
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

ALICE MARIA NASCIMENTO ROCHA 

RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS E CONFIANÇA NO SETOR 
DA CARCINICULTURA: UM ESTUDO DE CASO NA CAMANOR 

PRODUTOS MARINHOS 

Natal

2008



2

ALICE MARIA NASCIMENTO ROCHA 

RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS E CONFIANÇA NO SETOR 
DA CARCINICULTURA: UM ESTUDO DE CASO NA CAMANOR 

PRODUTOS MARINHOS 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte como requisito para obtenção do título 

de Mestre em Administração.

Orientador: Fernando Dias Lopes, Dr.

Natal

2008





3

ALICE MARIA NASCIMENTO ROCHA 

RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS E CONFIANÇA NO SETOR 
DA CARCINICULTURA: UM ESTUDO DE CASO NA CAMANOR 

PRODUTOS MARINHOS 

______________________________________________ 
Alice Maria Nascimento Rocha 

Dissertação apresentada e aprovada em 30/07/2008 à Banca Examinadora 
composta pelos seguintes membros: 

______________________________________________ 
Prof. Fernando Dias Lopes, Dr. – Orientador – UFRN 

______________________________________________ 
Prof. Mariana Baldi, Dra. – UFRN 

______________________________________________ 
Prof. Paulo Antônio Zawislak, Dr. – UFRGS 

Natal, 30/07/2008



4

Ao meu irmão Wagner (in memoriam) por ter compartilhado comigo os melhores 

momentos da minha vida. Não estar aqui, presencialmente, não significa 

inexistência, se me acompanha em todos os momentos em meu pensamento e 

recordações... Assim dedico a ele este trabalho, como forma de presenteá-lo, pois, 

as palavras, que aqui escrevi, serão lidas e levadas pelo vento. E poderão viajar e 

chegar onde ele está. Mesmo que o tempo passe e um grande espaço nos separe, 

continuarei  amando-o.



5

AGRADECIMENTOS

Foram muitas as pessoas que me ajudaram, de alguma forma, na elaboração deste 

trabalho e, a todas elas, agradeço. 

Gostaria de agradecer de maneira especial: 

...a Deus, por me proporcionar a vida. 

...à minha mãe, por tentar me dar tudo de melhor e me amar incondicionalmente.

...ao meu pai, por me amar, mesmo que da forma dele, mas amar. 

...ao meu irmão Bruno, pelo exemplo de esforço, dedicação e perseverança. 

...à tia Elmezita, por me acolher na sua casa e por tudo que fez por mim enquanto 

estive em Natal. 

...ao meu orientador, professor Fernando, que confiou em mim, conduziu-me nesta 

caminhada e dividiu comigo seu vasto conhecimento. 

...à professora Mariana Baldi, pela atenção que sempre teve comigo e as muitas 

contribuições que fez ao meu trabalho. 

...à tia Emerita, pelo amor imenso, todo carinho e também pela correção ortográfica 

do meu trabalho.

...às minhas primas-irmãs, Aline e Polyana, por todos os bons momentos que 

passamos juntas e, também, dividirem comigo os momentos de aflição. 

...à minha família, por saber que sou amada por todos (vovó Gilva, tias, tios, primos 

e primas).



6

...às pessoas entrevistas, que se disponibilizaram a participar da pesquisa 

permitindo que este trabalho fosse concluído. 

...aos amigos que fiz no PPGA/UFRN, com os quais compartilhei diversos 

momentos.

...aos professores do PPGA/UFRN, pelos ensinamentos passados em aula, que 

também contribuíram para que este trabalho fosse concluído. 

...ao CNPQ, pelo apoio financeiro proporcionado. 

...ao PPGA e à UFRN, pela possibilidade de cursar o mestrado contando com boas 

condições e estrutura.   



7

“A confiança é um ato de fé, e esta dispensa raciocínio."

(Carlos Drummond de Andrade)
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RESUMO 

O presente estudo investigou de que forma os tipos de confiança, baseados na 
competência e na boa vontade, atuam na formação e manutenção das relações de 
cooperação entre a Camanor e seus parceiros (Aquatec, Purina, Caçuá, Uvifrios e 
Malta/Cleyton). Utilizou-se de abordagens organizacionais sobre redes baseadas, 
fundamentalmente, nos estudos de Powell (1987, 1990), Das e Teng (2000; 2001), 
Child (2001) e Contractor e Lorange (2004) que têm descrito sobre as vantagens 
que os relacionamentos cooperativos podem proporcionar, bem como os seus 
limites como estruturas alternativas de governança. A confiança tem sido 
considerada um importante fator que afeta as ações e o desenvolvimento das 
organizações envolvidas em redes ou alianças estratégicas (ZAHEER; HARRIS, 
2006) e é o mecanismo mais apropriado de controle nestas situações (SYDOW, 
1998). A confiança é analisada a partir de duas abordagens diferentes: a econômica 
e a sociológica (ZAHEER; HARRIS, 2006).  Para facilitar o entendimento da 
confiança, algumas tipologias têm sido criadas, como as propostas por Barney e 
Hansen (1994), Lane (1998), Das e Teng (2000), Child (2001) e Wever, Martens e 
Vandenbempt (2005). Para realização da pesquisa, adotou-se o estudo de caso 
conforme proposição de Yin (2005). Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com roteiros pré-determinados, em única fase, realizada no início de 2008. Os 
sujeitos da pesquisa foram proprietários e/ou responsáveis da Camanor e das 
empresas parceiras (Aquatec, Purina, Caçuá, Uvifrios e Malta/Cleyton). Também 
foram coletados dados secundários em diversos sites relacionados ao setor e das 
empresas estudadas, além de dados coletados por estudos anteriores realizados 
pelo CARCINEREDES (2006). Os dados primários foram analisados segundo a 
técnica de análise de conteúdo, proposta por Bardin (1994). No que se refere aos 
dados secundários, estes foram analisados qualitativamente segundo a técnica de 
análise documental (BARDIN, 1994). Assim, através dos dados coletados, pôde-se 
concluir que, embora haja, nas relações, a confiança baseada na boa fé (UZZI, 
1998; DAS; TENG, 2001), sua presença não determina a formação e/ou manutenção 
de uma parceria; atua apenas de maneira a facilitar as relações, tornando-as mais 
flexíveis. A confiança baseada na competência (DAS; TENG, 2001) influenciou a 
formação e manutençao das relações estudadas porque, para firmar ou não uma 
relação com outra organização, utiliza-se como base a percepção de como o 
parceiro age, ou seja, a reputação (imagem). E, também, é por meio das verificações 
do desempenho das atividades da empresa parceira que irá se determinar a 
continuação ou não da parceria.

Palavras-chave: Redes; Confiança. 
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ABSTRACT 

This study investigated how the types of confidence based on competence and good 
will act in the formation and maintenance of cooperation relationships between the 
Camanor and its partners (Aquatec, Purina, Caçuá, Uvifrios and Malta / Cleyton). It 
used organizational approaches on networks based primarily on studies of Powell 
(1987, 1990), Das and Teng (2000, 2001), Child (2001) and Contractor and Lorange 
(2004) which have described the advantages that cooperative relationships can 
provide, as well as their limits as alternative governance structures. Confidence has 
been considered an important factor affecting the actions and development of 
organizations involved in networks or in strategic alliances (ZAHEER; HARRIS, 2006) 
and is the most appropriate control mechanism in these situations (SYDOW, 1998). 
Confidence is seen from two different approaches: the economic and the sociological 
(ZAHEER; HARRIS, 2006). To facilitate the understanding of confidence some 
typologies have been created, as proposed by Barney and Hansen (1994), Lane 
(1998), Das and Teng (2000), Child (2001) and Wever, Martens and Vandenbempt 
(2005). This study made use of the case study as proposition of Yin (2005). Semi-
structured interviews were held with pre-determined routes, in a single stage 
performed in early 2008. The research subjects were owners and / or responsible for 
Camanor and its business partners (Aquatec, Purina, Caçuá, Uvifrios and Malta / 
Cleyton). Also secondary data were collected in several sites related to the industry 
and enterprises studied, in addition to data collected by previous studies conducted 
by CARCINEREDES (2006). The primary data were analyzed using the analysing 
technique of the content proposed by Bardin (1994). Regarding the secondary data, 
they were qualitatively analyzed according to documentary analysis technique 
(BARDIN, 1994). Thus, through the data collected, could be concluded that although 
there is confidence based on good faith in relationships(UZZI, 1998; OF; TENG, 
2001), their presence does not determine the formation and / or maintenance of a 
partnership, serves only in order to facilitate the relationship, making them more 
flexible. The confidence based on competence (DAS; TENG, 2001) influenced the 
formation and maintenance of relations studied. Because whether or not to form a 
relationship with another organization it is used the perception of the partner acts, 
namely the reputation (image) as decision basis. And it is through the verification of 
the performance of the partner activities that will determine the continuation of the 
partnership.

Keywords: Networks; Trust. 
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INTRODUÇÃO

A globalização crescente tem impulsionado as empresas de pequeno, médio 

e grande porte a buscarem cada vez mais recursos para competirem no mercado, 

além de incentivar o surgimento de estruturas dinâmicas que possam, rapidamente, 

responder às exigências externas. Dessa forma, é também crescente o número de 

atividades desenvolvidas por uma organização que agora passam a ser trabalhadas 

com o apoio de outras empresas parceiras.

Diante da perspectiva de ajuda mútua entre as empresas, surge a cooperação 

a fim de proporcionar benefícios, para que as organizações possam competir ou 

sobreviver no mercado. Entre as novas formas organizacionais que surgiram a partir 

de relações de cooperação, encontra-se o que se denomina rede 

interorganizacional.

Powell (1987) define rede, nos estudos organizacionais, como sendo uma 

forma organizacional híbrida que surge da união entre empresas. O autor inclui 

como redes uma variedade de formas organizacionais baseadas na cooperação, as 

quais se desenvolvem em setores de baixa intensidade tecnológica e de alta 

tecnologia. Essa nova forma organizacional permite o acesso rápido aos 

conhecimentos das organizações parceiras e redução de riscos nos negócios.  

Na literatura especializada, diversas abordagens, tais como economia dos 

custos de transação (HENNART, 2004; CHI; MCGUIRE, 2004), visão baseada em 

recursos (DAS; TENG, 2000), dependência de recursos (PFEFFER; SALANCIK, 

1978) entre outras, buscam justificar a crescente formação de redes 

interorganizacionais. Tais estruturas surgem pela necessidade de se atender a 

exigências legais, de adquirir poder e controle frente a outras organizações, tornar 

os processos de entrada e saída mais eficientes, adaptar-se ao ambiente em 

constante mudança ou, até mesmo, conseguir legitimação no mercado (OLIVER, 

1990). As diferentes abordagens vão enfatizar dimensões que podem ser 

antagônicas ou complementares, partindo de distintos níveis de análise e diferentes 

pressupostos (objetivista/subjetivista; voluntarista/determinista). 

Em outras perspectivas, assume-se que, para constituição de uma rede, é 

importante que exista confiança entre os parceiros, uma vez que, através da união 
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entre empresas, serão compartilhados recursos e ações. Assim, a confiança pode 

servir de base para a constituição dessa rede, operando como um mecanismo de 

governança alternativo entre preço e o controle burocrático. 

Num mundo repleto de incertezas e complexidades, a confiança é o 

mecanismo mais apropriado para o controle de redes interorganizacionais, pois 

encoraja a troca de informações confidenciais e reduz os custos das transações 

entre empresas (SYDOW, 1998). A confiança tem sido considerada um importante 

fator que afeta as ações e o desenvolvimento das organizações envolvidas em redes 

ou alianças estratégicas (ZAHEER; HARRIS, 2006). 

Para facilitar a compreensão do conceito de confiança, algumas tipologias 

têm sido criadas. Barney e Hansen (1994) classificam a confiança de acordo com a 

intensidade da relação em forte, média ou fraca. Por sua vez, Wever, Martens e 

Vandenbempt (2005) descrevem quatro tipos de confiança segundo a especificidade 

e a resistência. 

Conforme Lane (1998), o estudo da confiança dentro do contexto das redes 

interorganizacionais pode ser visualizado sob três perspectivas: a baseada no 

cálculo, na qual se procura visar antecipadamente os possíveis benefícios trazidos 

pela aliança; a baseada na cognição ou no conhecimento do parceiro; e, a confiança 

baseada nas normas de conduta estabelecidas. 

Child (2001) destaca a confiança relacionada aos negócios como uma 

possibilidade de colocar à disposição do sócio seus recursos valiosos, como 

finanças e conhecimentos, embora exista o risco do parceiro tentar tirar vantagem. O 

autor também aborda três bases de formação da confiança: o cálculo, que visa 

minimizar os custos relativos à manutenção da aliança; o conhecimento mútuo, que 

é sedimentado em conhecimentos anteriores sobre os parceiros e a união entre as 

partes que representa os relacionamentos fortes em que são compartilhados com os 

sócios, valores, identidades e conceitos morais.

Por fim, Das e Teng (2000) discutem a confiança como um componente 

presente nas relações interorganizacionais que causa implicações nos riscos e 

comportamentos percebidos entre os parceiros. Os autores apresentam dois tipos de 

confiança: uma baseada na boa vontade dos outros (goodwill) e, a outra, na 

competência dos parceiros. A confiança baseada na boa vontade é constituída por 

boas intenções e pela integridade dos outros. A confiança baseada na competência 
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busca deter competências sobre recursos e habilidades necessárias ao 

desenvolvimento da aliança interorganizacional.  

A confiança traz o risco, como um elemento complementar a sua existência. 

Portanto, qualquer atitude que envolva confiança é naturalmente arriscada por quem 

confia no desempenho do parceiro (SYDOW, 1998). Dowling (1986) define o risco 

como uma situação na qual a decisão tomada possui como característica o 

desconhecimento das conseqüências.  

O risco pode diminuir com a utilização de uma estrutura de coordenação 

formal que garanta o comportamento a se esperar do parceiro. É denominada de 

controle e busca afetar o comportamento das pessoas ou atores empresariais 

(SOHN, 1994).

Consequentemente, a confiança, o controle e o risco estão intimamente 

entrelaçados. A confiança pode aumentar o risco à medida que leva as empresas a 

desconsiderarem uma série de mecanismos formais de controle. A natureza do 

controle quando da existência da confiança é diferente, ou seja, é um tipo de 

controle informal, social e não hierárquico.

Ao controle social, Larson (1992) se refere como sendo uma auto-regulação 

da rede por meio de uma dimensão moral, determinada e difundida entre os 

participantes. É visto como um agente que fornece a liberdade e o controle 

necessários para a colaboração nas relações interorganizacionais.

A seguir será contextualizado o cluster da carcinicultura do Rio Grande do 

Norte (RN) para que seja possível verificar a importância deste estudo. 

O Brasil é o sétimo maior produtor no setor de carcinicultura (criação de 

camarão em cativeiro), estando atrás, apenas, da Tailândia, China, Indonésia, 

Vietnã, Índia e Bangladesh. O litoral Brasileiro apresenta uma costa de 8.500 km, 

1.400.000 ha de mangue, 500.000 ha de terras sinalizadas e planas ao longo da 

costa, clima tropical e infra-estrutura adequada ao transporte, favorecendo o 

desenvolvimento da carcinicultura (SEBRAE, 2008).   

O Nordeste, de modo geral, apresenta fatores favoráveis para o incremento 

da carcinicultura e, em particular, o Estado do Rio Grande do Norte tornou-se um 

dos maiores produtores de camarão em cativeiro do Brasil. É favorecido pelas 

seguintes condições: localização geográfica que permite proximidade com mercados 

internacionais; clima adequado; qualidade da água; geração de trabalhos que 

aproveitam mão-de-obra local; oportunidade de crescimento para pequenas 
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empresas; desenvolvimento de tecnologias; aumento da oferta de alimentos e o 

interesse dos governos Federal e Estadual. (CLUSTER DO CAMARÃO DO RN, 

2001).

A atividade da carcinicultura no Rio Grande do Norte é um cluster por possuir 

quatro fatores que o permitem funcionar como um sistema reforçado mutuamente e 

auto-sustentado na geração de vantagens competitivas: fatores de produção; 

condições favoráveis de demanda; indústrias relacionadas e de suporte; estratégia, 

estrutura e rivalidade da firma (PORTER, 1989).

Os produtores vêm demandando incentivos que viabilizem um melhor 

desenvolvimento do setor por meio de ações dos Governos Federal e Estadual. Tais 

incentivos estão principalmente relacionados à necessidade de se atrair novos 

investidores, maior divulgação do camarão brasileiro no exterior e novas pesquisas e 

programas de capacitação de mão-de-obra para o setor (MOURA, 2006; SEBRAE, 

2008).

O cluster da Carcinicultura do RN (2001) relata outras necessidades do setor: 

melhor infra-estrutura (energia, estradas, portos e comunicações); adequação das 

linhas de crédito; inspeção sanitária mais consistente; apoio nacional para 

fabricação de ração; facilidade de acesso a crédito; otimização no fluxo de 

processos dos órgãos licenciadores (Instituto de Desenvolvimento Econômico e 

Meio Ambiente - IDEMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA, Gerências Regionais de Patrimônio da União - 

GRPU, Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH, Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária - INCRA); disponibilização de serviços pela internet; educação 

ambiental; ordenamento da atividade; comunicação e articulação entre os atores da 

rede; a presença de um Centro de Tecnologia da carcinicultura; aumento de 

incentivos tributários e melhor preparo técnico dos produtores. Algumas dessas 

demandas já vêm sendo atendidas, como a criação do Centro Tecnológico do 

Camarão (CTC). 

Algumas ameaças à atividade também são destacadas pelo cluster da 

carcinicultura do RN (2001) como: doenças externas; danos ecológicos advindos de 

um grande crescimento e uma intensificação descontrolada; agitação do setor; 

especulação imobiliária nas áreas de expansão; recuperação das atividades no 

Equador e na América Central; uso inadequado da espécie de camarão denominada 

de Litopenaeus vannamei em águas interiores; conflitos de visão sobre questões 
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ambientais entre o Ministério Público e órgãos ambientais; ausência de controle de 

qualidade; introdução de novas tecnologias de forma inapropriada; ausência de 

delimitação das responsabilidades; ampliar pesquisas; criar outras atividades de 

insumo para a carcinicultura; conquistar apoio de organizações externas para o 

fomento; planejar internamente suas atividades e agregar valor ao produto. É 

pertinente visualizar que uma das possíveis alternativas para tentar sanar os 

problemas do setor seria a formação de redes entre as empresas, além de parcerias 

com instituições públicas como universidades e centros de pesquisa. 

As estratégias de cooperação apresentam vantagens como a redução de 

riscos, economias de escala, complementaridade de tecnologias e patentes, 

bloqueio de competição, superação de barreiras governamentais, facilidades para 

iniciar uma expansão internacional, a quase integração vertical (CONTRACTOR; 

LORANGE, 2004), melhores respostas a novos mercados e demandas tecnológicas 

e adaptabilidade a mudanças no ambiente (POWELL, 1987). 

Não se tem verificado grande interação entre as empresas que compõem o 

cluster, embora exista no setor de carcinicultura um conjunto amplo de possíveis 

relações interorganizacionais. O setor é formado por vários atores (produtor de larva, 

fazendeiro, produtor de ração, processador, cozedor, centros de pesquisa e 

universidades). Sabe-se que esses agentes não possuem uma comunicação intensa 

e articulada tornando-se difícil a formação das relações entre as empresas 

(CLUSTER DO CAMARÃO DO RN, 2001).

A qualidade final do produto no setor é o resultado da qualidade alcançada 

em cada etapa do processo produtivo: a qualidade da larva, da alimentação, da 

despesca do camarão, da seleção e da lavagem, até o processo de preparação nas 

embalagens. A cooperação entre os diversos atores que compõem a cadeia 

produtiva pode determinar a qualidade final do produto e permite o alcance de poder 

de barganha em negociações internacionais. A qualidade seria um compromisso 

comum a todas as etapas desse processo, implicando que, a cada etapa, dever-se-

ia manter e agregar mais qualidade ao produto.

Diversos fatores podem ser responsáveis pela dificuldade de cooperação 

entre os atores como a falta de confiança, o medo de perder espaço no mercado e a 

ausência de uma cultura e do conhecimento que propicie a formação de redes entre 

empresas. Contudo, a insuficiência de confiança se apresenta como uma das 
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principais características da relação entre as organizações do setor 

(CARCINEREDES, 2006). 

Considerando a amplitude do cluster, optou-se pela realização de um estudo 

de caso em uma empresa, que é uma das mais antigas no setor e com maior 

representatividade em termos de volume de produção e exportação. O estudo foi 

realizado na Camanor Produtos Marinhos Ltda, uma empresa reconhecida pela 

iniciativa de cultivar camarão marinho no Estado do Rio Grande do Norte, atuando 

há mais de 20 anos (CAMANOR, 2008). As cinco unidades de análise foram 

utilizadas em díades (relações entre duas empresas) que fazem parte de uma rede 

maior que é o cluster da carcinicultura. As relações interorganizacionais estudadas 

foram as estabelecidas entre a Camanor e seus parceiros: Caçuá (revendedor), 

Uvifrios (revendedor), Aquatec (fornecedor de larva), Malta/Cleyton (fornecedor de 

ração) e Purina (fornecedor de ração). 

Embora o Estado do Rio Grande do Norte apresente características que 

corroborem para o desenvolvimento da carcinicultura, como condições naturais 

favoráveis e a presença do cluster dos produtores de camarão, ainda existem 

dificuldades a serem superadas pelos produtores. A necessidade de apoio do 

governo e melhorias na infra-estrutura tecnológica, além de outras barreiras, 

reduzem as possibilidades de crescimento do setor. Assim, sabendo-se das 

dificuldades enfrentadas pelos produtores e que tais condições podem ser 

melhoradas a partir de relações de cooperação entre os mesmos.  Este estudo tem 

como problema verificar: como os tipos de confiança baseados na competência 
e na boa vontade atuam na formação e manutenção das relações de 
cooperação interorganizacionais estabelecidas entre a Camanor e seus 
pares?.
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Geral 

 Investigar de que forma os tipos de confiança baseados na competência e na 

boa vontade atuam na formação e manutenção das relações de cooperação 

interorganizacionais estabelecidas entre a Camanor e seus pares. 

1.1.2. Específicos 

I. Caracterizar o setor de carcinicultura do Estado do RN; 

II. Caracterizar a Camanor Produtos Marinhos Ltda; 

III. Descrever como se deu o surgimento da confiança nas relações de cooperação 

estabelecidas pela Camanor com seus parceiros;

IV. Identificar os elementos que indicam a presença da confiança baseada na boa 

vontade na formação e manutenção do relacionamento; 

V. Identificar os elementos que indicam a presença da confiança baseada na 

competência na formação e manutenção do relacionamento. 

VI. Verificar como os diferentes tipos de confiança baseados na competência e na 

boa vontade afetam a manutenção das relações de cooperação entre a 

Camanor com seus pares. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Embora se conheçam as condições que favorecem o desenvolvimento da 

carcinicultura no Rio Grande do Norte, são muitas as dificuldades enfrentadas pelos 

produtores já citadas anteriormente. Assim, o presente estudo busca uma alternativa 

prática para a superação das mesmas.

Para conseguirem permanecer em ambientes competitivos, empresas 

buscam unir esforços para adquirirem mais facilmente matéria-prima, novas 
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tecnologias e conhecimentos, conquistar novos mercados e melhor distribuição de 

produtos. Além de benéficos tangíveis e de curto prazo, a cooperação propicia 

ganhos intangíveis, uma vez que relações que se baseiam em cooperação tendem a 

ser mais duradouras e trazem ganhos a longo prazo (LARSON, 1992). 

Quando se trata, principalmente, da inserção em mercados externos, 

empresas têm recorrido à união de esforços entre organizações, formando redes 

interorganizacionais, para reduzir custos, obter um maior poder de barganha e 

fortalecerem suas posições de mercado. 

Contudo, um dos pressupostos importantes à formação de redes é a 

confiança entre atores. Para que exista um relacionamento, é necessária a confiança 

mútua entre as partes. 

É necessária a obtenção de tecnologias, parcerias com empresas de apoio 

que comprem a produção de pequenos produtores e também financiem produtores, 

comerciantes, processadores e exportadores (AGN, 2008). Embora a atividade 

ocupe o segundo lugar nas exportações do Estado (AGN, 2008), estudos recentes 

têm mostrado uma retração do setor com quedas de exportação e lucratividade 

(CONAB, 2006). O setor de carcinicultura do Estado do Rio Grande do Norte tem 

buscado superar esses desafios através da união entre os produtores. 

Sabendo-se da relevância da atividade para o Rio Grande do Norte, se faz 

importante avaliar como a confiança se apresenta na relação entre os produtores de 

camarão do setor de carcinicultura no RN. Pois sem a presença da confiança nas 

relações entre os produtores será difícil formar redes que sanem as necessidades do 

setor e tragam benefícios tanto para os produtores quanto para a economia do 

Estado.

Além de contribuições práticas, o estudo busca trazer novos conhecimentos 

teóricos sobre o assunto, tendo em vista a recente inclusão do tema em debate no 

Brasil. Principalmente a teoria da confiança, que neste caso está intimamente 

relacionada à cooperação e a formação de redes como vem sendo apresentada nos 

estudos de Child (2001) e Das e Teng (2000). Vale ressaltar o aprofundamento da 

teoria de confiança como apresentado neste estudo que se pretende identificar de 

que forma cada tipo de confiança influencia as relações interorganizacionais.  

O interesse da autora por estudos sobre redes interorganizacionais e, 

principalmente, pela importância que a confiança representa dentro desta 

perspectiva, se mostra como ponto que motiva e justifica esta pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. REDES E RELAÇÕES INTERORGANIZACIONAIS 

A partir dos anos 30, a idéia de redes passou a ser disseminada em muitos 

campos do conhecimento, como na Antropologia e na Psicologia. Nesses campos, 

tiveram um enfoque relacionado às diversas formas de interação e relacionamento 

entre pessoas e grupos sociais. A palavra rede perpassa várias atividades e hoje é 

também usada na Informática, na Física e na Administração. 

