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RESUMO 
Em função das transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e tecnológicas, o ambiente 
organizacional torna-se dinâmico e complexo, desafiando as estruturas tradicionais de mercado. Isso 
impulsiona a organização das transações para encontrar formas alternativas de coordenar as atividades, tais 
como a cooperação entre empresas. Nesse contexto, dada a complexidade das coordenações, o artigo teve 
como objetivo identificar como as visões da Economia dos Custos de Transação e da Abordagem de Redes 
Interorganizacionais se sobrepõem, a fim de se compreender o funcionamento e a coordenação das cadeias 
produtivas. Enquanto a primeira é composta por uma predominância dos estudos de coordenação vertical, na 
segunda identifica-se uma preocupação com as relações horizontais entre as empresas. Realizou-se, pois, 
um estudo bibliográfico, o qual envolveu uma pesquisa de natureza qualitativa do tipo descritiva. Como 
resultado da sobreposição, observou-se que, para a ECT, as transações são vistas como unidade de análise 
e as empresas buscam selecionar as estruturas de governança que melhor contribui para a minimização dos 
custos de transação. Por outro lado, relacionado à Abordagem de Redes, as relações não são moldadas 
apenas pelas relações econômicas, mas pela confiança entre os agentes, reputação e ganhos de capital 
social, o qual proporciona troca de informações, apoios técnicos, acesso aos mercados, aprendizagem, bem 
como divisão de riscos. Logo, conclui-se que a coordenação possibilita, ao mesmo tempo, a coordenação 
eficiente das atividades no cenário econômico, por meio do posicionamento em redes valiosas a fim de se 
beneficiar de novas informações e da diversidade de conhecimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Competividade; Cooperação; Cadeias produtivas. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
 O comportamento das firmas é dominado pela competição entre elas, com o objetivo 
de lutar contra adversários que deveriam ser derrotados ou eliminados (BEGNIS; 
PEDROZO; ESTIVALETE, 2008). Peci (1999) cita que a competição, aliada às incertezas 
e às turbulências do ambiente de negócios, faz com que ele esteja em constante mudança. 
Além disso, tais mudanças também se encontram ligadas à globalização, tecnologia, 
crescimento do individualismo, assim como variações da demanda (PECI, 1999).  
 Nesse contexto, tem-se que o ambiente organizacional seja caracterizado como 
dinâmico e complexo, desafiando as estruturas tradicionais de mercado (SOUZA, 2009). 
Peci (1999) afirma que tanto as pequenas empresas, as quais são vistas como 
independentes, como as grandes empresas, as quais muitas vezes se encontram 
integradas verticalmente, enfrentam dificuldades de adaptação às novas estruturas de 
produção e de mercado que surgem em função de tais mudanças. Diante disso, as 
empresas são levadas a alterar as suas estratégias competitivas, repensando seus 
formatos organizacionais e melhor se adequar ao novo ambiente (FURLANETTO, 2002). 
 As empresas atuam em um contexto formado pelas demais empresas formadoras 
de produtos e serviços (COOPER; LAMBERT; PAGH, 1997). O funcionamento dessas 
empresas pode ser entendido por meio do conceito de cadeia de suprimentos, que consiste 
nos processos necessários para fabricação de um produto ou serviço, ligando fornecedores 
e empresas usuárias (OMTA; TRIENEKENS; BEERS, 2001). Nesse sentido, as 
transformações dos ambientes político, econômico, social, cultural e tecnológico, as quais 
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contribuem para a incerteza do mercado, forçam as cadeias a encontrarem formas cada 
vez mais eficientes de coordenar o fluxo de materiais para dentro e para fora da empresa, 
exigindo uma maior flexibilidade por parte das mesmas (MENTZER et al., 2001).  
 Nesse contexto, Zylbersztajn (2005) afirma, que o estudo das transações de forma 
isolada não permite uma análise eficiente da realidade. De acordo com o autor, a 
coordenação dessas cadeias requer arranjos institucionais complexos, os quais 
compreendem transações que podem se realizar via mercado, internamente e, de modo 
particular, pelo universo dos contratos, com diversos formatos e participantes.  
 De forma complementar, Begnis, Pedrozo e Estivalete (2008) afirmam que novas 
formas de coordenação, como as horizontais, apresentam-se para desafiar a 
competitividade das empresas. Ao se levar em consideração as mudanças do ambiente 
organizacional, passou-se a requerer formas diferenciadas de se pensar a competição entre 
as empresas, devendo-se olhar a competição sob uma ótica que busca reforço nas ações 
que visam cooperação (BEGNIS; PEDROZO; ESTIVALETE, 2008). 
