

X5 -4,253E-02 2,045E-03 2,477E-04 -1,518E-04 -,296 5,140E-02

X4 -1,06IE-04 1,455E-04 -1,391E-05 -2,365E-05 -8,449E-03 1,138E-04

X7 -7,847E-02 -5,632E-03 -6,606E-04 -8,57 1E-04 -2,087 5,013E-02
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Covariances

I
Coefficient Correlations'

I
X4 X7

X& -,II7 -,691 I

X2 ,283 -,088

X3 -,284 -,108

XI -,51O -,148

X6 -,142 -,281

X5 ,151 ,534

X4 1,000 ,155

X7 ,ISS 1,000

X8 -1,06 I E-04 -7,847E-02

X2 1,455E-04 -5,632E-03

X3 -1,39IE-05 -6,606E-04

XI -2,365E-05 -8,57IE-04

X6 -8,449E-03 -2,087

X5 1,138E-04 5,0 13E-02I

X4 1,10IE-05 2, 135E-04

X7 2, 135E-04 ,172

Model

Correíations

a. Dependem Variable: Y

Collinearity Diagnostics'

Condition
Model Dimension Eigenvalue Index

5,012 1,000

2 1,114 2,121

3 ,938 2,311

4 ,689 2,697

5 ,428 3,424

6 ,354 3,762

7 ,275 4,273

8 ,124 6,360

9 6,723E-02 8,634
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Collinearity Diagnostics'

I

variance Proportions

Model Dimension (Constam) XI X2 X3 X4 X5

,00 ,01 ,01
1

,01 ,01 ,00

2 ,00 ,11 ,02 ,01 ,12 ,05

3 ,00 ,01 ,58 ,00 ,03 ,02

4 ,01 ,34 ,02 ,09 ,00 ,02

5 ,01 ,00 ,05 ,00 ,02 ,23

6 ,00 ,09 ,16 ,31 ,11 ,00

7 .oo ,4i ,i4 ,32 ,65 ,01

8 ,30 ,03 ,02 ,23 ,03 ,02

9 ,67 ,01 ,01 ,03 ,04 ,65
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Collinearity Diagnostics'

7

Variance Proportions

X6 X7 X8

,01 ,00 ,00

,()O ,00 ,04

~OO ,00 ,01

,06 ,00 ,04

,01 ,14 ,09

,32 ,01 ,02

,lH ,00 ,03

,56 ,20 ,29

,00 ,65 ,47

Model Dimension

2

3

4

5

6

8

9
a. Dependent Variable: Y
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Casewise Diagnostics''

Predicted
Case Nnmber Std. Residual Y Value Residual

-,155 ,19 ,3862 -,2010

2 -,361 ,17 ,6340 -,4673

3 -,077 ,40 ,4983 -9,9900E-02

4 -,063 ,21 ,2871 -8, I 279E-02

5 -,515 ,13 ,7968 -,6660

6 -,040 ,43 ,4806 -5,2032E-02

7 ,282 ,33 -3,7414E-02 ,3647

8 -,ó61 ,34 1,1993 -,8545

9 -,142 ,12 ,3070 -,1838

10 ,315 ,21 -,1962 ,4069

II ,502 ,20 -,4493 ,6493

12 -,337 ,11 ,5407 -,4357

13 ,455 ,24 -,3510 ,5877

14 -,046 ,17 ,2256 -5,8907E-02

15 -,555 .4,00 4,7170 -,7170

16 -,016 ,29 ,3131 -2,1093E-02

17 -,703 ,18 1,0838 -,9088

18 -,295 ,69 1,0756 -,38i2'

19 -,496 ,11 ,7556 -,6414

20 -,273 ,13 ,4799 -,3527

21 -,286 ,29 ,6561 -,3704

22 -,761 ,34 1,3210 -,9835

23 -1,377 ,17 1,9470 -1,781Q

24 -,044 ,60 ,6577 -5,6680E-02

25 -,374 1,00 1,4838 -,4838

26 -,553 ,48 1,1917 -,7155

27 ,350 ,06 -,3916 ,4529

28 -,224 ,47 ,7600 -,290d

29 -,lll ,25 ,3937 -,1437

30 ,317 1,00 ,5902 ,4098

31 ,440 1,99 1,4191 ,5695

32 -1,590 ,47 2,5269 -2,0564

33 ,375 ,18 -,3054 ,4844

34 ,290 1,00 ,6249 ,3751

35 ,349 1,26 ,8092 ,4508

36 2,034 6,94 4,3075 2,6300

37 -,249 ,37 ,6874 -,3219

38 ,469 ,00 -,6066 ,6066

39 ,243 ,07 -,2474 ,3147

40 ,205 ,67 ,4020 ,2646

41 -,874 ,47 1,5965 -1,1298

42 ,170 1,00 ,7796 ,2204

43 -,088 ,24 ,3534 -,1134

44 -,571 ,55 1,2882 -,7382

45 -,062 ,34 ,4206 -8,0598E-02

46 ,539 1,25 ,5487 ,6970

47 4,873 8,04 1,7372 6,3013

48 -308 38 7817 - 3983

3. Dependem Variable: Y
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Residuais Statistics''

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Predicted -,6066 4,7170 ,8017 1,0114
Value

Residual -2.,0564 6,30]3 3,770E-J6
J,J771

Sld.
Predicted -1,392 3,871 ,000 1,000
Value

Std. Residual -1,590 4,873 000 ,911

a. Dependem Variable: Y

N

48

48

48

48

Charts

Histogram

Dependent Variable: Y

10

~td. D~V = ,91
Mean - 0,00

-.---r-.JmljII!IlC:::r=-.-.---.---""'--!1!I\I!!l!I N = 48,00
-1,50 -,50 ,50 1,50 2,50 3,50 4,50

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Sta

Dependent Variable: Y
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Partia/ Regression P/ot

Dependent Variable: Y

o
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Partia/ Regression P/ot

Dependent Variable: Y
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Partial Regression Plot

Dependent Variable: Y

o c ::.

-2

~ -4~ __ ~ ~ __ ~ ~ __ ~ ~ __ ~
-,03 -,02 -,01 0,00 ,01 ,02 ,03 ,04

Partia' Regression Ptot

Dependent Variable: Y
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Dependent Variable: Y

Partiar Regression prot

4

2

o

r 4+- ~----~------~------~---L---~.------~
3-2 -1 o 2 4

-2

X8

Regressão Stepwise

Descriptive Statistics

Mean Std. Devíatíon N

y ,8017 1,5525 48

Xl 8,3958 15,9930 48

X2 ,5815 1,3073 48

X3 16,7292 13,6985 48

X4 47,8333 72,0134 48

X5 1,0828 1,2045 48

X6 1,605E-02 1, 129E-02 48

X7 ,9251 ,6619 48

X8 ,8701 11331 48
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Correlations

y Xl X2 X3 X4 X5 X6

Pearson Y i,OOO ,227 -,092 -,040 ,389 ,290 ,046
Correlation XI ,227 1,000 ,121 ,055 ,461 -,087 ,064