Nessa última, a palavra rede torna-se sinônimo da união de empresas 

buscando facilidade de acesso à informação, novas tecnologias e conhecimentos na 

fabricação de produtos. Diante das constantes mudanças e da competição acirrada 

do mercado, as organizações são apresentadas a novas exigências do meio e 

tentam responder a elas conjuntamente, temendo se tornarem inadequadas e 

perderem espaço. 

Na perspectiva contingencial, não existe uma forma “padrão” para se 

estruturar uma empresa. A maneira adequada de se organizar uma empresa 

depende do tipo de tarefa ou do ambiente onde se está lidando (MORGAN, 2001). 

Complementando o enfatizado por Morgan (2001), Powell (1987) explica que alguns 

estudos sugerem aspectos antecedentes à formação de alianças estratégicas, ou 

redes, como a internacionalização, necessidades tecnológicas, incertezas 

ambientais e outros fatores estratégicos. No entanto, o mesmo autor sugere que tais 

relacionamentos (estrutura/estratégia/ambiente) não são tão diretos, devendo-se 

observar as dimensões institucionais e as questões de poder como definidoras 

também das escolhas organizacionais.  

As redes interorganizacionais são formas intermediárias de governança que 

variam num continuum entre hierarquia-mercado como colocam Lorange e Ross 

(1996). As redes transitam entre a integralização total da organização (maior grau de 

integralização) e a inexistência de integralização (transação no mercado livre). De 

modo a facilitar a identificação de características peculiares a transações no 

mercado, na hierarquia e na rede, Powell (1990) descreve as características 
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pertinentes a cada forma de organização econômica, como podem ser vistas no 

QUADRO 1: 

Formas
Características 

chaves Mercado Rede Hierarquia 

Base normativa Contrato-Direito de 
propriedade 

Complementaridade 
de forças Relações de emprego 

Significado da 
comunicação Preço Relacional Rotina

Método de redução 
de conflito 

Desacordo – recorre a 
corte para que se faça 

cumprir o acordo 

Normas de 
reciprocidade – 

interesse na reputação 

Ordem administrativa 
– supervisão 

Grau de flexibilidade Elevado Médio Baixo
Quantidade de 

compromisso entre 
as partes 

Baixo De médio a elevado De médio a elevado 

Clima Preciso e/ou suspeito Open-ended,
benefícios mútuos Formal, burocrático 

Escolhas dos atores Independente Dependente Interdependente 

Mistura de formas 

Transações repetidas 
(Geertz, 1978) 

Contratos como 
documentos 
hierárquicos 

(Stinchcombe, 1985) 

Status hierárquicos 

Múltiplos padrões 

Regras formais 

Organização informal 
(Dalton, 1957) 

Características de 
mercado: centros de 
lucros, transferências 

de preços (Eccles, 
1985) 

QUADRO 1- Comparação entre formas de organização econômica 
Fonte: Adaptado de Powell (1990, p.300). 

Powell (1987;1990) refere-se às redes interorganizacionais como formas 

organizacionais híbridas que são a representação de uma versão moderna para 

alocação de bens e serviços representados por redes de organizações engajadas 

reciprocamente, pois necessitam trocar habilidades, conhecimentos e responder 

rapidamente a mudanças no mercado. Essas relações proporcionam o suporte 

necessário para que os parceiros se adaptem mais facilmente a mudanças. Servem 

de orientação no compartilhamento de conhecimento e são um eficiente meio de 

troca de informações devido à proximidade estabelecida entre as empresas no 

relacionamento.

Em uma perspectiva diferente, Das e Teng (2000) descrevem redes ou 

alianças estratégicas como acordos cooperativos entre empresas, buscando 

conseguirem vantagens para os sócios.

Para Ebers e Jarillo (1998), uma rede empresarial é considerada como um 

jogo de organizações entre empresas, governo, agências estatais e associações que 
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desenvolveram relações recorrentes (por exemplo, relações entre comprador e 

fornecedor, atividades em comum, relações com troca de informação) ao servirem a 

um mercado específico. Muitos recursos, como os tecnológicos, podem não estar 

ligados diretamente ao setor específico de atuação das empresas que formam a 

rede. Mas podem ser obtidos por intermédio de associações comerciais, agências de 

governo, instituições financeiras, universidades e outros.

Baseada em um estudo de caso de sete díades, Larson (1992) evidenciou um 

conjunto de características importantes e necessárias para a consecução de 

relacionamentos entre empresas, tais como: a reputação, a confiança, a 

reciprocidade, a interdependência entre as partes, um relacionamento baseado na 

comunicação e um clima informal voltado para o ganho mútuo. 

Essas formas organizacionais híbridas ou em rede, segundo Powell (1987), 

são a melhor resposta a novos mercados e demandas tecnológicas, permitindo uma 

melhor adaptabilidade para mudanças. Elas contribuem para a formação de 

associações com empresas menores, possibilitam acesso rápido a fontes de 

conhecimento e permitem adquirir reputação junto às firmas parceiras.

A obtenção de um meio de distribuição e de prevenção contra concorrentes, a 

diversificação em novos negócios, a obtenção de economias de escalas, a 

superação de barreiras alfandegárias, a possibilidade de implementar estratégias de 

expansão internacional (LORANGE; ROOS, 1996) são fatores que representam as 

vantagens trazidas pela formação de redes entre empresas.

Contractor e Lorange (2004) vão além dos benefícios advindos da interação 

interorganizacional apontados por Lorange e Ross (1996). Eles descrevem como 

benefícios: a redução de riscos, economias de escala, complementaridade de 

tecnologias e patentes, bloqueio de competição, superação de barreiras 

governamentais, facilidades para iniciar uma expansão internacional e a quase 

integração vertical. 

A redução de riscos, de acordo com Contractor e Lorange (2004), é derivada 

da diversificação de produtos, da dispersão e/ou redução dos custos fixos, da 

redução do capital total de investimento e da entrada rápida em novos mercados. 

Os autores argumentam que as economias de escala surgem da redução do 

custo médio de grandes volumes e da redução de custos pelo uso da vantagem 

comparativa dos parceiros. A complementaridade de tecnologias e patentes é 

decorrente da sinergia tecnológica, das trocas de patentes e territórios. A 
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competição é bloqueada pela atuação defensiva da aliança e ação ofensiva dos 

parceiros para diminuir o mercado alvo dos concorrentes. 

Na expansão internacional, a parceria com uma empresa local facilita a 

superação de barreiras governamentais. Os conhecimentos compartilhados com os 

parceiros locais também facilitam a expansão internacional.  

Por fim, descrevem também a quase integração vertical como um benefício, 

pois possibilita o acesso a material, tecnologia, força de trabalho, capital, canais de 

distribuição, obtenção de benefícios de marcas reconhecidas, estabelecimento de 

relações com compradores maiores e o esboço de um espaço fixo no mercado. 

Lorange e Ross (1996) mostram os motivos de se firmar uma aliança tendo-

se por base as posições estratégicas dos sócios a partir de duas dimensões: a 

primeira, analisa se a rede proposta é parte das atividades principais ou secundárias 

da empresa; a segunda, considera a posição relativa da empresa, se ela é líder ou 

seguidora. A FIGURA 1, abaixo, mostra a posição estratégica dos parceiros, focando 

duas dimensões de posicionamento e quatro motivos para a formação da parceria: 

Posição das empresas no mercado 
Líder Seguidora
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FIGURA 1 – Motivos genéricos para alianças estratégicas 
Fonte: Lorange e Roos (1996, p. 18) 

Os autores dizem que, quando a parceria estiver diretamente correlacionada 

com a atividade central (núcleo) e se tratando de uma empresa líder em seu 

segmento, a principal razão para a formação da rede é a defesa. A empresa buscará 

acesso a novos mercados e/ou tecnologias e assegurar recursos, ganhando 

agilidade e procurando manter sua posição no mercado. 

 Quando, no entanto, a parceria ainda está ligada à atividade central da 

empresa, mas a mesma não é líder de mercado, a aquisição reflete a principal razão 

para a formação da aliança. Dessa forma, a empresa pode fortalecer sua posição 

competitiva.
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Se a rede se refere a uma atividade periférica da empresa e ela exerce 

liderança, sua principal razão para formar a rede é a permanência. Assim, mesmo 

não sendo a atividade principal da organização, ela procurará manter a máxima 

eficiência em outros negócios. 

A razão para formação da rede também pode ser a reestruturação do 

negócio, caso a empresa seja uma seguidora e a atividade específica tiver papel 

periférico no portfólio da empresa-mãe. A reestruturação busca criar forças e valores 

para que a empresa possa utilizá-los em outras atividades que detêm maior 

competência.

Tendo em vista as melhorias que as formas organizacionais em rede trazem 

para as empresas engajadas, sobretudo no que se refere ao seu desempenho no 

mercado, Cândido e Abreu (2000) definem: 

uma rede organizacional como uma estrutura, na qual podem 
participar empresas, que devido a limitações de ordem 
dimensional, estrutural e financeira, não podem assegurar as 
devidas condições de sobrevivência e desenvolvimento
(CÂNDIDO; ABREU, 2000, p 8). 

A literatura organizacional apresenta variadas formas de rede. Nem todos os 

tipos de redes, no entanto, fornecem os mesmos benefícios. De acordo com 

Cândido e Abreu (2000), o que vai determinar o tipo de rede são as diferentes 

formas de interação que são regularizadas entre os diversos atores envolvidos. No 

item subseqüente, será apresentada uma tipologia de redes.

2.1.1. Tipos de Rede e Relações Interorganizacionais de Cooperação 

Dentro da literatura sobre relações interorganizacionais, é possível verificar a 

existência de muitas formas como joint ventures, franchinsing, arranjos comerciais, 

sub-contratação, redes pessoais. No entanto, Grandori e Soda (1995) fazem a 

distinção entre elas quanto ao grau de formalização e centralização e os 

mecanismos de coordenação utilizados. Assim, os autores propõem uma tipologia 

para as redes. 
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A primeira, denominada pelos autores, seria a de redes sociais, a qual se 

desmembra em redes sociais simétricas ou baseadas na igualdade e redes sociais 

assimétricas ou centralizadas. Dentro das redes sociais, as redes pessoais ganham 

importância por propiciar a união das empresas através do contato entre os 

gerentes. Caracterizam-se pela presença de normas constituídas pelo grupo e pela 

necessidade de um mecanismo de controle social, como a confiança, por exemplo. 

O controle é realizado pelos próprios parceiros tendo em vista as normas e valores 

comuns, não havendo acordos formais.

As redes sociais simétricas são aquelas formadas por empresas com o 

mesmo tipo de atividade e que muitas vezes são concorrentes. A coordenação, 

nesse tipo de rede, dá-se de forma horizontal, enquanto as redes sociais 

assimétricas são caracterizadas pela presença de um agente central, por deter 

controle de recursos e competências. São redes que apresentam uma estrutura de 

coordenação vertical (como entre fornecedor, produtor e distribuidor), embora 

componham uma forma de rede social por as empresas terem uma interdependência 

horizontal.

A rede burocrática é um outro tipo de rede em que sua coordenação é 

formalizada em contratos de troca ou associação. O acordo formal estabelecido 

possibilita a existência de um sistema legal de proteção das partes reciprocamente 

corretas contra determinados comportamentos. Assim como as redes sociais, 

também, pode ser subdividida em simétrica e assimétrica. A primeira caracteriza-se 

por todos os participantes possuírem o mesmo poder na rede, como nos consórcios. 

Enquanto que, na última, o poder é dividido de forma desigual, nesse caso um 

exemplo típico são as franquias. 

Por fim, Grandori e Soda (1995) colocam as redes proprietárias como aquelas 

em que as organizações podem ter propósitos exclusivamente financeiros. Os 

direitos de propriedade sobre atividades econômicas são relevantes como sistemas 

de incentivos para manter alguma forma de cooperação, por isso o oportunismo é 

sempre prevalecente. Também se dividem em simétricas e assimétricas. Sendo as 

simétricas aquelas em que existe igualdade de poder entre partes.  As assimétricas 

caracterizam-se por uma empresa exercer maior poder sobre a outra. Aqui estão 

incluídas joint ventures e capital ventures.

Dentro da tipologia a que Grandori e Soda (1995) denominam de rede social, 

surgem elementos como a identidade, a inclusão humana e a confiança (RING; VAN 
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DE VEN, 1994), que servem de base para a formação de relacionamentos de 

cooperação. Assim, caberia dizer que as relações que pressupõem a cooperação 

entre as partes estão inseridas na tipologia de redes sociais. 

Os relacionamentos cooperativos podem emergir de situações como a 

preexistência de laços de amizade, o modelo institucional ou a dependência de 

recursos (RING; VAN DE VEN, 1994). 

Em redes de cooperação, sistemas de troca em que não existem 

comportamentos oportunistas e nas quais se busca o benefício mútuo dos 

participantes, a confiança serve de orientação (POWELL, 1987). Pensar em 

benefícios mútuos não quer dizer que serão divididos igualmente entre os parceiros. 

Mas sim de forma justa, cabendo a cada um resgatar uma parte proporcional ao seu 

investimento na parceria (RING; VAN DE VEN, 1994).  

Ravere apud Peci e Costa (2002) demonstra a construção de uma rede de 

relacionamentos de cooperação, na qual existem diferentes níveis e cada nível 

antecedente serve de base para o seguinte. O nível mais alto requer a confiança 

como base de relacionamento e conseqüentemente necessita de outros valores 

como a solidariedade, reciprocidade, interesse e a aceitação, segundo o QUADRO 

2:

Nível Ações Valor
5. Associar
Acordo ou contrato de compartilhamento de 
recursos. 

Compartilhar ações e projetos Confiança 

4. Cooperação
Existe uma co-problematização e uma forma 
mais sistemática de ação.  

Compartilhar atividades e/ou 
recursos 

Solidariedade 

3. Colaborar
No sentido de trabalhar-com, uma ajuda 
espontânea, caracterizada pela falta de 
sistematicidade. 

Prestar ajuda esporádica Reciprocidade 

2. Conhecer
Interesse sobre o assunto Conhecimento do que o outro 

faz 
Interesse 

1. Reconhecer 
Aceitação do outro; reconhecer que o outro 
existe e tem direito de existir. 

Reconhecimento da existência 
do outro 

Aceitação

QUADRO 2- Níveis de relacionamento, ações e valores. 
Fonte: Ravere apud Peci e Costa (2002, p. 6). 

As relações interorganizacionais de cooperação, de acordo com Ring e Van 

de Ven (1994), são constituídas socialmente por mecanismos de ação coletiva que 

se reestruturam continuamente por meio de ações e símbolos interpretados pelas 
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partes envolvidas. A maneira com que os sócios negociam, executam e modificam 

os termos de um relacionamento influencia, seguramente, o julgamento das partes, 

se as ações adotadas na relação são eqüitativas e eficientes. Além disso, podem 

influenciar na motivação para a manutenção ou término do relacionamento.  

Os autores descrevem um processo de formação de relações 

interorganizacionais cooperativas em três estágios: negociação, comprometimento e 

execução. Esses estágios podem surgir simultaneamente e sua duração varia de 

acordo com as incertezas e questões envolvidas. 

No primeiro momento, as partes desenvolvem, conjuntamente, expectativas 

sobre suas motivações, possíveis investimentos e percepção de incertezas no 

negócio que está se formando. Aqui as negociações se dão em função da definição 

de termos e procedimentos da potencial relação. A repetição de esforços de 

negociação é importante, pois podem prover os parceiros de informações 

relacionadas à confiabilidade dos outros, seus direitos e obrigações. Em resumo, 

nesse estágio ocorre um processo de barganha formal e psicossocial para a 

construção do senso comum. 

No momento seguinte, são comunicadas as obrigações e regras para gerir 

ações futuras. Em conseqüência, são estabelecidos os termos e estruturas de 

governança. A partir daí, são firmados contratos formais ou informais, através de um 

contrato psicológico entre as partes.

A execução dos compromissos e regras de ações assumidas entre os 

parceiros constitui o momento final. Quando a ação do parceiro corresponde ao 

comportamento estabelecido formalmente, reduz as incertezas. A partir da 

seqüência de interações, as partes tornam-se mais próximas umas das outras ou 

familiares (GULATI, 1995). 

Em síntese, neste trabalho assumem-se como relações de cooperação 

interorganizacionais os sistemas de troca duradouros e que buscam benefícios 

mútuos para os participantes (POWELL, 1987; CONTRACTOR; LORANGE, 2004). 

Tais relacionamentos incluem, desde os que são constituídos, formalmente, por 

meio de contratos, e que possuem alto grau de dependência (como joint ventures)

até aqueles estabelecidos informalmente por acordos.  

A construção de redes sugere a união de empresas que buscam objetivos 

econômicos comuns. Mas também sugere a existência de componentes subjetivos 

como “a interação, o relacionamento, a ajuda mútua, o compartilhamento, a 
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integração e a complementaridade” (CÂNDIDO e ABREU, 2000) entre organizações. 

Para que o relacionamento possa ser duradouro e proveitoso para as duas partes, 

faz-se necessário usar de bom senso e de pressupostos de confiança para que se 

obtenha o sucesso desejado. Pois, confiar é vital para todo o relacionamento ou 

negócio, quando não há conhecimento e compreensão suficientes da outra pessoa 

ou grupo (CHILD, 2001). 

Assim, as redes, principalmente as de cooperação, apontam o papel 

importante que a confiança estabelece como mecanismo de coordenação. Tendo 

em vista a relevância da confiança nos relacionamentos interorganizacionais, o 

próximo tópico discorrerá sobre suas principais vertentes conceituais.

2.2. CONFIANÇA 

Um dos principais componentes para a formação das redes 

interorganizacionais, de acordo com Lima, Lima e Takaki (2004), é o 

compartilhamento de conhecimentos, informações e experiências entre as empresas 

e entre os agentes que integram a rede. Os autores ressaltam que a interação entre 

empresas se apresenta, freqüentemente, em lugares onde a confiança está 

solidificada, pois é a partir da confiança que se constrói um relacionamento em que a 

troca de informações flui mais rapidamente.

A confiança tem sido analisada a partir de duas abordagens diferentes: a 

econômica e a sociológica. A primeira apresenta um caráter econômico que 

evidencia como o cálculo racional pode influenciar as ações que envolvem a 

confiança através da prospecção de ganhos ou perdas. Em contraposição, a 

segunda perspectiva possui um caráter social, explicando a confiança a partir de 

normas e expectativas e, tendo como base, relações passadas (ZAHEER; HARRIS, 

2006).

Dentro da perspectiva econômica, Child (2001) descreve que a confiança 

permite superar diferenças culturais, incentiva os sócios a trabalharem juntos. Pode, 

ainda, fornecer como alternativa um relacionamento informal com o sócio, incentivar 

a troca de idéias e informação entre empresas, oferecer condições necessárias para 
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a inovação e a criação de novos conhecimentos. Por isso, a confiança é um 

componente importante para o sucesso de relacionamentos interorganizacionais. 

A confiança interorganizacional, dentro da abordagem economicista, promove 

a formação de estratégias coletivas entre os componentes da rede (ASTLEY e 

FORBRUN apud SYDOW, 1998) e a abertura de troca de informação e 

aprendizagem organizacional (HAMEL, 1991), facilita a coordenação de atividades 

econômicas, gerenciamento de conflitos entre os parceiros, contribui 

significativamente para a redução dos custos de transação e dá oportunidades de 

ação estratégica (SYDOW,1998). 

Child (2001) e Sydow (1998) são influenciados pela teoria dos custos de 

transação (WILLIAMSON, 1975) e assumem a confiança como uma proteção ou 

complemento aos contratos (ZAHEER; HARRIS, 2006). Consideram, portanto, que 

os contratos são mecanismos que permitem prever se o parceiro é ou não confiável 

(GULATI, 1995). 

Dentro dessa perspectiva, faz sentido falar em oportunismo. O oportunismo 

amplia a suposição convencional de que os agentes econômicos se guiam por 

considerações de interesse próprio para dar lugar a um comportamento estratégico. 

O comportamento gerencial envolve uma reação de confiança em que a palavra de 

uma das partes pode ser considerada um contrato. Em contraponto, o 

comportamento oportunista indica que existem ameaças e promessas falsas com a 

expectativa de que as partes ganharão vantagens individuais. Cada parte busca 

mais ganhos favoráveis para si, o que fomenta ações oportunistas (WILLIAMSON, 

1975).

A perspectiva econômica do custo de transação (WILLIAMSON, 1975) tornou-

se uma forma de explicar as relações verticais entre as organizações. As incertezas 

dos relacionamentos no mercado, aliadas à racionalidade limitada dos decisores, 

fazem com que os fornecedores e compradores tentem tornar rotineiras suas 

operações para desenvolver mais as relações estabelecidas com os outros.  

Essas condições aumentam a probabilidade do comportamento 

oportunista, resultando em inaceitáveis custos de transação. Quando isso 

acontece, as relações de mercado darão origem a uma hierarquia: a integração 

vertical. Essas novas transações internalizadas eliminam as incertezas do mercado 

e protegem contra o oportunismo através de um compromisso formal da estrutura de 

governança. 
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Algumas organizações, no entanto, não são verticalmente integradas e estão 

envolvidas em relações de mercado. Em vez disso, tais empresas passam a 

estabelecer e manter, em longo prazo, relações de cooperação como uma forma de 

competir mais eficazmente com as empresas fora do relacionamento (POWELL, 

1990).

Zawislak (2004) complementa que, mesmo em acordos de cooperação, ações 

oportunistas podem surgir sempre que sejam visíveis novos ganhos individuais. E 

que, dessa maneira, não faz sentido falar em cooperar pelo fato, apenas, de 

colaborar ou ajudar. A cooperação seria mais uma forma de evidenciar o interesse 

próprio, obtendo ganhos maiores.  De outra maneira, competiriam de forma isolada, 

no mercado. 

A abordagem social da confiança, em oposição à econômica, implica a 

inclusão de elementos como as normas e expectativas. A Sociologia utiliza-se de 

relações passadas para explicar a confiança, como interações prévias entre 

empresas (ZAHEER; HARRIS, 2006).

Dentro dessa abordagem, Uzzi (1997) define a confiança baseada na boa 

vontade (goodwill) do próximo; pode-se entendê-la como uma expectativa positiva 

em relação à atitude do outro, acreditando que ele não tirará proveito do 

relacionamento formado.

Por sua vez, Reed (2001) conceitua a confiança como um mecanismo de 

coordenação baseado em valores compartilhados e em normas morais que dão 

suporte à cooperação e à colaboração coletivas dentro de ambientes incertos. O 

autor continua explicando que as relações da confiança são baseadas em um jogo 

institucionalizado de valores e normas, reforçando obrigações e expectativas 

compartilhadas entre os atores sociais. 

 Para Fukuyama apud Reed (2001), a confiança é uma expectativa em 

relação ao comportamento regular, honesto, e cooperativo de uma comunidade, 

baseado em normas geralmente compartilhadas entre os membros que a compõem. 

Dessa forma, poder-se-ão descrever alguns elementos que compõem a confiança 

como a previsibilidade, a confiabilidade e a fé (REMPEL et all. apud DAS e TENG, 

2001).

Sobral e Coelho (2003) descrevem que a confiança se refere à definição de 

integridade, que pode reduzir incertezas relacionadas ao comportamento dos 

agentes atuantes em uma negociação. Indo mais adiante, sobre esse raciocínio, 
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McAllister (1995) retrata a confiança como as crenças e as ações pretendidas de 

acordo com as intenções do parceiro.

A confiança, para Bertolin (2004), em complementaridade aos demais 

conceitos descritos, apresenta-se como um meio decisivo para o nível de apoio e 

empenho para com as ações estabelecidas pelos participantes da rede. O autor 

ressalta, ainda, que, quando se trata de organizações que cooperam, a confiança 

adquire uma função de maior importância, pois essa é uma característica própria 

desses tipos de organizações. 

Ainda dentro da perspectiva sociológica, Porras, Clegg e Crawford (2004) 

consideram a  confiança como uma precondição para que exista a colaboração. 

Onde há confiança, pode-se dizer que as organizações estarão mais dispostas a 

colaborar com outras organizações. As empresas tenderão a compartilhar mais seus 

recursos e informações; tenderão a reduzir o comportamento oportunista com a 

compreensão e a boa vontade existentes entre os parceiros. 

Assim, a confiança de base sociológica é considerada uma substituta à 

hierarquia entre organizações (ZAHEER; HARRIS, 2006), já que se trata de um 

mecanismo de coordenação (REED, 2001) ou de controle social (LARSON, 1992). 

Utilizando o controle social, as ações oportunistas podem ser reduzidas como 

dito por Sengün e Wasti (2007). Os autores descrevem que, se um dos parceiros 

agirem oportunisticamente, aquele que se sentir traído pode difundir dentro da rede 

de contatos uma imagem ruim do outro, podendo danificar-lhe a reputação. Assim, 

cria-se um contrato implícito de obrigação moral para com os parceiros, aumentando 

a probabilidade de que ele aja de modo a não prejudicar sua reputação. 

Fox apud Reed (2001) retrata que o caráter essencial das relações de 

confiança é sua natureza recíproca. A reciprocidade é baseada em princípios 

normativos mútuos (GOULDNER apud REED, 2001). 

Alguns elementos são fatores antecedentes à construção da confiança: as 

características pessoais (ROTTER apud DAS e TENG, 2001) a exemplo do caráter, 

da intenção e da boa fé; os arranjos institucionais (SITKIN e ROTH apud DAS e 

TENG, 2001), que necessitam de aspectos de confiança para se fortalecerem; e os 

fatores situacionais (SCOTT apud DAS e TENG, 2001), que impulsionam 

comportamentos fortes, baseados na confiança.
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Gulati (1995) descreve que o surgimento da confiança entre empresas 

também pode ser impulsionado pela repetição de parcerias entre organizações, ou 

seja, pela familiaridade construída.   

Corroborando com a indicação de elementos antecessores ou formadores da 

confiança, Adams e Goldsmith (1999) relatam que a confiança é construída por uma 

base primária que inclui a previsibilidade, a vontade, o risco e o conhecimento. De 

forma isolada, esses elementos não compõem a confiança, entretanto, quando 

combinados são elementos suficientes para sua formação. 