 Dessa maneira, duas visões podem se sobrepor para compreender coordenação de 
cadeias produtivas: a Economia dos Custos de Transação (ECT) e a Abordagem de Redes 
Interorganizacionais. Enquanto na ECT há uma predominância dos estudos de 
coordenação vertical, cujo paradigma centra-se na temática da coordenação vertical da 
produção (ZYLBERSZTAJN, 2005), na Abordagem de Redes, existe uma preocupação 
com as relações horizontais entre as empresas pertencentes a determinada indústria ou 
grupo particular. Entretanto, Lazzarini, Chaddad e Cook (2001) afirmam que ambas as 
perspectivas, combinadas, podem oferecer um quadro geral de avaliação das relações 
empresariais, de forma a desenvolver um estudo que vise tanto o comportamento 
cooperativo, como o comportamento competitivo das empresas.  

Dada a complexidade das coordenações e o distinto posicionamento das duas 
visões abordadas, o presente artigo tem como objetivo identificar como as visões da 
Economia dos Custos de Transação e da Abordagem de Redes Interorganizacionais se 
sobrepõem, a fim de se compreender o funcionamento e a coordenação das cadeias 
produtivas. A ECT será tratada em uma dimensão vertical, refletindo o fluxo de produtos e 
serviços desde o produtor primário até o consumidor final, enquanto a Abordagem de Redes 
será tratada na dimensão horizontal, refletindo as relações entre os atores da mesma 
cadeia (entre agricultores, entre transformadores) (FURLANETTO, 2002).  
 A escolha dos trabalhos se deu pela relevância deles ao se tratar da Economia dos 
Custos de Transação e da Abordagem de Redes. Desse modo, a discussão referente à 
Economia dos Custos de Transação abrangeu os artigos seminais de Coase (1937) e 
Williamson (1985), assim como trabalhos de Zylbersztajn (2005) e Williamson (2008). 
Referente à Abordagem de Redes, envolveu os artigos introdutórios de Grandori e Soda 
(1995) e Jarillo (1988), assim como com os artigos de Gulati, Nohria e Zaheer (2000), Omta, 
Trienekens e Beers (2001), Lazzarini, Chaddad e Cook (2001), Ménard (2002), Britto 
(2002), Balestrin, Verschoore e Reyes (2005) e Begnis, Pedrozo e Estivalete (2008). 
 O presente artigo está organizado em cinco seções. Além desta introdutória, a 
segunda seção discute o olhar vertical, enquanto a terceira a perspectiva horizontal. A 
quarta seção propõe a sobreposição delas na compreensão da coordenação das cadeias 
produtivas. Por fim, a quinta apresenta as considerações finais, bem como as limitações e 
sugestões de estudos futuros. 
 

2 O OLHAR VERTICAL DA ECONOMIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO (ECT) 
 
 A ECT tem como precursor Oliver Williamson e é centrada no estudo da natureza 
explicativa dos diferentes arranjos institucionais existentes. Williamson (1985) afirma que a 
ECT é microanalítica, disposta a considerar suposições comportamentais, focada na 
importância dos ativos específicos das relações de troca. Essa teoria envolve análises 
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institucionais comparativas, e é voltada para a firma como estrutura de governança e não 
como função de produção. Além disso, coloca peso nas relações contratuais ex post, dando 
ênfase no ordenamento privado ao invés do ordenamento judicial.  
 O estudo proposto por Williamson (1985) mantém a transação como unidade básica 
de análise da ECT, considerando que a forma com que essas se organizam importa, uma 
vez que os custos de transação são minimizados a partir do alinhamento das transações, 
as quais diferem em seus atributos, com as estruturas de governança, as quais diferem em 
seus custos e capacidades adaptativas. 
 De acordo com Williamson (1985), a ECT sustenta que há razões econômicas para 
que algumas transações se comportem de determinada forma, enquanto outras se 
comportem de outras formas, sendo que as principais dimensões às quais elas diferem se 
relacionam com a especificidade de ativos, incerteza e frequência. Para o autor, a primeira 
dimensão é a que mais importa quando se leva em consideração a ECT, uma vez que na 
ausência de especificidade de ativos não há valor a ser dispersado (WILLIAMSON, 1985).  
 Williamson (1985), de modo a caracterizar um ativo específico, cita que ele se refere 
a investimentos duráveis que são realizados em função de determinadas transações, sendo 
que o custo de oportunidade do ativo é reduzido quando o utiliza de maneira alternativa. 
Além disso, o autor comenta que, diante de tal especificidade, as identidades das partes 
passam a importar, uma vez que a continuidade da relação é essencial. Em função disso, 
Zylbersztajn (2005) cita que ativos específicos são a principal razão para dependência 
bilateral, implicando na estruturação de formas organizacionais eficientes.  
 Com relação à incerteza, Zylbersztajn (2005) comenta que esse é um conceito 
anteriormente abordado por Knight, o qual considerou a mesma como um comportamento 
imprevisível das transações, podendo ser a causa do rompimento contratual e aumento de 
custos de transação. Nesse sentido, Williamson (1985) afirma que a incerteza está 
relacionada às complexidades que surgem no ambiente econômico, as quais dificultam 
avaliações e precisas previsões por parte dos agentes envolvidos nas transações. Dessa 
forma, as estruturas de governança que são adotadas pelos agentes diferem em sua 
capacidade de responder à distúrbios (WILLIAMSON, 1985).  