X2 -,092 ,121 1,000 -,085 -,211 -,098 ,033

X3 -,040 ,055 -,085 1,000 ,299 -,191 .062

X4 .389 ,461 -,211 ,299 1,000 -,149 ,134

X5 ,290 -,087 -,098 -,191 -,149 1,000 -,190

X6 ,046 ,064 ,033 ,062 ,134 -,190 1,000

X7 -,103 ,150 ,143 ,105 ,006 -,169 ,173

X8 ,351 ,026 -,022 -,064 -,041 ,529 -,168

Sig. (l-tailed) Y ,060 ,266 ,394 ,003 ,023 ,377

Xl ,060 ,207 ,356 ,000 ,279 ,333

X2 ,266 ,207 ,283 ,075 ,254 ,412

X3 ,394 ,356 ,283 ,019 ,097 ,337

X4 ,003 ,000 ,075 ,019 ,156 ,181

X5 ,023 ,279 ,254 ,097 ,156 ,098

X6 ,377 ,333 ,412 ,337 ,181 ,098

X7 ,242 ,154 ,167 ,239 ,485 ,126 ,119

X8 ,007 ,430 ,441 ,334 391 ,000 ,127

N Y 48 48 48
1

48 48 48 48

Xl 48 48 48 48 48 48 48

X2 48 48 48 48 48 48 48

X3 48 48 48 48 48 48 48

X4 48 48 48 48 48 48 48

X5 48 48 48 48 48 48 48

X6 48 48 48
1

48 48 48 48

X7 48 48 48 48 48 48 48
X8 48 48 48 48 48 48 48
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Corrclations

X7 X8

Pearson Y -,103 ,351
Correlalion Xl ,150 ,026

X2 ,143 -,022

X3 ,105 -,064

X4 ,006 -,041

X5 -,169 ,529

X6 ,173 -,168

X7 1,000 ,469

X8 ,469 1,000

Sigo (l-tailed) Y ,242 ,007

XI ,154 ,430

X2 ,167 ,441

X3 ,239 ,334

X4 ,485 ,391

X5 ,126 ,000

X6 ,119 ,127

X7 ,000

X8 ,000

N Y 48 48

Xl 48 48

X2 48 48

X3 48 48

X4 48 48

X5 48 48
X6 48 48

X7 48 48

X8 48 48

Variables EntercdIRemovcd"

Variables Variables
Model Entered Removed Method

Stepwise
(Criteria:
Probability-o

X4
f-F-to-enter
<= ,010,
Probability-o
f-F-to-remove
>= ,050).

2 Stepwise
(Criteria:
Probability-o

X8
f-F-to-enter
<= ,ül0,
Probability-o
f-F-to-remove
>= ,050.

a. Dependent Variable: Y
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Model Summary"

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square lhe Estimate

,389" ,151 ,133 1,4459

2 ,534b ,286 ,254 1.3410

Model Summary?

Change Statistics

Model
R Square
Change F Change dfl df2 Sigo F Change Durbin-Watson

2

,151

,135

8,183

8,479

46 ,006

45 ,006 1,863

3. Predictors: (Constam), X4

b. Predictors: (Constant), X4, X8

c. Dependem V3navle: Y

ANOVN

Model
Sumof
Squares df Mean Square F Sigo

Regression

Residual

Total

17,109

96,170

113,279

17,109

46 2,091

47

8,183 ,006"

2 Regression

Residual

Total

32,356

80,923

113,279

2

45

47

16,178

1,798

8,996 ,001b

a. Predictors: (Constant), X4

b. Predictors: (Constant), X4, X8

c. Dependent Variable: Y

Coefficients"

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients 95% Confidence Interval for B

Model B Std. Error Beta Sigo Lower Bound UpperBound

1 (Constant) ,401 ,251 1,595 ,118 -,105 ,907

X4 8,378E-03 ,003 ,389 2,861 ,006 ,002 ,014

2 (ConsUtnt) ~5,240E..02 ,2S0 -,187 ,853 -,617 ,512

X4 8,703E-03 ,003 ,404 3,201 ,003 ,003 ,014

X8 ,503 ,173 ,367 2,912 ,006 ,155 ,851
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Coefficients"

Correlarions Collinearity Starisrics

Model Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constam)

X4 ,389 ,389 ,389 1,000 1,000

2 (Consuun)

X4 .389 ,431 ,403 ,998 1,002

X8 ,351 ,398 ,367 ,998 1,002

a. Dependem Variable: Y

Excluded Varíables"

Collinearity Statistics

Partial Minimum
Model Beta In Sigo Correlation Tolerance VIF Tolerance

XI ,061a ,394 ,695 ,059 ,787 1,270 ,787

X2 -,OI la -,079 ,938 -,012 ,956 1,046 ,956

X3 _,171a -1,211 ,232 -,178 ,911 1,098 ,911

X5 ,356a 2,773 ,008 ,382 ,978 1,023 ,978

X6 -,0068 -,044 ,965 -,007 ,982 1,018 ,982

X7 -,106a -,774 ,443 -,115 1,000 1,000 1,000

X8 ,367a 2,912 ,006 ,398 ,998 1,002 ,998

2 Xl ,040b ,278 ,782 ,042 ,785 1,273 ,784

X2 ,001 b ,006 ,995 ,001 ,955 1,047 ,954

X3 -,151 b -1,148 ,257 -,170 ,908 1,101 ,908

X5 ,222b 1,496 ,142 ,220 ,704 1,421 ,704

X6 ,056b ,432 ,668 ,065 ,956 1,047 ,956

X7 -,356b -2,659 ,011 -,372 ,780 1,282 ,778

a. Predictors in lhe Model: (Constam), X4

b. Predictors in lhe Model: (Constant), X4, X8

C. Dependcnt Variablc: Y

Coefficient Correlations"

Model X4

Correlations X4 1,000

Covariances X4 8,577E-06

2 Correlations X4 1,000

X8 ,041

Covariances X4 7,390E-06

X8 1,927E-05

a. Dependent Variable: Y

X8

,041

1,000

1,927E-05

2,985E-02

Paqe 18



Collinearity Diagnostics"

2

Condition
Variance Proportions

Eigenvalue Index (Constam) X4 X8

1,557 1,000 ,22 ,22

,443 1,876 ,78 ,78

2,000 1 {\f\f\ ,10 ,10 .ioJ,VVV

,687 1,706 ,00 ,57 ,39

,312 2,530 ,90 ,34 ,51

Model Dimension

2

2

3

a. Dependent Variable: Y
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Casewise Díagnostics"

Predicted
Case Number S1.d Residual Y Value Residual

-,270 ,19 ,5468 -,3616

2 -,096 ,17 ,2959 -,1292

3 -,271 ,40 ,7621 -,3637

4 -,207 ,21 ,4830 -,2772

5 -,544 ,13 ,8609 -,7302

6 -,418 ,43 ,9896 -,5611

7 -,213 ,33 ,6129 -,2856

8 -1,114 ,34 1,8393 -1,4945

9 ,050 ,12 5,644E-02 6,674E-02

10 -,404 ,21 ,7528 -,5421

11 -,235 ,20 ,5152 -,3152

12 -,585 ,11 ,8899 -,7849

13 -,119 ,24 ,3963 -,1596

14 -,103 ,17 ,3045 -,1379

15 -,095 4,00 4,1269 -,1269

16 ,138 ,29 ,1072 ,1848

17 -,660 ,18 1,0599 -,8849

18 ,258 ,69 ,3491 ,3454i
19 -,275 ,li ,4825 -,3683

20 -,249 ,13 ,4614 -,3342

21 ,190 ,29 3,116E-02 ,2546

22 -,487 ,34 ,9903 -,6528

23 -1,063 ,17 1,5909 -1,4249

24 ,429 ,60 2,558E-02 ,5755'