A previsibilidade é a habilidade de confiar nas ações de outras pessoas ou 

organizações baseadas no conhecimento prévio. É necessário, por isso, um grande 

conhecimento do indivíduo ou de uma empresa a partir de informações que 

permitam predizer um resultado futuro.

A vontade é a capacidade de um indivíduo fazer uma escolha de confiar ou 

não em uma pessoa, grupo ou empresa. Combinando cognição e elementos 

emocionais essa decisão é realizada consciente ou inconscientemente.  

O risco é o elemento mais importante na formação da confiança. Nem todas 

as informações estão disponíveis e não se pode predizer o futuro com total certeza, 

existindo, pois, um risco e a necessidade de confiar.

O conhecimento, por sua vez, é obtido por meio da cooperação, da 

familiaridade, e da reputação. Permite prever o futuro pela análise de questões 

passadas, sendo, pois uma maneira de predizer os resultados futuros. A cooperação 

é definida como o ato de trabalhar com um outro grupo ou empresa na tentativa de 

conseguir um objetivo comum. Assim, a cooperação é uma condição suficiente para 

adquirir o conhecimento e, consequentemente, relacionamentos baseados na 

confiança, devem estar correlacionados a empresas que tenham uma história de 

trabalho em conjunto com outra organização (GULATI, 1995). 

A familiaridade é a identificação com outra pessoa ou grupo por possuírem 

valores e culturas semelhantes, virem de uma mesma região. A reputação significa 

um bom comportamento. As empresas ou pessoas que possuem uma boa reputação 

não têm o que esconder e, por isso, expõem seu comportamento. Os elementos 

que compõem o conhecimento - cooperação, familiaridade e reputação - seriam os 

pontos que formam as bases secundárias da confiança. Na FIGURA 2, é 

apresentado um esquema com os elementos que compõem a confiança, para 

melhor compreensão. 
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CONFIANÇA

RISCO     CONHECIMENTO     PREVISIBILIDADE     VONTADE  

COOPERAÇÃO FAMILIARIDADE REPUTAÇÃO   Base secundária 

Base primária 

FIGURA 2 – Elementos formadores da confiança 
Fonte: Adaptado de Adams e Goldsmith (1999, p. 225). 

A confiança pode trazer alguns benefícios importantes à colaboração 

presente na associação entre empresas (CHILD, 2001): a) gera voluntariedade para 

superar diferenças culturais entre empresas e trabalhar com outras dificuldades que 

surgirem na colaboração; b) serve de incentivo para desenvolver trabalhos 

conjuntamente, ao lidarem com circunstâncias adversas, permitindo ajustarem-se, 

de forma mais rápida e com menos conflito, às novas circunstâncias que os 

contratos e outros acordos formais não previram; c) pode fornecer uma alternativa 

para não incorrer em altos custos decorrentes do controle próximo e da formação de 

alianças baseadas em contratos; d) incentiva a troca de idéias e informações que é 

uma condição necessária para a inovação e a criação de novos conhecimentos. 

Pelas razões acima citadas, a confiança é um elemento vital no sucesso de alianças 

estratégicas.

De acordo com Lewicki et al. apud Sobral e Coelho (2003), podem ser 

identificados três tipos de componentes que colaboram para o nível de confiança 

estabelecido nas relações entre empresas: o primeiro seria uma predisposição 

crônica para confiar na outra parte, um aspecto mais pessoal; um outro tipo estaria 

ligado ao contexto em que o negócio em questão está sendo desenvolvido. E, por 

fim, seriam levados em conta outros acontecimentos antecedentes sobre o 

relacionamento entre os membros: uma perspectiva de caráter histórico. 

Larson (1992) descreve como a confiança surge durante o desenvolvimento 

de uma rede, apresentando três fases de formação. Na primeira fase, são 
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estabelecidas as precondições para a troca. Na segunda, são fundamentadas as 

circunstâncias necessárias para construir o relacionamento.  Na última fase, as 

organizações integram-se de forma mais firme, operacional e estrategicamente. De 

forma resumida, as fases de formação de uma díade podem ser verificadas na 

FIGURA 3. 
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Fase I: Precondições de troca 

História 
 Reputação pessoal 
 Relações prévias 
 Reputação das empresas 

Redução de incertezas 
Expectativas e obrigações 
Aumento da cooperação 

Fase II: Condições para construir o 
relacionamento 

 Vantagens econômicas mútuas 
 Período de experiência 
 Uma empresa é iniciadora 

Compromisso 
Regras e procedimentos 

Expectativas claras 
Reciprocidade 

Confiança 

Fase III: Integração e controle 

Integração operacional 
Integração estratégica 

Controle social 

DÍADE 

Figura 3 – Modelo do processo de formação de díades 
Fonte: Adaptado de LARSON (1992, p. 83). 
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Para se estabelecer as precondições de troca, são levadas em consideração 

as reputações pessoais e das empresas, relacionamentos prévios, conhecimento 

sobre a filosofia da empresa, ou seja, o poder de relacionamentos fortes não 

baseados unicamente em economias de curto prazo. Dessa forma, as incertezas são 

reduzidas, as obrigações e expectativas estabelecidas de modo a realçar e até 

aumentar a cooperação entre as mesmas. 

Na fase seguinte, considerada como período experimental, são estabelecidas 

as condições para se construir o relacionamento. Passam a ser visualizadas as 

vantagens econômicas dos parceiros e o papel do iniciador em manifestar, 

voluntariamente, o interesse por uma relação de cooperação. Assim, culminam no 

crescimento incremental da confiança e da evolução de normas de reciprocidade.  

Isso acontece porque as empresas assumem um compromisso entre si, a partir da 

definição de regras e procedimentos, e também da visualização de expectativas 

claras em relação à ação do outro. 

A fase final retrata o período de integração e controle, no qual são realizadas 

integrações operacionais e estratégicas, a troca de grande volume de informações, o 

desenvolvimento de obrigações e da confiança moral entre os parceiros, utilizando a 

reputação e a identidade como controles. Dessa maneira, ao invés da utilização de 

cálculo de custos ou contratos legais, o controle e a coordenação eficazes das redes 

passam a ser conseguidos com a presença da regularidade das obrigações, da 

confiança e do interesse moral para preservar as reputações das empresas.

A estrutura da rede, de acordo com algumas propriedades, pode incentivar a 

constituição da confiança entre os atores ou reforçá-la (SYDOW, 1998). A primeira 

propriedade estrutural que possibilita a formação da confiança refere-se à abertura e 

freqüência da comunicação entre as empresas. Pois, a repetição de processos de 

comunicação e a troca de informação aberta aumentam a possibilidade de 

constituição da confiança nas redes causada por uma maior proximidade entre os 

atores.

Uma segunda propriedade estrutural que provavelmente promove a 

constituição da confiança interorganizacional é a multiplicidade de relações na rede, 

o que possibilita a relação com diversos atores e, conseqüentemente, a troca de 

informações, conhecimentos e produtos diferentes. 

A terceira condição estrutural é a imersão dos atores no relacionamento. Isso 

porque, se a organização está muito envolvida na relação, existirá uma expectativa 
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de continuar mantendo-a, o que é decisivo para o comportamento cooperativo nas 

redes e para a constituição da confiança.

Outra condição estrutural é uma relação de equilíbrio entre autonomia e 

dependência, pois relações com empresas totalmente dependentes ou autônomas 

não necessitariam da confiança para manter o laço.   

O número de empresas que constitui a rede e suas similaridades também é 

colocado como estruturas facilitadoras à constituição da confiança. Um pequeno 

número de empresa na rede facilita o desenvolvimento da confiança, especialmente, 

se não existir expectativa de retorno na relação. Além disto, as similaridades entre 

as propriedades estruturais das empresas, como normas e diretrizes, podem 

favorecer o desenvolvimento do relacionamento. 

Por fim, a sexta propriedade estrutural relevante para a constituição da 

confiança é a estrutura do campo interorganizacional em que as organizações 

potenciais da rede estão inseridas. Se esse campo for bem delimitado, maior será 

também a relação entre os atores, o que servirá de base para a constituição da 

confiança.

A criação da confiança pode envolver gastos quantificáveis, dificuldades de 

trade-offs ou custos de oportunidades (ZAHEER; HARRIS, 2006). Para Larson 

(1992), o desenvolvimento da confiança entre empresas requer tempo e recursos, os 

quais podem ser visualizados como custos. Outras ações específicas, 

comportamentos esperados como flexibilidade e troca de informações (AULAKH; 

KOTABE; SAHAY, 1996), tempo para feedback entre as organizações parceiras 

(SAPIENZA; KORSGAARD, 1996), também são fatores que envolvem custos para 

as empresas parceiras. Ainda se pode dizer que, sendo a formação de redes 

inerentemente arriscada (SYDOW, 1998), tem-se um custo adicional de coleta de 

informações (ZAHEER; HARRIS, 2006) sobre o respectivo parceiro.

A abordagem econômica da confiança que se apresenta entrelaçada à 

existência de contratos está associada a custos de transação (ZAHEER; HARRIS, 

2006). Quando, no entanto, a confiança é utilizada dentro da perspectiva 

sociológica, tais custos são minimizados, uma vez que a confiança é tida como 

mecanismo de coordenação (REED, 2001) entre as partes. 

As relações baseadas na confiança são desenvolvidas e aprofundadas de 

acordo com o modo de relacionamento entre os parceiros e o tempo de duração da 

relação. Sobre isso, Lewicki e Bunker (1996, p. 124) apud Child (1999, p. 157) 
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relatam que a “confiança se desenvolve gradualmente quando as partes se 

deslocam de uma fase para a outra”. A confiança é, pois, um processo dinâmico 

(PORRAS, CLEGG e CRAWFORD, 2004). 

A seguir, alguns aspectos referentes à teoria da confiança serão detalhados 

como, por exemplo, as tipologias assumidas por alguns teóricos para melhor 

interpretação do tema. 

2.2.1. Tipos de Confiança 

Devido à dificuldade de se estudar e entender a confiança, alguns autores 

propuseram tipologias para melhor compreendê-la. Em 1994, Barney e Hansen 

classificaram a confiança de acordo com a força do entrosamento entre os parceiros, 

indicando que a confiança entre empresas pode ser fraca, média ou forte, 

dependendo do grau de vulnerabilidade existente no relacionamento.

Na primeira, são compartilhados bens de baixo custo, e há pouca ou 

nenhuma especificidade dos ativos. Na segunda, são utilizados mecanismos de 

governança intermediários e as relações sociais se dão com maior utilização de 

mecanismos sociais em detrimento aos econômicos. Já em relacionamentos de 

intensidade mais forte, as culturas organizacionais são compartilhadas, existe uma 

troca intensa de conhecimentos tácitos e explícitos e há uma articulação social 

complexa.

Consoante esse pensamento, Wever, Martens e Vandenbempt (2005) 

desenvolveram uma matriz de diferentes tipos de confiança a partir de duas 

dimensões importantes: a resistência e a especificidade.  A resistência reflete a 

variação de entrosamento entre as empresas, podendo ir de fraco a resistente. A 

confiança frágil, também chamada de instrumental ou confiança operacional, ocorre 

quando se está confiante de que haverá retornos suficientes, mesmo que seja uma 

única transação. Portanto, nenhuma oportunidade surgiu no passado para 

estabelecer uma base mais consistente para a confiança. A confiança resistente 

baseia-se em ligações mais fortes e numerosas entre as organizações e os seus 

membros. Esse tipo de confiança não é calculista e seu significado está relacionado 

à benevolência, especialmente, quando é usado no sentido de não prejudicar os 

outros.
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A segunda dimensão, a especificidade, se refere ao grau em que a confiança 

que pode existir sem muita informação direta ou interação prévia. Essa dimensão 

aponta duas diferentes perspectivas sobre a confiança: diática ou generalizada. A 

confiança diática requer conhecimentos diretos ou interações anteriores, enquanto a 

confiança generalizada preocupa-se com aspectos referentes à familiaridade e à 

reputação.

Combinando as duas dimensões (resistência e especificidade), os autores 

obtiveram quatro tipos diferentes de confiança representados na FIGURA 4:  

Resistência 
Resistente Frágil

Diática
Tipo 1 
Tipo 1 Tipo 2 

Es
pe

ci
fic

id
ad

e 

Generalizada
Tipo 3 
Tipo 3 Tipo 4 

FIGURA 4 – Diferentes tipos de confiança 
Fonte: Wever; Martens; Vandenbempt (2005, p. 1530) 

Tipo 1: Confiança resistente diática: baseada em interações diretas e 

freqüentes e incorpora um tipo de benevolência fundamentado nos contatos 

freqüentes com os outros. 

Tipo 2: Confiança frágil diática: baseada em interações diretas e freqüentes, 

porém não causam um sentido de benevolência. É um tipo de confiança calculista, 

uma vez que existe a percepção de retornos imediatos tanto em relações de longo 

quanto de curto prazo. 

Tipo 3: Confiança resistente generalizada: existe mesmo sem interações 

prévias por meio da familiaridade ou reputação, com um senso de benevolência 

presente, simplesmente pelo fato de estar associado. 

Tipo 4: Confiança frágil generalizada: há percepção de retornos imediatos e 

não existe um senso de benevolência, realiza-se por meio da reputação e 

familiaridade mesmo que não tenham ocorrido relações prévias. 

Outras tipologias surgiram fundamentando a classificação da confiança em 

bases de sedimentação e não mais no envolvimento entre as partes. 
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Para Child (2001), a confiança é vital para todo relacionamento ou negócio, 

quando há um conhecimento e uma compreensão insuficientes da outra pessoa ou 

grupo. O autor retrata diferentes bases que se sucedem numa seqüência à medida 

que se dá a evolução da confiança e do desenvolvimento da rede, como pode ser 

visto na FIGURA 5: 

      

Identificando o 
parceiro. 

CÁLCULO                                     CONHECIMENTO                                        UNIÃO 

Sendo preparado 
para trabalhar com o 
parceiro. 

Conhecendo o 
parceiro. 

FIGURA 5 – Fases da evolução da confiança  
Fonte: Child (2001, p. 283) 

A primeira base apresentada é o cálculo, tendo em vista os custos e riscos 

relativos à manutenção do relacionamento. A confiança calculista é comumente 

encontrada em novos relacionamentos, uma vez que os sócios ou os membros da 

equipe não possuem outros tipos de informações prévias sobre seus parceiros.  

Com o desenvolver da relação, haverá grande troca de informação entre os sócios, 

na qual eles passam a se conhecer melhor. Será a partir daí que surgirão os 

componentes essenciais para a próxima base da confiança que se desenvolverá no 

relacionamento.

A segunda é o conhecimento mútuo advindo de experiências anteriores entre 

os sócios. Nessa fase, a percepção do risco inicial da confiança calculista é reduzida 

com uma experiência positiva de trabalhar juntamente com os sócios. Os parceiros 

acumulam conhecimentos a partir do compartilhamento de experiências e de 

informações. Torna-se crescente a compreensão entre as partes, fortalecendo a 

confiança entre elas e construindo relacionamentos mais próximos. 

E a união é considerada como a terceira base da confiança. Essa união 

representa a existência de relacionamentos fortes, nos quais se compartilham 

identidades, valores e conceitos morais. Nesse momento da evolução, os 

relacionamentos, após anos de colaboração, tornam-se estáveis e contínuos. Assim, 

um círculo vicioso pode ser estabelecido para reforçar a confiança e a cooperação 

que nutre o relacionamento.
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Das e Teng (2001) descrevem que a confiança possui várias dimensões. A 

confiança passa a ser definida em termos multidimensionais por apresentar 

expectativas positivas em relação à boa vontade dos outros. Essa confiança sobre 

bases de boa vontade é constituída pela boa fé, por boas intenções e pela 

integridade, e por isso reduzem comportamentos oportunistas e, conseqüentemente, 

os custos de transação. 

Sengün e Wasti (2007) expõem, em seus estudos na cadeia de suprimentos 

da indústria farmacêutica na Turquia, que esse tipo de confiança acontece em 

momentos críticos. Quando, por exemplo, um parceiro está passando por 

dificuldades financeiras, mas mesmo assim o outro mantém o fornecimento da 

mercadoria, pensando no fortalecimento e continuação da relação no futuro.

Outra situação, apresentada pelos autores, que evidencia a confiança 

baseada na boa vontade, remete a um esforço para proteger o parceiro. Quando 

determinado cliente solicita a uma farmácia (atacadista) uma encomenda de 

medicamentos maior que o seu estoque e o fornecedor (laboratório)  esforça-se ao 

máximo para suprir essa necessidade e proteger seu parceiro. Um outro ponto, 

também citado, é o compartilhamento de informações privilegiadas. Como quando o 

laboratório compartilha com a farmácia informações de que determinado 

medicamento terá queda de preço num futuro próximo, possibilitando que aquela 

compre por um preço menor poucos dias depois. 

Outro tipo seria a confiança por competência que, segundo Das e Teng 

(2001), remete-se à probabilidade elevada de obter sucesso nos negócios, uma vez 

que se detêm recursos (humanos, propriedades físicas, poder de mercado, 

tecnologia, entre outros) e capacidades necessárias à execução das atividades, 

permitindo a redução do risco de desempenho das alianças interorganizacionais e 

satisfazendo as expectativas do parceiro. De acordo com Lui e Ngo (2004), a 

confiança baseada na competência mantém relação com a reputação. Assim, 

empresas que têm um bom desempenho são vistas de forma positiva, sendo, por 

isso, reconhecidas também de forma positiva pelo mercado. A reputação de uma 

empresa pode estar associada à sua posição no mercado, à qualidade final de seu 

produto e o tempo de entrega, e à imagem da empresa emitida pela imprensa.

Em relação às várias dimensões em que se baseia a confiança, Lane (1998) 

descreve três perspectivas. Na primeira, a confiança está baseada no cálculo, 

também, por isto denominada de calculista ou calculativa, a qual apresenta 
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expectativas sobre a postura do sócio. Baseia-se no cálculo dos custos e benefícios 

de confiar e ser confiável. Tem uma visão racional e a racionalidade é entendida em 

termos utilitários, na qual o indivíduo escolhe o curso de ação para seu ganho de 

máxima utilidade.

A segunda perspectiva baseia-se no conhecimento, a confiança cognitiva, 

fundamentando-se no conhecimento prévio do comportamento do outro. Este tipo de 

confiança, baseada na cognição, mantém uma relação de aproximação com a 

confiança baseada no conhecimento descrita por Child (2001). E por fim, a confiança 

baseada nas normas, a normativa, que mantém suas bases nas normas e valores 

morais comuns. No QUADRO 3, verifica-se um resumo com os principais autores e 

as bases da confiança por eles defendidas: 

Autor Bases da Confiança

Lane (1998) 
 Cálculo; 
 Cognição; 
 Normas. 

Das e Teng  (2001)  Boa vontade dos outros; 
 Competência dos parceiros. 

Child (2001) 
 Cálculo; 
 Conhecimento; 
 União. 

QUADRO 3- Bases da confiança 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Lorange e Ross (1996) descrevem as fases do desenvolvimento de uma 

aliança estratégica e identificam o tipo de confiança, presente em cada uma delas, 

de acordo com a tipologia de confiança proposta por Lane (1998). A primeira fase 

corresponde à formação. Nesse momento, os possíveis sócios começam a visualizar 

uma aliança, tendo em vista cálculos em relação aos custos e benefícios e, por isto, 

a confiança presente é a calculista. 

A segunda fase é a implementação, ou seja, quando a parceria é realmente 

formada e os recursos passam a ser alocados e as operações postas em prática. O 

tipo de confiança nesse instante passa a basear-se na cognição. 

A terceira fase é a evolução, a aliança passa a se desenvolver mediante os 

acordos estabelecidos, assim tem-se uma confiança baseada em normas.  

Além dos diferentes tipos de confiança, também se podem apresentar 

distintos níveis: a confiança entre pessoas e a confiança entre organizações. A 

confiança interpessoal é importante para o desenvolvimento da confiança 
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interorganizacional (ZAHEER et al apud ZAHEER; HARRIS, 2006). A diferença entre 

ambas é que a atribuição da confiança a uma organização reflete aquela que é 

investida aos seus membros, em especial, àqueles que detêm poder de decisão 

(CHILD; RODRIGUES, 2007). 

Em grandes empresas, Child e Rodrigues (2007) consideram que a confiança 

pode ser estabelecida além da confiança no indivíduo, por se acreditar em outros 

mecanismos de controle como o organograma e a política organizacional. 

No entanto, a formulação de tais controles fica a cargo das pessoas que 

ocupam lugares importantes na tomada de decisão da empresa. Assim, o 

organograma e a política organizacional seriam resultados da ação humana, o que 

permite perceber que, mesmo nesses mecanismos, a confiança é relacionada, 

embora indiretamente, ao indivíduo como representante da organização.  

Consoante esse pensamento, Uzzi (1997) diz que a confiança entre empresas 

pode ser intensificada pela formação de laços pessoais entre gerentes, trazendo um 

resultado econômico positivo quando comparado com os contratos explícitos e 

reduzem os custos de monitoração. 

Gulati (1995) retrata que, intuitivamente, a confiança pode ser considerada 

como um fenômeno interpessoal, pois a confiança entre duas organizações pode ser 

comparada à confiança entre aglomerados de indivíduos. O autor, ainda, coloca que 

aspectos essenciais à confiança, como a cognição e a emoção, são visíveis entre 

pessoas pertencentes à organização. 

Confiar é um verbo que representa um sentimento humano. Seria, portanto, 

difícil atribuir tal emoção a uma organização. Cabe sim atribuí-la ao conjunto de 

pessoas que compõem as empresas. A confiança é o sentimento que media as 

relações entre pessoas e entre grupos de pessoas (organizações). Tratando-se de 

uma questão que surge de relações, envolvendo pessoas, ou seja, de 

relacionamentos sociais, como entendê-la sobre um prisma econômico? Poderia ser 

vista dessa maneira se fosse possível conferir às empresas sentimentos humanos. 

A confiança em seu sentido estrito é tida como o bom conceito que se faz de 

alguém (FERREIRA, 2001) e será aqui assim entendida. A esse conceito se 

assemelham a definição da confiança baseada na boa vontade e na competência 

(DAS; TENG, 2001). O primeiro, porque se acredita que o outro não agirá de má fé, 

ou seja, o bom conceito se faz do outro pelo simples fato de acreditar no próximo. E 
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o segundo, pois revela o bom conceito construído por aquele que merece a 

confiança e está relacionada à sua imagem.

Desta forma, não caberia aqui utilizar tipologias que apresentam 

características unicamente econômicas, assim a tipologia de confiança assumida 

neste estudo será a desenvolvida por DAS e TENG (2001). Considerar-se-á a 

presença da confiança, com base na competência, quando o elemento de decisão, 

para formação de uma parceria, concentra-se nos recursos e habilidades do 

fornecedor ou distribuidor, enquanto capacidade para produzir resultados positivos 

para o parceiro.  Entender-se-á, enquanto isso, a confiança baseada na boa vontade 

como aquela em que um parceiro acreditou no outro, sem receber garantias sobre 

seu comportamento como: contratos ou cálculos de retornos do investimento. 

Apenas confiando na sua atitude para o bom desenvolvimento da relação. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1. ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

3.1.1. Perguntas de Pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada na Camanor Produtos Marinhos Ltda e propôs, 

como pergunta central, verificar: “Como os tipos de confiança, baseados na 

competência e na boa vontade, atuam na formação e manutenção das relações de 

cooperação interorganizacionais estabelecidas entre a Camanor Produtos Marinhos 

Ltda e seus pares?”. Para responder a esta questão e alcançar os objetivos 

específicos formularam-se as seguintes perguntas de pesquisa: 

Para o objetivo um, “Caracterizar o setor de carcinicultura do Estado do RN”, 

apresentaram-se as seguintes questões: 

 Quem são os principais atores envolvidos no setor da carcinicultura? 

 Quais são os tipos de produtos comercializados no setor? 

 Quem são os principais compradores do setor? 

 Quais atividades (nas áreas de marketing, produção, recursos 

humanos, etc.) são desenvolvidas em conjunto pelas empresas que compõem o 

cluster?

 Quais os resultados obtidos pelas empresas, por meio do envolvimento 

com o cluster da carcinicultura, e suas atividades? 

 Como se apresenta o cluster, considerando seu volume de produção e 

vendas e as tendências de preços? 

Para o segundo objetivo, “Caracterizar a Camanor Produtos Marinhos Ltda”, 

as seguintes perguntas foram elaboradas: 

 Qual a principal atividade da empresa? 
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 Como se apresenta a empresa, considerando seu volume de produção 

e vendas? 

 Qual sua posição no mercado em relação aos concorrentes? 

 Qual o período de atuação no mercado? 

 Quem são os principais fornecedores, concorrentes e distribuidores? 

 Com quais desses fornecedores e distribuidores são mantidas relações 

de cooperação e qual o conteúdo dessa cooperação? 

Para terceiro objetivo, “Descrever como se deu o surgimento da confiança nas 

relações de cooperação estabelecidas pela Camanor com seus parceiros”, têm-se 

as seguintes questões: 

 A Camanor mantinha algum tipo de relação com as empresas ou tinha 

conhecimento sobre as empresas que integram a rede? O fato de as empresas já se 

conhecerem antes de entrarem para a rede também ajudou no desenvolvimento da 

confiança?

 A relação entre as empresas foi impulsionada pela necessidade de 

complementar recursos? 

 Havia algum tipo de laço pessoal entre gerentes ou sócios das 

empresas que formaram a parceria? 

 Existem fatores similares entre as empresas parceiras como, por 

exemplo, normas de conduta ou diretrizes que facilitaram o desenvolvimento da 

confiança?

 Foram levadas em consideração, no momento da formação da relação, 

as experiências passadas na concepção de parcerias? 

.

Para o quarto objetivo, “Identificar os elementos que indicam a presença da 

confiança baseada na boa vontade, na formação e manutenção do relacionamento”, 

foram elaboradas as interrogações seguintes: 

 Que tipos de acordos (informais, formais...) existiram ou ainda existem 

nas relações de cooperação? 
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 Foram realizados estudos quantitativos ou qualitativos, com relação 

aos retornos esperados, na tentativa de identificar se a parceira traria retornos 

positivos?