 Com relação ao atributo frequência, Williamson (1985) comenta que o mesmo está 
associado com o número de vezes com que as relações entre os agentes são realizadas, 
podendo essas serem periódicas, repetitivas ou acontecer apenas uma vez. Williamson 
(1985) cita que, conforme as relações entre os agentes se realizam de acordo com o 
esperado, os contratos podem tomar formatos diferentes. Isso porque, transações 
frequentes envolvem reputação, a qual diminui as chances de comportamento oportunista 
nas relações, e, consequentemente, os custos transacionais.  
 Sendo assim, a frequência pode ser vista como variável exógena que determina o 
modo de estrutura eficiente (ZYLBERSZTAJN, 1995). Segundo Zylbersztajn (1995), há 
maior possibilidade de retorno dos investimentos em estruturas com alta especificidade de 
ativos quando existe um elevado grau de recorrência das transações. Por outro lado, em 
transações que acontecem com menor frequência (ocasionais) e estão associadas a um 
baixo grau de especificidade de ativos, o mercado pode ser utilizado como estrutura de 
governança eficiente para realização das transações (ZYLBERSZTAJN, 1995). 
 No que se refere ao comportamento dos agentes envolvidos em uma transação, a 
ECT caracteriza a natureza humana pela referência à racionalidade limitada e ao 
oportunismo. A primeira, segundo Williamson (1985), considera a competência cognitiva 
dos indivíduos como limitada, enquanto a segunda se refere à simples busca pelo auto 
interesse. Fazendo referência à cognição, os seres humanos são considerados como 
intencionalmente racionais, porém, de maneira limitada, uma vez que possuem dificuldades 
de exibirem previsões factíveis e viáveis (WILLIAMSON, 2008). Em função disso, o autor 
afirma que todos os contratos que são estabelecidos entre as partes contratantes são 
considerados como contratos incompletos, existindo lacunas, erros e omissões.  
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 No que se refere ao oportunismo, de acordo com Williamson (p. 6, 2008) “a versão 
inicial é que a maior parte das pessoas farão o que elas dizem e algumas farão mais na 
maior parte do tempo”. Sendo assim, Williamson (1985) entende que o oportunismo 
engloba atitudes como mentir, roubar, trapacear ou formas mais sutis de fraudes, 
objetivando a busca dos seres humanos pelo auto interesse. Além disso, o oportunismo se 
relaciona com a assimetria de informação, uma vez que se refere à incompletude ou 
distorção de informações ligadas à busca por esforços para enganar, distorcer, ofuscar ou 
confundir indivíduos pertencentes às relações de trocas (WILLIAMSON, 1985).  
 De acordo com Williamson (1985), os agentes participantes das transações fazem 
uso de mecanismos de coordenação apropriados para regulá-las, os quais são chamados 
de estruturas de governança. Essas, podem ser caracterizadas como os mecanismos que 
possibilitam o gerenciamento das transações verticais, de modo a minimizar seus custos 
(ZYLBERSZTAJN, 2005). Sendo assim, como discutido por Zylbersztajn (2005), o 
paradigma central da ECT se concentra na coordenação vertical da produção, dada a 
existência de custos de transação.  

Para Williamson (1985), a organização das transações pelo mercado spot é 
adequada quando não há especificidade de ativos. Não há dependência bilateral entre as 
partes, reduzindo a importância da identificação delas. Nesses casos, os contratos 
abrangem o conteúdo da transação (WILLIAMSON, 1985). 
 Entretanto, o funcionamento do mercado envolve custos (COASE, 1937) os quais 
justificam o surgimento dos contratos. Nesse sentido, Zylbersztajn (p. 398, 2005) afirma 
que “os contratos surgem como estruturas de amparo às transações que visam controlar a 
variabilidade e mitigar riscos, aumentando o valor da transação ou de um conjunto de 
transações”. Formas de governança contratuais são, portanto, capazes de minimizar o 
oportunismo das transações sem que haja custos extras associados à estrutura hierárquica 
(WILLIAMSON, 1985). Williamson (1985) afirma, pois, que as formas híbridas como 
estruturas de governança se dão entre os limites do mercado e da integração vertical, 
resultante da motivação por uma relação bilateral, onde a identidade das partes envolvidas 
na transação passa a importar em função do aumento na especificidade dos ativos que 
estão sendo transacionados. 
 Enquanto Williamson (1985) afirma que os contratos são utilizados como estruturas 
de governança, Ménard (2004) afirma que as formas bilaterais são mais do que relações 
contratuais bilaterais ou trilaterais. Para o autor, elas coordenam as relações de forma mais 
eficiente que o mercado, sem envolver necessariamente a integração vertical. Ménard 
(2004) trata de forma detalhada essas relações contratuais, segmentando-as em: 
confiança, rede relacional, liderança e governança formal, as quais diferem umas das 
outras, sendo que as relações de confiança se encontram mais próxima do mercado, 
enquanto as formais se encontram mais próximas da integração vertical (MÉNARD, 2004). 
