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Resumo 

Neste estudo percorremos um caminho “novo” compreendendo um relacionamento 

interorganizacional entre comprador e vendedor por meio da experiência estética, enfatizando o 

papel dos cinco sentidos na criação de conhecimento e da compreensão dos fenômenos 

interpessoais. Assim, exploramos um estudo de caso ilustrativo e fazemos uma revisão da literatura 

subjacente, partindo da concepção de que nós construímos o mundo e a sociedade em que vivemos 

ao mesmo tempo em que somos construídos por eles. Ponderamos que as competências centrais de 

uma organização baseiam-se na sua rede de relações – da construção “criativa” de relacionamentos 

verdadeiramente gratificantes. O que leva tempo, pois a identificação se desenvolve ao longo da 

história compartilhada, fruto de experiências passadas. Estas seriam relações “prazerosas” em que 

os parceiros criam uma atmosfera positiva, sentindo-se conectados com o outro a ponto de 

formarem laços profundos e autênticos – uma amizade. Nesta compreensão valorizamos a 

subjetividade dos indivíduos – que é o que eles possuem de mais original, suas “auras”. Já que a 

experiência estética é um meio de transmitir e de compartilhar formas particulares de sentir o 

conhecimento inefável (que não pode ser expresso em palavras). Portanto, compreendemos as 

idéias estéticas como representações da imaginação irredutíveis a conceitos, possuindo o poder de 

sugerir verdades inacessíveis ao conhecimento objetivo. Então, como uma obra de arte, um 

relacionamento B2B também pode ser um conjunto significativo, capaz de abranger percepções, 

cujo significado os conceitos não exaurem. Assim, nossas respostas são interpretações e não 

relatórios conclusivos, pois desejamos ampliar nossa compreensão daquilo que sabemos. Lidamos 

com significados. Nossas “descobertas” são idéias. 

Palavras-chaves: Marketing de Relacionamento, Relacionamento Interorganizacional, Sociologia 

do Conhecimento, Experiência Estética. 
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Abstract 

In this study we pass through a “new” way understanding an interorganizational relationship 

between buyer and seller by the aesthetic experience emphasizing  the role of our five senses in the 

knowledge creation and of the understanding of the interpersonal phenomena. Thus, we explore a 

study of illustrative case and make a revision of underlying literature, leaving of the conception of 

that we construct to the world and the society where we live at the same time where we are 

constructed by them. We ponder that the central abilities of an organization are based on its net of 

relations - of "the creative" construction of truly rewarding relationships. But it takes time, 

therefore the identification if develops to the long one of shared history, fruit of last experiences. 

These would be "pleasant" relations where the partners create a positive atmosphere, feeling itself 

connected with the other one the point to form deep and authentic bows - a friendship. In this 

understanding we value the subjectivity of the individuals - that is what they possess of more 

original, its "auras". Since the aesthetic experience is a way to transmit and to share particular 

forms to feel the knowledge that cannot be expressed in words. Therefore, we understand the 

aesthetic ideas as irreducible representations of the imagination the concepts, possessing the power 

to suggest inaccessible truths to the objective knowledge. Then, as a work of art, a relationship 

B2B also can be a set significant, capable to enclose perceptions, that the meaning the concepts do 

not exhaust. Thus, our answers are interpretations and not conclusive reports, therefore we desire 

to extend our understanding of that we know. We deal with meanings. Our "discoveries" are ideas. 

Key-words: Relationship Marketing. Interoganizational Relationship. Sociology of the Knowledge. 

Aesthetic Experience.  
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1 Visão Geral da Pesquisa 

1.1 Introdução   

Os relacionamentos estão no núcleo do comportamento humano, pois por imposição da 

natureza, somos seres essencialmente sociais. Não podemos ser compreendidos apenas como 

indivíduos solitários, inseridos em ambientes impessoais. Devemos ser representados como 

estando imersos em relações e interagindo com outros em pelo menos alguma fase de nossas 

vidas.  

Como cidadãos, encontramo-nos cercados por relacionamentos na nossa vida 

cotidiana. São relacionamentos no trabalho, com vizinhos, com lojas e outros. Até ao 

dirigirmos um carro estamos em uma complexa interação social com os demais motoristas 

numa rede de estradas (GUMMESSON, 2000).  

De acordo com Berger e Luckmann (1985), a realidade da vida cotidiana apresenta-se 

a nós como um mundo intersubjetivo1, um mundo de que participamos juntamente com outros 

indivíduos; não podemos existir na vida cotidiana sem estarmos continuamente em interação e 

comunicação com os outros. Deste modo, nascemos predispostos às relações, mas para haver 

um relacionamento é necessário que as partes envolvidas tenham consciência desta relação. 

Embora não exista consenso sobre o que venha a constituir relacionamentos, já que 

encontramos estes sob as mais diversas formas. 

                                                 
1 Para ver mais sobre a intersubjetividade, ir ao capítulo 2,  na seção Fundamentos Epistemológicos. 
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No ambiente de negócios, os relacionamentos também são tidos como centrais para os 

empresários e, conseqüentemente, para as empresas. Na prática, relacionamentos, redes e 

interações têm estado no núcleo dos negócios desde que esses existem. Pois, os negócios e o 

marketing são subconjuntos ou propriedades da sociedade. As instituições têm como base as 

reações recíprocas entre indivíduos dentro do processo social organizado, mais 

especificamente, nas atividades cooperativas (GUMMESSON, 2000).  

Recentemente, a busca de diálogo e a construção de relacionamentos estáveis e 

duradouros – como meio de sobreviver num ambiente altamente competitivo – tem recebido 

muita atenção na literatura de marketing (ALAJOUTSIJARVI et al., 2000; DWYER et al., 1987; 

GUMMESSON, 1997; MORGAN e HUNT, 1994; PARVATIYAR e SHETH, 2000). Por este motivo, 

as empresas estão tendendo a estreitar mais seus relacionamentos para, deste modo, 

assegurarem um portifólio de “amigos”. 

Diante disto, um número crescente de organizações tem estabelecido alianças e redes 

estratégicas de mútuos benefícios que desafiam as fronteiras tradicionais, na busca por 

recursos complementares, compartilhamento de competências e redução de custos. 

(GRÖONROS, 1994). Para tal, as organizações precisam interagir com os diversos elementos 

existentes neste ambiente, criando uma certa interdependência com o mesmo. Onde, segundo 

Aldrich (1979), temos as outras organizações como o principal dos elementos ambientais. 

Assim, hoje em muitos dos diversos tipos de relacionamentos de negócio vigora um 

novo modelo de competitividade, onde, de acordo com Blackwell (2001), não são mais as 

empresas isoladamente que competem entre si, e sim, as redes das quais elas fazem parte. Para 

ele, é necessário que toda a cadeia produtiva trabalhe junto para baixar custos, aumentar a 

produtividade e melhorar a qualidade, com transparência e compartilhando riscos e benefícios 

de práticas desenhadas em conjunto.  
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Por isso, as diversas formas de relações entre empresas ou organizações (as relações 

interorganizacionais) estão gozando de uma popularidade sem precedentes. E, esses 

relacionamentos podem acontecer de vários modos, desde trocas relacionais entre provedores 

de serviço e seus clientes até parcerias de trabalho entre fabricantes e varejistas (MACEDO-

SOARES e LANGE, 2002; RINDFLEISCH, 2000).  

Ainda, segundo Morgan e Hunt (1994), os relacionamentos interorganizacionais 

podem ser divididos em diversas formas, tais como: empresa-instituições sociais, empresa-

governo, empresa-fornecedor de suprimento, empresa-prestador de serviços, empresa-

investidor, empresa-empresa concorrente, comprador-vendedor, fornecedor-fornecedor (numa 

parceria de venda) e comprador-comprador (numa parceria de compra). 

Dentre estas tantas variedades, vale destacarmos as relações entre empresas varejistas 

– compradoras – e fabricantes – vendedoras que normalmente não estão formalizadas em 

contratos, e sim, “apenas” acordos tácitos de cooperação, confiança e respeito mútuo 

construídos ao longo do tempo entre as partes envolvidas.  

Deste modo, o marketing de relacionamento (MR) – que será abordado mais 

detalhadamente na revisão de literatura – tem sido um tema de grande relevância na literatura 

de marketing, e, por isso, muito tem sido pesquisado e desenvolvido sobre relacionamentos 

nas últimas décadas (OLIVER e EBERS, 1998). Dentre tantas pesquisas, algumas já 

compreenderam que o foco para o bom entendimento de uma relação são os indivíduos (e.g. 

PELS, COVIELLO e BRODIE, 2000). Contudo, mesmo assim, as pesquisas de MR não têm dado 

a devida importância ao fato de que os relacionamentos – quaisquer que sejam eles – já que 

acontecem através de indivíduos, os quais são únicos, cada um com a sua própria 

individualidade, não deveriam ser estudados como fenômenos que podem ser reproduzidos. 
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Isto nos leva a crer que estão deixando de lado um ponto fundamental para uma melhor 

compreensão dos mesmos: a sua singularidade.  

Assim, nesta pesquisa temos como objeto de estudo o relacionamento entre uma 

empresa varejista de confecção e o seu fornecedor, uma indústria de confecção de moda 

masculina. Esta relação já dura cerca de nove, dez anos e é muito bem vista por ambos 

parceiros relacionais. De acordo com os mesmos, é uma relação na base de confiança, parceria 

e comprometimento, mas não há nada formalizado por meio de contratos. 

1.2 Apresentação do problema e das perguntas de 

pesquisa  

O marketing de relacionamento pode ser lembrado como um dos desenvolvimentos 

mais importantes no marketing a partir da década de 80 (ALAJOUTSIJARVI et al., 2000). Ele 

tem a sua atenção voltada para os chamados grupos de afinidade, ou seja,  um grupo de 

membros de opiniões semelhantes, que partilham um interesse em comum.  Enfatizando a 

colaboração de longo prazo e a criação de valor mútuo, isto é, as relações devem ser 

importantes para ambos parceiros relacionais. Deste modo, tanto uma atitude construtiva é 

esperada dos envolvidos, como também, que todos encontrem um significado na relação, pois 

se não conseguirem isso, não poderão construir um relacionamento (GUMMESSON, 2000).  

Durante as últimas décadas tem havido uma acumulação expressiva de estudos com o 

foco nos relacionamentos inteorganizacionais (OLIVER e EBERS, 1998). As relações diádicas 

entre as organizações têm sido estudadas por uma ampla variedade de perspectivas, porém, até 

agora percebemos que não se chegou a um conceito sólido do que seja um relacionamento – 
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apesar das muitas tentativas, pois existem mais de 40 definições diferentes criadas para o 

marketing de relacionamento (BROWN, 2000; HARKER, 1999). Mas, neste estudo, não 

acreditamos que seja válido buscarmos por uma definição  mais “adequada” ou “única” para 

conceituarmos relacionamento, pois fazendo isso, poderíamos estar ignorando a singularidade 

do Ser, e por conseqüência, das relações humanas. 

Assim, acreditamos que os relacionamentos sejam singulares, porém não entendemos 

que eles estejam sendo tratados dessa forma nem pela literatura de marketing, nem pelo senso 

comum. Percebemos que as pessoas costumam fazer comparações e buscar identificações 

entre as relações, esquecendo-se, talvez, de que o que pode ser bom para elas, pode não ser 

para muitas outras. Então, entendemos que para uma compreensão adequada de qualquer 

relacionamento, inclusive o comprador-vendedor, parece existir um fator relevante e que 

merece ser destacado: as pessoas possuem processos de significação diferentes e, isto pode 

fazer com que um mesmo fenômeno possa ter significados distintos para dois ou mais 

indivíduos.  

Diante deste fato, achamos importante a compreensão desse fenômeno 

individualmente – no âmbito de cada relacionamento. Onde podemos destacar – entre outros 

fatores que influenciam no relacionamento –  a cultura dos envolvidos na relação, pois cada 

cultura tem padrões ideais para as relações entre as pessoas, configurando o circuito de 

direitos e deveres existentes e reguladores em todos os sistemas sociais organizados.  

Neste contexto, precisamos ainda compreender que os indivíduos são, ao mesmo 

tempo, produtos e produtores da sociedade em que vivem. O homem é um produto social, a 

sociedade é um produto humano, e por ser assim, ela é uma realidade objetiva. Estar em 

sociedade significa participar dessa dialética. E, sendo a sociedade uma realidade ao mesmo 

tempo objetiva e subjetiva de cada indivíduo, qualquer adequada compreensão teórica relativa 
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a ela e a seus interagentes deve abranger estes aspectos (BERGER e LUCKMANN, 1985). Então, 

dentro desse processo dialético em curso, onde um indivíduo da sociedade simultaneamente 

exterioriza seu próprio Ser no mundo social e interioriza este último como realidade objetiva, 

não é possível concebermos o indivíduo sem a sociedade e a sociedade sem o indivíduo. Os 

dois são gerados permanentemente na unidade simbólica da interação. Não podemos explicar 

um sem o outro, assim, só podemos explicar ambos mediante a construção de algo novo, 

diferente, que é a interação e suas resultantes simbólicas (BAZILLI et al., 1998). 

É importante ainda lembrarmos que as organizações são compostas por indivíduos, 

então, à medida que um relacionamento se desenvolve e as empresas tornam-se 

interdependentes, os indivíduos que fazem parte destas organizações também terão que contar 

uns com os outros, cada qual no seu respectivo papel dentro da rede relacional em que suas 

empresas estão inseridas. 

No caso de uma relação entre uma empresa compradora e uma vendedora, vale 

destacarmos que são os indivíduos, e não as organizações, que tomam decisões de compra. 

Acreditamos que isto valha mesmo nas situações em que existem centros de compras, já que 

estes são compostos por indivíduos. E, cada indivíduo tem uma personalidade única, um 

conjunto de experiências passadas, uma função organizacional específica e uma percepção 

sobre a melhor maneira de atingir tanto os objetivos pessoais como os organizacionais. (HUTT 

e SPEH, 2002). 

Também nos parece ser de grande relevância mencionarmos os fatores macro-

ambientais - políticos, econômicos, sócio-culturais e tecnológicos, pois, tanto estes moldam os 

comportamentos dos indivíduos, como são influenciados por eles. Sendo assim, podemos 

perceber que os indivíduos realizam diversas atividades que interferem no modo como a 

relação acontece. 
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Vale salientarmos  que as organizações também participam do processo dialético da 

sociedade (BERGER e LUCKMANN, 1985), já que – como dissemos – são compostas por 

indivíduos; então, nesta pesquisa partimos do pressuposto que podemos compreender os 

relacionamentos interorganizacionais, analisando-os por meio da compreensão dos seus 

interagentes. 

 Nas relações cada parte reage de acordo com o que pensa que o outro está percebendo, 

pensando, sentindo e fazendo. Estamos também sempre avaliando o mundo que nos cerca 

baseados em se algo nos é bonito, agradável, prazeroso, se nos “envolve”, ou se nos é 

indiferente, desagradável. Deste modo, o nosso julgamento estético faz-se presente em todos 

os momentos da nossa vida cotidiana, inclusive ao vivenciarmos nossa percepção sobre a 

percepção do outro. Assim, somos influenciados por tudo que nossos sentidos sentem e 

percebem a respeito do que experienciamos. É a influência da experiência estética. 

Como sabemos, não existem dois indivíduos idênticos que irão perceber e sentir 

sempre de forma semelhante. E, por este motivo, não vivenciarão do mesmo modo as mesmas 

experiências estéticas. Compreendemos, então, que a experiência estética é onipresente, mas é 

ao mesmo tempo extremamente particular. Diante desta perspectiva, acreditamos que cada 

relacionamento por ser um fenômeno vivenciado entre indivíduos, de uma maneira singular, 

deva ser compreendido como sendo único2.  

Diante disto, podemos compreender que gostos pessoais geram nossas decisões e, 

assim, os nossos relacionamentos, inclusive os de negócio, como a relação comprador-

vendedor. Somos influenciados pelo que vemos, sentimos, ouvimos, saboreamos, cheiramos... 

Nossos sentidos – através dos sentimentos e das formas – nos fazem perceber o nosso 

                                                 
2 Temos consciência do poder e da capacidade das generalizações, porém, neste trabalho não acreditamos que 
podemos generalizar os relacionamentos. 
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cotidiano. Ao vermos, sentirmos e vivenciarmos coleções agradáveis de objetos que parecem 

combinar-se entre si em um ambiente, somos seduzidos pela estética.  Deste modo, cores e 

formas podem nos afetar diretamente mesmo sem uma operação consciente. (SCHMITT e 

SIMONSON, 2002).  

Contudo, este mundo percebido não é uma coleção ou uma soma de coisas isoladas, 

mas está organizado em formas –  totalidades estruturadas dotadas de sentido ou significação 

que sentimos e percebemos. Ele possui forma e sentido e ambos são inseparáveis do sujeito da 

percepção, a qual é uma relação do mesmo com o mundo exterior. Deste modo, na interação 

com o mundo, a relação dá sentido ao percebido e ao percebedor, um não existe sem o outro. 

Desta maneira, a percepção é uma experiência dotada de significação – o percebido é dotado 

de sentido e tem sentido em nossa história de vida, fazendo parte de nosso mundo e de nossas 

vivências. (CHAUÍ, 1999). 

Para Schmitt (2000), ter identificação significa conseguir uma relação com outras 

pessoas, com outros grupos sociais. Segundo ele, “o propósito de nos identificarmos com 

outras pessoas parece ser uma necessidade de categorização e busca de sentido” (p.183). De 

acordo com Berger e Luckmann (1985), quando objetivamos a subjetividade do outro, ela 

torna-se dotada de sentido para nós, e assim, subjetivamente significativa. Pois, se há 

congruência entre dois significados subjetivos e o conhecimento recíproco desta congruência, 

pressupõe-se a significação; e, por conseguinte, uma contínua identificação mútua. Vivem no 

mesmo mundo e participam ambos do mundo do outro. Então, relacionam-se. 

Neste estudo acreditamos que para haver relacionamento, tem que existir uma contínua 

identificação mútua. Pois, primeiro as pessoas se entendem (há uma significação comum), 

depois passam a se identificar, para então, poderem construir um relacionamento. Percebem 
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um relacionamento através do modo como percebem o seu parceiro, sua empresa e as 

comunicações existentes. 