Para o quinto objetivo, “Identificar os elementos que indicam a presença da 

confiança baseada na competência, na formação e manutenção do relacionamento”, 

apresentaram-se as seguintes indagações: 

 A reputação de uma empresa e sua capacidade de executar as 

atividades são levadas em consideração no momento de se formar e ou manter uma 

parceria?

 A posição que a empresa ocupa no mercado em relação a seus 

concorrentes é levada em consideração no momento de se formar e ou manter uma 

aliança?

 A qualidade final do produto que a empresa coloca no mercado foi 

levada em conta na ocasião da formação e na manutenção do relacionamento? 

 O atendimento ao prazo de entrega de produtos, estabelecido pela 

empresa, foi um fator importante no momento de formação e manutenção da relação 

entre as empresas? 

 As notas e reportagens emitidas pela mídia foram pontos relevantes na 

formação e manutenção da relação de cooperação? 

Para o sexto objetivo, “Verificar como os diferentes tipos de confiança 

(baseada na competência e na boa vontade) afetam a manutenção das relações de 

cooperação entre a Camanor e seus pares”, foram elaboradas as interrogações 

seguintes:

 O conhecimento sobre aspectos referentes à empresa parceira, como a 

capacidade de desenvolver suas atividades de forma adequada, facilita a 

manutenção da relação? Como? 

 A crença no seu parceiro, no sentido de que ele agirá de acordo com o 

que se comprometeu, contribui para manter o relacionamento? De que forma? 
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Com o fim de identificar os tipos de confiança presentes nas relações da 

Camanor com seus parceiros, utilizou-se da tipologia proposta por Das e Teng 

(2001). Para isso, buscou-se identificar alguns aspectos relevantes que apontem a 

presença de tais tipos de confiança, assim como o modo como se deu o surgimento 

e manutenção dessa confiança. 

3.1.2. Definição Constitutiva e Operacional de Termos e Variáveis 

As definições constitutivas e operacionais presentes no estudo são a 

cooperação interorganizacional, confiança baseada na competência e confiança 

baseada na boa vontade. 

Relações de Cooperação Interorganizacional 

Definição constitutiva: Relações de cooperação interorganizacionais são 

entendidas como estruturas de governança que incluem alianças e redes, definidas 

como formas organizacionais híbridas, compostas por organizações engajadas que 

objetivam conseguir vantagens para os sócios. São formadas por características 

importantes como: a reputação, a confiança, a reciprocidade, a interdependência 

entre as partes (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 1992; DAS; TENG, 2000). 

Definição operacional: Relações de cooperação interorganizacionais, de 

forma operacional, foram definidas como aquelas realizadas entre parceiros, nos 

quais existiam repetição de interações que acarretaram em relações privilegiadas de 

troca, nas quais ocorreram compartilhamento de ativos, conhecimentos e 

informações estabelecidas por meio de acordo informal ou formal que definiam 

regras diferenciadas em negociações. 

Confiança

Definição constitutiva: Confiança interorganizacional é a manutenção de 

uma fé coletiva dos componentes de uma organização em relação à outra 
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organização, estabelecida a partir de uma história compartilhada (ZAHEER; 

HARRIS, 2006).

Confiança Baseada na Competência 

Definição constitutiva: A confiança baseada na competência é aquela 

intimamente ligada à reputação e que se apóia nos recursos (incluindo recursos 

humanos, físicos e outros) e nas capacidades da empresa, imprescindíveis à 

execução das atividades. Esses recursos e capacidades formam a base da 

competência necessária às alianças (DAS; TENG, 2001).  

Definição operacional: No estudo, foi considerada a presença da confiança, 

com base na competência, quando o elemento de decisão para formação de uma 

parceria concentrava-se nos recursos e habilidades do parceiro que reflitiam sua 

reputação, enquanto capacidade para produzir resultados positivos para a Camanor. 

Para isto foram levados em conta a posição da empresa no mercado, a qualidade 

final do produto oferecido, o prazo de entrega e a imagem da empresa emitida pela 

mídia.

Confiança Baseada na Boa Vontade 

Definição constitutiva: A confiança baseada na boa vontade remete a 

expectativas positivas em relação à boa vontade, à boa fé e à integridade dos 

outros, acreditando que o parceiro não tirará proveito do compromisso assumido 

(UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001). 

Definição operacional: A confiança baseada na boa vontade foi considerada 

como aquela que a Camanor depositou no parceiro escolhido sem receber garantias 

sobre seu comportamento, como contratos ou cálculos de retornos do investimento. 

Acreditando, apenas, na atitude do outro para o bom desenvolvimento e 

manutenção da relação. Assim, foram levados em conta o compartilhamento de 

informações privilegiadas, a proteção e a manutenção do fornecimento de 

mercadoria mesmo em momentos de crise do parceiro. 
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3.2. DELINEAMENTO DA PESQUISA 

3.2.1. Caracterização da Pesquisa 

Este estudo buscou representar a realidade de uma forma clara e detalhada, 

através de coletas de dados no setor da carcinicultura, sendo por isto, caracterizado 

como descritivo.  Joia (2004) retrata a pesquisa descritiva como aquela que se 

propõe a descrever um fenômeno, detalhadamente, tentando delinear e dar maior 

realidade ao mesmo, utilizando-se de um grande número de dados e informações. 

Esta pesquisa também é caracterizada como um estudo de caso (YIN, 2005), 

por estudar intimamente as relações interorganizacionais, realizadas entre a 

empresa Camanor Produtos Marinhos Ltda e seus parceiros. As unidades de análise 

utilizadas foram, portanto, tais relações diáticas que, no contexto estudado, fazem 

parte de um conjunto maior de relações que compõem o cluster da carcinicultura no 

Rio Grande do Norte.

O estudo de caso é um tipo de pesquisa estratégica que procura entender os 

acontecimentos atuais, nos quais as fronteiras entre a realidade e o que se pretende 

estudar não se apresentam de forma clara (EISENHARDT,1989; YIN, 2005). O 

estudo de caso é um tipo de pesquisa descritiva que objetiva entender 

profundamente uma determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

O estudo de caso foi realizado na empresa Camanor Produtos Marinhos Ltda, 

na qual se buscou identificar de que forma os tipos de confiança baseados na boa 

vontade e na competência influenciam suas relações com seus parceiros. 

A utilização de uma abordagem qualitativa (RUEDIGER e RICCIO, 2004) 

justifica-se pela necessidade de compreender as múltiplas facetas da realidade do 

setor, no qual, os números e dados objetivos apresentam significativas contradições 

com a realidade apresentada sob a perspectiva de diferentes atores, conforme 

relatado em estudo preliminar (CARCINEREDES, 2006).
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3.2.2. Sujeitos da Pesquisa 

Entrevistou-se a sócia/gerente da Camanor Produtos Marinhos Ltda. Além 

dela, também foram sujeitos da pesquisa os gerentes das empresas parceiras, a 

proprietária e o gerente respectivamente das empresas clientes: Caçuá e Uvifrios, e 

os gerentes de três empresas fornecedoras: a Aquatec, fornecedora de larva, Purina 

e Malta/Cleyton, fornecedores de ração, num total de seis entrevistas coletadas em 

uma única fase.

Para facilitar a compreensão, será considerado EC para a sócia da Camanor, 

que é a empresa central do estudo; P1, P2, P3, P4 e P5 respectivamente para os 

gerentes das empresas parceiras Aquatec, Purina, Caçuá, Uvifrios e Malta/Cleyton. 

3.3. TIPOS, COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

3.3.1. Tipos e Coleta de Dados 

Para a coleta de evidências, como descrito por Yin (2005), uma vez que se 

trata de um estudo de caso, foram utilizadas as seguintes fontes de evidências: 

documentação, entrevistas e observações diretas. Além dessas fontes, livros textos 

e artigos científicos foram utilizados para embasar a teoria sobre redes 

interorganizacionais e confiança.

De acordo com Yin (2005), o método de documentação inclui a busca por 

documentos das empresas, artigos de jornais, revistas e sites que contêm 

informações importantes relacionadas ao estudo de caso. 

O uso desses documentos contribuiu para a coleta dos dados, mesmo que 

não tenham sido coletados para solucionar o problema dessa pesquisa, pois são 

dados secundários (STABLEIN, 2001).

Foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas (TRIVIÑOS, 1987) por 

permitirem maior flexibilidade ao investigador e oferecerem liberdade e 

espontaneidade ao informante enriquecendo a investigação, uma vez que essa 

técnica parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias, e abre 
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espaço a interrogativas, frutos de novas proposições que vão surgindo, à medida 

que são recebidas as respostas do pesquisado. 

Realizaram-se seis entrevistas as quais foram gravadas e posteriormente 

transcritas. As entrevistas tiveram uma duração aproximada de 60 minutos, 

organizadas de acordo com os objetivos. Assim, as perguntas versavam sobre as 

características da empresa, a forma como a confiança surgiu na relação 

estabelecida e os símbolos que indicavam a presença da confiança baseada na boa 

vontade e na competência, na formação e manutenção da parceria. 

Além das entrevistas realizadas, foram utilizados dados secundários do 

CARCINERES (2006) referentes a essa temática. 

3.3.2. Análise de Dados 

A unidade de análise foi representada pelo relacionamento na díade empresa 

central-empresa parceira, que pode ser considerada como um elemento que 

constitui uma estrutura mais ampla, a rede. A consideração da díade na pesquisa 

buscou permitir uma análise mais detalhada do fenômeno. Abaixo, na FIGURA 6, vê-

se o esquema gráfico das díades: 

FIGURA 6 – Representação gráfica das díades 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Este estudo buscou analisar as relações diáticas assim como Larson (1992), 

no entanto, as díades foram consideradas dentro de um contexto do cluster de 

carcinicultura. Foram levadas em conta as características estruturais do setor no 

desenvolvimento da confiança, em vez de entendê-las de maneira isolada. 

A análise de dados foi realizada, de acordo com a literatura sobre redes e 

confiança (EISENHARDT, 1989), através de uma avaliação comparativa entre a 

teoria proposta e a prática analisada. Nessa comparação, foram verificados 

possíveis conflitos e similaridades entre a proposta teórica e o estudo realizado, e 

procuraram-se novos aspectos práticos que possam contribuir com os estudos 

teóricos relacionados aos aspectos de confiança nas relações interorganizacionais. 

Os dados foram analisados de acordo com a técnica de análise de conteúdo, 

que é definida por Bardin (1994) como uma descrição analítica das comunicações e 

o emprego de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo, 

que objetiva interpretar as informações coletadas. Essa técnica é recomendável para 

dedução de conhecimento que pode utilizar indicadores qualitativos ou quantitativos, 

relativo à produção ou recepção de informações.

A técnica de análise de conteúdo desenvolvida por Bardin (1994) é 

constituída de três etapas as quais foram seguidas na interpretação dos dados: 

 Pré-Análise: Constituiu o momento de ordenação sistemática dos 

documentos coletados (orais e/ou escritos): bibliografias, as anotações de campo e a 

transcrição das entrevistas que foram realizadas e fez-se uma comparação das 

mensagens.

 Descrição Analítica: Analisou-se o material coletado por meio do relato 

do conteúdo das respostas dos entrevistados. Utilizou-se também as citações literais 

das falas dos sujeitos. Os dados foram categorizados com o objetivo de encontrar 

idéias convergentes e divergentes nos dados coletados. 

 Interpretação referencial: Os dados obtidos nas entrevistas e demais 

documentos pesquisados foram interpretados, tendo como referencial os enfoques 

teóricos revistos na literatura sobre relações interorganizacionais e confiança. Os 

dados coletados foram interpretados de forma a obterem um significado válido que 

possa responder ao objetivo do estudo. Nesse caso, como as confianças, baseadas 

na boa vontade e na competência, atuam na formação e manutenção das relações 

de cooperação estabelecidas pela Camanor Produtos Marinhos Ltda e seus pares. 
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3.4. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

A principal limitação foi a dificuldade de contactar o ator central do estudo. Do 

momento em que foi solicitada a permissão até a aceitação da empresa decorreram 

aproximadamente três meses, acarretando um atraso significativo no tempo de 

desenvolvimento do trabalho. Porém, após esse período, tudo fluiu a favor da 

continuação da pesquisa.

Outra limitação seriam as divergências entre as respostas dos atores, que 

muitas vezes deixavam dúvidas sobre a realidade, fazendo com que se buscassem 

outros dados para constatar o que realmente aconteceu.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. O CLUSTER DA CARCINICULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE 

O Brasil ocupa o sétimo lugar na produção de camarão do mundo (SEBRAE, 

2008). O camarão brasileiro é exportado para 24 países, principalmente para 

França, Espanha, Japão, Holanda, Portugal e os Estados Unidos para os quais são 

enviados respectivamente 44,6%, 37,2%, 8,1%, 4,7%, 3,1% e 2,2% do total 

exportado, ou seja, correspondem a 96% da exportação. Os estados que mais 

produzem camarão estão localizados na região nordeste do país.  O Rio Grande do 

Norte, especificamente, foi o maior exportador de camarão do Brasil em 2007 

(ABCC, 2008).

Esta produção é facilitada pelas condições naturais que são adequadas à 

atividade como o clima, a posição geográfica, a qualidade das águas, entre outras. A 

carcinicultura (criação de camarão em cativeiro) traz benefícios, para o estado, 

retratados pelo grande potencial de exportação da atividade, oferta de alimento e 

emprego (CLUSTER DO CAMARÃO, 2001). 

A atividade conta com 496 fazendas no estado, empregando um contingente 

de 6.000 pessoas, produzindo 25.000 toneladas no ano de 2005, o que representava 

40% do total nacional (IDEMA, 2006). A atividade está em crise, podendo ser 

justificada pela queda sofrida nas exportações de 25% em 2006 quando comparado 

com o ano de 2005 (ABCC, 2008). 

A cadeia produtiva do camarão é constituída por três segmentos: 1) o 

laboratório de maturação e larvicultura; 2) a fazenda de crescimento e engorda; e (3) 

o centro de processamento e congelamento do produto para o mercado consumidor 

(ABCC, 2004).

Além das 496 fazendas de engorda, citadas acima, dados apresentados pela 

SEDEC (2005) apontam ainda que a cadeia produtiva do camarão no Estado do RN 

conta com 24 laboratórios de larvicultura e 13 unidades de processamento. Pode-se 

observar na FIGURA 7, os números da cadeia produtiva do Camarão no RN: 
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Laboratórios de 
Larvicultura 

Fazendas de Engorda 

Mercados Consumidores 

24

496

13Centros de 
Processamento 

Insumos

FIGURA 7 – Números da cadeia produtiva do camarão no RN 
Fonte: Elaborado pela autora 

A cadeia produtiva se inicia nos laboratórios de manutenção e larvicultura de 

onde saem as pós-larvas que serão enviadas às fazendas. Na fazenda de 

crescimento e engorda, o camarão será maturado e sairá na forma adulta quando 

será remetido às empresas de processamento. O processamento e o congelamento 

são a última etapa da cadeia. O processamento envolve as atividades de lavagem e 

classificação do camarão de acordo com suas especificidades de tamanho. Depois 

de congelado, o camarão é distribuído para o mercado interno e externo.

Poucas são as empresas que produzem e processam o camarão para o 

mercado interno. De modo geral, são repassados os excedentes da exportação ou 

adquire-se, com o produtor, o camarão in natura, para posterior processamento e 

distribuição (TAHIM, 2008).

Sobretudo, quando enviados ao mercado externo, a cadeia apresenta um 

outro ator, o cozedor. Ele realiza o beneficiamento do produto, cozimento, e torna-se 

o mediador da relação. A configuração da cadeia internacional da indústria do 

camarão tem como agente principal essas grandes empresas compradoras 

internacionais (cozedores) que mantêm relação com os produtores/processadores. 

São estas empresas que determinam o preço do camarão. Elas também possuem 

maior poder de barganha junto aos produtores, impondo inclusive seus interesses, 
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por possuírem ativos essenciais relacionados aos comandos dos canais de 

comercialização e distribuição (TAHIM, 2008).  

Embora exista certa subordinação dos produtores/processadores a estes 

agentes intermediários, aqueles produtores/processadores que conseguem agregar 

valor aos produtos e se diferenciarem, conseguem alguma margem de barganha 

(TAHIM, 2008). Isto porque são geralmente grandes produtores - apenas 5% do total 

de produtores (ASSECOM-RN, 2004) - que agem de forma hierarquizada e 

englobam todos os segmentos da cadeia produtiva (fazenda de engorda, laboratório 

e processamento). Um exemplo disto é a empresa Potiporã, do grupo Queiroz 

Galvão.

No entanto, 95% da atividade no RN é coberta por pequenos e médios 

produtores (ASSECOM-RN, 2004) que realizam transações direto no mercado, nas 

quais a escolha dos parceiros é independente, muitas vezes pautada no preço 

(POWELL, 1990).

 Em busca de uma melhor caracterização do setor, o QUADRO 4 apresenta 

algumas das principais fazendas de camarão e sua área de cultivo: 

Região do estado do RN Fazenda Área cultivada (há) 

Salinas 45,5

Terra Cana Brava (Camanor) 103,8

Marine 208

Formosa 38

Umari 10

Sonho Meu 8,17

Lord 85

Papeba 24

Sul

Sítio Patané 12

Patiporã 963

Aquática Maricultura do Brasil 310Norte/Noroeste 

Condomínio São Sebastião 88

QUADRO 4 – Principais fazendas de camarão do RN 
Fonte: Adaptado da ABCC (2008) 

Para seu desenvolvimento, a atividade conta com o apoio de alguns atores 

que atuam de acordo com suas especialidades como Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte - EMPARN, Universidade Federal do Rio 



61

Grande do Norte - UFRN, Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte - 

FAPERN, Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, Fundação Norte Rio 

Grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, associações do setor de 

carcinicultura – incluem a Associação Brasileira de Criadores de Camarão - ABCC e 

a Associação Nacional de Criadores de Camarão - ANCC (FAPERN, 2006).  

Tendo em vista as potencialidades naturais do estado para o desenvolvimento 

da carcinicultura e os benefícios que a atividade traz para a população, a primeira 

atuação governamental neste setor data de 1975. Nesse ano, sob o governo de 

Cortez Pereira, foi criado o “Projeto Camarão”, que tinha a pretensão de incentivar a 

criação de camarão em viveiros em áreas de pequenas e médias salinas onde se 

passava por crises oriundas da modernização e concentração do parque salineiro 

por grandes empresas, em especial, estrangeiras (FELIPE; CARVALHO, 2002). O 

“Projeto Camarão” foi desenvolvido para reduzir o desemprego, utilizando as áreas 

das salinas desativadas a partir da criação de camarão marinho, baseando-se em 

estudos de viabilidade tecnológica e econômica (FELIPE; CARVALHO, 2002; 

MOURA, 2006).

Na tentativa de fomentar o setor, o governo passou a incentivar o 

financiamento de propriedades e recursos para o melhoramento da estrutura da 

atividade. Segundo um dos entrevistados, muitos foram atraídos pela proposta, mas 

poucos foram os que realmente se dedicaram à carcinicultura. Grande parte do 

financiamento destinado ao setor foi utilizado para o uso pessoal daqueles que o 

aceitaram.  Vê-se, então, desde o momento inicial do cluster, a presença de ações 

oportunistas (WILLIAMSON, 1975) daqueles que buscaram se dar bem às custas do 

governo. Essa situação moldou a estrutura do cluster e está enraizada. 

Provavelmente, por isto, ainda hoje, na carcinicultura, a confiança entre atores pouco 

tenha se desenvolvido. 

Em seguida, surgiram investidores estrangeiros (argentino, portugueses, 

suíços, dentre outros) que passaram a comprar esses projetos financiados que não 

tinham liquidez no mercado. As dificuldades enfrentadas eram muitas, 

principalmente na produção de larva, a sobrevivência era baixíssima. Então foi 

introduzida a espécie que hoje se utiliza o Litopenaeus vannamei, passando a se 

consolidar um setor um pouco mais profissional.
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A proliferação da mancha branca1 provocou uma queda na oferta mundial de 

camarão, ocasionada pelo declínio da atividade em países como o Equador. O Brasil 

passava a ser uma ótima opção de produção. Surgiram muitos investimentos, no 

entanto sem sustentabilidade (ambiental, produtiva e financeira).

Somado aos fatores acima citados, a ausência de outros países com fortes 

vendas no mercado externo e a conjuntura financeira nacional e internacional 

(CÁRDENAS, 2007; CARCINEREDES, 2006) possibilitou que a carcinicultura no 

estado passasse pelo período de maior êxito de 1999 a 2004. Chegando a faturar 

R$ 778 milhões e triplicando sua área de produção. Como a rentabilidade era 

grande, todos os erros foram mascarados. 

Quando os países que tiveram a doença (mancha branca) retomaram o nível 

de produção até maior do que tinham anteriormente como o Equador, descobriu-se 

a fragilidade da estrutura de produção, não profissional e onerosa.  

Em janeiro de 2004, o setor passou a enfrentar uma crise que teve como 

marco inicial a incidência de fortes chuvas que propagaram pragas e doenças pelos 

viveiros que se refletia na queda da produtividade. A doença, NIM (síndrome da 

necrose idiopática muscular), agravou ainda mais.

 A crise foi intensificada pela ação anti-dumping2 dos EUA, impossibilitando 

as exportações para tal país e reduzindo o número de clientes externos apenas ao 

mercado Europeu (CARCINEREDES, 2006).

Outro fator que motivou a tensão do setor foi a grande valorização do Real 

por longo período, chegando a ser cotado em 2002 a quase quatro reais, sendo hoje 

contado a menos de dois reais, reduzindo, dessa forma, a lucratividade das 

exportações. A entrada de novos concorrentes no mercado, como os chineses que 

anteriormente não exportavam o Litopenaeus vannamei, contribuiu com a crise. Isso 

representa uma maior concorrência e conseqüente queda do preço do produto num 

mercado que não se tinha grande lucratividade. Como alternativa, a produção 

passou a ser destinada apenas ao mercado interno, uma vez que exportar já não 

trazia tanta rentabilidade (CÁRDENAS, 2007).  

Deve-se ainda levar em consideração outro fator, que embora possa não ter 

contribuído diretamente para a crise, pode ter impossibilitado encontrar uma 

1 Vírus que pode causar doenças em camarões. 
2 Prática comercial que consiste na venda por um preço abaixo do custo com o objetivo de prejudicar 
e eliminar a concorrência (FERREIRA, 2001).  
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resposta ou tomada de ações que pudessem reverter ou minimizar a crise. Exemplo 

disso é a falta de articulação entre os membros como pode ser visto no fragmento a 

seguir:

Quando não havia a necessidade de concorrência dos 
produtores, eles até que se articulavam. Mas na hora que surge 
a crise, tá aí, cada um por si e Deus por todos (apud 
CÁRDENAS, 2007). 

O setor já esteve no topo da rentabilidade, mas neste momento embora ainda 

tendo lucratividade, os rendimentos são decrescentes. O mercado está passando 

por um período de adaptação, uma vez que destina sua produção principalmente 

para o mercado interno.

A partir de políticas públicas de apoio ao pequeno produtor formou-se um 

grupo, que realiza mensalmente encontros, para unir os elos da cadeia produtiva, 

intensificar as relações e consequentemente fortalecer a atividade.  No entanto, 

pode-se dizer que isso pouco tem impulsionado o desenvolvimento do setor. Falta 

entrosamento entre as partes e preocupação de estimular a cadeia como um todo. 

O engajamento em relações mais próximas dos atores poderia facilitar a 

recuperação e mesmo torná-la mais curta. Promovendo assim o surgimento de 

redes de cooperação a fim de driblar contingências ambientais como essas pela 

maior disponibilidade em comprar mercadorias de forma conjunta, vender em 

grandes quantidades, facilitando a negociação e a sobrevivência das empresas 

como alternativa para solucionar esses e eventuais novos problemas. 

Fazendo-se uma analogia entre as propriedades estruturais da rede 

propostas por Sydow (1998) que podem ajudar na formação e reforço da confiança e 

as encontradas, de maneira geral, no cluster em estudo pôde-se verificar:

a) Tendo como referência a abertura e freqüência da comunicação entre as 

organizações, a comunicação e troca de informações são fracas e a repetição 

de tais processos não pode ter ocorrido muitas vezes considerando o pouco 

tempo de formação do cluster.

b) Não há interação com vários atores, multiplicidade de relações, pois os 

empresários não se vêem como agentes que podem se ajudar mutuamente. 

Existem, em caso isolados, interações, principalmente entre agentes que não 
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são concorrentes como, por exemplo, entre fornecedores de larvas e 

produtor.

c) Os atores não estão totalmente imersos nas relações, não existe o desejo de 

mantê-las. Eles não conseguem se inserir por inteiro na rede porque tratam 

os outros agentes como concorrentes e não como indivíduos que possam 

cooperar. Dados extraídos do Carcineredes (2006) podem confirmar o espírito 

individualista que há dentro do cluster: 

Um fator dificultador desse processo, de acordo com dados da 
pesquisa, é o fato da forte competição e comportamento 
individualista dos atores da cadeia. O receio de passar 
informação e de trocar experiências entre diferentes elos da 
cadeia é visto como realidade por todos os atores, ainda que 
reconheçam isso também como um limite para o avanço do 
setor.

d) Não existe uma relação equilibrada entre autonomia e dependência que 

favoreça o desenvolvimento da confiança.  Há exatamente os dois extremos: 

enquanto pequenos produtores agem de forma autônoma, grandes grupos 

formam hierarquias que abarcam a cadeia produtiva como um todo e causam 

dependência entre empresas.  

e) Embora o setor não seja tão grande, já existe uma quantidade significativa de 

empresas atuando. Quanto menor o número de empresas, maior será a 

facilidade em se adquirir conhecimento sobre cada uma delas e por isso será 

mais fácil se desenvolver a confiança.

f) Por fim, a estrutura do campo interorganizacional ainda não se delimitou 

completamente, tendo em vista a recente formação do cluster. Com relação à 

estruturação do mesmo e ao seu tempo de formação, alguns representantes 

do setor comentaram: 

Os caras não sabem o que produzem, quanto produzem, não 
sabem nada. É como se fosse um monte de gente se 
trombando, é um negócio estranhíssimo. Foi tudo muito rápido 
dentro da carcinicultura, então eles não se estruturaram ainda
(P2).