 De acordo com Williamson (1985), as trocas realizadas pelo mercado dão lugar aos 
contratos bilaterais, que, conforme há o aprofundamento da especificidade dos ativos, são 
suplantadas pela integração vertical, ou seja, pela organização interna. Nesse sentido, o 
principal argumento utilizado pela ECT para explicar a integração vertical é o atributo 
especificidade de ativos, uma vez que sem esse, as transações poderiam acontecer pelo 
mercado (WILLIAMSON, 1985). Com a integração vertical, a firma passa a ser responsável 
pela coordenação das relações de troca, resultando em um maior controle interno e 
diminuição de custos transacionais (WILLIAMSON, 1985).  
 
3 O OLHAR HORIZONTAL DA ABORDAGEM DE REDES  
 
 O rápido crescimento da competição global, aliado ao desenvolvimento tecnológico 
e a mais rigorosa demanda de clientes, são fatores que colocam constantes pressões nas 
empresas para que essas melhorem a qualidade dos seus produtos e processos (OMTA; 
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TRIENEKENS; BEERS, 2001). Essa pressão, no entanto, faz com que as empresas se 
concentrem em competências centrais, de forma a estabelecer cooperações no campo 
daquelas que elas não consideram como distintivas (OMTA; TRIENEKENS; BEERS, 2001).  
 Conforme citado por Begnis, Pedrozo e Estivalete (2008), seguindo a lógica da 
competição, os mercados se concentram e o ambiente no qual as empresas se inserem se 
torna cada vez mais instável, fazendo com que os riscos associados à novos investimentos 
assuma uma trajetória crescente. Em função dessas características, os autores citam que 
o ambiente organizacional se torna complexo, passando a requerer formas diferenciadas 
de se pensar a competição, uma vez que até mesmo as grandes empresas se tornam 
pequenas frente ao desafio de crescer e sobreviver. Sendo assim, os autores afirmam que 
a lógica competitiva busca reforço nas ações cooperativas, de forma que as empresas 
passem a visualizar como parceiros aqueles que eram vistos como rivais (BEGNIS; 
PEDROZO; ESTIVALETE, 2008).  
 Nesse contexto, de acordo com Ménard (2004), existe uma arquitetura específica de 
organizações híbridas que não opera por meio de ajustes de preços ou da hierarquia 
(integração vertical), a qual pode ser reconhecida como “redes relacionais”.  Sendo assim, 
a capacidade de se construir e manter tais redes de relacionamento interorganizacionais, 
segundo Omta, Trienekens e Beers (2001), pode ser vista como o ponto-chave para a 
sustentação de vantagens competitivas das empresas. 
 De acordo com Balestrin, Verschoore e Reyes (2010), as redes de cooperação têm 
sido estudadas a partir de diferentes lentes teóricas, com destaque para a Economia 
Industrial, Dependência de Recursos, Teoria de Redes Sociais, Teoria Crítica, Teoria 
Institucional e Estratégia Organizacional. No que se refere à Economia Industrial, a mesma 
é utilizada nas pesquisas sobre redes de modo a entender como os diferentes ganhos 
econômicos de produção (economia de escala, de escopo e de especialização) explicam a 
eficiência das redes (BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES, 2010).  
 Quanto a Dependência de Recursos, o foco é compreender o processo que as 
empresas utilizam para reduzirem suas dependências ambientais, organizando-se em 
redes para compartilhar recursos limitados (BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES, 2010). 
Com relação à Teoria de Redes Sociais, os autores afirmam que é possível, por meio dela, 
analisar como os laços sociais entre os atores de determinada rede podem afetar o 
desempenho da empresa, podendo estar relacionado às relações de poder dentro da rede.  
 As Teorias Críticas, no entanto, buscam entender como são estabelecidas as 
relações em uma estrutura em rede, sob a ótica do poder e da dominação (BALESTRIN; 
VERSCHOORE; REYES, 2010). Os autores citam que, para tais teorias, a estratégia em 
rede se justifica pelo mecanismo de poder para a reprodução de elites e classes 
dominantes.  Quanto à Teoria Institucional, Balestrin, Verschoore e Reyes (2010) afirmam 
que ela trata da dependência de legitimação como o conceito central na configuração das 
redes, de modo que, segundo tal teoria, as empresas se organizam em redes a fim de se 
tornarem legítimas. Com relação à Estratégia Organizacional, os autores abordam que as 
teorias que a abrangem são utilizadas para entender como as empresas geram impacto na 
competitividade por meio da cooperação e das relações interorganizacionais.  