As relações sociais criadas são continuamente co-construídas a partir de interações. E, 

é justamente através da experiência estética que temos sentimentos de prazer e de 

identificação ao interagirmos. Schmitt (2000) lembra que onde quer que haja duas ou mais 

pessoas em contato, interagindo surgem sentimentos fortes. Segundo ele, a interação pessoal 

provoca sentimentos por conta do contato humano. 

Por esta perspectiva, compreendemos que em todos os relacionamentos, mesmos nos 

“supostamente” mais práticos (como os interorganizacionais), é difícil separarmos a função do 

significado simbólico, pois o “poder” do relacionamento deriva de sua capacidade – como um 

símbolo – de despertar sensações, sentimentos e razões para a ação (GAGLIARDI, 2001). 

Sendo assim, podemos entender que a percepção é uma conduta vital, uma 

comunicação, uma interpretação e uma valoração do mundo, a partir da estrutura de relações 

entre nosso corpo e o mundo. A percepção envolve a nossa vida social, os significados e os 

valores das coisas percebidas decorrem da nossa sociedade e do modo como nela as coisas e 

os indivíduos fazem sentido, valor ou função (CHAUÍ, 1999). 

Assim, como bem disse Manheim (1989, p.13): “o homem quando vive no mundo e 

não nas nuvens, não existe num mundo em geral mas num mundo de significados interpretado 

de um modo particular”. Uma vez que, de acordo com ele, ninguém pensa com as mesmas 

linhas. O modo, o estilo de pensar acontece por meio de uma perspectiva individual, e por 

isso, singular. 

Corroborando com esta idéia, Suassuna (1979) diz que um artista se distingue no meio 

de tantos pela sua marca pessoal, ou seja, pela forma que ele deixa na sua obra de arte e que o 
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diferencia de todos. Esta forma não pode ser ensinada, nem aprendida. Está ligada à 

personalidade e por isso, apesar de poder haver semelhanças com outros, é singular e original.  

Para Langer (1980), forma significante é uma expressão articulada do sentimento, 

refletindo as verbalmente inefáveis e, portanto, desconhecidas formas de sensibilidade. É a 

“alma da arte”. Segundo Benjamin (2000), ela é a sua parte espiritual, a sua aura,  o que 

possui de única – o seu hic et nunc, ou seja, a unicidade de sua presença no próprio local onde 

ela se encontra, constituindo o que chamamos de autenticidade. Assim, de acordo com 

Suassuna:  

Forma (grifo do autor) não significa a aparência exterior do que se reveste o 
conteúdo, mas sim o princípio ativo, determinante e enigmático do Ser. 
Quando um escultor toma um pedaço de madeira ou pedra – matéria de sua 
obra – sua imaginação criadora concebe, às vezes com um sentido que 
escapa a seu raciocínio abstrato, uma forma que vai imprimir sua marca 
indelével na matéria a fim de formar o novo Ser, a escultura. (SUASSUNA, 
1979, p.229). 

 

Sabemos, contudo, que esse novo Ser, a obra de arte, pode ser suscetível de 

reprodução. O que uns homens fazem, outros podem refazer. Em todas as épocas discípulos 

copiam obras de arte a título de exercício, mestres as reproduzem para ganhar difusão, como 

também, falsários as imitam para, assim, obter um ganho material. Porém, Benjamin (2000) 

lembra que mesmo à mais perfeita reprodução sempre falta alguma coisa: o hic et nunc da 

obra de arte, a sua autenticidade. Deste modo, a reprodução de uma obra de arte a desvaloriza, 

atingindo no seu ponto mais sensível, no que ela, diferentemente dos objetos naturais, é 

vulnerável – em sua autenticidade. Pois, para ele, o que faz com que algo seja autêntico é tudo 

o que contém de originariamente transmissível, desde sua duração material até seu poder de 

testemunho histórico. 
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Assim, ao fazer referência ao movimento de adequação da realidade às massas através 

da reprodução do início do século XX, Benjamin faz um comentário interessante: 

 Encontramos hoje, nas massas, duas tendências de igual força: elas exigem, 
por um lado, que as coisas se lhes tornem, espacial e humanamente, “mais 
próximas”, e tendem, por outro, a acolher as reproduções, a depreciar o 
caráter daquilo que só é dado uma vez. A cada dia que passa, mais se impõe 
a necessidade de apoderar-se do objeto do modo mais próximo possível em 
sua imagem, porém ainda mais em sua cópia, em sua reprodução. [...] 
Despojar o objeto de seu véu, destruir sua aura, eis um sintoma que logo 
assinala a presença de uma percepção tão atenta ao que “se repete 
identicamente no mundo”, que graça a reprodução ela chega a estandardizar 
o que não existe mais que uma vez. (BENJAMIN, 2000, p.227).  

Deste modo, compreendemos que a sociedade em que vivemos parece estar 

acostumada a tentar sempre criar padrões, definições, a estandardizar, tornando as coisas e os 

fenômenos comuns. Porém, nem sempre isso é interessante, como no caso do relacionamento 

comprador-vendedor. 

Assim, pensamos que todo relacionamento também possui uma aura, uma forma 

singular, que ele carrega uma marca original – construída pela interação das marcas pessoais 

dos parceiros relacionais. Então, quando falamos nas interações sociais, onde cada indivíduo é 

um Ser único, com sua própria subjetividade, entendemos que cada interação também deva ser 

única e, sendo assim, as relações também nos parecem ser. Por todo o exposto, não 

acreditamos que possam existir dois relacionamentos iguais, já que eles são construídos pela 

intersubjetividade entre as partes. Por isso, comparamos aqui os relacionamentos 

interorganizacionais às obras de arte – pois, compreendemos ambos como sendo únicos, 

singulares, autênticos e originais.  

Esta não é a primeira vez, nem este é o primeiro estudo em que relacionamento e obra 

de arte são vistos como temas próximos, interligados, onde parece possível fazermos uma 

analogia entre eles. Utilizando um caminho distinto do nosso, o pintor holandês Piet Mondrian 

(1872-1944) desenvolveu idéias revolucionárias sobre estética, por meio de suas pinturas e de 
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seus escritos sobre elas. São idéias interessantes sobre beleza e relacionamento. Nas suas 

pinturas, Mondrian buscava os relacionamentos perfeitos entre as cores e os traços; e assim, 

dizia: “Relacionamento é o que eu tenho sempre procurado e é o que toda pintura procura 

expressar” (MONDRIAN, 1993, p.76 apud PIÑEIRO, 2002). De acordo com seu ponto de vista, 

consideramos que algo é belo quando os relacionamentos entre os elementos que o envolvem 

compõem um todo harmônico. 

Porém aqui, neste trabalho, ao falarmos em obra de arte não desprezamos a harmonia 

dos seus elementos, contudo, nossa atenção encontra-se voltada para a “alma da arte” – a qual 

está essencialmente no campo da forma. Ela é a sua parte espiritual, a sua aura. 

Podemos também compreender que ao trabalhar a metáfora da obra de arte, 

entendemos que assim como as artes, um relacionamento também é um amontoado de 

sensações. Ao percebermos uma obra de arte sentimos prazer ou desprazer, agradabilidade ou 

desagradabilidade, beleza ou feiúra, assim, vivenciamos uma experiência estética – a qual 

segundo Aranha (1986, p.381) “é a experiência da presença tanto do objeto como do 

sujeito que o percebe” (grifo nosso). E, é apenas através desta experiência sensitiva que 

podemos perceber o significado que esta obra autêntica, singular, sensível carrega. 

De acordo com o dicionário eletrônico Aurélio Século XXI (2003), a palavra metáfora 

vem do grego metaphorá e consiste na transferência de uma palavra para um âmbito 

semântico que não é o do objeto que ela designa, e que se fundamenta numa relação de 

semelhança subentendida entre o sentido próprio e o figurado.   

Assim, a metáfora tem sido amplamente utilizada em estudos das mais diversas áreas 

por conceber uma representação lingüística das experiências humanas. E, devido ao fato dela 

ser uma forma particular de linguagem, tem sido comumente descrita como o modo de se 

compreender uma coisa, pelo ponto de vista de uma outra. O que faz com que ela seja bastante 
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interessante para as pesquisas e para os estudos acadêmicos, pois tem a capacidade de 

transferir informações e qualidades de um fenômeno mais familiar para outro menos 

compreendido. (ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM e SILVA, 2000; GOODWIN, GROVE e FISK, 

1996). 

Na literatura do marketing, a presença de metáforas já nos parece estar bem 

estabelecida. É muito comum ouvirmos falar em “ciclo de vida de um produto”, “cadeia de 

valor”, “força de vendas”, “ferramentas de marketing”, “canal de distribuição”, entre diversas 

outras. Estas metáforas, por exemplo, atuam como um modo de fornecer uma base para a 

melhor compreensão da evolução do relacionamento comprador-vendedor no varejo.  

Então, ao falarmos sobre os relacionamentos de negócios, muitos pesquisadores fazem 

uso da metáfora do casamento (os indivíduos se conhecem, namoram, casam, têm filhos, têm 

um caso extra-conjugal, divorciam-se). Uma dança de negócios também nos é sugerida como 

uma outra metáfora, pois a dança é um relacionamento dinâmico, onde convidamos quem 

quisermos para dançar, o que pode ser desde uma valsa a um frevo de rua. O importante é que 

saibamos dançar bem o mesmo ritmo. (GUMMMESSON, 1997). Szmigin e Bourne (1998) ainda 

sugerem que uma melhor analogia para o relacionamento comprador vendedor é a de amizade, 

já que podemos ser amigos de vários indivíduos ao mesmo tempo, sem estar “traindo” 

ninguém. Neste caso, não há o problema da exclusividade. 

Diante disto, podemos perceber que – de acordo com a perspectiva que queremos 

passar – um mesmo fenômeno pode ser analisado ou compreendido por meio de diferentes 

analogias. Porém, é importante deixarmos claro que semelhança não é o mesmo que 

igualdade. Deste modo, não utilizamos metáforas como sinônimos, já que elas são 

necessariamente incompletas. As metáforas possuem apenas a capacidade de nos permitirem 

pegar os aspectos mais importantes de uma experiência ou fenômeno, para podermos 
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compreendê-los, categorizá-los ou, até mesmo, lembrá-los melhor. A escolha de uma metáfora 

representa um modo conciso de demonstrar os elementos mais salientes de algo e, sendo 

assim, gerar significado compartilhado (GOODWIN, GROVE e FISK, 1996). 

Então, como aqui não objetivamos criar novos conceitos nem tampouco definições, 

mas buscar uma melhor compreensão a respeito de um fenômeno – o relacionamento 

interorganizacional – achamos apropriado para tal fazer uso de uma metáfora. Assim, 

recorremos à metáfora da obra de arte, pois tanto nos relacionamentos como nas artes, 

encontramos a subjetividade como elemento central e distintivo. Uma obra de arte surge da 

subjetividade de uma pessoa e é através da subjetividade de cada um que ela é apreendida. 

Todos vão percebê-la de um modo particular, peculiar, único. Não conseguimos achar uma 

definição única, universal para uma arte, porque cada pessoa que interagir com ela perceberá 

um significado diferente. Desta forma, acreditamos poder dizer que “um relacionamento é 

como se fosse ou nos lembra uma obra de arte”, e por este motivo, nada seria mais 

adequado que fazer uso da estética para compreendermo-lo melhor.  

Sendo assim, este estudo tem como objetivo geral “compreender o relacionamento 

interorganizacional entre comprador-vendedor no varejo por meio da experiência 

estética”.  

Para atingir este objetivo, iremos procurar desvendar os seguintes pontos: 

1. Como se deu a construção do relacionamento entre as empresas investigadas? 

2. Como essa relação é percebida pelos parceiros relacionais? 

3. Como as experiências estéticas influenciam esta relação? 

1.3 Justificativa da pesquisa  
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A justificativa da escolha desse tema será feita por dois planos: o teórico e o prático. 

1.3.1 No plano teórico 

Os estudos em administração nos parecem estar sentindo a necessidade de buscar 

novos meios pelos quais possamos obter uma melhor compreensão dos fenômenos 

pesquisados. Para isto, tornou-se necessário que se dê a estes fenômenos novos olhares ou 

ainda velhos olhares sob novas perspectivas – o que acreditamos ser um desafio para as 

pesquisas na área do marketing.  

Compreendemos que essa busca de novos olhares tem sido feita, à medida que as 

referências passam a considerar elementos conceituais de outras áreas, até então tidas como 

não passíveis de correlações e contribuições. Ou seja, cada vez mais os estudos incorporam ao 

seu referencial de análise bases teóricas de outras áreas do conhecimento humano, de 

preferência integrando-as ao conhecimento já construído, utilizando-as de maneira 

interdisciplinar, ou mesmo transdisciplinar (e.g. SÁ e ZENAIDE, 2004; D'ANGELO, 2003; 

MCCRACKEN, 2003; LEAL, 2003; SCHMITT, 2000; SCHMITT e SIMONSEN, 2002).  

Dentre as diferentes contribuições que evidenciam novas possibilidades, fazemos uso 

neste estudo de aportes da sociologia do conhecimento e da estética. Deste modo, a 

perspectiva teórica da sociologia do conhecimento, o que inclui a construção social da 

realidade, nos parece ser adequada a problemas que muitas vezes são ignorados em outras 

perspectivas teóricas, como no caso do relacionamento comprador-vendedor, onde as análises 

dos dados devem ser consideradas como legitimações de uma construção social, muito 

particular e provavelmente muito significativa na sociedade moderna. A sociologia do 
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conhecimento compreende a realidade humana como uma realidade socialmente construída, e, 

da mesma forma, acreditamos que os relacionamentos interorganizacionais acontecem. 

Segundo Berger e Luckmann (1985),  

A pesquisa empírica da relação das instituições com os universos simbólicos 
legitimadores intensifica grandemente a compreensão sociológica 
contemporânea. (...) Pode admitir-se facilmente que o homem ocidental 
contemporâneo, de modo geral, vive um mundo extensamente diferente de 
qualquer outro precedente (BERGER e LUCKMANN, 1985, p.245).  

Sendo assim, se a construção social da realidade pode não ter o seu entendimento tão 

passível de dúbio entendimento – já que trata das relações entre o pensamento humano e o 

contexto social dentro do qual surge (BERGER e LUCKMANN, 1985), o mesmo parece não 

ocorrer com a estética, a qual tende a ser vista “vulgarmente” como “apenas” a ciência do belo 

e das percepções artísticas. Portanto, a princípio, já parece ser difícil associarmos a estética ao 

cotidiano e ao mundo das relações humanas, que dirá ao contexto dos relacionamentos 

interorganizacionais. O que entendemos como um grande engano, pois como dissemos 

anteriormente, a experiência estética está presente no nosso cotidiano, e isto também inclui, as 

relações entre comprador-vendedor. 

A necessidade de considerarmos a dimensão estética enquanto dimensão presente e 

influenciadora no âmbito dos relacionamentos de negócio pode ser considerada como a 

continuidade da busca em outros campos do conhecimento humano de fundamentos que 

permitam compreender fenômenos cuja dimensão de racionalidade não se mostra suficiente. 

Assim, as considerações estéticas parecem possuir um grande potencial de transformação das 

teorias e práticas atuais da administração, pois levam em conta uma parte do mundo cotidiano 

extremamente particular e subjetivo.   (CLEGG, HARDY e NORD, 2001; STRATI, 1992, 1999; 

GAGLIARDI, 2001; KÜPERS, 2002). 
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Podemos ainda evidenciar a presença necessária da atitude estética na criação teórica 

ou científica, pois mesmo as atividades práticas, que não podem ser designadas como de 

criação, mas sim como repetitivas do hábito, mostram por vezes traços evidentes da presença 

do estético. Dada a essa sua onipresença, acreditamos que o “estético” é, portanto, um fator 

presente e influenciador do cotidiano – a dimensão subjetiva do agir, apesar de ainda pouco 

estudado no marketing. Pois, no contexto acadêmico, os estudos parecem convergir 

majoritariamente para elementos mensuráveis, objetivos, que por si só, não se mostram 

suficientes, já que, ao se concentrarem nas técnicas e aspectos lógicos, parecem não conseguir 

dar conta dos elementos subjetivos presentes e inerentes ao processo de interação social 

(LEAL, 2003). 

Deste modo, estudos na área das organizações já têm evidenciado um crescente 

interesse a respeito das emoções e das dimensões estéticas (e.g. GAGLIARDI, 2001; KÜPERS, 

2002; KOIVUNEN, 2002; RAMIREZ, 1991; STRATI, 1999). Enquanto, o marketing abriu o seu 

escopo para a estética ao tratar das marcas, dos encontros de serviços e das experiências de 

compras físicas e virtuais (SCHMITT, 2000; SCHMITT e SIMONSEN, 2002; LOPES e COSTA, 

2003); como também, através da psicologia e da neuro-linguística, sensações e percepções 

estão sendo amplamente estudadas e discutidas por pesquisadores do comportamento do 

consumidor (e.g. ESPINOZA e NIQUE, 2003; CARVALHO, LIMA e MOTTA, 2003; D’ANGELO, 

ESPINOZA e ESAÚ, 2003; COSTA e LARÁN, 2003).  

De acordo com Koivunen (2002), muitas destas abordagens estéticas enfatizam o papel 

dos cinco sentidos na criação de conhecimento e de compreensão dos fenômenos 

interpessoais. Strati (1999) ainda destaca a importância da estética enquanto uma das formas 

de conhecimento, e a necessidade de reconhecê-la enquanto dimensão, aspecto e objeto da 

vida cotidiana, e que apesar de pouco considerada – enquanto elemento de pesquisa – tem 
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muito a contribuir no âmbito da filosofia da “ciência” do marketing. Sobre a presença da 

estética na vida cotidiana, considera-a como uma forma de conhecimento humano que envolve 

o julgamento estético – considerado como a faculdade utilizada para avaliar se algo é 

prazeroso ou, alternativamente, se é adequado ao nosso gosto ou, ainda, se nos “envolve” ou 

nos é indiferente ou mesmo repelente. 