25 -,210 1,00 1,2814 -,28141

26 ,256 ,48 ,1328 ,3434

27 -,269 ,06 ,4224 -,3610

28 ,097 ,47 ,3399 ,1301

29 -,001 ,25 ,2507 -6,7642E-04

30 ,655 1,00 ,1212 ,878~

31 1,004 1,99 ,6427 1,3459

32 -,956 ,47 1,7527 -1,2821

33 -,567 ,18 ,9389 -,7599

34 ,559 1,00 ,2499 ,7501

35 ,833 1,26 ,1427 1,1173

36 2,538 6,94 3,5339 3,4031
37 -,932 ,37 1,6156 -1,2502

38 -,257 ,00 ,3446 -,3446

39 -,199 ,07 ,3346 -,2673

40 ,030 ,67 ,6260 4,070E-02

41 -1,511 ,47 2,4923 -2,0256

42 ,356 1,00 ,5222 ,4778

43 -,220 ,24 ,5355 -,295$

44 -,304 ,55 ,9576 -,4076

45 -,175 ,34 ,5745 -,2345

46 ,842 1,25 ,1168 1,1289

47 5,054 8,04 1,2608 6,7777

48 - 280 ,38 7593 -,3760

a. Dependent Variable: Y
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-,935

Residuais Statistics"

Maximum Mean Std. Deviation

4,1269 ,8017 .8297

6,7777 -1,619JE-J7 1,3J22

4,008 ,000 1,000

5,054 ,000 ,978

NMinimum

Predicted
Value

Residual

2,558E-02

-2,0256

48

48

Std.
Predicted
Value

Std. Residual

48

-1 511 48

a. Dependent Variable: Y

Charts

Histogram

Dependent Variable: Y

-1,50 -,50 ,50 1,50 2,50 3,50 4,50

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Regression Standardized Residual
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Normal P-P Plot of Regression Sta

Dependent Variable: Y
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Partial Regression Plot

Dependent Variable: Y

4

2

o
OD

c:. U Gr:~:~;;:~~'q,:
o
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X8

Regression Backward

Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

y ,8017 1,5525 48

Xl 8,3958 15,9930 48

X2 ,5815 1,3073 48

X3 16,7292 13,6985 48

X4 47,8333 72,0134 48

X5 1,0828 1,2045 48

X6 1,605E-02 1,129E-02 48

X7 ,9251 ,6619 48

X8 ,8701 1,1331 48
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Corrclations

y Xl X2 X3 X4 X5 X6

Pearson Y i,OOO ,227 -,092 -,040 ,389 ,290 ,046
Correlalion Xl ,227 1,000 ,121 ,055 ,461 -,087 ,064

X2 -,092 ,121 1,000 -,085 -,211 -,098 ,033

X3 -,040 ,055 -,085 1,000 ,299 -,191 ,062

X4 .389 ,461 -,211 ,299 1,000 -,149 ,134

X5 ,290 -,087 -,098 -,191 -,149 1,000 -,190

X6 ,046 ,064 ,033 ,062 ,134 -,190 1,000

X7 -,103 ,150 ,143 ,105 ,006 -,169 ,173

X8 ,351 ,026 -,022 -,064 -,041 ,529 -,168

Sigo (I-tailed) Y ,060 ,266 ,394 ,003 ,023 ,377

XI ,060 ,207 ,356 ,000 ,279 ,333

X2 ,266 ,207 ,283 ,075 ,254 ,412

X3 ,394 ,356 ,283 ,019 ,097 ,337

X4 ,003 ,000 ,075 ,019 ,156 ,181

X5 ,023 ,279 ,254 ,097 ,156 ,098

X6 ,377 ,333 ,412 ,337 ,181 ,098

X7 ,242 ,154 ,167 ,239 ,485 ,126 ,119

X8 ,007 ,430 ,441 ,334 ,391 ,000 ,127

N Y 48 48 48 48 48 48 48

Xl 48 48 48 48 48 48 48

X2 48 48 48 48 48 48 48

X3 48 48 48 48 48 48 48

X4 48 48 48 48 48 48 48

X5 48 48 48 48 48 48 48
X6 48 48 48 48 48 48 48

X7 48 48 48 48 48 48 48

X8 48 48 48' 48 48 48 48
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Corr~lations

X7 X8

Pearsoll '{ -,103 ,35 j

Correlation Xl ,150 ,026

X2 ,143 -,022

X3 ,105 -,064

X4 ,006 -,041

X5 -,169 ,529

X6 ,173 -,168

X7 1,000 ,469

X8 ,469 1,000

Sigo (l-lailed) Y ,242 ,007

XI ,154 ,430

X2 ,167 ,441

X3 ,239 ,334

X4 ,485 ,391

X5 ,126 ,000

X6 ,119 ,127

X7 ,000

X8 ,000

N Y 48 48

Xl 48 48

X2 48 48

X3 48 48

X4 48 48

X5 48 48

X6 48 48

X7 48 48

X8 48 48
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Variables Entered.Removed''

Variables Variables
Model Entered Removed Method

X8,X2,X3,
X1,X6.X5, Enter
X4, X7

a

2 Backward
(criterion:

X5 Probability of
F-to-remove
>= ,050).

3 Backward
(criterion:

X2 Probability of
F-to-remove
>= ,050).

4 Backward
(criterion:

X3 Probability of
F-to-remove
>= ,050).

5 Backward
(criterion:

Xl Probability of
F-to-remove
>= ,050).

6 Backward
(criterion:

X6 Probability of
F-to-remove
>=,050.

a. AlI requested variables entered,

b. Dependent Variable: Y

Model Summaryê

AdjustedR Std. Error of
Model R R Square Square the Esti.mate

,651 a ,424 ,306 1,2930

2 ,651 b ,424 ,324 1,2768

3 ,650c ,423 ,339 1,2625

4 ,645d ,416 ,347 1,2546

5 ,639" ,408 ,353 1,2491

6 ,620f ,385 ,343 1,2588
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Model Summaryê

5

Change Sraíistics

R Square
Change F Change dfJ df2 Sigo F Change

,424 3,595 8 39 ,003

,000 ,003 41 ,958

-,001 ,089 42 ,767

-,007 ,479 43 ,493

-,009 ,625 44 ,433

-,023 1,680 45 ,202

Model Durbin- Watson

2

3

4

6 1,929

a. Predictors: (Constam), X8, X2, X3, Xl, X6, X5, X4, X7

b. Predictors: (Constam), X8, X2, X3, xr, X6, X4, X7

c. Predictors: (Constant), X8, X3, xi, X6, X4, X7

d. Predictors: [Constant), X8, Xl, X6, X4, X7

c. Predictors: (Constant), X8, X6, X4, X7

f. Predictors: (Constam), X8, X4, X7

g, DependentVariable: Y

Sumof
Model Squares df Mean Square

Regression 48,080 8 6,010

Residual 65,199 39 1,672

Total 113,279 47

2 Regression 48,075 7 6,868

Residual 65,204 40 1,630

Total 113,279 47

3 Regression 47,930 6 7,988

Residual 65,348 41 1,594

Total 113,279 47

4 Regression 47,167 5 9,433

Residual 66,111 42 1,574

Total 113,279 47

5 Regression 46,183 4 11,546

Residual 67,096 43 1,560

Total 113,279 47

6 Regression 43,562 3 14,521

Residual 69,717 44 1,584

Total 113,279 47

a. Predictors: (Constant), X8, X2, X3, xi, X6, X5, X4, X7

b. Predictors: (Constant), X8, X2, X3, Xl, X6, X4, X7

c. Predictors: (Constam), X8, X3, xi, X6, X4, X7

d. Predictors: (Constant), X8, Xl, X6, X4, X7

e. Predictors: (Constant), X8, X6, X4, X7

f. Predictors: (Constam), X8, X4, X7

g. Dependent Variable: Y

F Sigo

3,595 ,003"

4,213

5,012 ,001 c

5,993

7,399 ,000'

9,164
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Coefficients''

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficienrs 95% Confidence Inierval for B