De acordo com Britto (2002), as redes de empresas podem ser visualizadas como 
um conjunto organizado de unidades de produção separadas parcialmente, as quais 
operam com rendimentos crescentes de economia de escala e função global de custos, de 
forma a refletir a presença de significativas externalidades. Além disso, segundo Grandori 
e Soda (1995), o termo “rede” se refere a um conjunto de nós e relações que os conectam, 
sendo utilizado em uma variedade de ciências, dentre elas a teoria organizacional e a 
pesquisa operacional. Nesse sentido, tais autores afirmam que as redes podem ser 
encaradas como modos de organização das atividades econômicas por meio da 
coordenação e cooperação interfirmas.  
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 No entanto, para Grandori e Soda (1995), as redes podem ser adotadas sob duas 
diferentes perspectivas, sendo: a rede interfirma como uma forma intermediária ou híbrida 
de organização das atividades econômicas; a rede como um terceiro tipo de arranjo 
organizacional, com propriedades e características próprias, diferentes qualitativamente 
daquelas de mercados e firmas (GRANDORI; SODA, 1995). Dessa maneira, os autores 
adotam uma definição mais operacional do modo de coordenação interfirmas, de forma a 
respeitar tais definições polares: 

Uma rede interorganizacional é um modo de regular a interdependência 
entre firmas que é diferente da agregação dessas unidades dentro de uma 
única empresa e da coordenação através de sinais de mercado (preços, 
movimentos estratégicos, colusão tácita, etc.) e que se baseia num jogo 
cooperativo com a comunicação específica do parceiro (GRANDORI; 
SODA, 1995, p. 185).  

 
Além disso, Balestrin (2005) afirma que existe uma grande diversidade de tipologias 

quanto às redes interorganizacionais. Sendo assim, o autor faz referência ao trabalho de 
Marcon e Moinet (2000), o qual apresenta um mapa de orientação conceitual das principais 
dimensões as quais as redes são estruturadas. No que se refere ao eixo vertical do mapa, 
tem-se a natureza dos elos gerenciais que são estabelecidos entre os atores da rede, os 
quais podem ser verificados como redes horizontais, quando representam uma atividade 
de cooperação, ou redes verticais, quando representam ligações hierárquicas.  
 Dadas tais contribuições, considera-se para esse artigo, que as redes se 
caracterizam como elos de cooperação interfirmas, as quais são constituídas por empresas 
específicas com o intuito de criar novos mercados, ter suporte a custos e riscos, ter melhor 
acesso a informações e a tecnologia, assim como desenvolver novos produtos 
(BALESTRIN, 2005). Tais redes, segundo o autor, formam relações complexas, uma vez 
que atores concorrentes se unem a fim de cooperar dentro de determinado domínio, de 
forma que a união favoreça a concentração de esforços, sem que haja a proibição da 
liberdade de ações estratégicas dos membros. Nesse contexto, o propósito central das 
redes de cooperação horizontais é reunir atributos que dão suporte às empresas no seu 
ambiente competitivo, além de facilitar a realização de ações conjuntas e a troca de 
recursos para o alcance de objetivos organizacionais (BALESTRIN; VERSCHOORE; 
REYES, 2010). 
   No que se refere à coordenação interorganizacional nas redes de empresas, Britto 
(2002) considera a mesma como um impacto distinto associado à consolidação de tais 
arranjos. Quanto a isso, o autor afirma que a consolidação das redes envolve a capacidade 
de se enfrentar, de maneira coordenada, a instabilidade do ambiente no qual a empresa 
está inserida. Com relação aos ganhos, Verschoore e Balestrin (2008) identificaram cinco 
fatores: ganhos de escala, poder de mercado e negociação; melhores soluções para as 
dificuldades enfrentadas pelas empresas; ganhos de aprendizagem e inovação; divisão de 
custos e riscos das ações e investimentos; aumento da confiança e relações sociais.  
 Além disso, Britto (2002) considera dois tipos de ganhos que estão associados às 
práticas cooperativas ao nível da rede, sendo eles o fortalecimento da eficácia do processo 
de coordenação interorganizacional, bem como a realização de ajustes na estrutura 
morfológica da rede em função de estímulos ambientais. Para o autor, a eficácia do 
processo de coordenação se dá em função de características específicas da estrutura 
interna das redes e do grau de centralização dos fluxos de autoridade internos à rede 
(BRITTO, 2002). 
 Na próxima seção apresenta-se como ambas as perspectivas, verticais e horizontais, 
apresentam-se para a discussão sobre coordenação de cadeias produtivas.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 De acordo com Farina (1999, p. 24) “governar a transação significa incentivar o 
comportamento desejado e, ao mesmo tempo, conseguir monitorá-lo”, de modo que tais 
transações dependam de estruturas de governança apropriadas para que a coordenação 
seja bem-sucedida. Dessa maneira, a autora afirma que a governança das transações pode 
ser realizada tanto pelo sistema de preços, quando os agentes trocam ativos ofertados por 
vários agentes e com baixa especificidade, quanto pela elaboração de contratos, onde se 
definem instrumentos de incentivo e controle.  