No frango, produzindo frango, a cadeia já existe há anos, 
décadas, há décadas que existe essa cadeia de produção, de 
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insumos, de vendas, de logística. O camarão começou 
quando? 10 atrás, 10 anos atrás. Em 98, 99 foi o boom da 
carcinicultura no nordeste. [...] Diferente da venda de galo, o 
pai dele é fazendeiro, o avô dele é fazendeiro, o tataravô dele 
já criava galinha no quintal de casa, então você tem uma 
cadeia muito mais orquestrada (apud CARCINEREDES, 2006).

As importantes propriedades referidas por Sydow (1998), de modo genérico, 

não estão presentes no cluster em estudo. Desta maneira, a estrutura ainda precária 

da rede de carcinicultura no Rio Grande do Norte não promove o surgimento e 

fortalecimento da confiança. Soma-se a tal estrutura o fator cultural, a falta de um 

espírito de cooperação também contribui para que não haja fortalecimento da 

cadeia.

4.2. A CAMANOR PRODUTOS MARINOS LTDA. 

A Camanor Produtos Marinhos Ltda. atua no processamento de camarão 

desde 1982, fundada por cinco suíços que viviam no Brasil. A fazenda foi formada 

em uma área de 175 hectares em Barra do Cunhaú, no município de Canguaretama, 

no Estado do Rio Grande do Norte (SCHWAB, WEBER; LEHMANN, 2002).

Atualmente a empresa possui três unidades de produção no estado: As 

fazendas Cana Brava (na cidade de Canguaretama), Aratuá (situada em Guamaré) e 

Peixe-Boi (localizada em Porto do Mangue). A empresa processa 30 toneladas de 

camarão/dia, fabrica 20 toneladas de gelo/dia e possui uma área de estocagem para 

200 toneladas. Além de vender para o mercado interno, a Camanor exporta para 

França, Espanha, Bélgica e Estados Unidos. Para a Europa, destinam-se camarões 

inteiros congelados, e para os Estados Unidos, apenas camarões sem cabeça.

A empresa investe em novas tecnologias, rastreabilidade e certificação o que 

garante a exportação de oitenta por cento da sua produção, embora o setor esteja 

passando por uma crise. Suas vendas giram em torno de 3800 toneladas/ano a 

4000 toneladas/ano. 

 Seus principais fornecedores são Aquatec (laboratório de produção de pós-

larva), Purina (produtor de ração), Malta (produtor de ração), empresas de 

embalagens e gelo e a Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, que é 
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responsável pela análise do camarão. Quanto aos clientes (distribuidores), incluem-

se o Caçuá  e a Uvifrios  atuando no RN e no exterior, o Carrefour da França, Crusta 

D'oc (França), Maison Mer (França), Krustanord (França), Cocedero de Mariscos.

A Camanor aponta como parceiros empresas como a Aquatec, Purina, 

Malta/Cleyton, Caçuá e Uvifrios (CAMANOR, 2008). Antes de formar a maior parte 

dessas parcerias, a Camanor não tinha nenhuma interação anterior com as 

empresas. Genericamente, são traçados perfis, é feita uma análise se a organização 

é capaz ou não de fornecer o que a Camanor precisa.

As relações foram impulsionadas pela necessidade de complementar 

recursos (POWELL, 1990; CONTRACTOR; LORANGE, 2004). Para exemplificar, 

benefícios da complementaridade de recursos da Camanor em relação a empresas 

de ração pode ser vista no trecho da fala da sócia da Camanor: 

Porque você não precisa ficar com esse capital parado, 
imobilizado e também devido à parceria você tem uma 
facilidade ali de pagamento porque o giro de consumo é muito 
grande (EC). 

Apenas com a Aquatec existem laços de amizade (RING; VAN DE VEN, 

1994; UZZI, 1997) que transcendem as relações comerciais e que pode ter 

favorecido o aparecimento da confiança. Existem similaridades (SYDOW, 1998) 

entre a Camanor e a maioria das empresas com que ela forma parceria. Tais 

semelhanças são principalmente relacionadas a controle de qualidade, certificações, 

indicando a presença da confiança baseada nas normas (LANE, 1998). Em estudos 

anteriores realizados pelo CARCINEREDES (2006), constatou-se que a Camanor 

procura se associar a empresas que apresentam características semelhantes as 

suas, como normas de conduta, visão, e outros como pode ser confirmado na 

entrevista:

A gente procura se associar a pessoas que têm mais ou 
mesmo a nossa visão.

A Camanor leva sempre em consideração parcerias anteriores na formação 

de uma nova (ZAHEER; HARRIS, 2006). E por isso tomam um cuidado especial em 

relações com clientes, por temerem a inadimplência. Antes de formar a parceria são 

realizadas pesquisas nos dados cadastrais a fim de verificar o estado financeiro da 
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empresa. É uma iniciativa voltada para a confiança no cálculo (LANE, 1998; CHILD, 

2001).

A busca de informações a respeito de seu potencial parceiro, incluindo seu 

tempo de atuação no mercado, a responsabilidade no desenvolvimento de seu 

trabalho, sua confiabilidade e honestidade também são levadas em conta na 

formação de uma relação, apontando aspectos sobretudo da confiança com base na 

competência (DAS; TENG, 2001). 

A atitude com parceiros fornecedores é outra. Mantém-se sempre mais de um 

fornecedor para ficar aferindo o desempenho. Outro motivo que leva a múltiplos 

fornecedores é o receio de ficar sem o produto no momento de crise do parceiro.

Os critérios utilizados pela Camanor para se mostrar confiável incluem ser 

uma empresa de referência na Europa, ter volume, posicionamento, credibilidade e a 

qualidade do produto. Assim são vistas características unicamente pertencentes à 

confiança na competência (DAS; TENG, 2001). 

As características usadas pela empresa para confiar em suas parceiras inclui 

serviços pós-venda, reputação e as atitudes do parceiro. Os dois primeiros pautados 

na competência (DAS; TENG, 2001), o acompanhamento do produto e o outro por 

assegurar as boas condições do parceiro. As atitudes indicam se o parceiro cumpriu 

ou não o estabelecido, está mais voltado para a confiança na boa vontade (UZZI, 

1997; DAS; TENG, 2001). 

Embora não exista a presença de contratos de comercialização nas relações, 

a Camanor tenta estabelecer documentos que garantam aquilo que foi acordado. 

Como por exemplo, pode-se citar o manual utilizado na relação com a Aquatec, que 

especifica o tipo de larva, e a Carta de intenção de parceria com a Malta/Cleyton. 

Mesmo não se tratando de um contrato formal, revela que a empresa não confia 

simplesmente por acreditar, indicando uma confiança de fundamentos econômicos 

(ZAHEER; HARRIS, 2006).  Para a Camanor manter esses documentos ajuda a 

desenvolver a confiança de uma forma mais profissional. 

Em contraposição ao pensamento econômico (ZAHEER; HARRIS, 2006) 

citado acima, a Camanor ajuda os parceiros em momentos de crise visando à 

manutenção futura da relação.

Em poucos momentos se notam aspectos relativos às confianças baseadas 

na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) e no cálculo (LANE, 1998; CHILD, 



68

2001). A Camanor, a princípio, apresenta principalmente uma confiança 

fundamentada na competência (DAS, TENG, 2001). 

4.3. A ANÁLISE DAS DÍADES 

Discute-se, neste item, a análise de cinco díades investigadas. Os 

relacionamentos em questão apresentam diferentes etapas de evolução e 

desenvolvimento da confiança. A seguir, caracterizam-se os relacionamentos 

conforme atributos específicos e variáveis contextuais.  

4.3.1. Díade A (Camanor-Aquatec) 

A Aquatec Ltda foi fundada em 1986, sendo o primeiro laboratório de 

comercialização de pós-larvas de camarão marinho no Brasil. Em 2003, em busca 

de manter-se como referência em qualidade e visão de mercado, passou a 

desenvolver o melhoramento genético de camarão. A empresa comercializa 

reprodutores, náuplios e pós-larva (o principal produto comercializado). Para isso 

conta com uma área de 16.670 m², que abrangem tanques para produção de 

reprodutores, tanques de maturação para a produção de náuplios, tanques de 

larvicultura para a criação de larvas, instalação para a produção de microalgas e 

artemia, uma estação para tratamento de água salgada e uma estação para 

tratamento de efluentes (AQUATEC, 2008).

Tem capacidade de produção para 300 milhões de pós-larvas/mês em suas 

duas unidades sendo a líder nacional do mercado de pós-larvas com 20% do 

mercado.

Seus principais fornecedores são os produtores de insumos, rações. Os 

concorrentes são mais de 30 em todo Brasil, mas no estado incluem a Biomar, a 

Equabras e a Aquasul. Com relação aos clientes, a empresa possui 800 fazendas 

cadastradas, atendendo em torno de 100 clientes ao mês, o principal deles é a 

Camanor que consume um total de 30% da produção.
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A Aquatec nasceu para atender a uma necessidade da Camanor, que 

precisava de larva e nem sempre encontrava no mercado. A princípio, a idéia era de 

que a Aquatec fosse o laboratório exclusivo da Camanor. Porém a empresa se 

desenvolveu e tornou-se um empreendimento comercial. A existência de uma 

relação aberta e flexível foi facilitada pela presença de um elo comum entre as 

organizações, um sócio.  

Assim como colocado por Gulati (1995), a confiança entre Aquatec e a 

Camanor surgiu à medida que as empresas passaram a se conhecer melhor, a partir 

de uma familiaridade construída. Na literatura, a familiaridade é considerada como 

base secundária da confiança (ADAMS; GOLDSMITH, 1999). A familiaridade é um 

dos componentes do conhecimento, base primária da confiança (ADAMS; 

GOLDSMITH, 1999), o qual está relacionado a ter acesso, ver, conhecer o interior 

de uma empresa. Na citação abaixo o representante da Aquatec explica como a 

confiança vai surgindo numa relação com um parceiro: 

À medida que a gente vai fazendo alguma coisa em conjunto, 
eles vão tendo acesso ao interior da nossa empresa, 
conversando mais com a gente, vendo tudo o que a gente faz. 
Eles vão se sentindo seguros em se apegar a gente (P1). 

Embora possuam um sócio em comum, as empresas atuam separadamente. 

Contudo a Aquatec procura se adequar às certificações exigidas pelos clientes da 

Camanor. Para atender a tais exigências a larva deve estar dentro de determinados 

padrões e isso é de responsabilidade da Aquatec.

Não existe um contrato de comercialização entre as empresas que indique, 

por exemplo, tempo de entrega, quantidade a ser vendida. Com isto, é observada 

uma tendência à confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) por não ter sempre que se cercar de garantias. O acordo vigente na relação 

com a Camanor é verbal como relata o gerente da Aquatec: 

É um acordo assim de cavalheiros. É uma coisa de confiança 
que a Aquatec se propõe a fazer, faz, mas isso tá de boca (P1). 

A existência ou não desta documentação é irrelevante quando se considera a 

díade em questão. Porém, o representante da Aquatec relata que em outras 



70

relações a presença deste documento facilitaria as negociações e o 

desenvolvimento da confiança. 

No entanto, há um manual formalizado que se refere ao produto, 

especificando a qualidade da larva, tamanho, peso, etc. com finalidade de manter o 

padrão do produto como coloca a sócia da Camanor:

Então nós temos um manual que fala tudo assim os padrões, a 
PL, tudo, a uniformidade, a parte patológica, a parte também 
assim de análise assim no microscópio, contagem... É um 
manual que existe já. Assim, o mesmo padrão pra evitar que 
um técnico tenha um olhar e outro tenha outra forma de 
perceber (EC). 

Mesmo com todas as especificações do produto estabelecidas no manual, a 

Camanor sempre realiza estudos comparativos para verificar o desempenho das 

larvas da Aquatec. É uma forma de controle (SOHN, 1994), certificando-se de que o 

parceiro não aja de forma inesperada prejudicando o rendimento da parceria, como 

pode ser visto abaixo: 

A Aquatec é sócia praticamente, quer dizer ela é sócia do 
diretor. Então praticamente hoje 99% das pós-larvas que nós 
compramos é da Aquatec. E mesmo assim eu compro de 
outros fornecedores também pra poder estar aferindo isso
(EC).

A gente diz alguma coisa pra eles: Essa larva que você tá 
levando é muito boa. Mas todo dia que ele vai levar larva já um 
dia antes o técnico deles vem olhar se o que a gente tá dizendo 
é verdade. Na hora que a larva tá sendo embarcada, o técnico 
dele vem participar pra ver se tudo tá acontecendo conforme o 
combinado (P1). 

Temendo ações oportunistas (WILLIAMSON, 1975), a Aquatec também faz 

estudos, verificações nas fazendas para as quais vende suas larvas com o objetivo 

de acompanhar o desempenho. Assim, pode-se saber se o mau resultado final do 

produto foi culpa da larva oferecida ou da falta de estrutura, cuidados e desempenho 

da fazenda. Sobre isso relatou o representante da Aquatec:

Na verificação que a gente faz, o nosso pessoal de pós-venda 
está sempre visitando a Camanor a cada 15 dias. Então eles 
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pegam o viveiro e vêem todo o histórico do viveiro. Como é que 
estão os padrões ambientais, como tá a alimentação e se tem 
algum viveiro com problema, eles vão olhar os camarões... 
Porque eles podem morrer porque faltou energia na fazenda. 
Então morreu o camarão. A gente já sabe, teve prejuízo, a 
sobrevivência foi baixa, mas eles não podem reclamar que foi 
qualidade de larvas. A gente diz: Olhe tal dia faltou energia e 
morreu camarão. Então a gente faz essa verificação através 
das visitas periódicas com o pessoal de pós-venda (P1).

Tais estudos caracterizam que as empresas precisam de uma garantia. Não 

acreditam simplesmente no que o outro promete, na confiança na boa fé (UZZI, 

1997; DAS; TENG, 2001). 

  No momento de formar e manter a parceria, a Aquatec leva em 

consideração a reputação, que está diretamente ligada a confiança baseada na 

competência (DAS;TENG, 2001) e é considerada uma das bases secundárias da 

confiança como definido por Adams e Goldsmith (1999). Além de considerar a 

reputação da empresa parceira, também leva em conta a reputação do dono, 

mostrando níveis distintos de confiança (pessoal e organizacional) e a influência da 

confiança interpessoal sobre a interorganizacional (ZAHEER et al apud ZAHEER; 

HARRIS, 2006), como contou o gerente da Aquatec: 

O dono não é uma pessoa assim honesta, uma pessoa 
honrada, tem o nome sujo no mercado. Se é uma pessoa que 
não tem credibilidade no meio dentro outros produtores, a 
gente prefere não estar vinculado. A gente vende, mas a gente 
não faz o trabalho de parceria. Como, por exemplo, a gente tá 
testando uma larva com alguma característica diferente. Essa 
larva é uma larva desenvolvida pra ter um crescimento mais 
rápido. Então essa larva foi testada na fazenda de seu 
fulaninho que é uma pessoa sem credibilidade. Então a gente 
não faz. A gente testa numa fazenda no nível da Camanor, se 
a pessoa tem credibilidade. Se a Camanor disser que tá 
fazendo alguma coisa, as pessoas acreditam. Os outros 
clientes também podem ser formadores de opinião. Não 
destruidores de opinião (P1).

   

A relação de cooperação entre as duas empresas segundo o representante 

da Aquatec tem duas grandes aproximações: a presença de um sócio comum e a 

capacidade da Aquatec de fornecer a grande quantidade de larva absorvida pela 

Camanor. Dentro dessa relação são oferecidos serviços pós-venda, consultores que 
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procuram indicar nas fazendas da Camanor o modo mais adequado de cultivar as 

larvas buscando um melhor resultado. Além disso, a Aquatec sempre se preocupa 

em obter da Camanor sugestões que eles acreditem serem mais apropriadas para a 

empresa. A Camanor por sua vez proporciona o feedback (SAPIENZA; 

KORSGAARD, 1996) sobre a qualidade das larvas, tamanho, coloração, entre 

outros. Trata-se de uma relação privilegiada de troca (POWELL, 1987; 1990; 

LARSON, 1992; DAS; TENG, 2000), uma vez que apenas à Camanor são oferecidos 

benefícios exclusivos. Há poucos meses, a Camanor solicitou uma larva 10 dias 

mais velha das que normalmente se utilizam e a Aquatec se disponibilizou a fazer. 

Existe também um padrão de larva exclusivo para a Camanor como expõe o gerente 

da Aquatec: 

A Camanor, ela, o quadro técnico dela definiu um padrão de 
larva: Eu só compro larva se tiver essa idade, se tiver esse 
desenvolvimento, se tiver essas características, se atender a 
tais características de sanidade. E a gente tem um manual, é 
um livrinho e toda vez que eles vem comprar lavar, aí eles 
checam todos aqueles dados e a gente se adaptou as 
exigências de qualidade de larva. [...] É um volume grande e 
não é todo mundo que tem condições de atender a um 
contingente dela. E dá muito trabalho pra gente fazer, mas a 
gente faz pra o cliente Camanor (P1).

A Aquatec para se mostrar confiável garante ao cliente que o produto que 

será entregue é o mesmo que é oferecido. Para isso permite o acesso dos parceiros 

à empresa, a fim de mostrar todo o desenvolvimento tecnológico que realiza, seus 

trabalhos com rastreabilidade, desenvolvimento genético e certificações 

internacionais que confirmam o que a empresa faz. O representante da Aquatec 

define confiança como algo que precisa ser necessariamente acompanhado, não se 

confia apenas por acreditar, pela boa fé (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001): 

A confiança tá em permitir que o outro tenha a liberdade de 
checar, não é cegamente (P1). 

No entanto, a confiança utilizada, neste relacionamento, ressalta 

principalmente traços da confiança baseada na competência (DAS; TENG, 2001) por 

remeter sempre ao desempenho do produto como pode ser observado em alguns 

trechos da fala do representante da Aquatec: 
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A gente quer sempre dá demonstrações pra ele de que a gente 
trabalha sério. O resto é acreditar no produto que a gente faz
(P1).

A Aquatec vai manter sempre... Vai estar sempre se 
esmerando pra mandar larvas com esse padrão de qualidade 
comparado com os outros. Não tem mais fator de comparação, 
vai ter que confiar que a gente tá mandando daqui aquilo que a 
gente tá fazendo de melhor (P1). 

O pessoal precisa confiar que ele tá pagando um plus, por 
alguma questão e por algum valor agregado e que os valores 
de fato existem. Existe um melhoramento genético por trás, 
existe um controle sanitário por trás, monitoramento de 
doenças, caríssimo, isso a gente faz que os outros não fazem. 
Os nossos insumos são de ponta, são os mais caros, os 
melhores. Então o pessoal compra porque acredita. Eles 
confiam que existe uma carga de valor agregado por trás. Valor 
agregado, você olhando assim, a maioria deles você não vê. 
Mas na confiança eles acreditam que tem (P1).

No entanto, para a Aquatec confiar em outra empresa utiliza critérios como a 

capacidade de desempenhar atividades e as finanças, aspectos referentes 

respectivamente às confianças baseadas na competência (DAS; TENG, 2001) e no 

cálculo (LANE, 1998; CHILD, 2001): 

A gente tem praticamente dois fatores, a gente tem o fator 
técnico, da capacidade técnica e o aspecto financeiro. Quando 
a gente faz parceria com alguma fazenda a gente quer saber 
da saúde financeira e da capacidade dela honrar pagamentos, 
então esse é um aspecto. E o outro, por exemplo, se a gente 
faz testes com larvas especiais ou algum lote especial com 
alguma fazenda a gente tem uma garantia de saber que aquela 
fazenda tenha condições de tratar dos animais da forma 
adequada, da forma que a gente tá recomendando(P1). 

A organização também usa certificações, controle rigoroso de processos, 

corpo técnico capacitado e o fato de possuir um sócio em comum como bases para 

confiar na sua empresa parceira. Tudo isso são critérios que a Aquatec considera 

importantes na manutenção da relação com a Camanor.  

Como em muitas relações, o surgimento da confiança passou por fases, 

numa evolução de etapas gradativas, num processo dinâmico (PORRAS, CLEGG e 
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CRAWFORD, 2004) como exposto pelo representante da Aquatec3:

No início não era uma confiança, era uma necessidade. A 
confiança veio quando a coisa começou a andar, quando a 
Aquatec começou a produzir. Havia uma confiança porque 
João tem um vínculo... Maria goza de uma credibilidade total 
com João. Como ele conhece, sabe o trabalho, ele conhece o 
trabalho das outras empresas produtoras de larva. Não tem 
dúvida de que é bem feito na Aquatec, é bem feito. Aí essa 
credibilidade foi aumentando à medida que os resultados foram 
sendo bons, se mantendo bons e ele sempre fez comparações 
com o resto do mercado. Então isso foi evoluindo à medida que 
acompanhou tudo que Maria fez na Aquatec. Ele participou de 
todas as decisões na Aquatec, ele acompanha o melhoramento 
genético na Aquatec, o melhoramento tecnológico quando a 
gente traz consultores estrangeiros. Então foi dessa forma que 
isso foi sendo construído. Ele foi vendo o que vinha vindo 
acontecendo, constatou que aquilo era bom (P1). 

Ademais a confiança entre as empresas pode ter sido intensificada pela 

existência de laços pessoais (RING; VAN DE VEN, 1994; UZZI, 1997), ligações 

fortes de amizade entre os sócios das mesmas. Embora exista um relacionamento 

de trocas entre as empresas, em períodos de crise de uma delas não se verifica uma 

ajuda maior entre elas. Tais casos de ajuda são colocados por Sengün e Wasti 

(2007) como uma forma prática da confiança baseada na boa vontade (UZZi, 1997; 

DAS; TENG, 2001), com o objetivo de fortalecer e manter o relacionamento no 

futuro. Sobre a ajuda em épocas de crise, o representante da Aquatec  colocou: 

Os recursos são separados, por exemplo, a gente já teve 
períodos que a Aquatec passou dificuldades financeiras muito 
grandes. Não veio dinheiro da Camanor pra cá. O contrário 
também já aconteceu muitas vezes, não vai dinheiro da 
Aquatec pra lá (P1). 

Porém, na relação entre as duas empresas existe uma flexibilidade (AULAKH; 

KOTABE; SAHAY, 1996), principalmente nos momentos de desentendimentos. Os 

mesmos são solucionados em conjunto, em conversas até se chegar a um acordo 

comum, com vistas a preservar a relação como foi narrado pelo representante da 

Aquatec:

3 Os nomes utilizados na citação (João e Maria) são fictícios com o objetivo de preservar a identidade 
das pessoas envolvidas. 
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Na questão larva, a gente já teve discussões muito grandes. 
Eles querem uma coisa, a gente acha que não tem nada a ver. 
A gente conduz de uma outra forma, com questões técnicas 
assim. Quebra o maior pau, mas tudo é em conjunto. No final, 
alguém cede de um lado e a gente fecha um meio termo. E 
sempre as duas empresas estão dispostas a manter (P1). 

  A estrutura do cluster (SYDOW, 1998) não facilita o desenvolvimento da 

relação e formação da confiança, apenas facilita o primeiro contato com outros elos 

da cadeia, porque não existe uma comunicação intensa entre os atores. A Aquatec 

não leva em consideração as experiências passadas no momento de formar e 

manter uma relação. Pois, em se tratando de larva, tudo varia muito ao longo do 

tempo. Tudo muda muito e por isso não se mantêm antigos relacionamentos como 

referência para os próximos, contrariando a abordagem social da confiança 

(ZAHEER; HARRIS, 2006).

A presença de reputação, familiaridade e cooperação compõem a base 

primária da confiança na relação entre a Camanor e a Aquatec. Esses três 

componentes constituem o que se denomina de conhecimento. O conhecimento, a 

previsibilidade, o risco e a vontade formam a confiança na visão de Adams e 

Goldsmith (1999). Assim, é possível verificar a existência de confiança em tal 

relação e consequentemente de uma cooperação pela existência de trocas 

privilegiadas (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 1992; DAS; TENG, 2000).   

Embora não existindo contrato, a confiança apresenta características 

predominantemente econômicas, como garantias e verificações para se ter certeza 

do retorno esperado.  No momento de formar a parceria, a Aquatec faz uso de 

mecanismos financeiros e relacionados ao desempenho. As verificações nas 

fazendas indicam, sobretudo, uma preocupação grande com o resultado, com o 

desempenho das duas empresas. Deste modo prevalece a confiança baseada na 

competência (DAS; TENG), embora, em alguns momentos, apareçam incidências da 

confiança com base no cálculo. No QUADRO 5 abaixo são elencadas as principais 

evidências de confiança na díade e suas respectivas bases: 



76

Bases da confiança Evidências 

Boa vontade 
(UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) 

 Não existe um contrato de comercialização; 

Cálculo  

(LANE, 1998; CHILD, 2001) 
 A análise da saúde financeira da empresa (capacidade 

de honrar os pagamentos). 

Competência 

(DAS;TENG, 2001) 

 Levam a reputação em consideração no momento de 
formar e manter a parceria; 

 A Aquatec tanto para se mostrar confiável e quanto para 
confiar em um parceiro se pauta no desempenho.  

 A Camanor realiza estudos comparativos para verificar o 
desempenho das larvas da Aquatec;  

 A Aquatec faz estudos e verificações nas fazendas da 
Camanor; 

QUADRO 5 - Quadro de evidências e bases da confiança na díade A 
Fonte: Elaborado pela Autora 

4.3.2. Díade B (Camanor-Purina) 

A Purina foi fundada em 1894 na Suíça, é uma subsidiária da Nestlé SA. Em 

1927 expandiu para o Canadá e nas décadas de 50 e 60 para a Europa, América 

Latina e Ásia. No Brasil, a empresa atua há 40 anos. Está localizada em diversas 

regiões do país com 4 fábricas e Centrais de Distribuição. Em 2001, a Agribrands 

Purina passou a integrar o Grupo Cargill, tornando-se a unidade de negócios Cargill 

Animal Nutrition-CAN (PURINA, 2008).