Model B Std. Error Beta Sigo Lower Bound Upper Bound

(Constam) ,336 ,557 ,603 ,550 -,791 1,463

Xl 8,319E-03 ,014 ,086 ,595 ,555 -,020 ,037

X2 4,497E~02 ,155 ,0]8 ,291 ,773 -,268 ,]58

X3 -9,899E-03 ,015 -,087 -,670 ,507 -,040 ,020

X4 8,330E-03 ,003 ,386 2,510 ,016 ,002 ,015

X5 -1,205E-02 ,227 -,009 -,053 ,958 -,471 ,447

X6 22,437 17,928 ,163 1,252 ,218 -13,826 58,699

X7 -,986 ,414 -,421 -2,380 ,022 -1,825 -,148

X8 ,807 ,274 ,589 2,946 ,005 ,253 1,361

2 (Constam) ,320 ,459 ,697 ,490 -,608 1,247

XI 8.283E-03 ,014 ,085 ,601 ,551 -,020 ,036

X2 4,545E-02 ,152 ,038 ,298 ,767 -,263 ,354

X3 -9,841 E-03 ,OIS -,087 -,676 ,503 -,039 ,020

X4 8,357E-03 ,003 ,388 2,580 ,014 ,002 ,OIS

X6 22,367 17,656 ,163 1,267 ,213 -13,317 58,051

X7 -,975 ,346 -,416 -2,817 ,008 -1,674 -,275

X8 ,797 ,197 ,582 4,044 ,000 ,399 1,195

3 (Constant) ,344 ,447 ,770 ,446 -,558 1,246

XI 9,212E-03 ,013 ,095 ,694 ,492 -,018 ,036

X3 -9,956E-03 ,014 -,088 -,692 ,493 -,039 ,019

X4 8,088E-03 ,003 ,375 2,629 ,012 ,002 ,014

X6 22,445 17,457 ,163 1,286 ,206 -12,810 57,699

X7 -,960 ,339 -,409 -2,834 ,007 -1,644 -,276

X8 ,791 ,194 ,577 4,080 ,000 ,399 1,182

4 (Constant) ,216 ,404 ,534 ,596 -,599 1,031

Xl J,D36E-02 ,0J3 ,107 ,791 ,433 -,016 ,037

X4 7,409E-03 ,003 ,344 2,557 ,014 ,002 ,013

X6 22,873 17,337 ,166 1,319 ,194 -12,115 57,861

X7 -1,001 ,332 -,427 -3,017 ,004 -1,670 -,331

X8 ,808 ,191 ,590 4,231 ,000 ,423 1,194

5 (Constant) ,225 ,402 ,560 ,578 -,585 1,036

X4 8,474E-03 ,003 ,393
1

3,318 ,002 ,003 ,014

X6 22,356 17,249 ,163 1,296 ,202 -12,431 57,142

X7 -,957 ,326 -,408 -2,940 ,005 -1,614 -,301

X8 ,802 ,190 ,585 4,220 ,000 ,419 1,185

6 (Constant) ,512 ,338 1,514 ,137 -,169 1,193

X4 8,893E-03 ,003 ,413 3,484 ,001 ,004 ,014

X7 -,835 ,314 -,356 -2,659 ,0lJ -1,469 -,202

X8 ,732 ,184 ,534 3,987 ,000 ,362 1,102
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I

Coeffícíents"

Correlations Collinearity SI atist ics

Model Zero-order Partial Part Tolerance VIF

(Constarn)

Xl ,227 ,095 ,072 ,712 1,405

X2 -,092 f\A'" ,035 ,870 1,150,V"T'

X3 -,040 -,107 -,081 ,867 1,153

X4 ,389 ,373 ,305 ,623 1,606

X5 ,290 -,009 -,006 ,477 2,096

X6 ,046 ,196 ,152 ,869 1,151

X7 -,103 -,356 -,289 ,473 2,115

X8 ,351 ,427 ,358 ,369 2,708

2 (Constant)

XI ,227 ,095 ,072 ,713 1,402

X2 -,092 ,047 ,036 ,873 1,146

X3 -,040 -,106 -,081 ,872 1,147

X4 ,389 ,378 ,309 ,637 1,569

X6 ,046 ,196 ,152 ,874 1,145

X7 -,103 -,407 -,338 ,661 1,512

X8 ,351 ,539 ,485 ,696 1,438

3 (Constant)

Xl ,227 ,108 ,082 ,752 1,330

X3 -,040 -,107 -,082 ,873 1,146

X4 ,389 ,380 ,312 ,691 1,447

X6 ,046 ,197 ,153 ,874 1.145

X7 -,103 -,405 -,336 ,675 1,482

X8 ,351 ,537 ,484 ,703 1,422

4 (Constant)

Xl ,227 ,121 ,093 ,764 1,310

X4 ,389 ,367 ,301 ,769 1,300

X6 ,046 ,199 ,156 ,875 1.143

X7 -,103 -,422 -,356 ,695 1,438

X8 ,351 ,547 ,499 ,715 1,398

(Constant)

X4 ,389 ,451 ,389 ,982 1,019

X6 ,046 ,194 ,152 ,876 1,141

X7 -,103 -,409 -,345 ,715 1,399

X8 ,351 ,541 ,495 ,716 1,396

6 (Constant)

X4 ,389 ,465 ,412 ,998 1,002

X7 -,103 -,372 -,315 ,780 1,282

X8 ,351 ,515 ,472 ,778 1,285

a. Dependem Variable: Y
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Coefficient Correlations"