 No entanto, a coordenação não é vista como uma característica intrínseca dos 
sistemas produtivos, mas sim como o resultado de uma construção dos agentes 
econômicos, os quais transacionam com o objetivo de reduzir custos transacionais e regular 
as trocas (FARINA, 1999). Nesse contexto, existem arranjos institucionais complexos que 
envolvem transações realizadas pelo mercado, o universo dos contratos, assim como as 
transações internas verticalmente integradas, os quais mostram que o olhar para as 
transações de forma isolada não permite a verdadeira análise da realidade 
(ZYLBERSZTAJN, 2005).  
 Nesse sentido, Zylbersztajn (2005) afirma que é necessário existir um olhar mais 
detalhado no que se refere aos arranjos institucionais complexos, os quais mostram a 
existência de complexos mecanismos de coordenação vertical, tratados na Economia dos 
Custos de Transação, associados à coordenação horizontal, tratados na literatura de Redes 
Interorganizacionais. 
 Quanto à ECT, de acordo com Zylbersztajn (2009), a mesma tem como unidade de 
análise a própria transação, e parte da ideia de que a empresa deve adotar a estrutura de 
governança que melhor reduza os custos transacionais provenientes das trocas entre os 
agentes. Nesse sentido, o autor afirma que tal teoria tem os custos de transação como 
indutor dos modos alternativos de governança, assim como a transação como unidade de 
análise, onde são negociados os direitos de propriedade dos agentes.  
 Nesse contexto, para a ECT, o conceito de eficiência que é útil a uma análise de 
competitividade se apoia na adoção de uma estrutura de governança que seja compatível 
com as características da transação, de modo a buscar o alinhamento entre ambos 
(FARINA, 1999). A análise de maiores ou menores custos de transação, por meio dos 
atributos transacionais e dos pressupostos comportamentais, auxilia na decisão sobre a 
forma que a empresa irá se estruturar, ou seja, se haverá dependência em relação aos 
mercados fornecedores, o estabelecimento de relações de longo prazo, criação de alianças 
estratégicas ou a integração vertical (SAES, 2009).  
  Como principal contribuição, a ECT abrange a incorporação da coordenação na 
análise de desempenho e competitividade das firmas (WILLIAMSON, 1985), de modo que 
a mais adequada coordenação entre fornecedores e clientes proporcione minimização dos 
custos de transação, melhor adaptação às mudanças do ambiente, menores conflitos da 
relação cliente/fornecedor, maiores capturas de valor (SAES, 2009), bem como a 
viabilização de estratégias de concorrência horizontal (FARINA, 1999).  
 Sendo assim, tem-se que a ECT se vincula aos estudos de coordenação vertical, 
uma vez que o seu paradigma central se estabelece nas relações verticais da produção 
(ZYLBERSZTAJN, 2005). Dessa maneira, a mesma se concentra no conjunto sequencial 
de operações verticalmente organizadas definidas como cadeias de suprimento, as quais 
sugerem interdependências verticais de alocação de recursos e fluxo de informações entre 
empresas que estão envolvidas em etapas sequenciais de produção (LAZZARINI; 
CHADDAD; COOK, 2001).  
 De acordo com Jarillo (1988), na ECT, a falta de confiança entre os agentes 
envolvidos na transação consiste na principal causa dos custos transacionais. Entretanto, 
segundo o autor, uma vez que os agentes se tornam aptos a gerar confiança, surge a 
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habilidade empreendedora de diminuição de custos transacionais, bem como a 
possibilidade de existência de redes de relacionamento economicamente factível. Sendo 
assim, Gulati, Nohria e Zaheer (2000) afirmam que uma importante limitação na ECT deve 
ser considerada, uma vez que a mesma realiza um tratamento implícito das transações 
como um evento discreto. Ao se reconhecer que qualquer transação é incorporada em uma 
ampla rede de relacionamentos, os autores afirmam que as análises dos custos de 
transação e problemas contratuais devem ser revistas, visto que as redes são capazes de 
reduzir custos transacionais e promover a confiança entre os agentes. 
 Nesse contexto, assim como abordado por Zylbersztajn (2005), a consideração dos 
mecanismos horizontais de produção se torna importante, sendo tratados na abordagem 
de redes interorganizacionais, as quais, segundo Gulati, Nohria e Zaheer (2000), são 
moldadas pelas ações entre as empresas, fornecendo inúmeras ferramentas para mapear 
a estrutura das relações interorganizacionais.  
 De modo contrário à cadeia de suprimentos e, consequentemente, à ECT, as redes 
também se concentram nas relações horizontais de produção, e não somente naquelas 
verticalmente organizadas, uma vez que tem se tornado cada vez mais importante a 
avaliação do intercâmbio de conhecimento e a integração dos agentes que estão 
posicionados no mesmo nível da cadeia. 