Há dois anos a Purina do Brasil vem passando por uma fase de 

reestruturação: compra de algumas unidades, venda de outras, mudança de 

presidente. A empresa não passa por um bom momento, mas o prognóstico é 

bastante favorável principalmente quando se considera o segmento de aquacultura, 

no qual é líder no Brasil. O volume de vendas no país é grande, se for comparado 

com suas vendas em alguns países na América Latina.  

Não existe um concorrente muito forte, mas vários dentro de uma mesma 

estrutura, incluindo a Malta/Cleyton, a Irca e a Polinutri. Seus fornecedores são os 

que ofertam insumos como, por exemplo, a farinha de peixe. A distribuição dos 

produtos é feita em duas frentes. A primeira seria através dos gerentes de serviços 

técnicos, os GST’s que atendem às grandes fazendas, atuando em um único 

segmento. E a segunda, por meio dos gerentes de territórios, os GT’s, que 

trabalham com as revendas, atendendo a pequenos produtores de vários segmentos 

animal (eqüinos, peixes, cães, gatos). 
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A Camanor embora produzisse sua própria ração, já tinha algum 

conhecimento sobre a Purina por ser uma multinacional respeitada no mercado, 

trabalhando há algum tempo com camarão e atuando em vários países. Ou seja, a 

Purina já possuía certa reputação no mercado que é uma característica importante 

para a formação de uma relação entre empresas (LARSON, 1992).  Pode-se 

observar no trecho abaixo como a Purina ainda hoje é uma referência no mercado: 

No Brasil, empresas de ração são muitas. A gente sempre faz 
pesquisa assim do tipo é: qual a primeira empresa que vem na 
tua cabeça de ração quando você pensa no assunto? 
Normalmente as pessoas respondem Purina. Então ainda é 
bem posicionada no mercado nesse sentido (P2).

Da mesma forma, a Purina já tinha algum conhecimento sobre a Camanor, 

por também ser uma empresa de destaque no mercado e de boa reputação. Foram 

estabelecidas as precondições de troca (LARSON, 1992), nas quais foram levadas 

em consideração as reputações de ambas as empresas. 

A complementação de recursos ou forças, que é uma das vantagens 

conseqüentes das relações de cooperação (POWELL, 1990; CONTRACTOR; 

LORANGE, 2004), estimulou interação entre a díade. Para a Purina abria-se uma 

maior parcela de mercado (LARSON, 1992), enquanto que a Camanor procurava um 

fornecedor que pudesse atender suas necessidades de ração.  

Não existem laços pessoais de amizade (RING; VAN DE VEN, 1994; UZZI, 

1997) entre gerentes ou sócios que possa favorecer o desenvolvimento do 

relacionamento ou o surgimento da confiança. No entanto as condutas éticas das 

empresas apresentam similaridades (SYDOW, 1998) que podem ter agido 

favoravelmente à formação da confiança, de forma mais precisa, a confiança 

normativa (LANE, 1998) que compartilha de valores morais. Sobre tais semelhanças 

pode ser lido a seguir: 

Eu acho que a mesma seriedade que a Cargil, que a Purina 
tem, a Camanor busca ter. Eu acho que isso é um fator 
positivo. A Camanor não vai vender um camarão sem nota do 
mesmo jeito que a Purina não vai vender ração sem nota. 
Então acho que isso agrega (P2).

Tanto a Camanor quanto a Purina levam em consideração relações passadas 
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no momento de formar parcerias, revelando uma característica da abordagem social 

da confiança (ZAHEER; HARRIS, 2006). Embora não exista um contrato de 

regulamentação comercial, há um acordo de intenções daquilo que a Camanor 

espera obter da relação com a Purina. Desta maneira, há de se verificar uma 

evidência que aponta para a confiança baseada na boa fé (UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001), uma vez que não se procuram garantias. A Purina acredita que acordos 

verbais favorecem o desenvolvimento da confiança, embora muitas vezes fosse 

necessário um contrato formal como forma de assegurar que o acertado seja 

cumprido.

No momento de formar uma parceria, as empresas realizam estudos 

quantitativos para verificar se haverá ou não retornos financeiros. Há uma inclinação 

calculista (LANE, 1998; CHILD, 2001) ressaltada pelo fato de a Camanor ser uma 

empresa de grande movimentação financeira e isto ter sido utilizado como critério 

para que a Purina pudesse confiar na mesma. Para a manutenção da relação 

também são feitos cálculos para verificar a viabilidade do relacionamento. As 

citações abaixo retratam respectivamente o cálculo na formação e manutenção da 

parceria:

É um calculo do gerente de desenvolvimento. Então ele vai 
colocar o volume que a empresa vai comprar e dentro desse 
volume ele consegue estipular o preço. Tá muito relacionado 
porque um maior volume reduz o custo de produção, aí por 
diante... (P2)  

Às vezes quando a gente tem acesso aos dados, a gente faz 
os cálculos e mostra pra eles qual que não tá dando mais lucro
(P2).

Para formar e manter a relação, a Purina levou em consideração o nome que 

a Camanor tem no mercado, sua reputação (POWELL, 1990, LARSON, 1992). 

Também se preocupa com a qualidade do produto colocado no mercado, pois o bom 

desempenho da Camanor reflete a qualidade da ração da Purina. Além disso, se 

importa com a posição da organização parceira no mercado, pois dá marketing para 

a Purina ser fornecedora da Camanor. Todos esses aspectos são características 

que dizem respeito ao desempenho, à confiança baseada na competência (DAS; 

TENG, 2001). 
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A relação entre as organizações iniciou-se há 13 anos. A aproximação maior 

entre as empresas da díade ocorreu quando a Purina suscitou a possibilidade de 

não continuar investindo no Brasil. A Camanor, juntamente com outras empresas, 

procurou formas de convencê-la a permanecer no país, buscando vantagens para 

ambas (DAS; TENG, 2000). Uma relação baseada na reciprocidade e ganho mútuo 

(POWELL, 1990; LARSON, 1992). Para a Camanor, a vantagem seria preservar um 

fornecedor e, para a Purina, visualizar ganhos positivos na sua permanência. Sobre 

essa situação foi comentado pela sócia da Camanor: 

E a Camanor foi uma das empresas, não foi a única, mas foi 
umas das empresas que realmente mostrou que não seria 
viável ela sair do Brasil. Porque pra nós, perder mais um 
fornecedor seria ruim. Então, foi interessante que nós tivemos 
uma reunião e mostramos que ela ia realmente, que a 
carcinicultura no Brasil, ela ia desenvolver e ia valer a pena. E 
realmente eles ficaram até hoje. É a questão da confiança 
mesmo, né? Eles estão aí ainda hoje e a questão da parceria 
acabou estreitando muito mais (EC).

A situação acima é vista como um período experimental como o proposto por 

Larson (1992). A Camanor desempenhou o papel iniciador em manifestar 

voluntariamente o interesse por uma relação de cooperação, quando buscou mostrar 

a viabilidade da Purina em permanecer no mercado, culminando no surgimento da 

confiança.

No início das relações entre as empresas, a Camanor indicava a fórmula de 

que precisava, mas com o tempo e as diferentes necessidades a fórmula passou a 

ser totalmente desenvolvida pela Purina. A negociação para fechar a parceria durou 

meses, a Camanor fazia questão de ver a fórmula. E várias alterações foram 

ocorrendo na fórmula durante o tempo até chegar à que se encontra hoje. A relação 

se desenvolveu concomitantemente com as negociações. A fórmula usada reflete a 

confiança que a Camanor passou a depositar na Purina, uma vez que aquela já não 

indica mais a sua composição. Abaixo se pode ver nas falas da gerente da Purina 

sobre o desenvolvimento da relação: 

Eu acho que mudou tanto de lá pra cá porque quando iniciou a 
negociação até o gerente de desenvolvimento de Negócios era 
outro. Eu acho que foi uma confiança desenvolvida com o 
tempo. E hoje, eu acredito que tenha seu ápice... (P2) 



80

Desde a formação da primeira ração que foi de A a E. E a 
proposta sempre de soluções e da gente tá cumprindo com o 
que a gente diz e a Camanor cumpri com o que diz, então essa 
é a manutenção da confiança (P2).

A definição que a Purina tem sobre confiança é um conceito baseado na 

competência (DAS; TENG, 2001), está relacionada ao desempenho de suas 

atividades como coloca a representante da Purina: 

Como define? O que seria confiança? É a gente fazer o que 
eles pedem, é a gente fornecer o que eles solicitam e fazer 
tudo da melhor maneira possível. Não só com a Camanor, a 
gente quer estabelecer confiança com todos, com todos os 
nossos clientes. A gente quer que eles confiem na gente, então 
por isso a gente garante o produto, por isso a gente usa toda 
essa tecnologia que garante que ele vai receber o mesmo 
produto todo mês (P2).

A Purina se apresenta confiável por ter sido a primeira empresa a fornecer 

ração para camarão no Brasil. Foi uma confiança que nasceu com o passar do 

tempo e hoje se confia na Purina pelo fato de acreditar, na confiança baseada na 

boa fé (UZZI, 1998; DAS; TENG, 2001). Também se confia na empresa pelo nome 

que ela criou no mercado, confia-se na marca como se observa abaixo: 

E a Purina já tem muito nome no mercado, então eu acho que 
é uma coisa que foi construída durante décadas, não foi de 
hoje, de ontem pra hoje. A Purina veio construindo esse nome. 
Pra camarão, por exemplo, foi a primeira fornecedora de ração 
pra camarão no Brasil. Então as pessoas simplesmente 
confiam. Você vê que as pessoas até têm prazer em comprar 
uma ração da Purina: - Nossa, eu tô comprando ração da 
Purina. É como se fosse uma roupa de marca. Isso é 
engraçado, é uma coisa que se desenvolveu com o tempo. E 
eu acho que se não houvesse essa confiança, se a Purina não 
se mostrasse uma empresa séria isso não ia existir (P2). 

Nas interações privilegiadas (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 1992; DAS; 

TENG, 2000) com a Camanor, a Purina oferece uso de crédito no Banco Cargill e 

técnicos especializados que acompanham os resultados das fazendas 

semanalmente e propõe soluções. A Camanor também dispõe de descontos 
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especiais, pelo volume e fidelidade. Relatos muito interessantes de como os técnicos 

da Purina procuram encontrar soluções para os problemas da empresa parceira 

pode ser visto nas falas abaixo: 

Toda semana ele tá em uma das fazendas, toda semana ele tá 
avaliando os dados e ele mostrou que é possível produzir mais 
do que o que se imaginava. E nasceu uma nova esperança 
dentro da Camanor. Um bom exemplo é a peixe-boi que tinha 
um histórico bastante ruim de produção, já se imaginava em 
fechar a empresa. E um dia a gente foi numa visita, essa peixe-
boi fica na minha área, a gente olhava, olhava e não tinha nada 
de errado. E na hora que a gente descobriu a falha era uma 
coisa tão pequena, que às vezes você fica preso a... Eles têm 
uma massa enorme de dados, fica preso aquele monte de 
coisas e você não vê os detalhes pequenos. E foi um detalhe 
tão pequeno que deu um resultado tão grande...(P2)

Outra parceira que eu acho muito importante são os 
consultores, eles dividem informações e conhecimento, então 
essa troca é o que tem o valor maior, vamos dizer assim, seria 
essa troca de conhecimento. Hoje, por exemplo, eu estou com 
o pessoal da Purina numa das fazendas, com um consultor que 
eles trouxeram que é especialista em probióticos (EC). 

Com relação à estrutura do cluster (SYDOW, 1998) de carcinicultura no 

estado, a empresa acredita que a cadeia produtiva do camarão ainda não se 

estruturou completamente e por isso não tem contribuído para formação de 

parcerias.

Para solucionar problemas ou possíveis desentendimentos entre as 

organizações, há certa flexibilidade (AULAKH; KOTABE; SAHAY, 1996), reúnem-se 

todos a fim de encontrar uma solução adequada. Conversam, procuram saber o que 

falta à outra empresa e também comunicam o que ela necessita da empresa 

parceira como descrito: 

Eu acho assim, que é legal, como eu tava dizendo se tem 
algum problema a gente se reúne mesmo. A gente traça quais 
são os problemas Z, Y, Z, tal, tal, tal, tal... A gente reúne os 
problemas, o quê que a Camanor não tá nos dando que está 
faltando? O quê que a gente não tá dando pra Camanor? O 
quê que tá acontecendo? Por que está tendo atrito? A gente 
une as informações, pega os envolvidos, quer seja gerente de 
produção, quer seja GST, quer seja gerente de 
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desenvolvimento, quem quer que seja, o cara do transporte, 
quem quer que seja... Vamos todo mundo ali... Todo mundo 
senta, discute o que aconteceu e como a gente pode resolver. 
E eu acho isso super válido. Isso é que é legal (P2). 

 A relação é mesclada por várias características que indicam a presença das 

confianças baseadas na boa fé (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001), em normas (LANE, 

1998), na competência (DAS; TENG, 2001) e no cálculo (LANE, 1998; CHILD, 

2001). Porém as duas primeira e a última aparecem poucas vezes. Nos momentos 

de formar e manter a parceria ganha destaque a penúltima. A confiança de base na 

competência (DAS; TENG, 2001) é evidenciada por fatores como a reputação, a 

qualidade do produto, a posição da empresa no mercado e ainda é ressaltada na 

definição de confiança emitida pela Purina. O QUADRO 6 resume o apresentado a 

seguir indicando as principais evidências e os tipos de confiança presentes na díade: 

Bases da confiança Evidências 

Boa vontade  
(UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) 
 Não há contrato de regulamentação comercial. 

Cálculo  

(LANE, 1998; CHILD, 2001) 
 O fato de a Camanor ser escolhida também por ser uma 

empresa de grande movimentação financeira.

Competência 

(DAS;TENG, 2001) 

Para formar e manter a relação foi levado em consideração: 
 A reputação das empresas; 
 A preocupação com a qualidade do produto oferecido 

pela Camanor; 
 A posição que a Camanor ocupa no mercado; 
 A definição de confiança dada pela Purina que se baseia 

no desempenho. 
Normas 

(LANE, 1998)  Compartilhamento de valores éticos (morais). 

QUADRO 6 - Quadro de evidências e bases da confiança na díade B 
Fonte: Elaborado pela Autora 

4.3.3. Díade C (Camanor-Caçuá) 

Caçuá é uma pequena loja que vende produtos regionais feitos no estado do 

Rio Grande do Norte, situada na cidade de Natal. Sua fundação se deu em 

dezembro de 1997. No início de 1999 firmou relações com a Camanor as quais se 

mantêm até hoje. Os produtos da Camanor correspondem de 50 a 60% do 

faturamento da loja no período de novembro a fevereiro.
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Os concorrentes são muitos e podem ser vistos no próprio bairro onde se 

localiza a loja. Seus fornecedores são os de biscoitos, queijos e outros produtos 

regionais, incluindo a Camanor que oferta camarões.

 Antes da formação da relação, os proprietários tinham um conhecimento 

muito superficial sobre a Camanor, porque há 9 anos a Camanor não tinha o 

destaque que tem atualmente no mercado. A loja Caçuá teria tentado um contato 

anterior com a Camanor que não deu certo. Tempos depois, o sócio fundador da 

empresa conheceu seus proprietários numa feira de artesanato e perguntou-lhes se 

havia o interesse de vender os produtos da Camanor.

  Assim, a relação interorganizacional não surgiu da intenção de 

complementar recursos (POWELL, 1990; CONTRACTOR; LORANGE, 2004) do 

Caçuá, porque já era vendido o produto (camarão) e a díade C surgiu por acaso 

como relatado acima. Embora não tenha sido incentivada por essa necessidade, a 

sua formação trouxe como conseqüência a complementação de forças, pois ocorreu 

um aumento nas vendas de camarão do Caçuá como relatou a proprietária: 

Nós não procuramos o camarão da Camanor pra 
complementar venda, pra crescer venda não. Foi uma coisa 
que surgiu e a venda foi aumentando e incrementando nosso 
faturamento, foi acontecendo... Uma coisa que foi 
acontecendo. Inicialmente nós queríamos vender camarão. 
Mas não pra complementar... A gente vendia já um camarão 
que não tinha rótulo, não tinha marca como muita gente ainda 
vende por aí. Aquele camarão que vem num pacotinho, mas 
sem identificação nenhuma. Como muita gente ainda vende. A 
gente vendia esse camarão. E o que eu acho que aumentou 
muito a nossa venda é exatamente todas essas informações 
que você pode passar para o cliente até mesmo na embalagem 
(P3).

Não existia nenhum laço de amizade (RING; VAN DE VEN, 1994; UZZI, 1997) 

entre sócios que pudesse facilitar o surgimento de uma relação cooperativa.  O 

Caçuá nunca havia formado nenhuma outra parceria e por isso não tinha uma 

relação que pudesse ser utilizada como base para formar um novo relacionamento

(ZAHEER; HARRIS, 2006). Porém, similaridades de conduta, na busca pela 

qualidade e pela seriedade com que trabalham são apresentadas (SYDOW, 1998) e 

podem ter ajudado a desenvolver o relacionamento. Tais semelhanças evidenciam a 

presença da confiança normativa (LANE, 1998).  Sobre as semelhanças relatou a 
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sócia da Camanor: 

Da mesma forma que eles procuram trabalhar de uma forma 
séria, de uma forma correta, prezando por qualidade, nós 
também procuramos trabalhar dessa forma. De uma forma 
correta, séria e sempre prezando por qualidade do produto 
para o nosso cliente (EC).

Não existe contrato formal que regule a relação. O Caçuá também não 

realizou nenhum estudo para verificar se teria retornos positivos, pois tal interação 

ocorreu ao acaso. Ambos aspectos revelam-se integrantes da perspectiva 

sociológica da confiança (ZAHEER; HARRIS, 2006) voltada para a confiança 

baseada na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) em que não se procuram 

garantias. A empresa, no entanto, buscou conhecer melhor a Camanor, como 

funcionava, sua estrutura física, sua filosofia. Um relato interessante sobre a questão 

do contrato pode ser visto a seguir: 

Mas assim contrato não existe. É na base como diz o popular: - 
É na base da confiança. Porque nós começamos a trabalhar e 
assim deu continuidade e a coisa foi crescendo (P3). 

Ainda mostrando aspectos referentes à abordagem social da confiança 

(ZAHEER; HARRIS, 2006), o Caçuá não considera que um contrato formal promova 

a formação da confiança. É visto como um mecanismo de controle (SOHN, 1994) 

que busca garantias conforme representante do Caçuá: 

Eu vejo assim, tem os dois lados. Com o contrato você tá 
querendo amarrar ali pra que o outro lado não falhe com você, 
tudo. Mas em termos de estabelecer confiança eu acho que 
não (P3).

A reputação, a posição no mercado, a qualidade final do produto, o 

atendimento ao prazo de entrega ou notas e reportagens emitidas pela mídia sobre 

a Camanor não foram fatores decisivos para a formação da parceria porque 

aconteceram de forma ocasional. Mas todos contribuem muito para fortalecer e 

manter a relação o que referencia a existência de uma confiança com base nas 

competências da Camanor (DAS; TENG, 2001). No quesito prazo de entrega, a 



85

proprietária do Caçuá relatou sua importância no fortalecimento e manutenção da 

relação:

Eles entregam semanalmente, pontualmente. Eu digo isso 
porque fortalece e muito porque nós trabalhamos como eu te 
falei com inúmeros fornecedores. Eu tenho fornecedor que não 
tem dia certo pra me entregar o produto. Quando acaba, 
porque às vezes acontece de acabar antes dele chegar, eu não 
tenho como dizer ao meu cliente que ele venha na segunda ou 
na terça, eu não tenho como dizer ao cliente que dia 
exatamente chega aquele produto. Lógico que é um fornecedor 
de um produto artesanal. Eu também não tenho como exigir 
dele essa questão dessas entregas. Eu vendo produtos que 
vem de Caicó, que vem do interior que depende lá da pessoa 
fazer, de mandar no ônibus... Quer dizer isso eu não tenho 
como, mas eu tô querendo mostrar pra você como isso ajuda. 
Pontualidade da entrega realmente ajuda bastante. Porque 
toda segunda-feira eu recebo camarão da Camanor. Então se 
na quinta-feira tem um determinado camarão que acaba eu 
digo pro meu cliente que segunda-feira à tarde chega. E 
realmente chega. Isso aí eles cumprem desde o início, 
cumprem pontualmente (P3). 

As empresas confiam em que a outra agirá de acordo com que prometeu sem 

precisar de garantias, mais uma vez apontando aspectos referentes à confiança 

baseada na boa fé (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001). Essa confiança se dá nas duas 

vias, da Camanor para o Caçuá e do Caçuá para a Camanor e ajuda a desenvolver 

a parceria como pode ser lido abaixo:

Ajuda da mesma forma também que eles confiam, por 
exemplo, quando acontece qualquer coisa eu digo: - Olha a 
caixa veio rasgada, a caixa veio aberta então da próxima vez 
você me manda pra repor. E existe essa confiança porque ela, 
lá ela sabe que eu to falando a verdade. Ao longo desse tempo 
todo não tem porque eu falar uma coisa e assim... Existe essa 
confiança. Da mesma forma que eu falo alguma coisa e eles... 
Não existe aquela necessidade daquela comprovação. Lógico 
que quando vem na outra semana e eles mandam pra repor, 
eu devolvo aquele que a embalagem tava ruim. Ou quando 
vem faltando alguma coisa... Então isso realmente ajuda (P3). 

A respeito da definição de confiança foi apresentado o que seria a confiança 

da Camanor para com o Caçuá e do Caçuá para com a Camanor. No entanto, 

ambas refletem o desempenho das atividades das empresas, a competência (DAS; 
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TENG, 2001) como se pode ver a seguir: 

Eu acho que deles para com a gente é confiar que a gente 
venda bem o produto deles, represente bem a empresa deles. 
Porque inicialmente durante muito tempo só a loja Caçuá 
vendia Camanor aqui dentro de Natal. Então acho que foi uma 
confiança grande da parte deles já que é uma empresa tão 
grande, tão bem conceituada e confiar na nossa loja para 
representar e vender o produto deles. E a nossa confiança com 
relação à Camanor é com relação ao produto, que a gente 
confia pela qualidade, por conhecer toda a estrutura, como eles 
trabalham o produto deles então isso leva a gente a ter total 
confiança com relação a isso. Confiamos plenamente no 
produto que vendemos deles pela forma como eles trabalham o 
produto (P3).

O Caçuá, para se mostrar confiável, realiza seus pagamentos em dia e 

trabalha de uma forma séria prezando pela qualidade do produto e atendimento ao 

cliente. Os fatores que levaram a organização a confiar na Camanor também 

envolvem a forma de trabalho, a seriedade e a busca da qualidade. Assim, os 

critérios usados pra decidir confiar ou não remetem às confianças com base no 

cálculo (LANE, 1998; CHILD, 2001) e na competência (DAS; TENG, 2001).

 Com relação ao cluster de carcinicultura, a proprietária do Caçuá já ouvira 

falar de forma muito vaga, mas não participa ou acompanha as atividades. Isso só 

comprova a falta de estrutura do mesmo, que ainda não consegue envolver todos os 

seguimentos da cadeia produtiva do camarão de forma a facilitar o desenvolvimento 

e fortalecimento de relações (SYDOW, 1998).

 O entrosamento entre as organizações se dá de forma muito aberta e flexível 

(AULAKH; KOTABE; SAHAY, 1996) de maneira que favorecem que as informações 

circulem mais rapidamente e os problemas sejam resolvidos esclarecendo-os da 

melhor maneira possível. Tal abertura e fluxo de comunicação permitem que 

informações privilegiadas sejam transferidas de uma empresa para a outra como 

sugerem Sengün e Wasti (2007). Os autores colocam que informar o parceiro de que 

o preço de determinado produto cairá num futuro próximo, permitindo-o comprá-lo a 

um preço menor constitui uma forma prática da confiança baseada na boa fé (UZZI, 

1998; DAS; TENG, 2001). E isso pode ser visto na relação da díade C:  

Com a Camanor existe uma parceria. No sentido assim, existe 
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um canal muito aberto entre a loja e a Camanor. Então quando 
muitas vezes eu quero fazer uma promoção, eu ligo, eu falo: -
Olha, eu tô querendo fazer uma promoção, existe um camarão 
que a gente possa diminuir aí? Quando também há um 
camarão lá com um preço, eles reduzem o preço, às vezes 
acontece, tem um estoque muito grande e eles diminuem, 
reduz um pouco o preço e eles ligam, a menina lá do setor 
comercial liga e me fala daquele preço, então acho que nesse 
sentido aí há cooperação (P3).

 As trajetórias de crescimento das organizações se identificam e por esse 

motivo criaram uma familiaridade e passaram a ter um maior conhecimento 

(ADAMS; GOLDSMITH, 1999). Isto se deve ao fato de que a Camanor cresceu 

consideravelmente e o Caçuá cresceu junto por representar o produto daquela 

empresa, visto que, em alguns períodos do ano, o produto Camanor corresponde 

até a 60% do faturamento do Caçuá. A proprietária do Caçuá falou um pouco sobre 

esse crescimento: 

O meu esposo gosta muito de falar que o Caçuá cresceu junto 
com a Camanor porque na época em 99, nós abrimos em 97 e 
em 99 quando nós iniciamos essa parceria a Camanor não 
tinha essa projeção no mercado que tem hoje. Ela só tinha uma 
fazenda que era a Cana Brava, depois adquiriu mais outras 
fazendas. Passou a ser uma empresa exportadora de camarão. 
Ela cresceu muito nesse período e nós também. Então ele 
gosta muito de falar isso, que o Caçuá cresceu junto com a 
Camanor.  

No início, as negociações foram estabelecidas entre os sócios da Camanor 

diretamente com os proprietários do Caçuá. A confiança empresa-empresa foi 

estabelecida se pautando na confiança pessoal entre sócios e gerentes, porque, 

com o tempo e o crescimento da Camanor, os indivíduos do setor comercial foram 

mudando, mas a confiança entre as organizações permaneceu e até se 

desenvolveu, mostrando como a confiança interpessoal está intrínseca e desenvolve 

a interorganizacional. Sobre a confiança entre as empresas a sócia do Caçuá 

relatou:

Ao longo do tempo a empresa cresceu e você passa a se 
relacionar com várias pessoas, com outras pessoas. Lógico 
que é diferente, por exemplo, se existe aquele canal de 
confiança com determinada pessoa que conhece a gente 
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desde o início, entra uma pessoa nova agora, a confiança dela 
com relação a gente é diferente. É diferente porque ela tá 
chegando agora, ela tá conhecendo a gente agora. Eu acho 
que muda neste aspecto. Agora assim em relação Caçuá-
Camanor não existe diferença. Há essas diferenças por conta 
das pessoas, mas em termos de empresa não (P3). 