Model X8 X2 X3 Xl X6 X5

Correiations X& 1,000 ,036 ,044 ,055 ,255 -,685

X2 ,036 1,000 ,031 -,228 -,019 ,058

X3 ,044 ,031 1,000 ,111 ,029 ,074

Xl ,055 -,228 ,111 1,000 ,047 -,048

X6 ,255 -,019 ,029 ,047 1.000 -,073

X5 -,685 ,058 ,074 -,048 -,073 1,000

X4 -,117 ,283 -,284 -,510 -,142 ,151

X7 -,691 -,088 -,108 -,148 -,281 ,534

Covariances X8 7,503E-02 1,530E-03 1,796E-04 2,109E-04 1,254 -4,253E-02

X2 1,530E-03 2,393E-02 7,032E-05 -4,933E-04 -5,249E-02 2,045E-03

X3 1,796E-04 7,032E-05 2,186E-04 2,298E-05 7,809E-03 2,477E-04

Xl 2,109E-04 -4,933E-04 2,298E-05 1,954E-04 1,188E-02 -1,518E-04

X6 1.254 -5,249E-02 7,809E-03 1,188E-02 321,403 -,296

X5 -4,253E-02 2,045E-03 2,477E-04 -1,518E-04 -,296 5,140E-02

X4 -1,061E-04 1,455E-04 -1,391E-05 -2,365E-05 -8,449E-03 1, 138E-04

X7 -7, 847E-02 -5,632E-03 -6,606E-04 -8,571E-04 -2,087 5,013E-02

2 Correlations X8 1,000 ,lOS ,131 ,031 ,283

X2 ,105 1,000 ,027 -,226 -,015

X3 ,131 ,027 1,000 ,115 ,035

Xl ,031 -,226 ,115 1,000 ,044

X6 ,283 -,015 ,035 ,044 1,000

X4 -,018 ,278 -,299 -,509 -,133

X7 -,529 -,141 -,175 -,145 -,287

Covariances X8 3,884E-02 3,J41E-03 3,750E-04 8,3J7E-05 ,984

X2 3,14IE-03 2,325E-02 5,896E-05 -4,751E-04 -3,970E-02

X3 3,750E-04 5,896E-05 2,120E-04 2,312E-05 9,005E-03

XI 8,317E-05 -4,75IE-04 2,312E-05 1,90 I E-04 1,073E-02

X6 ,984 -3,970E-02 9,005E-03 I,073E-02 3 li ,730

X4 -1,163E-05 1,375E-04 -1,410E-05 -2,274E-05 -7,600E-03

X7 -3,606E-02 -7,436E-03 -8,797E-04 -6,914E-04 -1,753

3 Correlations X8 1,000 ,129 ,056 ,286

X3 ,129 1,000 ,124 ,035

XI ,056 ,124 1,000 ,042

X6 ,286 ,035 ,042 1,000

X4 -,050 -,319 -,477 -,134

X7 -,522 -,173 -,183 -,292

Covariances X8 3,756E-02 3,588E-04 1,44IE-04 ,967

X3 3,588E-04 2,071E-04 2,379E-05 8,903E-03

Xl 1,44IE-04 2,379E-05 1,764E-04 9,695E-03

X6 ,967 8,903E-03 9,695E-03 304,736

X4 -2,953E-05 -1,413E-05 -1,948E-05 -7,201E-03

X7 -3,428E-02 -8,4l7E-04 -8,246E-04 -1,727

4 Correlations X8 1,000 ,.041 ,284

Xl ,041 1,000 ,038

X6 ,284 ,038 LOOO

X4 -,009 -,465 -,130

X7 -,5J2 -,166 -,290
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Coefticient Correlations'

Model X8 X2 X3 XI X6 X5

4 Covariances X& 3,64&E-02 1,016E-04 ,940

XI 1,016E-04 1,715E-04 8,565E-03

X6 ,940 8,565E-03 300,575

X4 -4,985E-06 -1,764E-05 -6,512E-03

X7 -3,24IE-02 -7,189E-04 -1,670

5 Correlations X8 1,000 ,283

X6 ,283 1,000

X4 ,011 -,127

X7 -,513 -,288

Covariances X8 3,6IOE-02 ,927

X6 ,927 297,533

X4 5,420E-06 -5,582E-03

X7 -3,I71E-02 -1,620

6 Correlations X8 1,000

X4 ,049

X7 -,469

Covariances X8 3,373E-02

X4 2316E-05

X7 -2,708E-02
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Coefficient Correlations'

Model X4 X7

Correlations X8 -,1I7 -,691

X2 ,283 -,088

X3 -,284 -,108

Xl -,510 -,148

X6 -,142 -,281

X5 ,151 ,534

X4 1,000 ,155

X7 ,155 1,000

Covariances X8 -1,061E-04 -7,847E-02

X2 1,455E-04 -5,632E-03

X3 -1,39IE-05 -6,606E-04

XI -2,365E-05 -8,571E-04

X6 -8,449E-03 -2,087

X5 1,138E-04 5,013E-02

X4 1,IOIE-05 2, 135E-04

X7 2,135E-04 ,172

2 Correlations X8 -,018 -,529

X2 ,278 -,141

X3 -,299 -,175

Xl -,509 -,145

X6 -,133 -,287

X4 1,000 ,089

X7 ,089 1,000

Covariances X8 -1,163E-05 -3,606E-02

X2 1,375E-04 -7,436E-03

X3 -1,410E-05 -8,797E-04

Xl -2,274E-05 -6,914E-04

X6 -7,600E-03 -1,75fl

X4 1,049E-05 9,994E-Op
I

X7 9,994E-05 ,120

3 Correlations X8 -,050 -,522

X3 -,319 -,173

XI -,477 -,183

X6 -,134 -,292

X4 1,000 ,135

X7 ,135 1,000

Covariances X8 -2,953E-05 -3,428E-02

X3 -1,413E-05 -8,417E-04

XI -1,948E-05 -8,246E-04

X6 -7,20IE-03 -1,727

X4 9,464E-06 1,407E-04

X7 1,407E-04 ,115

4 Correlations X8 -.009 -,512

XI -,465 -,166

X6 -,130 -,290

X4 1,000 ,086

X7 ,086 1,000
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i
I,
I
I

CoetTicicnt iCorrelations'
I

I
Model X4 X7 I
4 Covariances X8 -4,985E-06 -3,241E-02:

XI -1,764E-05 -7,1 89E-04

X6 -6,512E-03 -1,670

X4 8,394E-06 8,225E-05

X7 8,225E-05 ,110

5 Correlations X8 ,011 -,513

X6 -,127 -,288

X4 1,000 ,010

X7 ,010
I

I,ooq

Covariances X8 5,420E-06 I
-3,17IE-O~

X6 -5,582E-03 -1,620

X4 6,522E-06 8,219E-06

X7 8,219E-06 ,106

6 Correlations X8 ,049 -,469

X4 1,000 -,028

X7 -,028 1,000

Covariances X8 2,316E-05 -2,708E-02

X4 6,517E-06 -2,25IE-05

X7 -2,25IE-05 9,869E-02

a. Dependenl Variabk: Y
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Collinearity Diagnostlcs'

Condition
Model Dimension Eigenvalue Index

1 5,012 1,000

2 1,114 2,121

3 ,938 2,311

4 ,689 2,697

5 ,428 3,424

6 ,354 3,762

i ,275 4,273

8 ,124 6,360

9 6,723E-02 8,634

2 4,597 1,000

2 1,015 2,129

3 ,830 2,354

4 ,643 2,673

,354 3,602

6 ,277 4,072

7 ,164 5,290

8 ,119 6,216

3 4,424 \,000

2 ,930 2,181 I-
3 ,645 2,620

4 ,418 3,252

5 .298 3.856

6 ,164 5,188

7 ,121 6,038

4 1 3,791 1,000

2 ,930 2,019

3 ,582 2,553

4 ,387 3,130

5 ,167 4,767

6 ,144 5,134

5 3,435 1,000

2 ,748 2,143

3 ,501 2,617

4 ,172 4,463

5 ,144 4,886

6 2,770 1,000

2 ,724 1,956

3 ,344 2,839

4 ,162 4,132
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Collinearity Diagnostics'

Variance Proponions

Model Dimension (Constam) XI X2 X3 X4 X5

I ,00 ,01 ,01 ,01 ,01 ,00

2 ,00 ,11 ,02 ,01 ,12 ,05

J (\f\ ,01 ,58 ,00 ,OJ ,02~vv

4 ,01 ,34 ,02 ,09 ,00 ,02

5 ,01 ,00 ,05 ,00 ,02 ,23

6 ,00 ,09 ,16 ,31 ,11 ,00

7 ,00 ,41 ,14 ,32 ,65 ,OI

8 ,30 ,03 ,02 ,23 ,03 ,02

9 ,67 ,01 ,01 ,03 ,04 ,65

2 ,01 ,01 ,01 ,01 ,OI

2 ,00 ,07 ,27 ,00 ,16

3 ,00 ,20 ,37 ,01 ,01

4 ,01 ,18 ,00 ,08 ,00

5 ,00 ,09 ,17 ,31 ,11

6 ,00 ,38 ,15 ,32 ,64

7 ,11 ,05 ,00 ,01 ,07

8 ,87 ,01 ,03 ,25 ,00

3 ,01 ,01 ,01 ,01

2 ,00 ,23 ,00 ,16

3 ,OI ,23 ,09 ,00

4 ,01 ,25 ,12 ,35

5 ,00 ,20 ,51 .38

6 ,11 ,06 ,01 ,08

7 ,86 ,02 ,26 ,02

4 ,01 ,02 ,02

2 ,00 ,23 ,17

3 ,02 ,18 ,00

4 ,00 ,52 ,74

5 ,03 ,05 ,05

6 ,93 ,00 ,02

5 I ,01 ,03

2 ,00 ,45

3 ,02 ,49

4 ,03 ,01

5 ,93 ,02

6 ,03 ,04

2 ,00 ,67

3 ,25 ,25

4 ,72 ,04
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Collinearity Díagnostícs'
I