1.3.2 No plano prático 

O ser humano sente-se incompleto desde o momento em que deixa o aconchego do 

útero materno, e, por isso, busca eternamente se completar. Assim, como as pessoas, as 

organizações também são incompletas e precisam de outras para sobreviver. É por essa razão 

que quando falamos em relacionamentos interorganizacionais, normalmente fazemos 

referência à interdependência entre as partes (e.g. WREN e SIMPSON, 1996; SANZO et al., 2003; 

MORGAN e HUNT, 1994 ).  

Relacionamentos são vivenciados por todas as pessoas, pois, como já dissemos na 

nossa introdução, por imposição da natureza os homens são seres essencialmente sociais. É 

incrível a quantidade de livros que tratam – na sua essência – sobre as relações humanas. São 

edições diversas procurando ensinar como fazer amigos, fazer negócios, influenciar pessoas, 

vender mais, a arte de amar, encontrar a felicidade, e muitos outros3. Nos seus âmagos, a 

questão paira sobre relacionamentos – parece que os indivíduos dessa nossa sociedade 

contemporânea busca aprender a se relacionar com os outros 

                                                 
3 Para termos uma breve idéia disto, basta acessarmos qualquer site de venda de livros e verificarmos quais os 
mais vendidos, últimos lançamentos, entre outros – é grande a quantidade de edições que podemos ter à nossa 
disposição buscando nos ensinar tais coisas.  
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Sabemos que cada pessoa tem o seu patrimônio de originalidades e precisa ser vista e 

acatada em função de suas possibilidades. Porém, na nossa sociedade pós-moderna, 

individualista e transitória, a busca unilateral pelo prazer e pelo ganho tem gerado um 

desequilíbrio nas relações, pois deixamos de perceber – no sentido mais amplo da palavra – o 

outro e olhamos exclusivamente para nós mesmos. Existe uma grande disposição para 

tentarmos ganhar sempre mais. Ninguém se contenta com “menos”, buscamos tirar o máximo 

em todas as oportunidades. Esta fragilidade das bases das relações impede a construção de 

relações significativas. 

Contudo, é por meio das nossas relações interpessoais que damos sentido à nossa vida 

pessoal. Precisamos nos perceber fora de nós, o que só conseguimos através do outro com 

quem interagimos. Perceber e sentir são fundamentais nos relacionamentos, inclusive nos 

interorganizacionais, como o entre comprador e vendedor. O homem é tanto um Ser de idéias, 

como também um Ser sentimental. Então, o sentimento de agradabilidade ou de 

desagradabilidade sempre está indissoluvelmente associado às suas idéias (SOUTO, 1987). 

Sendo assim, um dos mais freqüentes mitos da negociação – o ganha-ganha – tem 

inspirado muitos gestores a concluírem que é possível percorrermos cada passo do processo de 

negociação ganhando sempre. Em relações, nas quais ambos os parceiros devem ganhar por 

igual e saírem satisfeitos de cada transação para que os bons negócios possam se repetir. A 

literatura tem apregoado essa “filosofia” do ganha-ganha já há algum tempo, mas não 

acreditamos que exista a possibilidade das duas partes conseguirem continuamente tudo o que 

desejam. A percepção de que em uma relação, principalmente de negócio, temos que sempre 

sair ganhando é, ao nosso ver, inconcebível e irreal ao pensarmos em relações de longo prazo. 

Acreditamos que não existe o ganha-ganha em tempo real – esta seria uma situação hipotética. 

Mas sim, o ganha-perde alternadamente, havendo um equilíbrio dinâmico entre as partes. Por 
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exemplo, ao olharmos para um campeonato desportivo, o compreendemos como um todo e 

não como diversos jogos isoladamente.  Do mesmo modo nos parece ser um relacionamento 

comprador-vendedor. 

Assim, devemos entender que necessitamos tanto da competição quanto da 

colaboração. Precisamos nos sentir agradados não episodicamente, mas numa percepção 

holística da relação. Pensamos que no equilíbrio dinâmico temos a chance de encontrar a 

harmonia, experienciando, assim, o Nós da relação. Vivenciando um relacionamento. 

Muitos consultores, como também parte da literatura de administração de empresas, 

têm tentado passar “receitas de bolo” de “como desenvolver e gerir eficientemente os 

relacionamentos de negócio, de modo a assegurar a competividade das empresas neste 

mercado globalizado...”. Mas isso nos parece não ser possível, pois acreditamos que o que 

podemos repassar é a relevância das percepções e das experiências, já que acreditamos que 

nos relacionamentos interorganizacionais entre comprador e vendedor, os parceiros não têm 

suas ações e seus pensamentos baseados exclusivamente na forma cognoscitiva, mas também 

dentro do que vivem através das suas intencionalidades operativas, ou seja, das suas vivências 

do tempo: o tempo vivido e o aqui e agora. 

Diante de todo o exposto, acreditamos que seja relevante para a prática administrativa, 

principalmente à relacionada ao marketing de relacionamento, ampliarmos nossas 

perspectivas para um outro modo de compreendermos os relacionamentos 

interorganizacionais, já que estes se encontram no centro das atenções e das estratégias dos 

gestores organizacionais. 
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1.4 Estrutura da Pesquisa  

Esta dissertação é estruturada em 6 capítulos bem definidos. Iniciamos no primeiro 

capítulo construindo uma visão geral da pesquisa por meio de uma abordagem introdutória 

sobre o argumento em que o estudo está inserido. Em seguida, percorremos a construção da 

problemática, ou seja, do problema de pesquisa, para então, finalizarmos a seção com as 

perguntas de pesquisa – as quais são os objetivos norteadores do estudo. Logo após, entramos 

com a justificativa teórica que será oferecida à academia, no que tange o avanço do 

conhecimento, e com a justificativa prática, uma vez que o conhecimento tem que ser útil e 

aplicável à melhoria das práticas administrativas. 

Após essa fase introdutória, no segundo capítulo apresentamos um referencial 

conceitual que contribui para uma melhor clarificação do fenômeno em investigação, o qual 

compreende uma revisão da literatura existente sobre relacionamentos interorganizacionais e 

os nossos fundamentos epistemológicos. 

  No terceiro capítulo apresentamos os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

sendo exposta a forma como o estudo foi realizado. Em seguida, no quarto capítulo 

apresentamos nossa análise dos dados obtidos com os nossos resultados. Enfim, chegamos ao 

quinto capítulo com as nossas conclusões, o que inclui nossas considerações finais, as 

limitações e as indicações para futuras pesquisas. Então, podemos finalizar esta pesquisa com 

as referências bibliográficas e o apêndice. 

1. 5 Limitações desta pesquisa 
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Podemos citar diversas limitações de uma pesquisa como esta. A primeira delas é o 

próprio aspecto de se tratar de um estudo de caso, sendo assim, as análises e interpretações 

estão dirigidas na observação deste um único caso escolhido como base empírica do estudo. 

Especialmente quando tratamos de um estudo de caso instrumental de natureza qualitativa, já 

que, nesta abordagem, um caso específico é examinado para viabilizar avanços na 

investigação de uma questão teórica, sendo o caso em si, de interesse ilustrativo por ter apenas 

o papel de facilitar o entendimento de um fenômeno para o qual este caso é um bom exemplo.  

Diante disto, nesta nossa opção de utilizarmos um caso ilustrativo, onde ele não foi 

escolhido por sua “grande significância” – como, por exemplo, o fato dele não ser um caso raro, 

nem extremo nem tampouco revelador de um fenômeno previamente inacessível à investigação 

científica – não tínhamos certeza do que iríamos encontrar. Só mais adiante, após os 

questionários exploratórios, inferimos que esta era uma relação interpessoal, porém não 

tínhamos certeza de se a experiência estética, de fato, evidenciar- se-ia. 

Outro aspecto que devemos ressaltar aqui é o fato de que neste estudo não buscamos 

nenhuma outra informação, além das cedidas pelos entrevistados; faltando, assim, mais dados a 

serem cruzados para uma interpretação mais ampla do caso. Isto aconteceu pois nossas 

preocupações encontravam-se na busca pela experiência estética destes parceiros relacionais. 

Além disso, este estudo se prende a uma única díade interpessoal de uma relação 

interorganizacional, onde com certeza, existe também a interação e o envolvimento de diversos 

outros indivíduos – atores destas organizações – compondo, então, diversas outras díades. Deste 

modo, podemos dizer que o que é relatado aqui, não é especificamente o caso da Empresa A 

com a BRANNER, mas sim, a relação de Júnior da Empresa A com Esaú da BRANNER. 

Ainda como é característico dos estudos qualitativos, as descobertas e análises 

oriundas deste estudo estão sujeitas a outras interpretações. Respostas e conclusões 
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“absolutas” não foram procuradas. Além do mais, não conhecemos nenhum outro estudo de 

marketing de relacionamento que faça uso da experiência estética para compreender as 

relações de marketing – o que talvez nos servisse de suporte para amparar as nossas idéias 

conclusivas. Sendo assim, este aspecto precisa ser observado como mais uma de suas 

limitações. 

Ainda temos que todas as nossas análises realizadas são interpretativas. Além de que, a 

especificidade do caso e do fenômeno em estudo também são aspectos restritivos a possíveis 

generalizações – o que, de fato, não é nossa ambição aqui, pois queremos apenas despertar 

novos olhares para as relações de marketing. 

Este caso se dá ainda num contexto específico, o varejo de moda do estado de Pernambuco. 

Concernindo apenas na “relação de compra e venda” entre dois dirigentes de empresas regionais e 

familiares. Não havendo, então, evidências de que nossas interpretações façam sentido para outras 

situações em outras áreas do mercado B2B. 
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2  Revisão de Literatura 

Nesta pesquisa, estamos tratando de um fenômeno – o relacionamento 

interorganizacional entre comprador e vendedor no contexto do varejo, onde o modo como o 

enxergamos é inspirado no sócio-construcionismo, além disso, buscamos na experiência 

estética o meio de compreendê-lo. 

Para tal, a fim de nos embasarmos em teorias já construídas, a revisão na bibliografia 

acerca da temática do estudo está realizada de modo a termos uma visão sobre como tem sido 

a pesquisa no marketing de relacionamento, dando ênfase aos relacionamentos 

interorganizacionais, particularmente às relações comprador-vendedor no varejo. Em seguida, 

trabalhamos nosso fundamento epistemológico – o sócio-construcionismo e, logo após, a 

estética. Sendo assim, esta etapa nos fornece subsídios para a progressão do estudo. 
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2.1  As relações no mercado organizacional – com ênfase 

no varejo  

Aqui ao nos referirmos ao setor de varejo, estamos fazendo referência ao setor da 

economia responsável pela comercialização de bens para o consumidor final (SILVEIRA, 

1999). Para Semenik e Bamossy (1995), o papel do varejo consiste em atender aos requisitos 

de distribuição para fornecer mercadorias a consumidores domésticos, significando muito 

mais que apenas a movimentação física dos produtos do fabricante para o consumidor final. O 

varejo pode executar um papel muito importante em termos de agregação ou subtração de 

valor na cadeia total de suprimentos, dado ser o elo final com o consumidor.  

Nos últimos anos, o cenário econômico brasileiro passou por grandes transformações 

econômicas e sociais, decorrentes da “quebra” de barreiras comerciais e crescente 

globalização dos mercados, exigindo da sociedade empresarial uma maior competitividade. 

Inseridas nesse ambiente, as empresas brasileiras vivem momentos de grandes mudanças nos 

seus processos administrativos e operacionais. O segmento varejista não foge à regra. As 

empresas do setor também procuram adequar-se à nova ordem econômica e social. 

Diante destas mudanças, a evolução do varejo brasileiro tem sido notável nas últimas 

décadas. Diversos analistas têm registrado inúmeras e significativas alterações do perfil do 

varejo, quando tomamos como referência aspectos como a distribuição geográfica da 

concorrência, a logística utilizada pelas cadeias varejistas, os aspectos financeiros do negócio 

varejo, as características da gestão empresarial e as relações com clientes e fornecedores. 

(MENEZES e ANGELO, 1999). 

Como já dissemos, nesta pesquisa, nosso foco encontra-se apenas no relacionamento 

comprador-vendedor no mercado organizacional, especificamente, entre um varejista e um 
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fornecedor seu. Sabemos da grande relevância do estudo do relacionamento entre as empresas 

varejistas e seus clientes e da vasta literatura existente sobre o assunto (e.g., KUMSCHLIES e 

CRISPIM, 2003; SANTOS e GIMENEZ, 1999; RUÓTOLO, 1999; SILVEIRA, 1999; MENEZES e 

ANGELO, 1999; FERREIRA e ARKADER, 2003); mas, mesmo diante disto, decidimos não abordar 

neste trabalho esta outra perspectiva do MR no varejo. 

Ainda em relação aos mercados organizacionais, também chamados de industriais ou 

ainda de B2B, sabemos que eles são mercados para produtos e serviços, locais ou globais, 

adquiridos por empresas, órgãos governamentais e instituições para incorporação, consumo, 

uso ou revenda. Sua diferença em relação ao marketing de consumo recai na intenção de uso 

do produto e do consumidor que se deseja alcançar, ou seja, as organizações (e.g., governos, 

empresas e instituições). Sendo assim, eles diferem na natureza dos mercados, na demanda de 

mercado, no comportamento dos compradores, nas relações entre compradores e vendedores, 

nas influências ambientais (economia, política e legislação) e na estratégia de mercado (HUTT 

e SPEH, 2002). 

Este tipo de mercado é caracterizado por uma imensa diversidade e, muitos produtos 

vistos como de consumo doméstico geram uma demanda significativa nele. Por exemplo, o 

óleo de cozinha é um item comum nas listas de supermercado, mas possui um grande mercado 

B2B: fabricantes de produtos alimentícios, restaurantes, escolas, hospitais. Além disso, os 

requisitos de qualidade do produto são tão diversificados como os tipos de compradores no 

mercado de serviço alimentício. Uma escola, provavelmente, irá  procurar o de menor custo; 

um restaurante fino, o de melhor efeito no sabor da comida. Cada organização possui 

características e necessidades específicas que devem ser entendidas, para que seja possível um 

aprofundamento do relacionamento entre a empresa e seus parceiros comerciais. 
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Nos mercados industriais não se trata apenas de vendedores ativos que tentam atrair a 

atenção de um mercado passivo, como prega grande parte da literatura tradicional do 

marketing, também não é um caso de simples ação e reação, trata-se de uma relação onde 

existe uma forte interação. Vendedores procuram compradores e tentam influenciá-los a 

comprar, e os compradores, por sua vez, procuram por fornecedores que podem ou estão 

preparados para as suas especificações, as quais podem ser freqüentemente complexas ou 

peculiares (RINDFLEISCH e ARIC, 2000). Assim, cada empresa neste mercado tem um grande 

número de diferentes relações tanto com seus consumidores quanto com os seus fornecedores. 

Deste modo, ao invés de trabalhar isolado das outras áreas, o gerente de marketing de 

uma indústria de calçados, por exemplo, deve agir como integrador (i.e., alguém que 

compreende as características de manufatura, pesquisa e desenvolvimento (P&D) e serviços 

ao cliente e que aplica essas forças para desenvolver estratégias de marketing que atendam às 

necessidades do cliente). Ele precisa construir relações com os seus clientes e moldar 

relacionamentos individuais com os gerentes de outras áreas funcionais dentro da empresa. 

Desta maneira, o marketing B2B baseia-se em um gerenciamento efetivo de relacionamento, o 

qual busca criar vantagem colaborativa, interdependência entre as partes 

(compradores/vendedores) e a construção de relacionamentos mais estreitos e duradouros. 

Sendo assim, um dos meios que as empresas (inclusive as varejistas) encontram para 

buscar a sobrevivência nesse mercado tão dinâmico e competitivo, é procurar cada vez mais 

estabelecer e cultivar novas formas de interagir com seus fornecedores, procurando muitas 

vezes mais do que efetuar diversas transações comerciais – construir relacionamentos.  (SAAB 

e GIMENEZ, 2000). 
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2.2  O Marketing de Relacionamento  

O ambiente competitivo e globalizado em que as organizações estão inseridas faz com 

que as empresas procurem continuamente novas estratégias de marketing. Uma das idéias 

atuais é que precisamos encontrar uma forma de integrar o cliente à empresa, de criar e 

sustentar um relacionamento entre a empresa e o cliente. Esse direcionamento ao conhecido 

como marketing de relacionamento não é um fenômeno comercial isolado. Faz parte de uma 

ampla mudança social de nossos tempos. Essas mudanças não surgem nem desaparecem de 

uma hora para outra. São transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que, 

uma vez estabelecidas, influenciam a nossa vida, nossas necessidades e desejos, por algum 

tempo.  

Essas profundas transformações, características da contemporaneidade, vêm ocorrendo 

em uma velocidade espantosamente rápida, gerando significativas mudanças nas relações 

sociais e, em conseqüência, nos próprios indivíduos. As importantes mudanças ocorridas nas 

ciências, tecnologia, artes, comunicação entre outros, que caracterizam esse século como a 

"era dos extremos" (HOBSBAWN, 1995), resultantes e/ou promotoras da perda da fé na 

invencibilidade do progresso e pelo crescente incômodo com a fixidez categórica do 

pensamento iluminista (HARVEY, 1993), fundamentam inúmeras demandas ao fazer, ao pensar 

e ao sentir do indivíduo contemporâneo. Entre elas, podemos destacar o fenômeno da 

individualização. 

Individualização significa a desintegração das certezas da sociedade industrial, assim 

como a compulsão para encontrar novas certezas para si e para os outros que não a possuem. 

Acaba-se com a biografia padronizada, tornando-se uma biografia do tipo “faça você mesmo”, 

pois os indivíduos é que devem produzir, representar e acomodar suas próprias biografias. O 
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indivíduo torna-se o ator, planejador, prestigiador e diretor de suas convicções. O fato é que as 

instituições estão se tornando irreais em seus programas e fundações, e por isso dependentes 

dos indivíduos. (BECK, 1997). 

Nessa “nova” ordem social de nossos tempos, passamos a ter uma visão mais 

direcionada ao indivíduo, na qual ele ganha nova dimensão, e, por isso, as organizações 

passam a buscar o aperfeiçoamento das formas de se comunicar e de se relacionar, ao 

procurarem estabelecer um relacionamento duradouro e gratificante com os seus clientes e 

fornecedores. Podemos perceber que essas mudanças ocorridas nos últimos anos foram um 

salto importante para o desenvolvimento de um MR que ampliasse o conceito de 

relacionamento para mais do que uma simples relação de troca. A nova visão de 

relacionamento remete para uma mudança cultural, ou seja, para um novo modo de pensar as 

relações organizacionais (BERRY, 2002).  