 De acordo com Gulati, Nohria e Zaheer (2000), no que se refere as relações dos 
agentes que se posicionam no mesmo nível da cadeia, a análise da cadeia de suprimentos 
não pode ser considerada, visto que os seus elementos se concentram nas transações 
verticais, na gestão de logística e no design de acordos contratuais entre compradores e 
fornecedores. Por outro lado, os autores afirmam que a análise de rede não está 
particularmente preocupada com tais tipos de transação, mas com aquelas organizadas 
horizontalmente. 
 Ao se levar em consideração a limitação da ECT apresentada por Gulati, Nohria e 
Zaheer (2000), no que se refere a vinculação das empresas à rede de relacionamentos, os 
autores indicam, pois, que as redes promovem a confiança entre os agentes, uma vez que 
permitem que as firmas reúnam informações superiores acerca das transações realizadas, 
reduzindo, assim, a assimetria de informação presente nas trocas.  
 Além disso, ainda com relação a limitação, a reputação existente entre os atores faz 
com que a possibilidade de oportunismo seja mais custosa, uma vez que as consequências 
da reputação podem influenciar não apenas uma, mas todas as atuais e potenciais relações 
(GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000). Sendo assim, a partir da preocupação com a 
reputação, as estratégias de rede criam uma base de conhecimento resultante da 
confiança, as quais podem diminuir custos de contratação e custos de transação, bem como 
aumentar os retornos que os parceiros podem extrair de seus relacionamentos (GULATI; 
NOHRIA; ZAHEER, 2000). 
 Dessa maneira, enquanto a ECT objetiva a diminuição de custos de transação e a 
busca de eficiência por meio do alinhamento das estruturas de governança com os atributos 
de transação (WILLIAMSON, 1985), a abordagem de redes se preocupa não somente com 
a minimização de custos transacionais, mas também com o aumento de valor criado em 
função do melhoramento da coordenação das empresas envolvidas nas relações 
interorganizacionais (GULATI; NOHRIA; ZAHEER, 2000). Nesse sentido, os autores 
afirmam que a estrutura de redes fornece incentivos para que as empresas trabalhem em 
estreita colaboração, sem a necessidade de custos burocráticos, provenientes de controles 
hierárquicos formais. 
 Com relação ao oportunismo, na ECT, ele se apresenta como pressuposto 
comportamental, que, como forma de proteção, conduz as empresas a adotarem 
salvaguardas contratuais ou a integração vertical (estruturas hierarquizadas) 
(WILLIAMSON, 1985). No entanto, tais estruturas contam com o surgimento de custos 
burocráticos provindos de controles formais, os quais fazem surgir novos problemas 
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(VERSCHOORE; BALESTRIN, 2008). Nesse contexto, as redes de cooperação fornecem 
uma alternativa para a redução das ações oportunistas e, consequentemente, redução de 
custos burocráticos e contratuais. 
 Além disso, o conceito de netchain apresentado por Lazzarini, Chaddad e Cook 
(2001) procura interpretar as perspectivas de cadeia e rede na colaboração 
interorganizacional, enfatizando a criação de fonte de valor e mecanismo de coordenação. 
Nesse contexto, a literatura que envolve a cadeia de suprimento (olhar vertical) leva em 
consideração o papel do critério gerencial para se coordenar o fluxo de produtos, 
informações e decisões, sendo os gestores aconselhados a coordenar ativamente a cadeia 
em que as suas empresas se localizam, a fim de minimizar os custos de transação, otimizar 
fluxos de produção, ou capturar valor ao longo da cadeia (LAZZARINI; CHADDAD; COOK, 
2001). Por outro lado, a literatura de redes (olhar horizontal) envolve a colaboração 
interorganizacional, com o objetivo de desenvolver laços sociais, diversidade de 
conhecimento e novas informações (LAZZARINI; CHADDAD; COOK, 2001).  
 Por fim, reconhece-se que as abordagens tratadas no artigo podem se beneficiar ao 
se sobreporem. A abordagem de redes pode se beneficiar de uma avaliação de tipos 
distintos de estruturas de governança e coordenação, as quais, por meio do alinhamento 
de tais estruturas com as características das transações e os pressupostos 
comportamentais, protegem as partes envolvidas na transação dos riscos relacionados às 
trocas e dos custos de transação. A ECT pode se beneficiar de uma perspectiva baseada 
em rede de relações interorganizacionais, a qual proporciona, além da redução dos custos 
de transação, ganhos de escala, poder de mercado e de negociação; melhores soluções 
para as dificuldades enfrentadas pelas empresas; ganhos de aprendizagem e inovação; 
divisão de custos e riscos das ações e investimentos; aumento da confiança e relações 
sociais.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O ambiente organizacional pode ser caracterizado como dinâmico e complexo em 
função das transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e tecnológicas, as quais 
contribuem para a incerteza das transações. Tais mudanças desafiam as estruturas 
tradicionais de mercado, forçando as cadeias a encontrarem formas cada vez mais 
eficientes e flexíveis de coordenar o fluxo de materiais para dentro e para fora da empresa. 