Variance Proportions

Model Dimension X6 X7 X8

1 ,01 ,00 ,00

2 ,00 ,00 ,04

3 ,00 ,00 ,01

4 ,06 ,00 ,04

5 ,01 ,14 ,09

6 ,32 ,01 ,02'

7 ,03 ,00 ,03

8 ,56 ,20 ,29
1

9 ,00 ,65 ,47

2 ,01 ,01 ,01

2 ,00 ,01 ,03

3 ,00 ,01 ,10

4 ,07 ,01 ,29

5 ,32 ,02 ,O~

6 ,04 ,01 ,05
7 ,07 ,93 ,30

8 ,49 ,01 ,20

3 ,01 ,01 ,011

2 ,00 ,02 ,11

3 ,07 ,01 ,26

4 ,15 ,02 ,11

5 ,19 .00 .03

6 ,07 ,94 ,30
I

7 ,51 ,01 ,18

4 ,01 ,01 ,02

2 ,DO ,02 ,11

3 ,18 ,00 ,30

4 ,02 ,02 ,07

5 ,24 ,91 ,41
I

6 ,55 ,04 ,09

5 ,02 ,02 ,02

2 ,02 ,02 ,23
I

3 ,18 ,00 ,23

4 ,23 ,92 ,43

5 ,55 ,04 ,O?

6 ,03 ,0'1

2 ,02 ,17

3 ,08 ,67

4 ,88 ,112

a. Dependent Variable: Y
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4

Excluded Variablesf

Collinearity Statistics

Partial Minimum
Beta In Sigo Correlation Tolerance VIF Tolerance

XS _,009a -,053 ,958 -,009 ,477 2,096 ,369

X5 -,012b -,071 ,944 -,011 ,479 2,089 ,370

X2 ,038b ,298 ,767 ,047 ,873 1,146 ,637

X5 -,004e -,022 ,983 -,003 ,481 2,078 ,370

X2 ,041 e ,318 ,752 ,050 ,873 1,145 ,682

X3 -,088e -,692 ,493 -,107 ,873 1,146 ,675

X5 ,002d ,014 ,989 ,002 ,482 2,074 ,372

X2 ,061 d ,493 ,624 ,076 ,923 1,084 ,693

X3 _,099d -,789 ,434 -,121 ,886 1,128 ,698

Xl .107d ,791 ,433 ,121 ,764 1,310 ,695

X5 ,018" ,106 ,916 ,016 ,485 2,063 ,397

X2 ,062e ,498 ,621 ,076 ,923 1,084 ,754

X3 -,104° -,822 ,415 -,124 ,887 1,127 ,762

Xl
~,..,..e ,735 ,466 ,11I ,765 I,3uS ,759)JUU

X6 ,163° 1296 202 ,194 ,876 1 141 ,715

Model

2

3

5

6

a. Predictors in lhe Model: (Constant), X8, X2, X3, Xl, X6, X4, X7

b. Predictors in lhe Model: (Constant), X8, X3, Xl, X6, X4, X7

c. Predictors in lhe Model: (Constam), X8, XI, X6, X4, X7

d. Prediclors in lhe Model: (Constant), X8, X6, X4, X7

e. Prediclors in lhe Model: (Constant), X8, X4, X7

f. Dependem Variable: Y
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Casewise Diagnostics"

Predicted
Case Number Std, Residual Y Value Residual

-,450 ,19 ,7515 -,5664

2 -,226 ,17 ,4512 -,2845

3 ,257 ,40 7,457E-02 ,3239

4 -,023 ,21 ,2351 -2,9254E-02

5 -,457 ,13 ,7059 -,5752

6 -,414 ,43 ,9492 -,5206

7 ,328 ,33 -8,5346E-02 ,4126

8 -,145 ,34 ,5273 -,1826

9 -,292 ,12 ,4906 -,3674

10 ,171 ,21 -4,5935E-03 ,2153

11 ,393 ,20 -,2941 ,4941

12 ,201 ,11 -,1484 ,2534

13 ,187 ,24 8, 162E-04 ,2359

14 -,194 ,17 ,4109 -,2443

15 -,376 4,00 4,4739 -,4739

16 ,307 ,29 -9,4940E-02 ,3869

17 -,895 ,18 1,3020 -1,1270

18 ,009 ,69 ,6826 1,184E-02

19 -,407 ,11 ,6265 -,5122

20 -,522 ,13 ,7839 -,6567

21 -,151 ,29 ,4756 -,1898

22 -,693 ,34 1,2104 -,8729

23 -1,384 ,17 1,9075 -1,7415

24 ,037 ,60 ,5551 4,600E-02

25 -,647 1,00 1,8150 -,8150

26 -,117 ,48 ,6234 -,1473

27 ,ORO ,06 -3,9260E-02 ,]006

28 -,114 ,47 ,6130 -,1430

29 -,098 ,25 ,3737 -,1237

30 ,269 1,00 ,6615 ,3385

31 ,527 1,99 1,3249 ,6638

32 -1,658 ,47 2,5578 -2,0873

33 -,006 ,18 ,1863 -7,3246E-03

34 ,395 1,00 ,5034 ,4966

35 ,486 1,16 ,6480 ,6110

36 2,346 6,94 3,9841 2,9534

37 -,817 ,37 1,3940 -1,0285

38 ,261 ,00 -,3288 ,3288

39 ,257 ,07 -,2566 ,3238

40 ,139 ,67 ,4914 ,1753

41 -1,397 ,47 2,2250 -1,7584

42 ,213 1,00 ,7316 ,2684

43 -,368 ,24 ,7029 -,4629

44 -,419 ,55 1,0775 -,5275

45 -,094 ,34 ,4581 -,118'1

46 ,634 1,25 ,4475 ,7982

47 5,084 8,04 1,6389 6,3996

48 -,219 ,38 ,6591 - 2757

a. Dependent Variable: Y
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Residuais Statistics"

Mean Std. Deviation

,8017 ,9627

2, 475E-J6 J,2179

,000 1,000

000 968

NMinimum Maxirnllm
Predicted -,3288 4,4739
Value

Residual -2,0873 6,3996

Sld.
Predicted -1,174 3,814
Value

Std. Residual -1,658 5,084

3. Dependem Variable: Y

48

48

48

48

Charts

Histogram

Dependent Variable: Y

>.o
C
<D
;:}
O"
<D
li: O

10

Std. Dev = ,97

Mean = 0,00

-.---.----,-JJ!!1!II'.!5b.,-,.---.---.-J!~ N = 48,00
-1,50 -,50

-1,00 0,00

,50 1,50 2,50 3,50 4,50

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Regression Standardized Residual
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Normal P-P P/ot of Regression Sta
- I

Dependent Variab'e: 1
1,00 I
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Õ
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Partial Reqression Plot

Dependent Variable: Y
8~------------------------L-------~

6

o
4

2 1 "

~ -4~ ~ ~ ~ __ ~ __ +-~ ~
-1,0 -,5 0,0 ,5 1,0 1,5 2,0

O

-2

X7

Partia' Regression Plot

Dependent Variable: Y
8~------------------------+-------~

O
!.J rP c;

'o, ".:oaG-i' ,,'b",i~~~Ó":
,J ttJo;:F

Ci

6

4

2

-2 -1

X8

I
Regressão Backward a três variáveis - ~odelo adotado
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Descriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

y ,SOi? i,5515 48

X4 47,8333 72,0134 48

X8 ,8701 1,1331 48

X7 ,9251 ,6619 48

Correlatíons

y X4 X8 X7

Pearson Y 1,000 ,389 ,35~ -,103
Correlation X4 ,389 1,000 ,006-,04~

X8 ,351 -,041 1,009 ,469

X7 -,103 ,006 ,4ó9 J,OOO

Sigo (J-tailed) Y ,003 ,007 ,242

X4 ,003 ,391 ,485

X8 ,007 ,391 ,000

X7 ,242 ,485 ,000

N Y 48 48 48 48

X4 48 48 48 48

X8 48 48 48 48

X7 48 48 48 48

Model
Variables
Entered

Variables
Removed

Variables Entered/Removed''