Já se passaram vinte e um anos desde que as relações de negócio passaram a serem 

repensadas por meio do conceito marketing de relacionamento – o qual foi mencionado pela 

primeira vez por Berry (1983). No seu artigo, Berry (1983) refere-se ao MR como sendo 

atrair, manter e realçar relacionamentos com clientes. Desde então, muitas pesquisas têm 

tentado compreender, aperfeiçoar e/ou generalizar o conceito de MR. Kumar et al., (2003) 

relatam que o marketing de relacionamento tem sido discutido extensivamente na literatura de 

marketing, tornando-se uma área de interesse para muitos pesquisadores do marketing. Ainda 

de acordo com Henning-Thurau e Hansen (2000), mesmo após todo esse tempo, o MR 

continua em voga, talvez ainda mais hoje do que antes. Atualmente, ele está na zona de frente 

da prática do marketing e da pesquisa da academia de marketing (HENNING-THURAU e 

HANSEN, 2000).  
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Deste modo, Jancic e Zabkar (2002) nos lembram que mercados e marketing são tão 

velhos quanto a troca em si, ressaltando que os relacionamentos no marketing representam o 

princípio fundamental das interações de trocas civilizadas entre humanos. Eles ainda dizem 

que após a primeira revolução do marketing na década de 50 (KEITH, 1960), estamos, desde o 

início da década de 90, encarando uma segunda revolução – o conceito marketing de 

relacionamento traz uma abordagem totalmente diferente para esta disciplina, assim, de 

acordo com diversos autores (e.g. GUMMESSON, 1987, 1994, 1999; DWYER et al., 1987; 

GRÖONROS, 1990, 1996; MORGAN e HUNT, 1994), ele pode ser mais bem descrito como um 

deslocamento paradigmático na disciplina do marketing. Então, para melhor compreendê-lo 

devemos transcender as abordagens em voga, micro economia, comportamental e gerencial no 

marketing e, através de um estudo multidisciplinar retornar aos mecanismos básicos de 

interações de trocas humanas. Diante disto, segundo estes autores, podemos descrever o 

conceito MR como pós-moderno. (JANCIC e ZABKAR, 2002). 

Dentre tantas tentativas de definir MR, alguns teoristas enfatizam os processos de 

estabelecer, desenvolver e manter com sucesso as trocas relacionais (MORGAN e HUNT, 1994), 

ou, os mesmos processos que são alcançados através de trocas mútuas e cumprimento das 

promessas (GRÖONROS, 1990). Contudo, Gröonros (1996) salienta que relacionamentos não 

podem ser explicados por meio do conceito de trocas, por ser uma visão muito estreita. “Se 

um relacionamento de confiança entre dois ou diversos parceiros de negócio existe, trocas 

devem inevitavelmente ocorrer de tempos em tempos (GRÖONROS, 1996, p.8). O autor propõe, 

então, uma nova e genérica definição sem fazer uso do termo troca: “MR é o marketing visto 

com relacionamentos, redes e interações”. Neste ponto, Jancic e Zabkar (2002) chamam 

atenção para duas questões que são: É possível ter um relacionamento sem haver trocas 

anteriores? E os relacionamentos de confiança não emergem após trocas contínuas e 
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mutuamente recompensadas? Na opinião destes autores, é imperativo que exista algo que o 

outro possua que funcione como um incentivo para que se intencione e se decida entrar num 

relacionamento. A centralidade das trocas em MR é também expressa em Day (2000), como 

um processo onde valor é dado e recebido. Na  visão de Jancic e Zabkar (2002) o termo troca 

não cobre apenas as trocas econômicas, mas todo o tipo de trocas de valores ou de recursos 

(ou sejam, utilitárias, simbólicas ou ambas).  

Neste ponto, queremos lembrar que segundo Blau (1989), apenas a troca social tende a 

produzir sentimentos de obrigação pessoal, gratitude, e confiança; o que não acontece com as 

trocas puramente econômicas. As trocas sociais também são não-monetárias, não têm um 

preço fixado exatamente, não possuem contratos escritos e são sempre baseadas no 

conhecimento próximo e pessoal dos indivíduos.  

É ainda interessante que ressaltemos que as relações de longo prazo são caracterizadas 

por interações de trocas freqüentes entre os parceiros comerciais. Elas podem oferecer 

vantagens tanto para vendedores como para compradores e são percebidas como sendo de alta 

qualidade para as partes. Na orientação relacional, onde encontramos o MR, existe uma alta 

probabilidade de interações futuras, pois a realização da troca é o primeiro passo para um 

novo ciclo, sendo este um objetivo (HÅKANSSON, 1982). Por outro lado, a abordagem 

transacional refere-se ao marketing de transação (MT), cujo foco encontra-se nas trocas 

transacionais. Dwyer et al. (1987) descrevem trocas transacionais como transações com um 

começo distinto, duração curta e fim brusco ocasionado imediatamente após a realização da 

troca.  

Assim, dentro da perspectiva relacional encontramos diversas tentativas de modelos 

sobre o desenvolvimento de relacionamentos (CAMPBELL, 1985; DWYER et al.,1987; 

GANESAN, 1994; WEITZ, 1981). Apesar de todos eles terem conceitos centrais em comum 
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(como a importância das percepções das características de ambos os lados, os fatores de 

interação, entre outros), cada um deles possui uma ênfase diferenciada.   

Dentre tantos modelos existentes, destacamos aqui o construído por Dwyer et al. 

(1987), por ele nos transpor a “idéia geral” do ciclo de vida de um  relacionamento diádico (ou 

seja, entre dois parceiros). Por este modelo, os relacionamentos passam por cinco estágios 

gerais identificados como: (1) Conscientização, (2) Exploração, (3) Expansão, (4) 

Comprometimento e (5) Dissolução. Estas etapas trabalham a idéia que a construção do MR é 

um processo de reconhecimento, aceitação e comprometimento. Além disso, por esta 

perspectiva é importante que haja uma expansão mútua entre os parceiros, pois se não houver 

o oferecimento de constantes benefícios através de um processo de melhoria contínua de 

ambas as partes, isto pode afetar o relacionamento e levar ao desligamento.   

Desta forma, podemos acreditar que isto nos dá indícios de que a construção de 

relacionamentos duradouros pode não ser apenas permeada por fatores econômicos e/ou 

elementos puramente racionais. Os aspectos cognitivos, estéticos, sociais e institucionais 

juntamente com os fatores simbólicos como cultura da organização, vontade das partes, 

afetividade e amizade entre os parceiros, etc., são todos elementos que contribuem para a 

construção do MR. Tais elementos, muitas vezes desprezados pelos pesquisadores, constituem 

os modelos mentais e as atitudes capazes de tornar ou não uma relação de negócio confiável, 

duradoura e comprometida.  

Assim, dentro da perspectiva relacional, de acordo com Henning-Thurau e Hansen 

(2000), o conceito de MR está construído baseado em três escolas ou abordagens teóricas 

distintas, mas correlacionadas. São elas:  

• A escola da perspectiva comportamental nos propõe a adição de uma 

dimensão de relacionamento à abordagem tradicional de gerenciamento de marketing. 
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Ela refere-se a isso como o “marketing mix-plus”. Os progressos com construtos 

relacionais como confiança e satisfação, a conceitualização e a avaliação econômica da 

retenção de cliente e a implementação de várias ferramentas de comunicação one-to-

one. podem ser atribuídos à perspectiva comportamental.   (PELS, COVIELLO e BRODIE, 

2000; HENNING-THURAU e HANSEN, 2000). 

• Já, a segunda escola – da teoria de redes – nos sugere a necessidade 

mudar completamente do paradigma do marketing transacional para o relacional. 

(PELS, COVIELLO e BRODIE, 2000). A abordagem de redes focaliza o caráter 

interacional dos relacionamentos no campo do marketing B2B e possui uma 

perspectiva interorganizacional. As empresas são vistas como atores em sistemas 

sociais multifacetados, complexos e duradouros chamados redes de relacionamentos 

(HENNING-THURAU e HANSEN, 2000). Esta abordagem está proximamente associada 

com o trabalho de pesquisadores escandinavos e é o motivo dominante no trabalho do 

IMP Group (é interessante observarmos o artigo Turnbull, Ford e Cunnigham, 1996). 

• Finalmente, no outro campo da teoria de marketing, o ponto de vista da 

abordagem da nova economia institucional tenta utilizar as teorias econômicas 

modernas para explicar o desenvolvimento e a ruptura dos relacionamentos. Estas 

teorias incluem a teoria de custos de transação e a teoria de agência, as quais possuem 

a visão do marketing de relacionamento como uma questão de combinar as 

particulares dimensões de relacionamento com a situação em questão, objetivando 

minimizar os custos da estrutura e do gerenciamento de um relacionamento (HENNING-

THURAU e HANSEN, 2000).  Ela descreve um contínuo de relações que transita entre um 

processo de troca dentro de uma abordagem puramente transacional a uma outra 
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puramente relacional (DWYER et al., 1987). Assim, nos indica que as transações de 

troca e os relacionamentos de troca existem como fins opostos de uma continuidade. 

Então, podemos categorizar os diferentes tipos de empresas de acordo com a sua 

posição na continuidade. Em um extremo temos as empresas consumidoras de bens, as 

quais supostamente devem praticar o marketing transacional e no outro, estão as 

empresas prestadoras de serviço para mercados organizacionais que esperamos que 

pratiquem o marketing relacional (PELS, COVIELLO e BRODIE, 2000). 

 Porém, de acordo com Jancic e Zabkar (2002), as raízes do MR não estão na micro-

economia nem na ciência comportamental, e sim, muito mais na sociologia, na psicologia e na 

antropologia (o que, de fato, também concordamos). Ainda em relação às três abordagens 

comentadas, Pels, Coviello e Brodie (2000) também relatam que estas escolas de pensamento 

são limitadas, pois falham em reconhecer que o ambiente de negócios contemporâneo permite 

múltiplas abordagens do mercado que podem ser praticadas simultaneamente. Além do mais, 

enquanto a escola da nova economia institucional reconhece que as empresas podem praticar o 

marketing diferentemente, estas diferenças são apenas baseadas no tipo de empresa (i.e. de 

produtos/serviços e consumidor/B2B) e não, no importante papel que as percepções 

individuais de ambos os compradores e vendedores podem ter ao interpretarem e 

influenciarem as suas situações de troca. Eles sugerem que as percepções do comprador e do 

vendedor acerca dos seus ambientes exercem uma grande influência em como as situações de 

troca são compreendidas por eles. Além do mais, indivíduos com diferentes percepções são 

comuns dentro de um mesmo mercado, o que leva as empresas – as quais agem por meio dos 

indivíduos – a terem diferentes abordagens de gerenciamento e de marketing. 

Isto nos parece acontecer porque observamos o mundo por meio dos nossos múltiplos 

sentidos ou modalidades de sensação. Deste modo, as situações da vida real podem ser 
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ambíguas ou confusas, no sentido de que diversos indivíduos perceberão a mesma situação de 

maneiras muito diferentes. Segundo Hochberg (1966), é o nosso sistema perceptual que 

codifica as situações de um modo particular. 

Por isso, cada empresa busca uma prática do gerenciamento e do marketing que vá de 

acordo com a percepção dos seus atores (i.e. os indivíduos que as compõem). Nesta situação, 

tem um ponto que normalmente é apontado como central pelo senso comum: como gerenciar 

os relacionamentos de marketing. 

Esta nos parece ser uma questão que compele os praticantes e os teoristas. Podemos 

compreender que os relacionamentos nos negócios, do mesmo modo que em outras esferas da 

vida, crescem por meio da interação mútua e não podem ser facilmente quantificados, 

manipulados ou controlados. Assim, de acordo com Jancic e Zabkar (2002) a questão do 

gerenciamento de MR é obviamente uma questão filosófica. Embora, relacionamentos 

representem um importante recurso para uma empresa, nós não sabemos exatamente como 

gerenciá-los (LEVITT, 1986). 

Isto nos leva a sugerir que este assunto encontra-se marcado por pensamentos 

divergentes. Como por exemplo, até em relação à definição do que pode e do que não pode ser 

um relacionamento não encontramos um consenso. Pois, apesar de por um lado existirem 

algumas conceituações de que relacionamentos podem existir entre indivíduos e animais, 

indivíduos e celebridades, tanto quanto com objetos inanimados (FOURNIER, 1998), por outro, 

existem correntes que acreditam que para um relacionamento realmente existir, a 

interdependência entre as partes deve ser evidente, ou seja, os parceiros devem coletivamente 

afetar, definir e redefinir o relacionamento. Assim, por este ponto de vista, os verdadeiros 

relacionamentos só podem estar presentes exclusivamente num conjunto interpessoal, onde 

ambos os lados participam efetivamente na relação, e estão realmente comprometidos um para 
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com o outro, pois nenhum deles pode ter um papel passivo para que possa haver confiança 

mútua no relacionamento (JANCIC e ZABKAR, 2002). Já que, segundo Morgan e Hunt (1994) 

confiança e comprometimento são pré-requisitos fundamentais em qualquer relacionamento 

mais próximo.  

Diante do exposto, Jancic e Zabkar (2002) sugerem que relacionamentos são trocas 

intrínsecas (pessoais) entre parceiros comprometidos reciprocamente. Deste modo, 

identificam como princípios chaves para o MR, a interação, a interdependência, a confiança, a 

adaptação mútua, as trocas sociais e o co-gerenciamento. Por outro lado, num modo diferente 

de analisar esse fenômeno – o relacionamento, Diller (2000) identifica como os sete princípios 

chaves do marketing de relacionamento: a individualização, a informação, o investimento, a 

interatividade, a integração, a intenção e a seletividade. Deste modo, compreendemos que, 

mais uma vez, observamos indivíduos distintos com percepções particulares, as quais parecem 

estar direcionando-os a enxergarem por perspectivas diferentes o mesmo fenômeno. 

Assim sendo, temos indicativos que nos levam a crer que dado ao caráter contextual do 

conhecimento de marketing, ainda não existe nem talvez nunca venha a existir uma “teoria 

geral” a respeito do marketing de relacionamento; contudo, muitos dos achados das pesquisas 

relativas ao MR têm ajudado a desenvolver uma construção teórica contínua do conceito que 

pode ajudar a alcançar uma compreensão mais adequada deste assunto (HENNING-THURAU e 

HANSEN, 2000).  

Na literatura encontramos diversas comparações de MR com o casamento (e.g. DWYER 

et al., 1987) e críticas a ela (e.g. TYNAN, 1997). Ao invés da tão amplamente divulgada 

analogia com o casamento, Jancic e Zabkar (2002) sugerem que talvez seja melhor utilizarmos 

a amizade, pois esta inclui diversos parceiros e não uma relação monogâmica. Mas, 

certamente nem amor nem amizade podem ser gerenciados de uma maneira clássica de 
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estímulo-resposta. Do mesmo modo, não podemos controlar como os indivíduos percebem e 

experienciam uma obra de arte, dentro da analogia que propomos nesta pesquisa. Ainda 

lembramos que, de acordo com Granovetter (1985), os indivíduos não se comportam ou 

decidem como átomos fora de um contexto social, pois suas tentativas numa ação propositada 

estão embebidas em um concreto, contínuo sistema de relações sociais. 

Então, após o exposto, esclarecemos que neste trabalho olhamos para o mercado e para 

as trocas que ocorrem nele dentro da abordagem interacional, a qual é uma reação contra a 

forma tradicional de se fazer pesquisa em mercados organizacionais. De forma resumida, esta 

nova abordagem é baseada nas idéias que apresentamos a seguir.  

2.2.1 O mercado organizacional visto pela abordagem interacional    

Nesta abordagem os mercados não consistem de um grande número de clientes 

individualmente insignificantes. Ao contrário, eles variam de tamanho, demandas e 

importância. Aqui, os clientes procuram uma solução para seus problemas junto ao 

fornecedor, ou seja, o processo de compra é orientado a um problema. Cada relacionamento, 

dentro dessa visão, é parte de uma rede relacional. Isto significa que nenhuma relação de 

negócios pode ser entendida isoladamente, pois, cada uma delas está interligada a outros 

relacionamentos.  

Dentro desta forma de ver o mercado, não existe um tipo de relacionamento 

considerado certo para comprador e vendedor em todas as circunstâncias, pois, neste sentido, 

não existe uma mensuração simples da qualidade de um relacionamento, tampouco a 
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possibilidade de existir um desenho único para a construção de relacionamento que seja 

aceitável e eficiente em todas as situações. 

Pressupomos, ainda, que as organizações levam em consideração suas próprias 

análises do ambiente no qual fazem parte, desenvolvem e implementam suas próprias 

estratégias baseadas em suas pesquisas, contemplando suas próprias competências e 

fraquezas. Para Ford, (2000), o processo de gerenciamento é interativo, evolucionário e 

responsivo, estando o processo de construção de estratégias não vinculado exclusivamente à 

concorrência.  

Desta forma, percebemos que o posicionamento da organização é baseado no conjunto 

total de seus relacionamentos e não, como aponta a visão mais tradicional do marketing, na 

sua posição expressa em termos de produtos, serviços e mercados atendidos.  

Já em relação aos processos de compra entre organizações, temos que a grande maioria 

deles não existe como eventos individuais e, por isso, não pode ser completamente entendido 

se for estudado isoladamente. Nesta abordagem, os processos de compra não podem ser 

caracterizados como um processo de ação do vendedor e uma reação (positiva ou negativa) do 

comprador. Ao contrário, os mercados são considerados espaços dentro dos quais 

organizações compradoras e vendedoras interagem entre si.  

Além disso, partimos do pressuposto de que uma organização não tem recursos 

suficientes para satisfazer as necessidades de todos os seus clientes. Desta forma, ela é 

dependente das habilidades, recursos, ações e intenções de seus fornecedores, distribuidores, 

clientes e até mesmo de seus concorrentes para satisfazer estas necessidades. Assim, a 

elaboração de uma estratégia envolve não só os recursos da organização, mas também aqueles 

oriundos de processos de interação com os quais existem interdependências. Neste sentido, as 
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competências centrais de uma organização estão baseadas na rede e seus resultados são 

oriundos da construção criativa de relacionamentos. 