Nesse contexto, dada a complexidade das coordenações e o distinto posicionamento das 
duas visões abordadas, o artigo teve como objetivo buscar identificar como as visões da 
Economia dos Custos de Transação e da Abordagem de Redes Interorganizacionais se 
sobrepõem, a fim de se compreender o funcionamento e a coordenação das cadeias 
produtivas. Isso porque, ambas as perspectivas combinadas puderam contribuir com o 
estudo que visa, tanto o comportamento cooperativo (perspectiva horizontal), quanto o 
comportamento competitivo das empresas (perspectiva vertical).  
  Relacionado à ECT, a mesma se vincula aos estudos de coordenação vertical, uma 
vez que o seu paradigma central se estabelece nas relações verticais da produção. Para a 
ECT, o conceito de eficiência é útil a uma análise de competitividade e se apoia na adoção 
de uma estrutura de governança que seja compatível com as características da transação, 
de modo que a análise de maiores ou menores custos de transação, por meio dos atributos 
transacionais e dos pressupostos comportamentais, auxilia na decisão sobre a forma que 
a empresa irá se estruturar. Como principal contribuição, a ECT abrange a incorporação da 
coordenação na análise de desempenho e competitividade das firmas, de modo que a mais 
adequada coordenação entre fornecedores e clientes proporcione minimização dos custos 
de transação, melhor adaptação às mudanças do ambiente, menores conflitos da relação 
cliente/fornecedor, maiores capturas de valor, bem como a viabilização de estratégias de 
concorrência horizontal. 
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 De modo contrário, as redes ainda se concentram nas relações horizontais de 
produção, e não somente naquelas verticalmente organizadas, uma vez que tem se tornado 
cada vez mais importante a avaliação do intercâmbio de conhecimento e a integração dos 
agentes que estão posicionados no mesmo nível da cadeia. Desse modo, enquanto a ECT 
objetiva a diminuição de custos de transação e a busca de eficiência por meio do 
alinhamento das estruturas de governança com os atributos de transação, a abordagem de 
redes se preocupa não somente com a minimização de custos transacionais, mas também 
com o aumento de valor criado em função do melhoramento da coordenação das empresas 
envolvidas nas relações interorganizacionais de produção. Tais melhoramentos visam, 
portanto, ganhos de escala, poder de mercado e negociação; melhores soluções para as 
dificuldades enfrentadas pelas empresas; ganhos de aprendizagem e inovação; divisão de 
custos e riscos das ações e investimentos; aumento da confiança e relações sociais.  
 Nesse contexto, como citado por Lazzarini, Chaddad e Cook (2001), em um olhar 
vertical, os gestores são aconselhados a coordenar ativamente a cadeia em que as suas 
empresas estão localizadas para otimizar fluxos de produção ou capturar valor ao longo da 
cadeia, com o objetivo principal de minimizar os custos de transação.  No entanto, em um 
olhar horizontal, os gestores devem desenvolver laços sociais onde as atividades são 
mutuamente ajustadas, e ao mesmo tempo perseguir a flexibilidade para posicionar suas 
empresas em redes valiosas a fim de se beneficiar de novas informações e da diversidade 
de conhecimento. Logo, conclui-se que a coordenação possibilita, ao mesmo tempo, a 
coordenação eficiente das atividades no cenário econômico, por meio do posicionamento 
em redes valiosas a fim de se beneficiar de novas informações e da diversidade de 
conhecimento. 
 Diante do exposto acima, sabe-se que, para a ECT, as transações são vistas como 
unidade de análise e as empresas buscam coordenar as transações por meio da seleção 
daquelas estruturas de governança que, sob condições de racionalidade limitada e 
comportamento oportunista dos agentes, melhor contribui para a minimização dos custos 
de transação (TRIENEKENS, 2011). Por outro lado, relacionado à Abordagem de Redes, a 
coordenação não visa apenas objetivos econômicos, mas também a confiança entre os 
agentes, reputação e ganhos de capital social, os quais proporcionam um acesso mais fácil 
às informações, apoios técnicos, melhor acesso aos mercados, maiores aprendizados, bem 
como compartilhamento de riscos (TRIENEKENS, 2011). 
 Como limitação, o estudo apresenta a não aplicação empírica, uma vez que tais 
aplicações referentes às relações horizontais e verticais das empresas gerariam novas 
interpretações acerca da coordenação de cadeias no contexto das teorias abordadas. 
Dessa maneira, como sugestão para futuras pesquisas, pode-se considerar a aplicação 
empírica do estudo de redes, a fim de identificar os efeitos estratégicos da coordenação 
horizontal em um contexto empresarial, uma vez que, apesar do olhar positivo dado às 
redes no presente artigo, Gulati, Nohria e Zaheer (2000) afirmam que as mesmas também 
podem ser vistas por um olhar negativo, o qual consiste no fechamento das firmas em 
relacionamentos improdutivos ou até mesmo o impedimento de outras parcerias viáveis.
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