Method

X7,X4,X8a Enter

a. AU requesred varisbles enrered,

b. Dependent Variable: Y

Sumário do Modelob

R Quadrado Erro Padrão
Modelo R R Quadrado Ajustado da Estimativa

Backward ,620' ,385 ,343 1,2588
Elimination
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sumárioldo Modelob

Estatísticas de M udança

Modelo R Quadrado Mudança de F g.1.1
Mudança de F

g.l.2 Sigo Durbin- Watson

Backward
Elimination

,385 9,164 3 44 ,000 1,929

3. Preditores: (Constante), X7, X4, X8

b. Variável Dependente: Y

Model

A...~OVi\b

Soma dos Quadrado da
Quadrados g.1. Média F Sigo

Regressão 43,562 3 14,521 9,164 ,000a

Resíduo 69,717 44 1,584

Total 113,279 47

a. Preditores: (Constante), X7, X4, X8

b. Variáve\ Dependente: Y

Coeficientes"

Coeficientes Não Coeficientes Intervalo de confiança de 95%
Padronizados Padronizados para B

Erro Limite

B Padrão Beta Sigo Limite Inferior Superior

,512 ·nSl 1,514 ,137 -,169 1,193, ....-.i~

,009 ,003 ,413 3,484 ,001 ,004 ,014

,732 ,184 ,534 3,987 ,000 ,362 1,102

-,835 ,314 -,356 -2,659 ,011 -1,469 -,202

Modelo

X4

X8

X7
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(Constante)

X4

X8

X7

,389

,351

-,103

,465

,515

-,372

Coeficientes"

Estatística de
Colinearidade

Parte Tolerância VIP

,412 ,998 1,002

,472 ,778 1,285

-,315 ,780 1,282

Correlações

Modelo Zero-Ordem Parcial

a. Variável Dependente: Y

Coefficient Correlations"

Covariances

X7 X4 X8

X7 1,000 -,028 -,469

X4 -,028 1,000 ,049

X8 -,469 ,049 1,000

X7 ,099 ,000 -,027

X4 ,000 ,000 ,000

X8 -,027 ,000 ,034

Model

Correlations

a. Dependent Variable: Y

Diagnóstico de Colínearidade"

Índice de
Proporções de Vilriiinciil

Modelo Dimensão Eigenvalue Condição (Constante) X4 X8 X7

2,770 1,000 ,03 ,04 ,04 ,03

2 ,724 1,956 ,00 ,67 ,17 ,02

3 ,344 2,839 ,25 ,25 ,67 ,08

4 ,162 4,132 ,72 ,04 ,12 ,88

3. Variável Dependente: Y
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Casewise Diagnostics''

Predicted
Case Number Slcl Residual Y Value Residual

-,450 ,19 ,7515 -,5664

2 -,226 ,17 ,4512 -,2845
1

3 ,257 ,40 7,457E-02 ,3239

4 ·~D2] ")1 ,2351 -2,9254E-02,~.

5 -,457 ,13 ,7059 -,5752

6 -,414 ,43 ,9492 -,5206

7 ,328 ,33 -8,5346E-02 .4126

S -,145 ,34 ,5273 -,1824
9 -,292 ,12 ,4906 -,3674:

10 ,171 ,21 -4,5935E-03 ,2153

II ,393 ,20 -,2941 .4941

12 ,201 ,11 -,1484 ,2534

J3 ,187 ,24 8, 162E-04 ,2359

14 -,194 ,17 ,4109 -.2443'

15 -,376 4,00 4,4739 _,47391

16 ,307 ,29 -9,4940E-02 ,3869

17 -,895 ,18 1,3020 -1,1270

18 ,009 ,69 ,6826 1,184E-02

19 -,407 ,11 ,6265 -,5122

20 -,522 ,13 ,7839 -,6567
1

21 -,151 ,29 ,4756 -,1898,

22 -,693 ,34 1,2104 -,8729

23 -1,384 ,17 1,9075 -1,7415

24 ,037 ,60 ,5551 4,600E-02

25 -,647 1,00 1,8150 -,8150

26 -,117 ,48 ,6234 -,1473
1

27 ,080 ,06 -3,9260f.-02 ,1006

28 -,114 ,47 ,6130 -,1430

29 -,098 ,25 ,3737 -,1237

30 ,269 1,00 ,6615 ,3385

31 ,527 1,99 1,3249 ,6638

32 -1,658 ,47 2,5578 -2,087j

33 -,006 ,18 ,1863 -7,3246E-03

34 ,395 1,00 ,5034 ,4966

35 ,486 i,26 ,6480 ,6120

36 2,346 6,94 3,9841 2,9534

37 -,817 ,37 1,3940 -1,0285

38 ,261 ,00 -,3288 ,3288
I

39 .257 .07 -,2566 ,3238

40 ,139 ,67 ,4914 ,1753

41 -1,397 ,47 2,2250 -1,7584

42 ,213 1,00 ,7316 ,2684

43 -,368 ,24 ,7029 -,4629

44 -,419 ,55 1,0775 -,5275
I

45 -,094 ,34 ,4581 -,1181

46 ,634 1,25 ,4475 ,7982

47 5,084 8,04 1,6389 6,3996

48 -.219 38 6591 - 2757

a. Dependent Variable: Y
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ResiduaIs Statistics"

Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Predicted -,3288 4,4739 ,8017 ,9627
Value

Std
Predicted -1,174 3,814 ,000 1,000
Value

Standard Error
of Predicted ,1896 1,0531 ,3249 ,1644
Value

Adjusted
Predicted -,3534 5,5796 ,7459 ,9899
Value

Residual -2,0873 6,3996 J,342E.-J 6 J,2J7~

Std. Residual -1,658 5,084 ,000 ,968

Stud. Residual -1,774 5,278 ,018 1,084

Deleted -2,3897 7,0832 5,579E-02 1,6243
Residual

Stud. Deleted
Residual -1,820 8,616 ,099 1,506

Mahal. ,087 31,920 2,937 5,806
Distance

ICook's
Distance

,000 4,615 ,120 ,668

Centered
Leverage ,002 ,679 ,062 ,124

"lIlue

3. Dependem Variable: Y

Charts

N

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

Histograma

Variável Dependente: Y

co
·õ
c

cQ)
:~
er•....
~ o

10

-1,50 -,50 ,50 1,50 2,50 3,50 4,50

-1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Resíduos padronizados da regressão
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Partial Regression Plot

Dependent Variable: Y
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Resíduos dos Valores Preditos

Explore Resíduos padronizados - teste para normalidade

Case Processíng Summary

Cases

Valid Missing

N Percent N Percent

Standardized 48 100,0% O ,Oor
Residual

Total

N Percent

48 100,0%

Descriptives

Staustic Sido Error

Standardized
Residual

Mean

95% Confidence
Interval for Mean

LowerBound

UpperBound

1,110E-16

-,2809498

,2809498

,1396551

5% Trínuned Mean -9,434E-02

Variance

Std. Devianon

Minimum

Maximum

Range

Interquarti!e Range

-9,607E-02

,936

,9675589

-1,65819

5,08405

6,74224

Median

Skewness

Kurtosis

,6692142

3,251

16,538

,343

,674
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M-Estimators

Huber's Tukey's Hampel's Andrews'
M-F$jjmaj{lf' B.iweighlb M-F$J.imaJ{lf Wa.ved

Standardized -6,91454E-02 -6,045E-02 -9,37738E-02 -5,745E-02
Residual

a. The weighting constant is 1,339.

b. The weighting constant is 4,685.

c. The weighting constants are 1,700,3,400, and 8,500

d. The weighting constant is 1,340·pi.