Assim, o processo de interação tem lugar dentro de um contexto de relações entre 

organizações. Estas relações variam em sua natureza, podendo ser tanto distantes e impessoais 

como próximas e pessoais. Para Turnbull (1996), independentemente de ser próximo ou não, o 

relacionamento entre empresas ou organizações é o local no qual as experiências dos 

participantes são combinadas. Para eles, o relacionamento consiste no aprendizado de regras e 

normas de comportamento que, por sua vez, fornecem uma atmosfera, na qual episódios 

individuais acontecem. Neste sentido, estes episódios podem incluir negociações, pagamentos, 

contatos sociais, entre outros. Ford (1982) salienta que cada episódio, por sua vez, afeta e é 

afetado pelo relacionamento como um todo.  

Salientamos que estes episódios individuais, muitas vezes não evoluem para um 

relacionamento. Continuam sendo apenas transações. Durante a nossa busca de um caso 

ilustrativo para esta pesquisa, conhecemos empresas que realizam trocas transacionais há mais 

de vinte anos e, mesmo após todo esse tempo, não construíram um relacionamento e nem nos 

parecem intencionar tal coisa. E, isto não quer dizer que é sempre ruim se não houver esta 

evolução. 

Como bem lembra Turnbull e Valla (1986), é importante que separemos a 

administração das relações de curto prazo (MT) daquelas oriundas de estratégias para a 

construção de relações de longo prazo (MR). Assim, temos no relacionamento a unidade de 

análise desta abordagem interacional – ao invés das trocas individuais – envolvendo a análise 

simultânea das atitudes e reações de ambas as partes envolvidas, procurando enfatizar as 

similaridades essenciais entre o processo de compra e as tarefas de marketing dentro da 

relação (HÅKANSSON, 1982). 
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Em suma, a abordagem interacional, como o próprio nome já diz, entende que o 

marketing e os processos de compra tem lugar através da interação entre duas partes ativas no 

processo. Vendedores e compradores tendem a conhecer-se mutuamente com o passar do 

tempo e apresentam tarefas similares, ou seja, administram seu portifólio de relações.  

 Sabemos que alguns relacionamentos entre empresas não passam apenas de uma única 

transação, mas esta única transação pode levar anos antes de um acordo ser feito ou da entrega 

estar totalmente completa, como por exemplo, a compra de uma estação de geração de 

energia. Já outros relacionamentos envolvem muitas compras ou entrega contínua, o que 

podemos exemplificar por meio dos negócios de  prestação de serviço, ou da entrega de 

componentes para uma linha de produção.  

Pela nossa perspectiva, o relacionamento interorganizacional não está baseado na 

maneira como duas organizações se vêem, ou se existem atitudes mutuamente positivas ou 

negativas. Ao invés disso, o cerne está na forma como elas se comportam em relação à outra. 

Desse modo, o termo "relacionamento" pode servir para descrevermos um padrão de 

interações e de comportamentos condicionados e mútuos ao longo do tempo, entre um 

comprador e um vendedor. Devemos visualizar e analisar a “moeda” como um todo e não 

apenas um dos seus lados. 

Assim, tanto passado como futuro afetam o comportamento atual das partes inseridas 

em um relacionamento e as experiências, expectativas e promessas que estão por trás da 

interação entre elas. A dimensão temporal de um relacionamento leva à mudança da ênfase 

dada a uma simples troca, para o acompanhamento e monitoramento destes processos de 

troca, vislumbrando a sua repetição ao longo do tempo, ajustando e adaptando estes processos 

para que possam continuar criando valor e construindo significado.  
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Da mesma forma que em relações de outra natureza, tais como, marido e mulher, pai e 

filho, os relacionamentos de negócio envolvem pessoas agindo em conjunto para a geração de 

algo novo, com todas as vantagens e desvantagens de qualquer relação. Como benefícios 

temos a redução das incertezas, a dependência administrada, a troca de eficiência e satisfações 

sociais advindas da associação, além das possibilidades de ganhos em conjunto e colaboração 

para alcançar objetivos comuns. Por isso, quanto maior for a necessidade de afiliação, maior 

será a disponibilidade para se assumir os compromissos subjacentes a um relacionamento. 

Deste modo, o resultado final de uma organização, dependerá tanto de suas próprias 

ações, como das ações de seus competidores, parceiros e outros membros que a cercam. O que 

nos leva a compreender que o sucesso de uma organização depende do entendimento da 

natureza e da dinâmica de sua rede relacional – dos seus relacionamentos interorganizacionais. 

(TURNBULL et al., 1996). 

2.2.2 O relacionamento interorganizacional 

De acordo com Hunt, Lambe e Wittmann (2002), ao falarmos em relacionamento 

interorganizacional, devemos ter em mente alguns construtos constantemente mencionados na 

literatura: conhecimento e investimento. É interessante observarmos que ao interagirem e 

desenvolverem um relacionamento B2B, as empresas precisam conhecer sobre as incertezas e 

habilidades umas das outras – o que elas precisam do relacionamento e o que elas podem 

oferecer a ele, reduzindo assim as suas incertezas. Neste sentido, relacionamentos podem 

variar de acordo com o quanto as duas empresas sintam que precisam conhecer, ou das suas 

vontades e intenção de conhecer, e ainda das suas habilidades para conhecer. Além disso, o 
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desenvolvimento de um relacionamento envolve o investimento tanto de recursos tangíveis 

como intangíveis por parte de ambos os lados. Muitos desses investimentos podem ser feitos 

quase inconscientemente e seria muito difícil para uma empresa contar efetivamente o total 

deles até no mais insignificante relacionamento (HUNT, LAMBE e WITTMANN, 2002). 

Além destes construtos, a Psicologia Social nos fornece o ponto de partida para uma 

discussão acerca dos demais atributos ou propriedades que estariam presentes na maioria dos 

relacionamentos interpessoais, que aplicamos aqui também aos relacionamentos B2B, pois – 

como já dissemos anteriormente – estes são acontecem por meio de indivíduos. Deste modo,  

citamos a seguir algumas propriedades dos relacionamentos interorganizacionais: 

Adaptações 

Alguns clientes ou fornecedores são tratados de forma diferenciada e exclusiva. Estes 

investimentos únicos são adaptações que uma empresa faz além dos seus procedimentos 

usuais. Ambos vendedor e cliente podem modificar seus produtos, processos de produção ou 

procedimentos para se ajustarem ao outro. Algumas adaptações estarão resguardadas 

formalmente em contratos e outras serão adaptações  acordadas informalmente. 

È importante lembrarmos que toda relação requer adaptação. De forma geral, podemos 

ainda dizer que ela ocorre quando as partes envolvidas em um relacionamento modificam o 

seu comportamento para se ajustarem ao comportamento da outra, ainda que em alguns casos 

isso seja feito um pouco a contragosto. Contudo, cada relacionamento é único e pode exigir 

diferentes esforços de adaptação dos parceiros. A princípio, esses esforços de adaptação 

seriam maiores no início da relação, em que, entre outras coisas, funcionariam como meio de 

desenvolver a confiança. Com o passar do tempo, a adaptação serviria para expandir e 

consolidar a relação. De certa maneira, a adaptação representa um investimento feito pelos 
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parceiros na relação e pode servir para aproximá-los cada vez mais, fazendo com que o custo 

do término do relacionamento se torne mais elevado para uma das partes ou para ambas. 

(HUNT, LAMBE e WITTMANN, 2002). 

Confiança 

A confiança é, junto com o comprometimento, uma das propriedades relacionais mais 

estudadas por pesquisadores de diversas áreas. Ela é ressaltada como sendo essencial à 

manutenção do relacionamento e funciona como um redutor de incertezas e vulnerabilidades. 

Não existe consenso sobre o que de fato seria confiança, mas em linhas gerais, ela é encarada 

como sendo a expectativa generalizada de um indivíduo de que pode acreditar na palavra do 

outro, em sua integridade e honestidade, bem como em sua habilidade e motivação para 

atender às necessidades e interesses da outra parte, segundo se estabeleceu implícita ou 

explicitamente (ROTTER, 1980; MORGAN e HUNT, 1994). A confiança é algo que os parceiros 

vão adquirindo ao longo da relação, pois ela se desenvolve a partir de experiências passadas e 

ações anteriores. No começo do relacionamento uma parte confia somente um pouco na outra, 

mas a outra responde confiando um pouco mais nesta e essa troca de acréscimo de confiança 

continua com o passar do tempo até que um dos parceiros quebre o ciclo (ZAK et al., 1998).  

O nível de confiança também varia de um relacionamento para outro, servindo como 

um meio efetivo de se reduzir o oportunismo. Assim, cada relacionamento possui uma história 

específica em termos de como os parceiros têm se tratados e do grau de confiança e 

comprometimento que está construído entre eles (MORGAN e HUNT, 1994).  Confiança em um 

relacionamento é condicionada por um grupo diverso de variáveis. Entre elas, as mais dignas 

de nota são a comunicação afetiva entre os dois participantes – a qual exerce uma influência 

positiva na confiança – e a satisfação que cada uma das partes sente em relação ao outro 
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participante. Satisfação tem sido definida como um estado afetivo positivo resultante da 

avaliação feita por uma parte acerca de todos os aspectos do relacionamento com a outra 

parte. Isto inclui, é claro, a avaliação de ambos os aspectos econômicos como os não-

econômicos de um relacionamento. Sendo assim, primeiro as partes ficam satisfeitas com as 

ações do parceiro, o que se torna um fator condicionante para o desenvolvimento da 

confiança, a qual é um antecedente do comprometimento afetivo. Então, para haver um 

comprometimento afetivo é preciso que haja confiança entre as partes, o que só ocorre 

mediante a satisfação com as ações do outro. (SANZO et al., 2003). 

Para Henning-Thurau e Hansen (2000), a confiança existe se um comprador acredita 

que um vendedor é confiável e tem um alto grau de integridade, sendo um construto mútuo, 

pois se uma empresa pede aos clientes que confiem nela, ela também deveria confiar neles4.   

Comprometimento 

Os relacionamentos B2B são no mínimo tão complicados quanto os interpessoais.  

Sanzo et al. (2003) propõem que confiança e comprometimento afetivo são variáveis que 

constituem os fatores mais importantes para explicarmos a intenção em se continuar com um 

relacionamento no futuro.  Algumas vezes uma empresa não está comprometida em construir 

uma relação duradoura e tenta tirar alguma vantagem de curta duração, da mesma forma que 

alguns indivíduos agem. Não consideramos os casos em que uma parte é dependente da outra, 

pois assim que possa, a submissa rompe com a relação. Neste caso, o relacionamento se 

mostra mais instável do que quando baseado na confiança mútua entre as partes. A relação 

também será mais estável se for baseada numa predisposição afetiva de ambos parceiros em 

                                                 
4 O que sabemos que nem sempre acontece. 
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mantê-la. Duas empresas podem estar comprometidas com um relacionamento de longa 

duração e buscarem tirar vantagens mútuas. (SANZO et al., 2003). 

Comprometimento não quer dizer apenas honrar um compromisso assumido. Ele 

significa também estar de algum modo dependente da outra parte. Em linhas gerais, o 

comprometimento refere-se à tendência de sentir-se apegado ao relacionamento (RUSBULT, 

1983), de modo que busquemos constantemente fortalecê-lo e não façamos nada que possa 

prejudicá-lo. Assim, ele é um importante fator na manutenção do relacionamento e pode 

funcionar como preditor da satisfação com a relação (ACKER e DAVIS, 1992) e de sua 

longevidade (LUND, 1985). Acreditamos que maiores níveis de comprometimento estejam 

associados com a percepção de ganhos futuros com a relação, com a identificação com o 

parceiro, com o desejo limitado de buscar outros parceiros, com a quantidade de esforço e 

investimento feito no relacionamento e com a responsabilidade assumida pelo indivíduo. O 

comprometimento influencia, além disso, o modo como os indivíduos percebem a atratividade 

de outros parceiros. 

Podemos  ainda descrever o comprometimento como a orientação do cliente em 

direção a um relacionamento de negócio duradouro, baseado em ligações emocionais – o 

comprometimento afetivo – e numa convicção de que permanecer no relacionamento trará 

muito mais benefícios do que ao terminá-lo (HENNING-THURAU e HANSEN, 2000). Deste 

modo, o comprometimento implica que os parceiros tenham uma orientação de longa duração, 

baseada no desejo de manter um relacionamento ao longo do tempo e na vontade de fazer 

pequenos sacrifícios para conservar a relação. Existem dois tipos de comprometimento, o 

afetivo e o calculado. O comprometimento afetivo indica uma predisposição afetiva em 

manter o relacionamento. Ele é baseado na existência de uma ligação emocional e na boa 

vontade em relação ao seu parceiro. Este tipo de comprometimento é produzido pela 
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identificação de valores da outra organização (MORGAN e HUNT, 1994). Por outro lado, o 

comprometimento calculado é originado de uma avaliação cognitiva e racional dos custos e 

benefícios de se manter ou terminar um relacionamento. 

Os estudos sugerem que destes dois tipos de comprometimento o primeiro – o afetivo 

– é o que realmente é capaz de manter um relacionamento mutuamente benéfico e prazeroso. 

Isto ocorre, pois o segundo tipo – o calculado – poderia estar “forçando” uma das partes a 

manter este relacionamento contra a sua própria vontade, ou devido ao custo de mudança ou à 

inexistência de outras alternativas viáveis. Neste caso, o relacionamento resultante pode ser 

instável, já que a dependência implica uma colaboração forçada a qual os participantes 

tentarão quebrá-la no futuro. (SANZO et al., 2003). 

Distância 

 A proximidade pode ser física, mental ou emocional. A proximidade física possui 

como ponto importante o fato de facilitar o contato mental e o emocional e não leva em 

consideração apenas a distância espacial, mas também a distância funcional. A distância 

funcional é a probabilidade de que duas pessoas que não estejam espacialmente próximas 

venham a se encontrar em uma área comum para desempenhar uma função ou atividade 

(DWYER, 2000). Embora a proximidade física não garanta sempre a atração entre indivíduos, 

parceiros que se encontram regularmente possuem mais oportunidades para conhecer um ao 

outro e, desse modo, maiores chances para descobrir interesses mútuos.  

Contudo, diferenças de ordem cultural, étnica, política ou religiosa podem construir 

uma distância mental ou emocional, apesar de uma proximidade física. A proximidade 

fortalece o sentimento de segurança. Certos relacionamentos se tornam verdadeiramente 

pessoais, especialmente se os indivíduos encontram-se freqüentemente e até associam-se 
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particularmente (GUMESSON, 2000). De modo contrário, os parceiros podem se sentir 

emocionalmente ou mentalmente próximos ainda que estejam fisicamente distantes, tal como 

a utilização do telefone e da Internet permitem. 

Presumimos que os relacionamentos próximos sejam caracterizados por sentimentos 

verdadeiros em relação à outra parte, tais como afinidade, amizade ou afeição. Tais 

sentimentos constituem vínculos afetivos positivos e, desse modo, contribuem para que o 

relacionamento tenha uma probabilidade maior de durar mais (BARNES, 1997). Entretanto, 

proximidade demais não é necessariamente uma coisa boa, pois ela pode levar a uma 

chateação com a relação à medida em que se torna entediante encontrar o parceiro ou em que 

a privacidade começar a ser ameaçada. Devemos observar ainda que existem pessoas mais 

predispostas do que outras a estabelecerem relacionamentos próximos. 

Além disso, Hunt, Lambe e Wittmann (2002) reforçam que a distância entre empresas 

em um relacionamento interorganizacional possui diversos outros aspectos. Apesar de já 

termos comentado algumas formas de distâncias, eles ainda falam sobre a existência da 

distância social, da distância cultural, da distância tecnológica e da distância de tempo (esta se 

refere ao tempo transcorrido entre o momento em que um acordo é negociado e a troca 

realizada).  

Atração 

A atração desempenha um papel importante na formação, desenvolvimento e 

manutenção dos relacionamentos. Normalmente, ela atua fortemente no início como um 

“filtro” que os parceiros utilizam para selecionar com quem querem se relacionar. Daí por 

diante, ela influencia na motivação das partes para a manutenção da relação, pois julgamentos 

sobre a atratividade do parceiro são feitos em uma base contínua e determinarão como o 

 



 59

relacionamento progredirá (HARRIS et al., 2003). À medida que um histórico de interações é 

construído, os parceiros adquirem maior conhecimento um do outro e aquilo que percebem 

como atraente na outra parte pode mudar de natureza ou magnitude. Além disso, a atratividade 

do parceiro pode mudar a qualquer momento devido a uma alteração naquilo que o outro 

valoriza ou diante da aparição de uma alternativa mais atraente, já que em certo sentido a 

atração é um aspecto definido através de comparação.  

Complementaridade 

Algumas pessoas se sentem atraídas por outras que complementam as suas 

necessidades. Uma pessoa dominante, por exemplo, pode preferir se relacionar com uma 

pessoa submissa e vice-versa. No entanto, apesar de muito propalada pelo senso comum, a 

noção de que os opostos se atraem nem sempre é verdade. Existem casos em que a 

similaridade é a grande responsável pela formação e manutenção dos relacionamentos. 

Devemos ter em mente que a complementaridade não quer dizer, necessariamente, junção de 

opostos. Os parceiros possuem um conjunto diferente de habilidades e, concentrando-se nelas, 

podem prover recursos de naturezas distintas ao relacionamento, tornando-se assim 

mutuamente dependentes. (SANZO et al., 2003). 

Similaridade 

Quando aplicada a um relacionamento, a similaridade é um conceito bastante amplo, 

pois vários são os aspectos nos quais os parceiros podem ser similares. No começo do 

relacionamento, a similaridade em características tais como classe social, religião e educação 

pode ser usada como um “filtro” na escolha dos parceiros. No entanto, a similaridade dos 

indivíduos no que diz respeito a valores e atitudes é que parece ser a principal responsável 
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pelo estabelecimento do relacionamento. Além disso, à medida que o tempo passa, esses 

aspectos adquirem maior importância para a manutenção da relação. (SANZO et al., 2003). 