Nos momentos de crise, as empresas se ajudam mutuamente visando manter 

a relação e preservar o parceiro (SENGÜN; WASTI, 2007). O Caçuá passou por 

períodos de queda nas vendas de camarão e a Camanor se preocupou a ponto de 

procurá-lo e sugerir uma promoção. A Camanor contribuiu fornecendo um produto 

de menor custo para que o Caçuá pudesse também baixar o preço e elevar o nível 

de vendas. Ou mesmo o próprio Caçuá procurá-los para informar sobre redução nas 

vendas e acordarem com a Camanor a diminuição de valores a serem repassados.  

Não apenas em períodos de crise o Caçuá busca divulgar o produto da 

Camanor. Para isso associam a marca Camanor em todo tipo de material de 

propaganda que produzem. A Camanor já contribuiu na confecção desses materiais 

publicitários, mas atualmente o Caçuá continua realizando esse tipo de ação por 

conta própria para promover seu parceiro. Essas ações apontam para a existência 

da confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) por buscar 

preservar o relacionamento. 

Um período crítico pelo qual passou a relação foi quando a Camanor quase 

parou de fornecer para o mercado nacional. Mas tendo em vista a parceria formada 

com o Caçuá e todo o tempo investido no relacionamento, a Camanor reconsiderou 

e continua fornecendo camarão para não prejudicá-lo como pode ser lido abaixo: 

A Camanor cresceu muito e começou a exportar muito e eles 
quase que param a venda, eles chegaram a dizer que iam 
parar com a venda pro mercado interno. Aí foi quando nós 
conversamos com eles e tal e achamos que não seria justo 
deixar já um trabalho que a gente vinha fazendo de divulgação 
do produto, de venda do produto e simplesmente parar. E eles 
aí aceitaram então eles aceitaram que a gente continuasse
(P3).

Contudo para continuar com a relação, a Camanor estabeleceu que a forma 

do sistema de trabalho fosse alterada. Desta maneira o Caçuá passou a estocar os 

produtos dentro da própria loja. Mas para isso seriam necessários mais aparelhos 
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adequados para acondicioná-los. E a Camanor cedeu um equipamento com vistas a 

possibilitar ao parceiro atender seu pedido. De outra maneira ele sozinho não teria 

condições de adquirir todos os equipamentos. 

Em alguns momentos, aspectos como o desempenho das atividades das 

empresas, qualidade e pontualidade na entrega apontam a presença da confiança 

baseada na competência (DAS; TENG, 2001). Pouco é notada a presença de 

fatores que indicam a existência de cálculos (LANE, 1998; CHILD, 2001). Apenas 

em relação às normas de conduta compartilhadas entre as empresas, pode-se 

evidenciar a confiança normativa (LANE, 1998). No entanto, em várias ações e 

atitudes pode se verificar que a confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1997; 

DAS; TENG, 2001) está presente nesta relação. Tem-se uma relação mediada por 

um controle avesso ao cálculo, o controle social (LARSON, 1992).

O envolvimento direto dos proprietários do Caçuá nas negociações com a 

Camanor parece ter favorecido o surgimento de confiança baseada na boa vontade 

(UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001), porque em se tratando de uma pequena empresa, 

a identidade do proprietário se confunde a da empresa. Para facilitar a compreensão 

é apresentado o QUADRO 7 com as principais evidências da presença da confiança 

e suas respectivas bases: 
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Bases da confiança Evidências 

Boa vontade  
(UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) 

 Não existe contrato formal que regule a relação. 
 O Caçuá não realizou estudos para verificar retornos 

positivos quando da formação da parceria.  
 As empresas confiam que a outra agirá de acordo com 

que prometeu sem precisar de garantias. 
 Troca de Informações sobre preço de produto a fim de 

que a empresa parceira possa economizar. 
 Nos momentos de crise as empresas se ajudam 

mutuamente.
Cálculo  

(LANE, 1998; CHILD, 2001) 
 O Caçuá para se mostrar confiável realiza seus 

pagamentos em dia. 

Competência 
(DAS;TENG, 2001) 

 As definições de confiança apresentadas refletem o 
desempenho das atividades das empresas; 

São levados em consideração no momento de manter a 
parceria: 

 A reputação; 
 A posição da empresa no mercado; 
 A qualidade final do produto; 
 O atendimento ao prazo de entrega; 

Normas 

(LANE,1998)  Similaridades organizacionais (normas de conduta). 

QUADRO 7 - Quadro de evidências e bases da confiança na díade C 
Fonte: Elaborado pela Autora 

4.3.4. Díade D (Camanor-Uvifrios) 

A Uvifrios Food Services é uma distribuidora de produtos alimentícios, de 

limpeza e de descartáveis. Foi fundada em novembro de 1998 e atende ao varejo e 

ao mercado transformador (UVIFRIOS, 2008). A empresa movimenta uma carga de 

2.400 toneladas/mês e é uma das maiores distribuidoras atacadistas do RN. 

Entre seus principais concorrentes incluem-se Sam’s Club, Atacadão e Macro. 

A Uvifrios hoje representa mais ou menos 1.600 itens, com uma média de 900 

fornecedores. Trabalha com a exclusividade de vendas em produtos dos principais 

fornecedores, porque a Uvifrios se pauta na diferenciação pelo serviço, pela 

comodidade que o cliente tem de receber a mercadoria no seu estabelecimento. 

Dessa maneira, os fornecedores são divididos em exclusivos e tradicionais. 

A Camanor é fornecedora exclusiva da Uvifrios, formando assim uma relação 

de trocas privilegiadas (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 1992; DAS; TENG, 2000). 

O produto exclusivo fornecido pela Camanor foi desenvolvido paralelamente pelas 

duas organizações, remetendo, por conseguinte, a uma relação fundamentada na 

comunicação e na reciprocidade (LARSON, 1992) colocadas como fatores 
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importantes na aliança entre duas empresas. Em relação ao fornecimento exclusivo 

do produto relatou o gerente da empresa Uvifrios: 

A Camanor, ela é fornecedora exclusiva, apesar de a gente ter 
um contrato assim bem flexível. Eles fazem entregas, eles 
acabam fazendo algumas entregas por eles lá, mas em cima 
de alguns outros produtos que a Uvifrios não tem. A gente tem 
exclusividade num pacote lá que a gente criou de 1 kg de 
camarão filé, 4g, 6g, tem exclusividade nisso sim (P4). 

A partir de pesquisas de mercado, junto aos consumidores finais, a Uvifrios 

detectou que o produto (camarão) era muito requisitado no mercado. Porém este 

produto não era oferecido pela Uvifrios, então a empresa procurou a Camanor. 

Dessa forma, a relação surgiu pela necessidade de complementar recursos 

(POWELL, 1990), de ampliar o marketing share da Uvifrios. 

Antes da formação da díade não havia laços de amizade (RING; VAN DE 

VEN, 1994; UZZI, 1997) que fomentassem o crescimento de algum tipo de 

confiança. Mesmo hoje, embora exista uma cordialidade nas relações, essas não 

transcendem as esferas comerciais. Também não há normas de conduta, diretrizes 

ou quaisquer outros fatores similares entre as empresas que possam ter favorecido 

o surgimento da confiança (SYDOW, 1998). 

A Uvifrios aponta uma tendência para a abordagem sociológica da confiança 

(ZAHEER; HARRIS, 2006) por levar em consideração interações prévias no 

momento de formar uma nova relação. A partir das interações anteriores, a Uvifrios 

adquire maior conhecimento para lidar com seus parceiros. Quando questionado se 

foram levadas em consideração, no momento de formação da relação, as 

experiências passadas na concepção de parcerias, o gerente da Uvifrios respondeu: 

Claro, a gente até usa como base. Assim através dos acertos e 
erros a gente vai cada vez melhorando as novas parcerias. [...] 
Então a cada parceria formada vai cada vez mais naturalmente 
pegando know-how pras outras (P4).  

Em contraposição ao pensamento social da confiança, a Uvifrios realiza 

cálculos, estudos financeiros através de mecanismos que verificam o histórico da 

possível empresa parceira. A empresa teme que sua parceira não consiga manter a 

relação e descontinue o trabalho em conjunto, pois isso prejudicaria a reputação de 
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ambas no mercado e sua credibilidade com os clientes. Existe, pois, uma grande 

preocupação com a imagem (reputação) que remete à confiança baseada na 

competência (DAS; TENG, 2001).

Ainda na perspectiva econômica (ZAHEER; HARRIS, 2006), foi firmado um 

contrato para mediar o relacionamento quando de sua formação. A Uvifrios 

necessitava de garantias para confiar na Camanor como visto a seguir: 

O contrato digamos que é a materialização da confiança. É até 
estranho falar assim, né? Parece uma coisa empírica. É a 
garantia. É você se comprometer efetivamente. É aquele 
comprometimento efetivo mesmo que você vai tá cumprindo o 
que foi conversado pra não ficar só no campo da oratória (P4).

Embora a relação tenha iniciado com a formalização de um contrato legal, 

hoje se mantém sem sua presença. Partiu-se de uma relação normal de mercado 

(POWELL, 1997) dentro da perspectiva econômica (WILLIAMSON, 1975) para a 

confiança de base sociológica (ZAHEER; HARRIS, 2006). Assim, quando num 

primeiro momento se tinha necessidades de garantias, atualmente se acredita que 

seu parceiro agirá de acordo com o estabelecido. Corresponde a um processo 

evolutivo na relação que foi acontecendo com a repetição das interações (GULATI, 

1995) que as empresas foram realizando e, concomitantemente, a confiança foi 

emergindo. 

Na definição de confiança na relação com a Camanor, o gerente da Uvifrios 

aponta características que indicam contrariedade à trapaça e se aproxima de um 

conceito ligado ao que é justo, honesto.  No trecho abaixo, pode ser visto como o 

representante da Uvifrios coloca o que seria a confiança vista da Uvifrios para a 

Camanor:

É você como indústria Camanor, colocar o produto dela num 
preço justo, pra gente aplicar uma margem justa, ser exclusiva 
no produto dela, e ela de repente não tá furando o mercado e 
vendendo pro mesmo cliente que eu vendo com preço de 
indústria.

Para se mostrar confiável, a Uvifrios oferece mecanismos que estimulem as 

vendas do produto do fornecedor. Está, portanto, ligada diretamente ao desempenho 

de suas atividades como atacadista distribuidora se tratando de uma confiança 
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baseada na competência (DAS; TENG, 2001). Os critérios utilizados pela Uvifrios 

para confiar na Camanor também envolvem a confiança baseada na competência. O 

mais importante deles seria, no entanto, a capacidade de estar sempre oferecendo o 

produto por medo de descontinuar a relação com o cliente. A qualidade final do 

produto que a Camanor distribui no mercado também foi levada em conta, 

principalmente, na manutenção da relação. Para verificar se o produto corresponde 

à expectativa da Uvifrios, a empresa está sempre em contato com os consumidores 

finais aferindo o desempenho da mercadoria.

Quando ocorrem desentendimentos entre as empresas, procura-se solucioná-

los de forma aberta, pois existe flexibilidade (AULAKH; KOTABE; SAHAY, 1996) 

para a negociação.

Assim como adotam uma postura flexível, também procuram ajudar o parceiro 

num momento de crise visando a manter a relação. Agora, por exemplo, com a 

queda nas importações de camarão, a Uvifrios tem dado atenção especial aos 

produtos Camanor na tentativa de ampliar as vendas no mercado interno. Sobre a 

forma de como a Uvifrios tem trabalhado para aumentar as vendas da Camanor, 

veja-se a seguir: 

Quando eles voltaram pra cá, então a gente pegou os produtos 
dentro da loja de auto-serviço que vai desde uma exposição, 
de um ponto extra, de uma promoção casada, um combo, 
alguma coisa, pra tá sempre saindo no encarte, pra tá sempre 
fomentando o produto, sempre dando aquele plus pra não ficar 
só a venda tradicional. Então a gente sempre procura fazer um 
plus, tanto no auto-serviço como na pré-venda (P4). 

Embora exista uma troca privilegiada (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 1992; 

DAS; TENG, 2000) com relação ao produto oferecido, outros tipos de trocas como 

conhecimento, informações, recursos e serviços técnicos não fluem entre as 

organizações como deve ser em uma parceria. Quando questionado sobre a 

existência dessas trocas, o gerente da Uvifrios colocou: 

Com a Camanor a gente não iniciou ainda. Existem algumas 
pendências tanto da Uvifrios como Camanor, umas arestas pra 
aparar. A gente tá precisando dar um plus no contrato com a 
Camanor. Digamos que podia tá melhor, sabe? A gente já 
tentou algumas aproximações tal, mas essa questão do dólar, 
eles exportam muito, então é muito pautado no dólar. Tá todo 
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esse problema que é notório. E eles tão tendo que mirar mais 
aqui no mercado interno. E a gente não teve ainda o feeling 
suficiente para aparar estas arestas, mas ele é sim um parceiro
(P4).

Embora o gerente da Uvifrios diga que são parceiros, existem questões como 

a dificuldade de aproximação entre as empresas que, em se tratando de uma 

parceria, não deveria existir. Soma-se, ainda, a idéia de retomada de um contrato 

que neste momento não está mediando a relação, porque para se relacionar ou 

colocar algo em prática com seu par não é necessário estabelecer um acordo formal. 

Tais acréscimos relacionados a trocas de informações, tecnologias, serviços 

técnicos e recursos deveriam acontecer de forma natural com a maturidade do 

relacionamento.

Ao que parece, na díade em questão, funciona uma relação normal de 

mercado, mas um pouco mais profunda por existir um privilégio que é o produto 

exclusivo oferecido pela Camanor. Essa situação é confirmada pela própria idéia de 

exclusividade que a Uvifrios internaliza para se proteger da concorrência como foi 

citado anteriormente.

Mesmo sendo uma relação comercial de mercado, há a incidência de 

confiança embora ainda incipiente, que é natural a organizações que repetem 

interações, contudo se tem, basicamente, a confiança na competência (DAS; TENG, 

2201).  Talvez, com a repetição de transações, tanto a relação quanto a confiança 

possam se desenvolver e as empresas tornarem-se parceiras. Para tentar sintetizar 

as evidências e os respectivos tipos de confiança que sugiram na análise da díade 

D, foi elaborado o QUADRO 8 abaixo: 
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Bases da confiança Evidências 

Boa vontade  
(UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) 

 A evolução da díade em relação a existência do contrato 
de comercialização, passando  a não ser essencial a 
sua presença; 

 Atualmente não existe contrato de comercialização. 
Cálculo  

(LANE, 1998; CHILD, 2001)  Contrato firmado início da relação. 

Competência  
(DAS;TENG, 2001) 

 Preocupação com a descontinue do trabalho em 
conjunto; 

 Grande preocupação com a imagem (reputação); 
 A Uvifrios mostra-se confiável a partir de suas atividades 

como atacadista distribuidor; 
 Leva-se em consideração para manter a parceria a 

qualidade final do produto que a Camanor coloca no 
mercado. 

QUADRO 8 - Quadro de evidências e bases da confiança na díade D 
Fonte: Elaborado pela Autora

4.3.5. Díade E (Camanor-Malta/Cleyton) 

A Malta/Cleyton surgiu há 45 anos no México decorrente da fusão de duas 

empresas: Anderson Cleyton e Malta. Sua atuação no Brasil se deu no ano de 2004 

através de uma parceria formada entre a Malta/Cleyton do México e o grupo 

brasileiro G9 Nutrição e Participações. Por se tratar de uma empresa especialista em 

nutrição animal, oferecem rações para camarões, eqüinos, peixes, aves, suínos e 

coelhos (MALTA/CLEYTON, 2008). 

 O volume de vendas da Malta/Cleyton, especificamente na carcinicultura, gira 

em torno de 1.500 a 2.200 toneladas/mês. Hoje a empresa é vice-líder de mercado e 

em alguns momentos atinge a liderança. Entre seus principais fornecedores estão a 

Cargill, a Bunge e a Mauricea. Seus concorrentes incluem a Purina, a Guabi, a 

Polinutri e a Irca. A Mata/Cleyton não se utiliza de distribuidores, faz suas vendas 

diretamente aos clientes, entre os quais está a Camanor. 

A Malta/Cleyton tem uma fábrica específica apenas para ração de camarão 

na cidade de Guarabira, na Paraíba. Atua juntamente com uma empresa local, a 

Guaraves, com a qual forma uma joint venture. Antes dessa aliança, a Camanor já 

atuava conjuntamente com a Guaraves. A Camanor era responsável por toda a 

produção da sua ração, mas se utilizava da estrutura física (fábrica) da Guaraves. 

Em 2006, a Malta/Cleyton se instalou na fábrica da Guaraves, de quem usa todo o 

equipamento fabril. A partir de então, tornou-se difícil de conciliar as produções da 

Malta/Cleyton, para atender seu mercado consumidor, e da Camanor, para suprir 
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sua demanda interna. A Camanor, então, parou de produzir sua ração. Sobre a 

impossibilidade das produções conjuntas o diretor da Malta relatou:

A Camanor foi crescendo... Quando eu cheguei aqui ela fazia 
80 toneladas por mês e saiu daqui fazendo 800 toneladas por 
mês. Fazia 80 e comprava no mercado. Dependendo se o 
produto atendia a todas as especificações de qualidade e 
desempenho da Camanor, eles iam crescendo volume. O que 
aconteceu? Essa fábrica tem capacidade de 2.500 a 3.000 
toneladas por mês, a fábrica de camarão. E aí a Malta também 
cresceu. E ficou incompatível ficar as duas empresas aqui 
dentro. Aí começou a haver um desgaste. Ou os meus clientes 
ficavam mal atendidos ou a Camanor ficava mal atendida (P5).

Mesmo que a primeira relação tenha sido estabelecida com a Guaraves, 

pode-se dizer que de certa maneira, a Camanor e a Malta/Cleyton já tiveram alguma 

atuação conjunta (ZAHEER; HARRIS, 2006), isto porque a Guaraves hoje é parceira 

da Malta/Cleyton, o que as torna muito próximas e permite o conhecimento de 

ambas. E isso facilitou a aproximação dessas organizações que ocorreu em 

dezembro de 2007. A formação de parcerias anteriores e até a interação entre a 

Malta/Cleyton e a Guaraves foram levadas como base (ZAHEER; HARRIS, 2006) 

para formar a díade E. Das relações anteriores foram aproveitados resultados, 

logística, todo o conhecimento adquirido e aplicado no relacionamento atual. Além 

disso, pode-se afirmar que houve uma evidência da existência da confiança baseada 

na cognição (LANE, 1998) e no conhecimento (CHILD, 2001) que se pautam no 

conhecimento prévio do parceiro. 

Para Malta/Cleyton é importante ter um cliente que necessite de grande 

volume como a Camanor. E por isso o relacionamento foi impulsionado não só para 

complementar (POWELL, 1990; CONTRACTOR; LORANGE, 2004), mas também 

para captar recursos, que traga lucratividade para a empresa.

Muito embora não existam laços pessoais de amizade (RING; VAN DE VEN, 

1994; UZZI, 1997), ressalta-se que as pessoas que hoje trabalham na Malta/Cleyton 

são egressas de outra empresa de ração e que já tinham contato com a Camanor. O 

conhecimento prévio de alguns funcionários da Camanor pode ter ajudado no 

desenvolvimento e formação da relação.

Quando perguntado sobre as similaridades (SYDOW, 1998) entre a Camanor 

e a Malta/Cleyton, o diretor da Malta/Cleyton disse que esses foram elementos que 
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facilitaram a aproximação entre as duas empresas. A flexibilidade, a agilidade, a 

busca pela qualidade e pela inovação e a obsessão por custo são pontos tratados 

de forma parecida nas duas organizações. Ressaltou-se ainda a proximidade 

geográfica, por estarem situadas numa mesma região. Abaixo se apresenta uma 

citação sobre tais semelhanças: 

Acho que as nossas políticas, nossa missão, nossa visão têm 
muitos pontos comuns: qualidade, custo e respeito pelo cliente
(P5).

Não existe um contrato formal que regule a negociação o que remete à 

perspectiva social da confiança (ZAHEER; HARRIS, 2006) que não busque se 

cercar de garantias. No entanto, há uma carta de intenção de parceria, documento 

onde são estabelecidos mecanismos de estímulo. Por exemplo, a Malta/Cleyton se 

dispõe a dar uma porcentagem maior de desconto se a Camanor comprar também 

um volume maior. A Camanor, por sua vez, se avaliar o desempenho da ração 

melhor, o que inclui um melhor desenvolvimento dos camarões e uma maior 

resistência a doenças, aumentará o percentual de ração comprado à Malta.

A ausência desse contrato formal de acordo com o representante da Malta 

ajuda a desenvolver confiança, torna a troca de informações e técnicos e a própria 

interação entre as empresas mais natural, enquanto um contrato deixa as ações 

muito restritas, fazendo-se apenas o que ele delimita. No entanto, trabalhar dessa 

forma livre tem em si um risco que é inerente à confiança como coloca Sydow 

(1998). Sobre a forma como a inexistência de um contrato facilita o desenvolvimento 

da confiança e o risco presente na relação, o diretor da Malta se expressou: 

[...] deixa livre as áreas de atuação. Se estabelece o interesse 
e você trabalha em todas as áreas, seja na produção de ração, 
seja no apoio técnico, na troca de informação. Quando se 
estabelece contrato fica todo mundo olhando pro contrato pra 
saber: Posso fazer? Ou não posso fazer? Então isso aí fica 
mais flexível, eu acho. Mas tem um risco nisso, né? Tem o 
risco da Malta chegar pra Camanor e dizer: Não tem mais a 
parceria. E a Camanor dizer pra Malta: Não tem mais a 
parceria (P5). 

Com relação aos estudos realizados, antes de formar a parceria, a 

Malta/Cleyton realizou tanto pesquisa quantitativa, quanto qualitativa.  A primeira se 
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deu por meio do departamento comercial e técnico da organização que faz estudo 

de viabilidade econômica. A segunda, ocorreu, basicamente, pelo nome que a 

Camanor tem no mercado. Dessa maneira, tais estudos indicam respectivamente a 

presença da confiança sob a perspectiva econômica (ZAHEER; HARRIS, 2006) e de 

maneira mais específica, a baseada na competência (DAS; TENG, 2001). 

No momento de formar a parceria, a representatividade (inclui-se aqui a 

reputação, a posição, a escala) da Camanor no mercado de camarão foi levada em 

consideração. O segundo ponto mencionado como relevante foi o fato de a Camanor 

ser uma empresa que ainda está em crescimento e prezar sempre pela inovação. 

Terceiro, a pontualidade no pagamento. Os dois primeiros aspectos indicam uma 

inclinação à confiança com base no desempenho, competências (DAS; TENG, 2001) 

e o terceiro, à confiança calculista (LANE, 1998; CHILD, 2001). 

A Malta/Cleyton para se mostrar confiável à Camanor dispõe de alguns 

critérios: agilidade nas respostas quando comparadas a outras empresas do 

mercado de rações; flexibilidade para diversos tipos de discussões, facilitada pela 

proximidade hierárquica entre os membros da empresa; dispor de uma fábrica 

específica de camarão, eliminando o risco de contaminação; e o conhecimento vindo 

do relacionamento anterior firmado, inicialmente, entre a Guaraves e a Camanor. Os 

três primeiros critérios utilizados apontam a presença da confiança baseada na 

competência (DAS; TENG, 2001). O último mostra um ponto facilitador da formação 

da confiança, que é a repetição de parcerias e construção de uma familiaridade 

(GULATI, 1995).

A Malta/Cleyton acredita que o parceiro agirá de acordo com o que se 

comprometeu porque não firmou um contrato como dito anteriormente. Há nesse 

fato um aspecto referente à confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; 

TENG, 2001).  E acreditar em seu parceiro de forma a não necessitar de garantias 

facilita a operacionalização de atividades porque diminui a burocracia, as respostas 

e as decisões são mais rápidas e a relação vai amadurecendo. Vislumbra-se uma 

fase de amadurecimento da relação que está acontecendo entre a Camanor e a 

Malta/Clayton. Embora a relação ainda seja bastante recente sente-se a evolução na 

confiança.

A confiança utilizada na relação com o parceiro foi definida como uma 

alternativa em que se deixam de lado ações oportunistas (WILLIAMSON, 1975). 
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Logo abaixo pode-se conferir a definição de confiança emitida pelo diretor da 

Malta/Cleyton:

Eu acho que é um jogo transparente sem carta na manga. 
Porque quando você vai jogar com carta na manga vira uma 
relação comercial comum. Eu tenho o produto. Você compra, 
mas você tem seus segredos, cartas na manga. Eu também 
tenho as minhas, eu não tô disposto a abrir. Quando você vai 
fazer parte de uma parceria, se presume que você vai ter que 
jogar essas cortinas, essas máscaras no chão. 

Os desentendimentos são tratados de maneira flexível (AULAKH; KOTABE;

SAHAY, 1996). Embora ainda não tenha acontecido nenhuma crise (financeira, falta 

de produto, etc) com a Camanor, nesses momentos a Malta/Cleyton busca soluções 

para ajudar o cliente e salvar a relação (SENGÜN; WASTI, 2007). A renegociação 

de pagamentos é um exemplo disso e mostra que há a confiança na boa vontade 

(UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001).

Não há evidências de trocas privilegiadas (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 

1992; DAS; TENG, 2000) com a Camanor, não existem produtos exclusivos a ela 

oferecidos. Todos os parceiros e clientes de mercado recebem os mesmos produtos. 