Percentiles

Percentiles

5 10 25 50 75 90 95

Weighted
Average(Definition 1)

Standardized
Residual

-1,3908898 -,8249170 -,4119348 -9,607E-02 ,2572794 ,4903420 1,5758169

Tukey's Hinges Standardized
Residual

-,4102602 -9,607E-02 ,2572714

Valores Extremos

Resíduo
Padronizado

Superior

Caso Valor

47 5,08405

2 36 2,34629
I

3 46 ,63413

4 31 ,52733

5 35 ,48623

32 -1,65819

2 41 -1,39692

3 23 -1,38352

4 17 -,89537

5 37 -,81709

Testes de Normalidade

Menor

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk

Estatística g.1. Sigo Estatístical g.1. Sigo

Resíduos
Padronizados ,238 48 ,000 ,703 48 ,010**

••. Corresponde ao limite superior da significância

a. Teste modificado para a correção do índice

Standardized Residual
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N= 48

Standardized Residua

Explore Valores Preditos Padronizados - Teste para Normalidade

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing

N Percent N Percent

I
48 100,0% O ,0%

Total

N Percent

Standardized
Predicted
Val11e

48 100,0%

Descriptíves

Statistic Std. Error

Standardized
Predicted Value

Mean

95% Confidence
lnterval for Mean

Lower Bound

llppf'J" Bound

-1,203E-16

-,2903697

,2903697

-,1180014

-,1905301

1,000

1,0000000

-1,117423

3,81442

4,98865

,8057033

,1443376

5% Trimmed Mean

Median

Variance

Std. Deviation
Minimum

Maximum

Range

lnterquartile Range

Skewness

Kurtosis

2,102

5,517

,343

,674
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M-Estimators

Huber's
M-E~jjmlltol'

Tukey's
Biweighr"

Hampel's
M -Estimat or"

Andrews'
Waved

Standardized
Predicted
Value

-,2051803 -,3048995 -,2559959 -,3058933

a. The weighting constant is 1,339.

b. The weighting constant is 4,685.

c. The weighting constanls are 1,700,3,400, and 8,500

d. The weighting constant is 1,340·pi.

Percentiles

Percentiles

5 10 25 50

Weighted Standardized
Average(Definition 1) Predicted -1,1206207 -,9368700 -,5525224 -,1905301

Value

Tukey's Hinges Standardized
Predi':led -,5165188 ·,1905301
Value

75 90 95

,2531809 1,1816640 2,6389742

,2198726

Extreme Values

Case Number Value

Standardized Highest 15 3,81442
Predicted Value 2 36 3,30563

3 32 1,82417

4 41 1,47849

5 23 1,14868

Lowest 38 -1,17423

2 11 -1,13815

3 39 -1,09919

4 12 -,98689

5 16 -,93131

Tests of Normality

Kolmogorov-Smimo\1' Shapiro-Wilk

Statistic df Sigo Statistic df Sigo

Standardized
Predicted
Value

,237 48 ,000 ,799 48 ,010**

••. This is an upper bound of lhe true significance.

a. LilIiefors Significance Correction

Standardized Predicted Value
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N= 48

Standardized Predict

Explore
Case Processing Summary

Cases

Valid Missing

N Percent N Percent

Studentized
Deleted 48 100,0% O ,0%
Residual

N Percent

Total

48 100,0%

Descriptives

Statistic Std. Error

Studentized Deleted
Residual

9,936E-02

-,3379209

,5366451

,2173655Mean

95% Confidence
Interval for Mean

LowerBound

Uppe.r Bonnd

5% Trimmed Mean -,1036484

-9,648E-02

2,268

1,5059524

-1,82033

8,61618

J 0,4:165J

,687363J

4,369

23126

Median

Variance

Std. Deviation

Minimum

Maximum

Range

Interquartile Range

Skewness

Kurtosis

,343

.674
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M-Estimators

Huber's Tukey's Hampel's Andrews'
M-f.sljmajof Biweight" M-Esjimalof Waved

Studentized
Deleted -7,44674E-02 -6,699E-02 -,1071170 -6,367E-02
Residual

a. The weighting constant is 1,339.

b. The weighting constant is 4,685.

c. The weighting constants are 1,700, 3,400, and 8,500

d. The weighting constant is J ,340·pi.

Percentiles

Percentiles

5 10 25 50 75 90 95

Weighled
Average(Definition I)

Studentized
Deleted
Residual

-1,4963729 -,8463688 -,4229697 -9,648E-02 ,2643933 ,5011052 2,6515409

Tukey's Hinges Studentized
D~leted
Residual

-,r2Z0335 -9,648E-G2 ,2637935

Valores Extremos

Caso Valor

Resíduos Maior 47 8,61618
eliminados 2 36 4,29351
padronizados

3 46 ,64469

4 31 ,54332

5 35 ,49641

Menor 32 -1,82033

2 41 -1,50680

3 23 -1,48362

4 17 -,91959

5 37 -,83823

Tests of Normalíty

Kolmogorov-SmirnO\!l Shapiro-Wilk

Stalistic df Sigo Stalistic df Sigo

Studentized
Deleted
Residual

,322 48 ,000 ,541 48 ,010**

••. This is an upper bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Studentized Deleted Residual
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N= 48
Studentized Oeleted

Alavancagem

Case Processing Summary

Total

Cases

Valid Missing

N Percent N Percent

Centered
Leverage 48 100,0% O ,00/0
Value

N Percent

48 100,0%

Descriptives

Statistic

Centered Mean 6,250E-02
Leverage Value 95% Confidence LowerBound 2,663E-02

Interval for Mean Upper Bound 9,837E-02

5% Trimrned Mean 3,863E-02

Median 3,427E-02

Variance 1,526E-02

Std. Deviation ,1235409

Minimum ,00185

Maximum ,67915

Range ,677~0

Interquarti le Range 3,897E-02

Skewness 4,234

Kurtosis 18,337

Std. Error

1,783E-02

,343

,674
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M-Estimators

Huber's
M-EslimalOl

Tukey's
Biweigblb

Hampel's
M-EslimaJ.of

Cenlered
Leverage
Value

3,252317E-02 2,888E-02 3, 107884E-02 2,875E-02

a. The weighting constant is 1,339.

b. The weighting constanl is 4,685.

c. The weighting constants are 1,700,3,400, and 8,500

à. The weighting constant is 1,340·pi.

Weighted Centered
Average(Definition 1) Leverage

Value

Percentiles

Percentiles

5 10 25 50 75 90 95

4,204E-03 8,365E-03 1,316E-02 3,427E-02 5,2l3E-02 ,1042430 ,4022117

1,320E-02 3,427E-02 5,200E-G2
Tukey's Hinges Centered

Leverage
Value

Valores Extremos

Valor de
Alavancagem Centrado

Maior

Caso Valor

15 ,67915

2 36 ,56221

3 8 ,20666

4 32 ,10574

5 12 ,10408

48 ,00185

2 40 ,00324

3 19 ,00539

4 43 ,00617

5 42 ,00861

Menor

Tests of Normality

Kolmogorov-SmimoJ Shapiro- Wilk

Statistic df Sigo Statistic df Sigo

Centered
L.everage
Value

,338 48 ,000 ,432 48 ,010**

". This is an upper bound of lhe true significance.

3. Lilliefors Significance Correction

Centered Leverage Value
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