Risco 

De certo modo, os relacionamentos são formados para reduzir incertezas, mas isso não 

quer dizer que ele as elimine completamente. Em algumas situações o que nos parece ocorrer 

com a formação de relacionamentos é uma troca na natureza das incertezas. Todo 

relacionamento envolve risco, uns mais outros menos. Em um dado momento, cada 

relacionamento pode ser caracterizado pela predominância de um tipo de risco diferente. Logo 

no início, existe o risco do relacionamento não vir a dar certo, ou seja, de se mostrar 

problemático ou infrutífero. Uma vez constituído o relacionamento, existe o risco de 

oportunidade, que significa não podermos aproveitar as oportunidades que porventura 

surgirem em decorrência do vínculo já estabelecido com uma outra parte. A qualquer 

momento, existe o risco de uma parte ser explorada pela outra, extraindo do relacionamento 

muito menos do que contribui. Não podemos esquecer que também existe o risco da traição, 

quando uma parte abusaria da confiança que lhe foi cedida e passaria a enganar a outra. 

(MORGAN e HUNT, 1994). 

Transparência 

A transparência é um indicativo de boa conduta e podemos encontrá-la quando em um 

relacionamento os parceiros buscam, na medida do possível, não esconder nada uns dos 

outros. Obviamente, por diversas razões, a transparência total nem sempre é possível ou até 

mesmo desejável. Podem ocorrer situações em que, para o bem-estar da relação, uma das 

partes não revele aquilo que sabe ou pretende fazer. O que nos parece ser mais importante é 

que uma parte mantenha a outra informada sobre aquilo que ela considera significativo.  

 



 61

Além do mais, uma atmosfera transparente faz nascer relacionamentos mais próximos 

e confiáveis entre o comprador e o vendedor, pois eles não precisam se preocupar com o 

aparecimento de um comportamento oportunista. E, relacionamentos mais próximos envolvem 

investimentos específicos para esta relação e aumento da dependência entre os parceiros. Uma 

atmosfera transparente também reduz o aparecimento de tensão e desacordos no 

relacionamento com os vendedores, ou facilita uma solução, aumentando a satisfação do 

comprador. Por outro lado, como já ressaltamos anteriormente, atos satisfatórios como um 

antecedente para a confiança, e confiança como um antecedente do comprometimento afetivo. 

(SANZO et al., 2003). 

Comunicação bilateral 

Um dos aspectos mais importantes para a manutenção de um relacionamento é a 

comunicação bilateral. É por meio dela que os parceiros expressam, entre outras coisas, seus 

desejos, intenções e opiniões. A comunicação bilateral faz com que os parceiros se sintam 

valorizados. Além disso, ela permite que os parceiros obtenham feedback uns dos outros e, 

desse modo, possam adaptar as suas ações. Situações em que um dos parceiros não pode (ou 

se recusa a) se comunicar, podem trazer descontentamento para a outra parte ou para ambos e 

contribuir para a deterioração da relação. De acordo com Sanzo et al. (2003), a comunicação é 

um ponto fundamental, pois o vendedor deve manter o comprador bem informado de qualquer 

mudança ou questão que possa ser do seu interesse, nunca hesitar em explicar os prós e os 

contra das suas recomendações, o mesmo deve acontecer da parte do comprador para o 

vendedor.  

Vale salientarmos que a comunicação pode ser formal ou informal, sincrônica ou 

diacrônica, face-a-face ou mediada. Além disso, Kim (1991 apud GRIFFITH e HARVEY, 2001) 

 



 62

categoriza as competências de comunicação como cognitivas, afetivas e operacionais. A 

competência de comunicação cognitiva envolve a habilidade dos indivíduos de verificar o 

significado da linguagem verbal e não verbal que eles percebem. A competência afetiva 

envolve as tendências emocionais e estéticas de um indivíduo. Existindo conceitos e 

significados implicados e embutidos que influenciam a predisposição motivacional e 

atitudinal para interpretar a comunicação do outro. Já a competência operacional diz respeito à 

flexibilidade e desenvoltura/desembaraço em reagir às comunicações. 

Sendo assim, padrões de comunicação contínua entre parceiros possuem o potencial de 

criar ambientes de comunicação mais consistentes, os quais melhoram a eficiência da 

comunicação, a interação social, assim como a qualidade da relação. (GRIFFITH e HARVEY, 

2001). A interação das partes começa por uma tentativa de descobrir as preocupações e os 

interesses subjacentes um ao outro, identificando uma variedade de possíveis opções, antes de 

restringir algumas delas. A diferença pode se transformar em um meio de comunicação 

(GIDDENS, 1993). 

Ainda de acordo com Giddens (1993), o imperativo da comunicação livre e aberta é o 

sine qua non do relacionamento puro5 – o relacionamento é o seu próprio fórum. O diálogo 

aberto com o outro, por sua vez, é o meio de expressão das necessidades do indivíduo, assim 
                                                 

5 O termo “relacionamento”, significando vínculo emocional próximo e continuado com outra pessoa, só 

chegou ao uso geral em uma época relativamente recente. Por isso, Giddens  (1993) articula em cima do termo 

“relacionamento puro”, o qual refere-se a uma situação em que se entra em uma relação social apenas pela 

própria relação, pelo que pode ser derivado por cada pessoa da manutenção de uma associação com a outra, e 

que só continua enquanto ambas as partes considerarem que extraem dela satisfações suficientes, para cada 

uma individualmente, para nela permanecerem. 
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como o meio pelo qual o relacionamento é reflexivamente organizado. 

Empatia 

Empatia representa a habilidade das partes envolvidas em um relacionamento em ver 

uma determinada situação assumindo a perspectiva do parceiro (HWANG, 1987). Assim, ela 

pode ser encarada como sendo a busca pela compreensão do comportamento, desejos e 

objetivos dos outros. Relacionamentos em que existe uma forte empatia entre os parceiros 

parecem possuir maiores chances de durarem mais. 

Competência 

Para a manutenção da relação, não basta que os parceiros sejam atraentes, eles 

precisam ser também competentes. Podemos traduzir competência, então, em um conjunto de 

habilidades ou atributos que os parceiros possuem e que garantem o sucesso da relação em 

longo prazo. Obviamente, os indivíduos podem ser enquadrados em níveis diferentes de 

acordo com os tipos de competência requeridas em uma dada relação. Assim, uma relação 

pode ser formada entre parceiros com competências complementares. (MORGAN e HUNT, 

1994). 

Contudo, o “efeito halo” pode ocorrer, e um parceiro bastante competente em uma área 

pode ser julgado competente também em outras sem necessariamente o ser. Em alguns casos, 

parceiros sem nenhuma falha ou defeito podem ser irritantes, pois eles são vistos de certo 

modo como auto-suficientes e fazem com que as outras partes na relação tenham que se 

esforçar para compensar a sua “desvantagem”. 

Reciprocidade  
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A reciprocidade representa um comportamento simétrico, caracterizado pela 

cooperação, colaboração e coordenação (PALMER, 1996). Ela é que estabelece espaço para a 

troca de ofertas, favores, concessões e recursos entre as partes envolvidas em uma relação, de 

modo que todas tenham a possibilidade de obter ganhos. Caso uma parte seja sempre a única 

beneficiada com o relacionamento, podemos dizer que não há reciprocidade.  

Por exemplo, se em determinado momento uma parte oferece algo a uma outra, esta 

última tem a obrigação moral de oferecer alguma coisa em troca no mesmo momento ou em 

um momento futuro, não sendo levado em consideração se essa oferta é da mesma natureza 

que a anterior ou é melhor ou pior do que ela. Além disso, também podemos encontrar a 

reciprocidade em um relacionamento quando todas as partes apresentam o mesmo direito para 

tomar ações de natureza similar.  

Eqüidade 

Se a reciprocidade significa que as partes devem ter a preocupação de oferecer algo 

que seus parceiros de alguma maneira valorizem, a eqüidade no relacionamento significa, de 

uma forma simplificada, o equilíbrio entre o que cada uma delas dá e recebe. Um indivíduo 

que considera a existência de eqüidade em um relacionamento, percebe que seus ganhos na 

relação são proporcionais aos seus esforços e os ganhos do(s) parceiro(s) são proporcionais 

aos esforços deste(s).  

Assim, a eqüidade não significa igualdade. Se uma parte se empenha mais em uma 

relação, ela pode obter maiores retornos sem que o parceiro necessariamente se sinta 

explorado. Além disso, a falta de eqüidade que uma parte sente quando observa uma 

característica específica do relacionamento pode ser compensada por um bom desempenho do 

parceiro em outra característica (DWYER, 2000).   
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Szmigin e Bourne (1998) sugerem que transações bem sucedidas, as quais podem fazer 

parte de um relacionamento duradouro, são dependentes do desenvolvimento de eqüidade 

entre a díade comprador e o vendedor. Segundo estes autores, cada relacionamento está 

embutido numa rede de outros relacionamentos, tanto atuais como possíveis. A partir das suas 

próprias experiências e expectativas passadas, cada parceiro compara os resultados dentro do 

nível mínimo do que percebe como aceitável (o nível de comparação). Fazem também uma 

comparação dos resultados contra os demais possíveis resultados com as demais alternativas 

de relacionamento. Ao realizarem estas comparações – o balanço percebido entre 

recompensas e custos – os indivíduos determinam o seu nível de satisfação com este 

relacionamento. Como ambos recompensas e custos são subjetivos e dependem da percepção 

individual, diferente indivíduos perceberão o balanço entre custos e recompensas 

diferentemente. 

A eqüidade encontra-se quando há a proporcionalidade na sua percepção dos seus 

custos e benefícios/recompensas em comparação com a outra parte. E, quando indivíduos 

encontram-se em um relacionamento desigual, eles sentem-se angustiados. O que pode ser 

expresso em forma de raiva ou ressentimento pela parte que se acha “perdedora”, assim como 

através de culpa ou medo de retaliação pela parte “ganhadora”. Observamos ainda que cada 

parte leva em consideração suas experiências e expectativas para analisar se o que está 

obtendo na relação está dentro de um nível mínimo aceitável (nível de comparação) e se as 

alternativas de relacionamento disponíveis poderiam fornecer maiores ou melhores retornos 

(nível de comparação de alternativas) (THIBAUT e KELLEY, 1959). O equilíbrio percebido no 

nível de comparação e no nível de comparação de alternativas pode influenciar a satisfação de 

uma pessoa com um dado relacionamento, trazendo conseqüências para sua continuidade ou 

aprofundamento. Contudo, como os ganhos e esforços são subjetivos e dependerão da 
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percepção individual, os indivíduos perceberão o equilíbrio entre eles de forma diferente 

(SZMIGIN e BOURNE, 1998).  

A eqüidade nos parece ser mais importante nos estágios iniciais de um relacionamento, 

pois, uma vez que o relacionamento esteja bem estabelecido, os parceiros tendem a confiar na 

boa intenção dos outros e não monitorar a contribuição relativa de cada um de uma maneira 

tão detalhada quanto no início (CATE et al., 1988).  

Poder  

Não podemos falar sobre relacionamentos, sem destacarmos a questão do poder. 

Muitos pesquisadores incluem poder como uma dimensão importante no relacionamento 

comprador-vendedor (e.g. DWYER et al., 1987; GANESAN, 1994; WEITZ, 1981). Poder é uma 

função da dependência de uma parte na outra. E, dependência relaciona-se às necessidades dos 

parceiros de manter o relacionamento para alcançar os objetivos desejados (WREN e SIMPSON, 

1996).  

Em um sentido geral, o poder em um relacionamento representa a habilidade que um 

indivíduo possui para estabelecer demandas à(s) outra(s) parte(s) e ter essas demandas 

atendidas. De certa forma, o exercício de poder se baseia no controle de recursos valorizados 

pelas outras partes. Como esses recursos podem ser de natureza distinta, vários são os tipos de 

poder que uma parte pode exercer sobre a outra. Entre os tipos de poder comumente 

ressaltados figuram o poder de coerção, o poder de recompensa, o poder de referência, o poder 

de especialista e o poder legitimado. No entanto, em qualquer relacionamento é improvável 

que apenas um tipo de poder opere isoladamente, embora exista a possibilidade de que um 

deles predomine. Além disso, devemos ressaltar que em um relacionamento todo parceiro 
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necessariamente exerce alguma forma de poder sobre o outro, embora raramente este 

exercício seja realizado de forma simétrica. 

Cooperação 

Assim como a adaptação, a cooperação é um aspecto fundamental para que o 

relacionamento se desenvolva. A cooperação pode ser encarada como sendo um conjunto 

voluntariamente coordenado de ações – similares ou complementares – que os parceiros 

executam visando alcançar um objetivo comum. Vale salientarmos que ela difere da 

aquiescência, pois esta representa uma postura passiva diante das ações dos outros. Além 

disso, é interessante observarmos que o tipo de cooperação e o grau em que a mesma será 

necessária varia de acordo com as características de cada relacionamento e as circunstâncias 

pelas quais ele atravessa. 

O fato dos parceiros cooperarem não significa que eles não entrarão em conflito. Nos 

relacionamentos interorganizacionais, assim como nos interpessoais, o conflito é inevitável e a 

probabilidade de que ele ocorra é maior com o aumento da interdependência e proximidade 

entre as partes (DWYER, 2000). Assim, em determinado momento os parceiros podem entrar 

em divergência sobre aspectos específicos do relacionamento sem deixarem de agir de forma 

cooperativa, sendo esse comportamento talvez influenciado pelo alto custo de término do 

relacionamento. 

Interdependência 

A interdependência implica que o comportamento de cada participante relacional é em 

algum grau coordenado e influenciado pelo comportamento do outro. Quando uma parte deixa 

de influenciar a outra, podemos dizer que já não há mais relacionamento. Um modo de 

determinarmos quão interdependente são os parceiros é observando a variação na natureza das 
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interações, a freqüência com a qual eles interagem, a importância que atribuem a cada uma 

dessas interações, a magnitude da mudança produzida no comportamento de um parceiro em 

decorrência das ações do outro, o grau de assimetria do relacionamento e o tipo de vínculo que 

os une. (SZMIGIN e BOURNE, 1998).  

Relevância 

Os indivíduos estão inseridos em uma rede complexa de relacionamentos, atribuindo a 

cada um deles uma importância relativa, um valor – o qual pode mudar com o passar do 

tempo. Para Moles (1978), o valor está ligado ao original – quanto mais improvável de uma 

situação acontecer, mais originalidade ela possui. 

Sendo assim, essa importância pode também variar, entre outras coisas, de acordo com 

as crenças, os valores e as atitudes dos parceiros, com a natureza do relacionamento, com o 

histórico acumulado de interações, com a proximidade entre as partes e com o tipo e nível de 

benefícios extraídos da relação por cada uma delas. Desse modo, uma relação em um dado 

momento pode não ter o mesmo peso para cada um dos parceiros envolvidos e eles podem 

desferir esforços com diferentes magnitudes para mantê-la. 

Longevidade 

Uma das coisas que diferenciam uma simples interação ou encontro de um 

relacionamento é o horizonte temporal. Uma interação por si só é um momento único no 

tempo, ao passo que um relacionamento representa o resultado de várias interações. Contudo, 

uma série de interações compartilhadas, por si mesmas, não constitui um relacionamento. É 

necessário que essas interações estejam de alguma forma relacionadas, refletindo um grau de 

continuidade entre intercâmbios sucessivos (FOURNIER, 1994).  A longevidade diz respeito 

então ao período total de tempo em que as partes estão envolvidas em um relacionamento 
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desde seu início. À medida que os parceiros vão adquirindo uma história compartilhada, eles 

passam a se conhecer melhor, ganham mais confiança no outro e aprendem como conduzir a 

relação para benefício mútuo. Assim, o decorrer do tempo pode, entre outros aspectos, 

transformar a natureza da relação, os benefícios que cada parte extrai dela e as características 

que um parceiro valoriza no outro. Além disso, fatos que poderiam acabar com um 

relacionamento se ocorridos em seu início perdem sua magnitude quando a relação já está 

consolidada. O histórico do relacionamento muitas vezes representa um alto custo de 

mudança, embora isso não seja necessariamente válido quando se trata de uma relação 

forçada. Observamos ainda que um relacionamento longo pode fazer com que um parceiro se 

torne negligente ou tenha o interesse pelo outro diminuído. 

Intimidade 

A intimidade é um importante componente emocional dos relacionamentos, servindo 

inclusive como indicador de seu aprofundamento. Os relacionamentos variam enormemente 

no grau de intimidade que permitem. No entanto, relações mais íntimas oferecem espaço para 

um contato mais próximo e confidencial entre os parceiros dentro de uma atmosfera de 

confiança mútua. Assim, a intimidade influencia a quantidade e a natureza das informações 

compartilhadas no decurso da relação. Além disso, ela reflete o grau de familiaridade e 

compreensão mútua desenvolvida entre os parceiros relacionais, bem como a força dos 

vínculos forjados entre os mesmos. 

Vale ressaltarmos que a definição dos limites pessoais é considerada fundamental para 

um relacionamento íntimo. Intimidade não significa ser absorvido pelo outro – o parceiro 

relacional – mas, conhecer as características do outro e tornar disponíveis as suas próprias. 

Paradoxalmente, de acordo com Giddens (1993), a abertura para o outro exige limites 
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pessoais, pois é um fenômeno comunicativo – como exige também sensibilidade e tato, pois 

não é o mesmo que viver sem pensamentos particulares. Segundo ele, o equilíbrio da abertura, 

da vulnerabilidade e da confiança, desenvolvido em um relacionamento, determina se os 

limites pessoais transformam-se ou não em divergências que, em vez de estimular, obstruem 

tal comunicação.  

Então, como os relacionamentos interorganizacionais assemelham-se ao interpessoais, 

podemos trazer aqui algumas características dos relacionamentos íntimos. São elas6: 

• Desejo de uma satisfação a longo prazo – o relacionamento desenvolve-se 

passo a passo; 

• Liberdade de escolha; 

• Equilíbrio e mutualidade no relacionamento; 

• Compromisso, negociação ou revezamento na liderança; 

• Compartilhamento das vontades, dos sentimentos e avaliação do que seu 

parceiro significa para você; 

• Franqueza; 

• Confiança adequada – ou seja, saber qual será o provável comportamento do 

seu parceiro de acordo com a sua natureza fundamental; 

• Compreensão da individualidade um do outro; 

• O relacionamento lida com todos os aspectos da realidade; 

• O relacionamento está sempre mudando; 

• Autopreservação por parte de ambos os parceiros; 

• Solução conjunta dos problemas; 

                                                 
6 Estas características são extraídas do livro A Transformação da Intimidade de Anthony Giddens (1993, p. 107). 
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• Preocupação saudável com o bem-estar e a evolução do parceiro, embora com 

desprendimento; 

• Ciclo de bem-estar e satisfação. 