A diferença reside no fato de todos os parceiros saberem exatamente o que estão 

levando, qual o diferencial do produto e receberem antes dos outros clientes, mas 

esse serviço não é exclusivo da Camanor. O fluxo de informações é constante, mas 

as visitas técnicas são restritas devido ao excesso de protocolos impostos pela 

Camanor. A própria Camanor diz se deseja receber as visitas e quando. Não há um 

fluxo livre de funcionários da Malta na Camanor.  

A Malta/Cleyton ressalta a importância das pessoas na formação de uma 

parceria, na construção da confiança interorganizacional (GULATI, 1998). Para o 

desenvolvimento dessa relação foi necessária a retirada de pessoas que impediam 

que o processo funcionasse, como pode ser lido a seguir: 

Mas qualquer parceria tá pautada em pessoas. Já vi muitas 
parcerias serem fracassadas, serem desmontadas, remontadas 
com outro ambiente, outro cenário, pessoas e ambiente e 
darem certo. E já vi algumas que parecia não ter nenhuma 
possibilidade darem certo por causa disso, trabalhando sempre 
com pessoas. Qualquer lado que você tiver os blockers que em 
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todo lugar existem blockers, são as pessoas que trabalham pra 
tudo dar errado. É sempre o cara que torce para o jacaré no 
filme do Tarzan. Então você quando lidera qualquer parceria 
você tem que identificar rapidamente as pessoas e removê-las. 
Existem pessoas que trabalham para que as coisas não dêem 
certo. De um lado e do outro, não é só de um lado não. Na 
Camanor houve no início, hoje não existe mais. Acho que foi 
um amadurecimento (P5).

Os ganhos adquiridos, por se tratar de uma parceria, são vistos na 

possibilidade da Camanor oferecer uma programação de um ou mais meses de 

ração. Deixando de ser uma compra de mercado livre, há uma programação em 

longo prazo que proporciona ganhos de escala e continuidade. 

Embora recentemente formada, a relação é tratada como uma parceria em 

construção, uma intenção de parceria como é dito pelo representante da 

Malta/Cleyton. A confiança ainda está surgindo, a fase mostra a consolidação de 

investimentos, conhecimento e processos. A seguir pode-se ler um trecho da fala do 

representante da Malta a respeito da relação da díade E: 

Eu diria a você que é uma intenção de parceria. Tudo na vida 
tem uma curva S, não é? A gente tá ainda no patamar de 
investimento, conhecimento, consolidação de processo, de 
procedimentos (P5). 

Após analisar os dados, pode-se dizer que não há uma relação de 

cooperação entre as empresas (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 1992; DAS; TENG, 

2000). Não existem trocas privilegiadas (POWELL, 1987; 1990; LARSON, 1992; 

DAS; TENG, 2000) até porque ainda não houve muitas repetições de interação, a 

relação iniciou-se há menos de 6 meses. 

No entanto, fatores como a atuação conjunta prévia (ZAHEER; HARRIS, 

2006), o conhecimento entre as pessoas das empresas e similaridades 

organizacionais (SYDOW, 1998) estão aproximando-as cada vez mais. E também 

tem ajudado a desenvolver a relação e fomentar a confiança.  

O tipo de confiança baseada no conhecimento (CHILD, 2001) ou na cognição 

(LANE, 1998) está presente desde a formação da díade por existir uma relação 

anterior que permitiu o conhecimento. Também já pode ser vista, em alguns 

momentos no relacionamento, a confiança baseada na competência (DAS; TENG, 

2001) no momento de formar e manter a união. A confiança com base no cálculo 
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(LANE, 1998; CHILD, 2001) também surge, embora de maneira discreta apenas em 

um instante na conservação da relação. Ainda de forma discreta, aparecem as 

confianças baseadas na norma (LANE, 1998) e na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; 

TENG, 2001) principalmente, em características da Malta/Cleyton.  

Assim, a díade E provavelmente se tornará uma relação de parceria. Porém 

só o tempo poderá dizer o que realmente irá ocorrer. Mas para a Malta/Cleyton é 

certo, é só uma questão de tempo, como se verifica logo abaixo: 

Eu tenho certeza que a Malta vai fechar uma parceria de 100% 
com a Camanor. Tem vários blockers, várias pedras para 
serem removidas e quem tem que fazer isso é muito mais a 
Malta do que a Camanor. Então a gente já assumiu essa 
posição. Assumindo essa posição fica mais fácil de a gente 
entender. [...] Aquele negócio da experiência: Calma, isso vai 
acontecer devagar. Então é um processo lento. Tudo que é 
imposto em parceria nunca funcionou (P5). 

Com a finalidade de resumir os dados analisados com relação a díade E, é 

apresentado o QUADRO 9 abaixo: 
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Bases da confiança Evidências 

Boa vontade  
(UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) 

 Não existe um contrato formal; 
 Acredita-se que o parceiro agirá de acordo com o que se 

comprometeu; 
 Busca soluções para ajudar o cliente e salvar a relação 

em momentos de crise. 
Cálculo  

(LANE, 1998; CHILD, 2001) 
 A pontualidade no pagamento é um dos critérios para se 

confiar. 

Competência 
(DAS;TENG, 2001) 

 Para confiar na Camanor usou-se o fato da empresa 
ainda está em crescimento a e prezar sempre pela 
inovação;

 Para se mostrar confiável a Malta aponta pontos como a 
agilidade nas respostas; flexibilidade para diversos tipos 
de discussões; dispor de uma fábrica especifica de 
camarão. 

No momento de formar a parceria foi levado em 
consideração: 
 O nome da Camanor no mercado – reputação;  
 A posição da empresa no mercado; 
 A escala (capacidade de produção e absorção da 

empresa).
Cognição (LANE, 1998) ou 

Conhecimento (CHILD, 
2001) 

 Conhecimento prévio entre empresas advindo de 
relação anterior. 

Normas 
(LANE, 1998) 

 Semelhanças organizacionais (políticas, visão e 
missão).

QUADRO 9 - Quadro de evidências e bases da confiança na díade E 
Fonte: Elaborado pela Autora
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Como se pôde verificar, por meio da análise dos dados das cinco díades, o 

fato das empresas estarem em um mesmo cluster não têm contribuído 

significativamente para o desenvolvimento da confiança. No entanto, existe 

confiança nas relações entre algumas organizações, embora tenham surgido e se 

desenvolvido de formas diferentes. Além do mais, os tipos e níveis de confiança 

também variam de relação pra relação.

Contudo, a análise mostrou que a confiança baseada em normas de conduta 

e valores morais (LANE, 1998) aparece nas díades B (Camanor-Purina), C 

(Camanor-Caçuá) e E (Camanor-Malta/Cleyton). Esse tipo de confiança surge nas 

respectivas díades pelo compartilhamento de valores morais e normas de conduta. 

A confiança baseada na cognição (LANE, 1998) ou no conhecimento (CHILD, 

2001) foi vista durante a análise uma única vez na díade E. No entanto, a análise 

apontou que as confianças baseadas no cálculo (LANE, 1998; CHILD, 2001), na boa 

vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) e na competência (DAS;TENG, 2001) se 

desenvolveram em todas as díades. A confiança calculista é indicada principalmente 

por evidências relacionadas às finanças das empresas - pagamento dos 

compromissos assumidos. Já a confiança baseada na boa vontade é destacada, 

sobretudo, pela disponibilidade de ajudar a empresa parceira em momentos de crise 

e na inexistência de contrato formal. 

É importante observar que esse tipo de confiança teve grande ênfase na 

díade C, porque se trata de uma organização pequena em que sua identidade é 

confundida com a do próprio dono. A análise da díade C ajuda a justificar a 

utilização da confiança em seu sentido estrito, como um sentimento representativo 

de seres humanos.

 Em oposição, nas grandes empresas, a confiança transpassa a pessoalidade 

e passa-se a confiar em outros elementos organizacionais como as políticas 

institucionais (CHILD; RODRIGUES, 2007). As negociações saem do nível pessoal 

para o empresarial. Assim, pode-se apontar que a confiança ligada à boa vontade 

(UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) está mais presente nas relações 

interorganizacionais que envolvem pequenos empreendimentos. 
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A análise, ainda, expôs que a confiança baseada na competência (DAS; 

TENG, 2001) foi o tipo de confiança que teve maior número de evidências em quase 

todas as díades. A exceção foi a díade C pelo papel relevante desempenhado pela 

confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) como visto 

anteriormente. Significando que as relações entre empresas ocorrem, 

principalmente, pautadas na competência organizacional. As principais evidências 

desse tipo de confiança referem-se à importância dada à reputação das empresas e 

ao desenvolvimento de suas atividades.  

Como a confiança em cada díade se apresentou sob tipos e níveis diferentes, 

a forma como as confianças baseadas na competência (DAS;TENG, 2001) e na boa 

vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) atuam na formação e manutenção das 

relações também se deu de maneira diferenciada. 

Na díade A, a confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) teve atuação na formação da relação por não existir contratos de 

comercialização. Assim, surgiu uma confiança que não necessita de garantias além 

de facilitar as negociações dando maior agilidade às mesmas, deixando de lado 

questões burocráticas. Sua atuação, no entanto, não esteve presente na 

manutenção da relação, uma vez que não se tem a disponibilidade para ajudar o 

parceiro num momento de crise. Com isto, poder-se-ia dar maior segurança aos 

atores envolvidos na relação e, sentindo-se seguros, tenderiam a manter esta 

relação por um período maior. 

Referindo-se a confiança, baseada na competência (DAS;TENG, 2001), sua 

ação na formação da parceria foi pouco relevante. Sendo indicada pela preocupação 

com a reputação antes de formar a relação. Sua atuação na manutenção está 

sedimentada na reputação e no acompanhamento do desempenho das atividades 

da outra organização. Esse acompanhamento pode ser entendido como um controle 

e a partir daí é verificado se é viável ou não continuar com a parceria. Assim, só se 

confirma que o controle exerce uma ligação muito próxima à confiança, baseada na 

competência como relatado por Sydow (1998). 

Assim como na díade A, na díade B a confiança baseada na boa vontade 

(UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) também teve destaque na formação da relação a 

partir da inexistência de um contrato de regulação comercial. E como já citado 

anteriormente, a ausência de contrato facilita e agiliza as negociações por evitar 
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desgastes burocráticos. No entanto, nenhum fato indicou a atuação deste tipo de 

confiança na manutenção da relação. 

Os achados que comprovam a presença da confiança baseada na 

competência (DAS; TENG, 2001) incluem a reputação, a qualidade do produto, a 

posição da empresa e a definição de confiança em que a Purina se pauta. Tais 

achados influem tanto na formação, quanto na manutenção da relação. A definição 

de confiança emitida pela Purina indica que a empresa buscou para formar a 

parceria uma empresa que tivesse um bom desempenho. E essa definição interfere 

na manutenção, pois a Purina também só permanecerá em uma relação da qual 

possa auferir benefícios. 

Diferentemente das outras díades, na díade C a confiança baseada na boa 

vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 2001) teve grande destaque. Na formação da 

parceria, sua manifestação se deu por eventos como a ausência de contrato e a não 

realização de estudos quantitativos ou qualitativos para se verificar retornos 

positivos. Segundo citado anteriormente, a inexistência de contrato acarretou em 

agilidade e a não realização de estudos em contribuir para a formação e 

aprofundamento de uma confiança que se iniciava. Na manutenção da relação, fatos 

como a não exigência de garantias, troca de informações privilegiadas, e a 

disposição para ajudar o outro em momentos de crise ajudaram a intensificar a 

relação, aproximando as empresas e aumentado a confiança. 

A confiança baseada na competência (DAS; TENG, 2001) não teve influência 

sobre a formação da díade. Fatores como a reputação, a posição da empresa no 

mercado, a qualidade final do produto e o atendimento ao prazo de entrega estão 

relacionados ao desempenho das empresas parceiras. Esses fatores contribuíram 

para o desenvolvimento da relação.  

A confiança baseada na boa vontade na díade D (UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001), só apresentou atuação na manutenção da relação, pois no início do 

relacionamento existia um contrato comercial, só se extinguindo com o tempo e o 

desenvolvimento da confiança. 

No momento de formar a união entre a Camanor e a Uvifrios, a confiança 

baseada na competência (DAS; TENG, 2001) foi apontada pela preocupação com a 

reputação, com a capacidade de desempenho das atividades a fim de não 

descontinuar a oferta de produtos. Na manutenção, além desses elementos, foi 
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considerada a qualidade final do produto visando ao atendimento das necessidades 

dos clientes. 

Na díade E, a confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1997; DAS; TENG, 

2001) foi evidenciada na formação do relacionamento pela não constituição de um 

acordo formal. E na manutenção, foi apontada por se acreditar na palavra do 

parceiro sem necessitar de garantias e buscar soluções para ajudar o outro no 

momento de crise. 

A confiança baseada na competência (DAS; TENG, 2001), na formação da 

díade, foi evidenciada pelos seguintes fatores: o porte da Camanor (escala) e sua 

posição e reputação no mercado; a estrutura da Malta que tem uma fábrica exclusiva 

para camarão e sua agilidade e flexibilidade. Na manutenção da relação, os 

elementos mais importantes foram o nome da Camanor (reputação), sua posição no 

mercado e sua capacidade de absorção de matéria prima (escala). 

A principal evidência geral da confiança baseada na boa vontade (UZZI, 1998; 

DAS; TENG, 2001) é a inexistência de contratos nas relações. Mas talvez isso não 

signifique que haja influência desse tipo de confiança na formação das díades. A 

inexistência de contrato pode ser explicada pela condição em que as empresas 

parceiras se encontram em relação à organização foco (Camanor). Sendo ela uma 

importante empresa, necessita de uma quantidade de insumos significativa e 

também produz um volume grande. É por isso uma parceira atrativa às outras 

organizações. Assim, questões de dependência/poder podem ser estabelecidas 

nessas relações e por isso a Camanor não necessite de contratos. 

As evidências que indicam a presença neste tipo de confiança na manutenção 

de relacionamentos são: não ser necessárias garantias e ter a disponibilidade de 

ajudar o parceiro em momento de crise, dando maior facilidade às negociações.  A 

confiança permite que operações sejam realizadas de maneira mais informal, com 

troca de conhecimento, informação, fluxo de profissionais, dando maior agilidade e 

flexibilidade ao relacionamento.

A confiança baseada na competência (DAS; TENG, 2001), na formação das 

díades é evidenciada, de forma geral, pela reputação das empresas e age como 

uma carta de apresentação aos parceiros. Permite um conhecimento prévio, ainda 

que pouco, sobre a empresa com a qual irá se estabelecer a parceria, uma vez que 

Ferreira (2001) descreve que a reputação é o “conceito em que alguém é tido”. 
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Na manutenção das díades, a confiança baseada na competência (DAS; 

TENG, 2001) em regra esteve ligada à capacidade de desempenhar 

adequadamente as tarefas. A maior parte das empresas realiza aferições para saber 

como anda o desempenho da organização parceira. Influencia de forma a controlar 

sempre o resultado das atividades da empresa, não permitindo que se acomode, 

pois o desempenho também pode ser decisivo para o fim da parceria caso o 

resultado não saia como esperado.

As relações com base na competência (DAS; TENG, 2001) estão 

preocupadas em assegurar à empresa parceira, a qualidade no desenvolvimento de 

suas obrigações como prometido. Talvez isso interfira de modo negativo no 

relacionamento, pois sempre que uma empresa executar uma atividade se baseará 

no controle exercido pela outra e não agirá de forma espontânea que possa ir além 

da execução de suas atividades e incluir o compartilhamento de ativos e 

informações, por exemplo. Nesse tipo de confiança os conhecimentos e informações 

não fluem além do estabelecido pela estrutura formal. 

Na maior parte das díades, o tipo de confiança dominante foi a baseada na 

competência (DAS; TENG, 2001). A baixa presença da confiança, baseada na boa 

fé, pode estar associada às características do setor. Num setor no qual pouco se vê 

ações de cooperação, pouco se terá da confiança baseada na boa fé, pois a 

segunda é um elemento intrínseco à primeira.

A confiança nas relações estudadas são ainda “fracas” e com poucas 

evidências, principalmente, com relação à confiança baseada na boa vontade (UZZI, 

1998; DAS; TENG, 2001). Existem trocas privilegiadas, mas não acontecem 

compartilhamentos de recursos diversos e não se desenvolvem outras formas de 

colaboração.  Não há a reciprocidade necessária para classificar essas díades como 

“alianças clássicas”. Ao mesmo tempo, não são transações comuns de mercado 

para serem tratadas como tais. São parcerias, ou formas híbridas, que estão entre 

alianças e mercado, no entanto, se aproximam mais a mercado que a hierarquia. 

A falta desse tipo de confiança pode ser explicada pelo contexto cultural local, 

no qual não há consciência da importância das parcerias. As diferenças culturais 

entre sócios/gerentes das empresas também podem ter intensificado a falta de 

confiança. Vários sócios/gerentes das organizações entrevistadas são de regiões 

diferentes do país e até de outro país. Esse fator dificulta uma aproximação que 

poderia resultar em uma parceria.  
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O baixo nível de relacionamento social prévio entre os diferentes atores da 

carcinicultura também dificulta a criação da confiança. Trata-se de um setor de 

surgimento recente, no qual ainda não ocorreram muitas interações e por isso, há 

um baixo nível de interações de interdependência (CONTRACTOR; LORANGE, 

1988) entre as empresas.

A confiança pode evoluir com o tempo, à medida que o relacionamento passa 

de uma fase para outra, é um processo dinâmico (PORRAS, CLEGG e 

CRAWFORD, 2004). Um bom exemplo é o relacionamento entre a Camanor e a 

Uvifrios que passou a expressar uma evidência da confiança baseada na boa 

vontade (UZZI, 1998; DAS; TENG, 2001). O desenvolvimento da relação permitiu 

que a mesma ocorresse sem a necessidade de um contrato. Quanto mais a relação 

cresce, neste sentido de se incorporar a confiança baseada na boa fé (UZZI, 1998; 

DAS; TENG, 2001), mais as trocas serão intensificas. É uma troca que não espera 

garantias, mas tem recompensas positivas pelo fato de acreditar. Quanto mais se 

confia, maior será o entrosamento entre as empresas e também será maior a 

interdependência entre as mesmas. 

O desenvolvimento da confiança neste sentido, da confiança baseada na 

competência para a confiança baseada na boa fé poderá se dar à medida que as 

relações entre a Camanor e suas parceiras evoluam com o tempo, porque embora 

exista continuidade nas relações, essas não acontecem a um período suficiente ao 

surgimento da confiança na boa fé. Ou ainda, com a evolução do próprio cluster,

solidificando sua estrutura e permitindo uma melhor articulação entre as empresas 

em que prevaleça a cooperação. 

Quanto ao objetivo geral proposto no início do trabalho, conclui-se que a 

confiança baseada na boa vontade não teve influência na formação e na 

manutenção das relações, enquanto que a confiança baseada na competência 

influenciou ambas as situações.  

Embora haja nas relações a confiança baseada na boa fé, sua presença não 

determina a formação e/ou manutenção de uma parceria. Não é com base na 

existência ou não, desse tipo de confiança que se firma um relacionamento, pois,a 

confiança baseada na boa fé utiliza-se de aspetos subjetivos para confiar no outro. 

Em situações comerciais, necessita-se de maiores garantias (certezas) para formar 

uma parceria. A confiança baseada na boa fé atua de maneira a facilitar a relação, 

tornando-as mais flexíveis; contudo, sua presença não é um elemento determinante 
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quando se deseja firmar ou manter uma relação. E, em geral, ela surge depois de 

intensas trocas entre as empresas. Dessa forma, como se poderia determinar a 

formação de um relacionamento? Na manutenção, surge como elemento “extra” à 

uma relação já sedimentada, em outro tipo de confiança; um elemento que dá 

dinamicidade à relação e se desenvolve após intensas trocas. 

A confiança baseada na competência influenciou a formação das relações 

estudadas. Como não se tem muito conhecimento, nem contatos recorrentes, a 

referência que se toma para firmar ou não uma relação com outra organização é a 

percepção de como o parceiro age emitida através de sua reputação (imagem). A 

continuidade do relacionamento também é influenciada pela confiança baseada na 

competência. E é por meio das verificações do desempenho das atividades da 

empresa parceira que irá se determinar a continuação ou não da parceria, porque 

tanto a reputação quanto as verificações de desempenho se traduzem em certezas, 

reduzindo o risco de que a parceria venha a fracassar.

Assim não se confia pelo simples fato de acreditar no próximo. Mas, se confia 

na capacidade de desempenho ou no bom conceito construído por aquele que 

merece a confiança. A confiança baseada na competência provavelmente ganhe 

destaque por se tratar de relações comerciais nas quais se procura ter garantias, 

temendo perder mercado, poder e dinheiro. Quando se fala em garantias perde-se 

um pouco o sentido da palavra confiança, que por si só se basta, dispensando a 

racionalidade.

Quando a racionalidade passa a atuar, a confiança ganha um caráter 

assecuratório e se diferencia da confiança que representa a fé, o crédito. Talvez a 

primeira seja mais propícia a relações empresariais, porém da confiança em sua 

originalidade se desvia. Ela se desdobra em mecanismos de verificação e 

segurança.  

Talvez coubesse explicar o simples fato de que a confiança entre pessoas e a 

entre empresas não podem ser definidas da mesma forma. A confiança entre 

pessoas sim está sedimentada na boa fé (a confiança na originalidade), mas a 

confiança interorganizacional terá características de racionalidade, a não ser em 

pequenas empresas em que a confiança organizacional é confundida com a 

confiança pessoal do dono.

É importante ressaltar que os vários tipos de confiança expostos pela 

literatura podem estar todos presentes ou não em uma relação. Assim, os tipos 
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podem ter destaques diferentes num relacionamento, um predominar mais que os 

demais ou terem importâncias equivalentes. Um tipo de confiança não exclui os 

demais e sim os complementa. 

A partir dos estudos realizados questões foram suscitadas e ficam as 

seguintes recomendações para estudos futuros: 

 Compreender os tipos de confiança e seu processo de desenvolvimento entre 

micro/pequenas empresas; 

 Verificar a formação da confiança com base na boa vontade através de 

estudos em pequenas empresas; 

 Analisar se é possível desenvolver a confiança entre organizações entre as 

quais houve quebra anterior da confiança;  

 Fazer um estudo comparativo entre o desenvolvimento da confiança na 

carcinicultura e em outros setores do agro-negócio estruturados há mais 

tempo;

 Averiguar a confiança sobre a perspectiva das características empresariais 

que passam a existir a partir da interação entre organizações. 

Com relação às empresas, é aconselhável que busquem fundamentar a 

relação também na confiança na boa vontade (DAS; TENG, 2001). A relação muito 

mais pode ser auferido de um relacionamento no qual se acredita por inteiro no 

parceiro. O espírito de colaboração pode não apenas incentivar a troca de 

informações e ativos, mas permitir que as empresas desenvolvam ações conjuntas 

que favorecem a ambas e reduzam custos de transação. A colaboração também 

pode ajudar a superar as dificuldades advindas das diferenças culturais (CHILD, 

2001) dos sócios/gerentes das díades estudadas. As empresas se tornarão tão 

interdependentes e essenciais uma a outra, que seja pouco provável, que queiram 

sair da relação ou trapacear a organização parceira.
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APÊNDICE 

Roteiro para entrevistas semi-estruturadas 

1. Como sua empresa se apresenta, considerando seu volume de produção 

e vendas? E qual sua posição no mercado em relação aos concorrentes? 

2. Quem são seus principais fornecedores, concorrentes e distribuidores? 

Com quais desses fornecedores e distribuidores são mantidas relações de 

cooperação e qual o conteúdo dessa cooperação? 

3. A sua empresa já mantinha algum tipo de atuação conjunta ou tinha 

conhecimento das empresas que integram a rede? O fato das empresas já 

se conhecerem antes de entrarem para a rede também ajudou no 

desenvolvimento da confiança? 

4. O que você entende como a confiança utilizada na relação com outras 

empresas?

5. Quais os critérios ou aspectos que sua empresa utiliza para se mostrar 

confiável?

6. Quais os critérios utilizados pela sua empresa para decidir confiar ou não 

em outras empresas? 

7. Você acha que por as empresas estarem localizadas dentro de um mesmo 

cluster facilita o conhecimento da reputação da empresa, para saber se 

ela é ou não uma empresa confiável? 

8. A relação entre a sua empresa e a organização parceira foi impulsionada 

pela necessidade de complementar recursos de alguma das partes? 

9. Havia algum tipo de laço pessoal entre gerentes ou sócios da sua 

empresa com os da empresa que formou a parceria? 

10. Existem fatores similares entre a sua empresa e a organização parceira 

como, por exemplo, normas de conduta e diretrizes que facilitou o 

desenvolvimento da confiança? 

11. Sua empresa levou em consideração no momento da formação da relação 

às experiências passadas na concepção de parcerias?  
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12. Quais os tipos de acordos (informais, formais...) existiram no momento de 

formação da parceria ou ainda existem nessas relações de cooperação? 

Esse tipo de acordo ajudou a desenvolver a confiança entre as partes? 

13. Sua empresa realizou estudos quantitativos ou qualitativos com relação 

aos retornos esperados, na tentativa de identificar se a parceria traria 

retornos positivos? 

14. Sua empresa levou em consideração, no momento de formar e manter a 

parceria:

a) a reputação da empresa? 

b) a posição que a empresa ocupa no mercado? 

c) a qualidade final do produto que a empresa parceira coloca no mercado? 

d) o atendimento ao prazo de entrega? 

e) notas e reportagens emitidas pela mídia? 

15. Sua empresa acredita que seu parceiro agirá de acordo com o que se 

comprometeu sem necessitar de outras garantias como contratos? Isso 

facilitou a formação e manutenção do relacionamento?  

16. Como se deu a evolução da confiança entre as organizações parceiras 

(desde o primeiro contato até o desenvolvimento de atividades conjuntas)? 

Como essa evolução influenciou na operacionalização das negociações e 

formação de novos acordos? 

17. Como são resolvidos, caso aconteçam, problemas de desentendimentos 

com os parceiros? E as questões que não estão em contrato e que podem 

afetar negativamente uma das empresas se não resolvidas? 

18. Em momento de crise (financeira, falta de produto, etc...) do parceiro, a 

empresa procurou alternativa de forma a manter a relação? 