Formalidade/informalidade 

Todo relacionamento é regido por regras e normas. Entre outras coisas, elas delineiam 

os direitos e obrigações de cada parceiro, bem como a forma como eles devem se comportar 

em determinadas ocasiões, atuando assim na redução de potenciais conflitos. Algumas vezes 

essas normas e regras são explícitas na forma de um contrato, outras vezes elas são 

estabelecidas apenas implicitamente – como no caso dos relacionamentos informais. (FORD, 

1980). 

Diante disto, relacionamentos informais são vistos como sendo mais flexíveis, íntimos 

e emocionais, ao passo que os relacionamentos com um grau maior de formalidade 

apresentam um componente instrumental mais atuante. A informalidade de um 

relacionamento pode aumentar à medida que os parceiros adquirem mais conhecimento uns 

dos outros e desenvolvem confiança mútua. 

 

Além destas propriedades, é importante também compreendermos a natureza dos 

relacionamentos interorganizacionais (FORD, 2000). Como já vimos, nem todas as transações 

entre compradores e vendedores no mercado organizacional acontecem dentro de 

relacionamentos próximos e intensos. Os produtos e os processos tecnológicos de duas 

organizações são fatores importantes na determinação da natureza da relação comprador-

vendedor. Igualmente importantes são as estruturas de mercado do comprador e do vendedor 

que existem e permitem uma maior flexibilidade de alternativas para a construção do 
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relacionamento entre eles. Assim, as adaptações feitas pelas organizações, como por exemplo, 

a customização dos seus recursos para um comprador ou vendedor específico, marcam um 

comprometimento do vendedor ou comprador para o relacionamento, visto que o esforço para 

se adaptar tende a ser percebido pela outra parte.  

Ainda precisamos lembrar que o contexto social também tem um papel fundamental no 

desenvolvimento das relações de trocas. O sucesso de um particular relacionamento não 

depende apenas de resultados financeiros ou econômicos, mas também dos aspectos tais como 

a cultura dos envolvidos e a satisfação, como também a comunicação, a confiança e o 

comprometimento afetivo – os quais já explicamos detalhadamente. (SANZO et al., 2003). 

A cultura encerra valores, crenças e suposições que definem um modo de vida 

específico de um grupo de indivíduos e está baseada em conceitos fundamentais introduzidos 

no início do nosso desenvolvimento. Podemos dizer que ela está profundamente introduzida 

na nossa vida cotidiana, como também é responsável por moldar o modo como a realidade é 

interpretada numa sociedade, tal como o uso do poder, os papéis apropriados e as obrigações 

de indivíduos para com indivíduos. (GRIFFITH e HARVEY, 2001). 

Após percorrermos vários construtos e propriedades que afetam os relacionamentos 

interorganizacionais, achamos importante agora vislumbrarmos o seu desenvolvimento. 

Dentre os modelos conhecidos na literatura de marketing, decidimos descrever resumidamente 

o modelo de desenvolvimento de relacionamento comprador-vendedor apresentado por Ford 

(1980), por ele estar dentro da abordagem interacional. Sendo assim, este modelo é composto 

de cinco estágios, apresentados a seguir:  

• No primeiro, denominado de Estágio Pré-relacionamento, é onde acontece a 

avaliação do potencial das partes envolvidas na possível relação. Esta avaliação 

pode ser iniciada  por um episódio em particular em um relacionamento 
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existente, uma avaliação genérica da performance de um vendedor ou 

comprador e outras fontes de informação. Entretanto, ela é condicionada pela 

experiência, incertezas e a distância existente entre as partes. Vale salientarmos 

que  a este tempo ainda não existe comprometimento. 

• Num segundo estágio, conhecido como Estágio Inicial, pressupõe-se o início de 

um processo de troca. A experiência com o provável parceiro comercial é 

baixa, a incerteza é alta e existe uma grande distância. O comprometimento é 

baixo. 

• No Estágio de Desenvolvimento, ou terceiro estágio, um contrato já está 

assinado ou uma transação realizada. A experiência com o parceiro comercial 

está aumentando e a incerteza diminuindo, o mesmo acontecendo com a 

distância. Mas, há o aumento das adaptações formais e informais, a qual faz 

com que os custos operacionais associados à construção do relacionamento 

também aumentem. 

• No quarto estágio ou de Longa Duração, já estão realizadas várias transações. 

A experiência com o parceiro comercial é alta e a incerteza é mínima, estando 

associada ao início do desenvolvimento do processo de institucionalização.  A 

distância também está consideravelmente reduzida. Um grande número de 

adaptações formais e informais acontece,  fazendo com que os custos 

operacionais associados à construção do relacionamento sejam reduzidos pelo 

início do processo de institucionalização.  
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• Por fim, no Estágio Final, ou quinto estágio, percebe-se uma ampla 

institucionalização das organizações, com uma forte interdependência entre 

elas. 

Diante do exposto, salientamos que as interdependências entre as empresas em 

relacionamentos B2B possuem ao menos três aspectos que consideramos os mais 

importantes para o desenvolvimento de suas estratégias: os recursos das empresas, os 

atores envolvidos e as atividades que eles fazem. 

2.2.2.1  Recursos 

Uma empresa no mercado industrial depende em parte da sua capacidade de 

produção, da habilidade de produção, P&D e do desempenho da logística dos seus 

fornecedores; além disso, depende também do conhecimento do mercado, produção de 

recursos e distribuição e habilidades de personalizar produtos para os seus clientes.  

Para que estas capacidades se desenvolvam simultaneamente, sempre existirá uma 

interdependência entre as empresas, de  forma que uma empresa usualmente dependerá 

de outra (cliente ou fornecedor) dentro de sua rede de relações. Contudo, esta 

dependência é compensada pelas vantagens que a empresa tem em não ter que 

desenvolver habilidades em uma certa área específica, poupando recursos (tempo, 

investimentos, pessoas, etc.). Sendo assim, os benefícios que cada empresa pode 

receber através de um relacionamento são muito complexos. Variam desde benefícios 

financeiros, melhoria da sua cadeia de recursos até o desenvolvimento do 

relacionamento em si, visando uma fonte de recurso para futuras operações. (FORD, 

2000). 
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Desta forma, de acordo com Turnbull et al. (1996), estes recursos integrados 

podem ser: 

 Recursos Financeiros: Posição da empresa na rede: acesso aos recursos 

(e.g. fontes de conhecimento) de outros membros da rede, ou se unir para fazer uso da 

reputação da outra organização (pode ser uma marca que no mercado seja referência  

de qualidade). 

 Recursos tecnológicos: Tecnologia de processos que correspondem à 

habilidade de manufaturar ou produzir certos produtos ou serviços. 

 Tecnologia de produtos: O que consiste na habilidade de projetar estes 

produtos ou serviços. 

 Tecnologia de Marketing: O que corresponde à habilidade de analisar 

os requisitos dos outros e os meios de influenciá-los. Isto se refere à capacidade de 

gerenciar relacionamentos. 

Como já visto, além dos recursos das empresas, os atores envolvidos são muito 

importantes para o desenvolvimento do relacionamento entre duas empresas. 

 

2.2.2.2 Atores 

Um relacionamento normalmente tem início com os primeiros contatos entre atores 

individuais de duas organizações. Nesta fase, é provável que exista uma distância considerável 

entre eles, que pode ser tanto social, como cultural ou tecnológica. Uma vez que os mercados 

organizacionais são formados tanto pelas empresas como por indivíduos, à medida que um 

relacionamento se desenvolve e as empresas tornam-se interdependentes, os indivíduos que 
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fazem parte destas organizações também terão que contar uns com os outros, cada qual no seu 

respectivo papel dentro da rede relacional em que suas empresas estão inseridas. 

De acordo com Goffman (1985), um papel pode ser definido como um conjunto de 

padrões de comportamentos apreendidos por meio da experiência e da comunicação, a serem 

desempenhados por um indivíduo em determinada interação social a fim de atingir eficácia 

máxima para alcançar um objetivo. Então, podemos entender que os atores (indivíduos) numa 

interação – assim como em um relacionamento – trazem com eles a responsabilidade de 

agirem de acordo com as prescrições que definem os seus papéis. 

Deste modo, os encontros entre indivíduos representando os papéis de vendedor e de 

comprador no contexto do mercado organizacional são interações humanas, como também, 

atividades recíprocas, pois nenhuns dos dois são “objetos estáticos”. De acordo com Bateson e 

Hoffman (2001), o encontro dual é importante porque é pessoal e, conseqüentemente, não é 

controlável. 

Contudo, apesar de não ser controlável, aguardamos que estes indivíduos realizem os 

seus papéis “esperados” de vendedor e comprador – ou seja, dentro das suas respectivas 

expectativas de papéis. Isto é, determinamos os parâmetros dentro dos quais esperamos que 

cada um realize o seu desempenho. Assim, criamos expectativas de como a outra parte se 

comportará. Por isso, esperamos que cada papel seja extra-individual. Que cada indivíduo 

apresente o mesmo conjunto de atitudes quando assume determinado papel, quer seja o 

vendedor ou o comprador. 

Deste modo, percebemos que tanto o ator/indivíduo como aqueles com quem ele 

interage possuem expectativas acerca dos seus lugares na estrutura social. Diante disto, 

Allport (1935) diz que a unidade mais significante das estruturas sociais não é o indivíduo em 

si, mas o papel que ele exerce. 
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Também são de grande relevância os fatores macro-ambientais - políticos, 

econômicos, sócio-culturais e demográficos (e.g., mudanças nas condições gerais da 

economia, um desenvolvimento tecnológico, uma nova lei), pois tanto estes moldam os 

comportamentos dos atores, como são influenciados por eles. Já que coletivamente tais 

influências redefinem as fronteiras dentro das quais se desenvolvem as relações entre os atores 

estratégicos no mercado industrial. Sendo assim, os indivíduos realizam diversas atividades 

que interferem no modo como a relação acontece. 

2.2.2.3 Atividades  

Um outro aspecto da interdependência no mercado organizacional é o modo pelo qual 

as atividades das empresas estão interconectadas na sua rede relacional. Se pensarmos no 

exemplo do relacionamento de um fornecedor com um dos seus maiores clientes, que 

corresponda à cerca de 10% de suas vendas, este relacionamento não pode ser desenvolvido, 

mantido e controlado unilateralmente pelo vendedor. Suas características, tais como volume, 

produto, conteúdo do serviço, lucratividade são sempre resultantes da interação e adaptação 

mútua. A divisão das atividades que sustentam o relacionamento, tais como projeto para 

elaboração de novos produtos, processos de desenvolvimento, fixação de preços serão feitas 

em conjunto, em parceria. Todas as empresas podem ter custos por conta da falta de sorte ou 

erro de uma das outras, o oposto também é verdade; pois, o sucesso de uma pode valer para 

todas as outras. (FORD, 2000). 

Em suma, recursos, atores/indivíduos e atividades são aspectos importantes e existem 

para ambas as empresas, tanto para o fornecedor como para o cliente em uma relação no 
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mercado industrial. Então, nenhum relacionamento, inclusive o B2B, pode ser visto apenas 

pelos olhos de um dos parceiros, é sempre necessário que estejamos atentos às perspectivas do 

dois lados que compõem a relação. 

 

2.2.3 O relacionamento comprador-vendedor: dois lados da 

mesma moeda 

Baseado nos estudos de Cooley (1902,  apud  BAZILLI et al, 1998), resolvemos chamar 

o relacionamento comprador-vendedor como “ os dois lados da mesma moeda”, pois de 

acordo com ele, cara e coroa são as duas faces de um mesmo fenômeno. 

Por esta perspectiva, para entendermos melhor o que influencia numa situação de 

troca, é importante discutirmos o relacionamento entre a proposta de oferta do vendedor, a 

estrutura das necessidades do comprador e as percepções que cada uma destas partes tem da 

sua contraparte.  

 

2.2.3.1 O lado “cara” de uma moeda -  o relacionamento pelo ponto de vista 

do comprador 

A empresa compradora precisa ter segurança quanto ao fornecimento dos produtos 

e/ou serviços de que ela necessita. E, em algumas situações é fácil encontrarmos vendedores, 

bastando escolhermos dentro de uma análise entre  menor preço, qualidade e especificações 

técnicas adequadas. Contudo, existem outras situações mais complicadas que podem ocorrer 

quando, segundo Ford (1980), o mercado é dinâmico e/ou heterogêneo; é muito difícil para a 

empresa especificar suas necessidades (especialmente quando elas são novas ou complicadas, 
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ou quando tecnologias complexas estão envolvidas); e, não é fácil para o comprador acreditar 

na confiabilidade do vendedor ou existem problemas em coordenar a atual transação com a 

sua produção ou com outras transações. 

Desta forma, quando o mercado é muito incerto, os tomadores de decisão da empresa 

compradora mantêm contato com um número relativamente grande de vendedores e são 

especialistas nesses mercados de altas incertezas. Porém, nas situações caracterizadas pela alta 

incerteza das necessidades, estes decisores estão mais interessados nos aspectos técnicos e 

qualitativos do que nos preços. Neste sentido, nos parece que eles preferem interagir com 

vendedores que tenham culturas mais próximas da sua; escolhem  vendedores com os quais já 

tenham tido experiências anteriores bem sucedidas; estabelecem uma estrutura de 

comunicação interna complexa com o envolvimento de diferentes tipos especialistas numa 

unidade de tomada de decisão; formam uma estrutura de comunicação externa complexa com 

o envolvimento de diferentes tipos de especialistas em contato direto com o fornecedor; e, 

ainda têm relativamente mais contato com o vendedor, o que significa mis tempo consumido 

no processo de decisão (FORD, 2000). 

Já, as relações com transações incertas fazem com que os tomadores de decisão da 

empresa compradora encontrem com mais freqüência fornecedores paralelos, estejam mais 

interessados em questões relacionadas à entrega, e, ainda tenham mais contatos com os 

fornecedores antes de tomarem sua decisão final. Contudo, o comprador possui suas táticas e 

tenta manipular as incertezas dos vendedores para que elas lhe sejam benéficas. Além do 

mais, ele pode usar as suas habilidades para gerar uma demanda tanto adequada à capacidade 

do vendedor, como  também indicando as modificações a serem feitas para que os produtos 

tornem-se adequados às suas especificações. 
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Pels, Coviello e Brodie (2000) ressaltam que em relação à estrutura das necessidades 

do comprador, ela pode variar dentre de duas situações extremas: as necessidades genéricas e 

as particulares. Então, segundo o ponto de vista do comprador, o valor da oferta de um 

vendedor reflete o que ele pode fazer com ela. Sendo assim, está relacionado à necessidade 

percebida pelo comprador, pois, diferentes compradores – de acordo com suas próprias 

capacidades, competências e visões do mundo – possuem diferentes níveis de necessidades. 

Em outras palavras, cada comprador tem sua estrutura de necessidade específica.  

É importante compreendermos que os compradores raramente interpretam as propostas 

de ofertas dos vendedores exatamente como o vendedor está intencionando, mas sim, dentro 

de sua própria percepção – a qual é baseada na sua estrutura de necessidades, conhecimentos, 

experiências, vivências e gostos. O mesmo acontece com os vendedores, pois, eles baseiam 

suas propostas de ofertas na sua compreensão particular da demanda, e sendo, assim, ele só 

consegue reconhecer ou perceber ‘certas’ demandas. Podemos então perceber claramente a 

existência de um gap entre a estrutura de necessidades do comprador e a oferta proposta de 

acordo com a percepção do vendedor. (PELS, COVIELLO e BRODIE, 2000) 

 Pelo exposto podemos perceber indícios de que a relação entre o cliente e o 

fornecedor é um processo de interação entre dois componentes ativos.  Então, nesse momento 

é necessário que examinemos também o lado “coroa” deste relacionamento. 

 

2.2.3.2 O lado “coroa” de uma moeda - o relacionamento pelo ponto de vista 

do vendedor 

O vendedor precisa vender seus produtos ou serviços com preços que superem os seus 

custos. Assim, para que os clientes paguem este “preço”, a empresa fornecedora tem que ser 
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capaz de satisfazer aspectos importantes das necessidades dos seus clientes, entendendo e 

interpretando-os, de modo a achar as soluções mais adequadas para estes. 

Assim, quanto às ofertas que o vendedor pode fazer, elas variam dentre dois extremos: 

a proposta de oferta genérica e a proposta de oferta única. Deste modo, ele tanto pode fazer 

uma oferta comum a qualquer comprador, dos seus produtos ou serviços básicos, como 

também pode customizar o produto/serviço de acordo com as necessidades e especificações 

do comprador – o que se torna uma ‘proposta de oferta única’ específica para cada comprador. 

Nesta segunda opção, pode ser necessária a participação ou co-participação do comprador e de 

outros parceiros externos na customização do produto/serviço. (PELS, COVIELLO e  BRODIE, 

2000). 

Podemos, então, observar que um fornecedor tem duas questões centrais (FORD, 1980; 

FORD, 2000): em primeiro lugar, um problema limitante, que é escolher o quanto de suas 

habilidades será “oferecido” para cada cliente seu, sem fazê-lo inapropriadamente. E, em 

segundo lugar, mas não menos importante, a questão de como cada relacionamento deve ser 

“levado”, em relação às trocas sociais e físicas, pois trocas físicas mais complexas devem ser 

combinadas com trocas sociais mais extensivas e, respectiva criação de maior confiança. 

Tudo isto deve fazer parte da tática deste vendedor, de modo que ele consiga 

influenciar a percepção do comprador quanto à possibilidade da diminuição das suas 

incertezas, ao desenvolver um relacionamento com este fornecedor. Então, ele dispõe de duas 

estratégias disponíveis para tentar tirar vantagens das incertezas dos clientes: uma opção é 

tentar manipular estas incertezas a seu favor (o mesmo que o comprador faz) e também 

utilizar suas habilidades para resolver problemas (mostrando o que o cliente precisa comprar 

para solucionar suas dificuldades) ou transferir suas competências para próximo do cliente. 
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É relevante observarmos que o vendedor também tem suas incertezas. Sejam elas 

quanto à capacidade de um produto ou serviço que conseguirá vender durante o ano, ou 

referente à sua aplicação (o modo que um produto é usado pelos clientes pode mudar 

rapidamente e freqüentemente em diferentes direções), ou ainda quanto às transações (i.e., um 

vendedor pode não confiar que o comprador realmente ficará e pagará pelo volume de 

mercadoria que pediu). Esta incerteza nas transações ocorre com mais freqüência quando se 

está lidando apenas com um único e grande cliente, ou quando não se está familiarizado com o 

comprador, e ainda quando se desenvolve um longo trabalho anterior ao pagamento.  

Assim, quanto mais próximos interagirem cliente e vendedor, menos incertezas ambos 

os lados sofrerão. Diante disto, podemos ver que existe uma proximidade entre as incertezas e 

habilidades trazidas para um relacionamento que está sendo desenvolvido tanto pelas 

empresas vendedoras quanto pelas compradoras (FORD, 2000).  

Um aspecto que ainda não abordamos, mas que nos parece ser fundamental a esta 

pesquisa – cujo tema principal é o relacionamento interorganizacional – é a respeito da 

identificação organizacional. Diante disto, a nossa próxima seção traz uma breve explanação 

sobre este assunto. 

2.2.4 A identificação organizacional  

Pesquisas sugerem que a identificação de um indivíduo com uma organização é 

baseada na sua percepção de suas características definidoras e centrais, ou seja, sua identidade 

percebida (SELAME e SELAME,1988). Diante disto, as organizações precisam transmitir um 

sentido claro do seu propósito, da sua finalidade, assim como um forte sentido de 
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pertencimento. Para Olins (1989), propósito e pertencimento são as duas facetas da identidade. 

Cada organização é única, e a identidade deve saltar das próprias raízes da organização, da sua 

personalidade, dos seus pontos fortes e fracos. 

Sendo assim, a identidade de uma organização não pode simplesmente ser um slogan, 

uma coleção de frases: ela deve ser visível, tangível e compreender tudo na organização. Tudo 

que uma empresa fizer deve ser uma afirmação da sua identidade. A identidade é expressa em 

nomes, símbolos, logomarcas, cores e ritos de passagens os quais a organização usa para se 

distinguir, como também suas marcas, suas subsidiárias, seus edifícios, produtos, móveis e 

aparência visual. Por um lado, eles servem ao mesmo propósito do simbolismo religioso, 

bandeiras e simbolismos nacionais: eles encapsulam e tornam vívidos um senso de pertencer e 

de propósito coletivo. Por outro lado, eles representam padrões consistentes de qualidade e 

deste modo, encorajam a lealdade de consumidores – tanto quanto de compradores. (OLINS, 

1989). 

De acordo com Bhattacharya e Sen (2003), a identidade da empresa (ou 

organizacional) é constituída pela imagem corporativa, reputação corporativa, e, mais 

amplamente pelas associações corporativas, o que inclui as percepções e crenças dos 

indivíduos que interagem com as organizações sobre as suas características relevantes 

(e.g., cultura, clima, habilidades, valores, posição competitiva, oferta de produtos), assim 

como as suas reações à empresa, incluindo os humores relacionados a ela, emoções e 

avaliações. 

Assim, uma identidade compreende traços característicos que refletem os valores 

centrais da empresa, corporificados em seus princípios operacionais, missão 

organizacional, liderança e características demográficas, tais como: categoria do produto 
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ou da indústria, tamanho, idade, posição no mercado, localização geográfica e o perfil 

prototípico de sua liderança e/ou de seus funcionários. (BHATTACHARYA e SEN, 2003). 

Elsbach e Kramer (1996) comentam que a identidade de uma organização reflete 

seus atributos centrais e diferenciadores, incluindo seus valores essenciais, cultura 

organizacional, modos de desempenho e de agir e produtos. Ao nível dos indivíduos que 

participam da organização, a identidade organizacional é resultante do seu esquema 

cognitivo ou da sua percepção dos atributos essenciais e diferenciadores da organização, 

de sua situação e posicionamento no contexto e da comparação com outras organizações. 

No âmbito da psicologia social, podemos ver a identidade organizacional como 

uma função da forma como a organização percebe a si mesma. Haveria, nesse enfoque, 

uma correlação entre identificação organizacional, auto-conceito individual e imagem da 

organização. Devemos ainda acrescentar que a nível cognitivo, as identidades sociais dos 

indivíduos são organizadas em termos de múltiplas e hierárquicas categorias (incluindo 

diversos elementos, tais como: geração, idade, raça, afiliações institucionais e 

organizacionais e outros.).  Assim, a percepção a respeito da identidade organizacional 

pode ter efeito direto sobre a percepção da própria identidade social (NOGUEIRA e 

MACHADO-DA-SILVA, 2003).  

As pessoas podem buscar identidades sociais mais positivas e aceitas através da 

associação com organizações que tenham identidade positiva (como se houvesse uma 

transferência de atributos para a identidade social). O inverso também seria passível de 

analise: a ameaça à identidade organizacional ou do grupo pode se constituir em ameaça à 

identidade social. Assim, a identidade organizacional pode ser compreendida como 

resultante dos esquemas cognitivos ou percepção a respeito dos atributos diferenciadores e 

essenciais da organização, incluindo seu posicionamento no contexto (status) e 
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comparações relevantes com outros grupos ou organizações (NOGUEIRA e MACHADO-DA-

SILVA, 2003).   

Além do mais, pode haver ainda  uma forte “transferência” das visões de mundo, 

culturas e valores dos dirigentes para as suas organizações. Já que a cultura 

organizacional, entre outros fatores, parece-nos ser influenciada diretamente pelos 

dirigentes da organização (MOTTA e VASCONCELOS, 2002). 

Isto nos parece ser importante, pois segundo Schein (1985 apud MOTTA e 

VASCONCELOS, 2002), a cultura de uma organização é percebida por meio da linguagem, 

dos símbolos e das imagens, das histórias e dos mitos, dos rituais e das cerimônias, dos 

hábitos e os valores que permeiam cada organização, além dos objetos visíveis e físicos da 

mesma, tais como a arquitetura, os móveis, o espaço físico, a decoração, entre outros. 

Ainda de acordo com Nogueira e Machado-da-Silva (2003), a interação social e a cultura 

são impermanentes em suas formas de expressão e de existir.  Segundo eles, as culturas 

não só oferecem significados às pessoas possibilitando sentidos às suas vidas, mas, 

também, constituem fonte de significados para as identidades delas, na medida em que  

contribuem para a  compreensão de como se identificam para si e entre si. O conceito de 

identidade está intimamente ligado ao conceito de cultura. O processo de definição, 

categorização e separação torna a identidade um elemento de reconhecimento e 

diferenciação.  

Assim, a identidade organizacional, sob esse ângulo, pode ser considerada como 

resultante de uma representação compartilhada dos membros de uma “organização” e 

daqueles com quem ela interage. Essa identidade organizacional pode ser um elemento 

chave interpretativo do senso compartilhado de realidade. (MACHADO-DA-SILVA e 

NOGUEIRA, 2001). 

 



 86

Pelo exposto até o momento, acreditamos ter feito uma revisão pela literatura que 

tem conexões e ligações com o nosso tema central – o relacionamento interorganizacional. 

A partir de agora, estaremos transmitindo a “nossa visão de mundo” – o nosso 

fundamento epistemológico. 

2.3  Fundamentos Epistemológicos  

Aqui apresentamos a nossa visão de mundo. Então, como fundamentos 

epistemológicos desta pesquisa temos o Sócio-construcionismo e a Estética. Nesta seção 

temos a intenção de delinear os principais conceitos referentes a estas dimensões teóricas, nos 

pontos em que elas nos auxiliaram a compreendermos melhor o nosso fenômeno: o 

relacionamento comprador-vendedor. 

 

2.3.1A perspectiva sócio-construcionista 

Esta perspectiva advém da sociologia do conhecimento e é baseada no  Interacionismo 

Simbólico – o qual compreende o homem como um ator social, fazendo uso da metáfora 

teatral – e na Construção Social da Realidade de Berger e Luckmann7 – que trata da realidade 

da vida cotidiana – pela qual devemos considerar a sociedade também como uma realidade 

subjetiva, construída por cada um de nós. Pois, ela não é um elemento pronto e acabado, como 

                                                 
7 A partir de agora ao citarmos o livro A Construção Social da Realidade de Berger e Luckmann  (1985),  
estaremos adotando a seguinte forma de citação: (CSR, página, parágrafo).  
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aparece à primeira vista. Nós construímos a sociedade e  a sociedade nos constrói ao mesmo 

tempo.  

Assim, ao nos expressarmos, influenciamos as outras pessoas e também somos 

influenciados. Com base no que acreditamos, na nossa intersubjetividade, tomamos nossas 

decisões  e agimos, construindo o mundo à nossa volta. Nesse sentido, somos atores sociais – 

indivíduos que agem e transformam a sociedade em que vivem, enquanto são construídos e 

transformados por ela. 

Diante disto, achamos importante iniciarmos trazendo aqui significados para a noção 

de intersubjetividade, pois não há como falarmos em sócio-construcionismo, sem fazermos 

referência a ela. Primeiramente, temos que a intersubjetividade pode ser a capacidade de 

estabelecermos inferências sobre intenções, crenças e sentimentos de outros, que envolvem a 

simulação ou capacidade de “leitura” (se assim podemos dizer) de estados mentais e processos 

de outros indivíduos. Além disso, podemos também defini-la como sendo a situação na qual, 

por suas mútuas relações, numerosos – ou apenas dois – indivíduos formam uma sociedade ou 

comunidade e podem dizer: nós. Ainda podemos descrevê-la como sendo o que é vivido 

simultaneamente por várias mentes, surgindo então a denominação “experiência 

intersubjetiva” – onde concebemos a intersubjetividade como constituída a partir de 

experiências de compartilhamento da realidade, de buscas de “união” (COELHO JR. e 

FIGUEIREDO, 2004). 

Para o interacionismo simbólico, encaixa bem o conceito de intersubjetividade 

interpessoal – pois, Mead parte sempre de uma interação concreta entre organismos e 

indivíduos já diferenciados, já organizados e funcionando em um plano individual ou inter-

individual.   
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2.3.1.1 O Interacionismo Simbólico 

O termo “interacionismo simbólico” foi criado por Herbert Blumer, um dos seguidores 

de George Mead – que é provavelmente o mais influente dos fundadores  desta escola do 

pensamento sociológico, a qual conta com John Dewel, George Herbert Mead, Charles Horton 

Cooley e William I. Thomas entre os seus demais fundadores. 

Dentre tantos, a obra de Mead é a que mais contribui para a conceitualização da 

perspectiva interacionista. A  princípio, a sua abordagem teórica não é denominada de 

interacionismo, e sim, de “behaviorismo social” – ou seja, a descrição do comportamento do 

nível humano no qual o dado principal é o ato social concebido tanto como um 

comportamento observável, externo, quanto como uma atividade encoberta, não observável 

(MENDONÇA, 2002).  

De acordo com Blumer (1986), o termo interação simbólica refere-se ao caráter 

peculiar e distintivo da interação como ela acontece entre os seres humanos. Esta 

peculiaridade da interação humana consiste no fato de que nós interpretamos (definimos) as 

ações uns dos outros ao invés de apenas reagirmos a essas ações. A resposta de um indivíduo 

a uma ação de outro é baseada no significado que o primeiro atribui a esta ação. A vida social 

é vista no interacionismo simbólico como um processo de desdobramento no qual o indivíduo 

interpreta seu ambiente e atua com base nessa interpretação. 

Assim, encontramos o interacionismo simbólico inserido no paradigma conhecido com 

interpretativista – o qual tem como objetivo entender o mundo das experiências vividas 

através do ponto de vista daqueles que nele vivem. Ele é baseado na visão de que o mundo 

social tem uma condição ontológica precária e o que se passa na realidade social não existe 

 



 89

em qualquer sentido concreto, mas é o produto das experiências subjetivas e intersubjetivas 

dos indivíduos. Enfatizando como a realidade é socialmente criada e socialmente sustentada. 

Por meio desta posição epistemológica, rejeitamos a idéia de que o mundo social possa 

ser representado em termos de relações determinísticas, em favor de uma visão de que no 

conhecimento, no entendimento e nas explicações das relações sociais devemos levar em 

conta como a ordem social é elaborada pelos seres humanos de modo que elas sejam 

significativas para eles. De acordo com Mendonça (2002), esta posição epistemológica 

enfatiza como as situações sociais devem ser pesquisadas de maneira que revelem sua 

natureza interior. Ainda, segundo ele, esta epistemologia não sustenta que as descobertas 

assim obtidas seriam universalmente generalizáveis, mas ela as considera, todavia, como 

provedoras de conhecimentos instigantes e significantes sobre a natureza do mundo social. 

Deste modo, o interacionismo simbólico salienta o significado simbólico e como os 

símbolos relacionam-se com a interação social. Sua premissa é que o indivíduo e a sociedade 

são unidades inseparáveis e interdependentes (SCHLENKER, 1980). Para esta epistemologia,  os 

símbolos significantes são produto da forma como nós reagimos aos símbolos em termos dos 

significados que levamos como preditores do nosso próprio comportamento e o 

comportamento de outros. Nesse sentido, o papel dos símbolos significantes é ajudar a 

organizar o comportamento de outros. Onde, o significado é produto da interação social, é 

modelado nela, e ao mesmo tempo, como entidade independente, modela o curso da interação 

(BAZILLI et al., 1998). 

Por interação podemos compreender como sendo a instância que nos permite 

dinamizar as estruturas e executar os papéis, o que pode ser entre pessoas, grupos, entre 

outros. Seja qual for o foco, concebemos as unidades de análise como interdependentes e 

como partes relacionadas funcionalmente aos sistemas de que fazem parte. A análise de 
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qualquer parte deve proceder em termo de como se relaciona com outras partes e de como 

essas relações encontram as necessidades do sistema maior. O grupo é, assim, um derivado da 

interação das pessoas e, ao mesmo tempo, ele estrutura o individual. É um sistema que 

envolve atores cooperativos procurando um objetivo comum, com membros reconhecidos 

dentro de uma unidade organizada e independente como sistema (BAZILLI et al., 1998). 

Sendo assim, o interacionismo simbólico, segundo Mendonça (2002), atribui 

importância fundamental ao sentido que as coisas - tais como objetos físicos, seres humanos, 

instituições, idéias que são valorizadas, situações vivenciadas, relacionamentos - têm para os 

indivíduos, ressaltando que esse sentido surge do processo de interação entre as pessoas. Tais 

sentidos (significados) são manipulados e modificados por meio de um processo interpretativo 

que nós usamos ao nos depararmos com as coisas do mundo no nosso dia-a-dia, na nossa vida 

cotidiana. Assim, a realidade empírica existe somente na experiência humana e aparece sob a 

forma como os seres humanos vêem a realidade.  

Diante disto, Blumer (1986, p.02) salienta que esta abordagem assenta-se em três 

premissas:  

a) A primeira é que os seres humanos agem em relação às coisas com base nos 

significados que as coisas tem para eles. Tais coisas incluem tudo que o ser humano 

possa notar em seu mundo de objetos físicos, tal como árvores ou cadeiras; outros 

seres humanos, tais como uma mãe ou um balconista de loja; categorias de seres 

humanos, tais como amigos ou inimigos; instituições, como uma escola ou um 

governo; ideais guias, tais como independência individual ou honestidade; atividades 

de outros, tais como seus comandos ou pedidos; e tais situações como um encontro 

individual em sua vida diária.  
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b) A segunda premissa é que o significado de tais coisas é derivado de, ou 

origina-se da, interação social que alguém tem com um companheiro.  

c) A terceira premissa é que esses significados são manejados, e modificados 

através de um processo interpretativo usado pelas pessoas ao lidar com as coisas que 

elas encontram. 

Assim, para Mendonça (2002), o interacionismo é um empreendimento correlacional, 

o qual procura evidenciar a ligação entre a experiência consciente dos indivíduos (ou das 

coletividades) e as condições sob as quais estas experiências são originadas. Diante disto, seus 

dois conceitos centrais são a definição da situação e o self social.  

O conceito de definição da situação é um instrumento utilizado para entendermos as 

bases da ação, além de prover a consciência das implicações de diversas definições para o 

comportamento humano. Antes de agir (atuar) o ser humano passa por um estágio de 

examinação e deliberação, o qual informa a direção a ser seguida. Para Denzin: 

As situações de interação humana são construções fenomenológicas. Elas 
existem apenas enquanto as pessoas agem em relação a elas e as fazem 
reais; ainda mais, todas as experiências são situadas, em um continuun 
espaço-temporal, para a experiência ocorrer no aqui e agora. As situações 
envolvem, encerram e capturam seus participantes; ainda, todas as situações 
têm propriedades e dimensões emergentes e inesperadas. Todas as situações 
contém halos históricos, tendo algo em comum com outras situações que 
ocorreram no passado. (DENZIN, 1983, p. 134). 

 
A idéia de self social compreende a abordagem do ser humano como uma emaranhada 

combinação de instintos biológicos e de obrigações sociais internalizadas. Deste modo, 

apresentamos a seguir, de forma resumida, os conceitos – apontados por Mead –  de self, de 

sociedade e de mente. 

2.3.1.1.1 O self  
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Os interacionistas fazem uso de uma concepção dialética entre o self (símbolo privado) 

e o coletivo (símbolo público). Por esta concepção, Mendonça (2002) relata que os seres 

humanos nem são criaturas de impulsos, nem simples vítimas de estímulos externos, pois, são 

organismos ativos que direcionam e estabelecem suas linhas de ação ao mesmo tempo que 

lidam continuamente com as demandas de um mundo sempre em mudança como eles o 

interpretam. 

Mead constrói uma concepção do “Eu” e do “Mim” – o self – totalmente 

fundamentada na pressuposição do caráter social e intersubjetivo dos gestos e 

comportamentos do indivíduo dirigido a outros indivíduos, e dos significados que os 

indivíduos implicados nessa trama social produzem para o mundo, para a própria vida e para o 

próprio indivíduo, incluindo aí o campo de sua “vida mental” – o de sua consciência do 

mundo e de si (COELHO JR. e FIGUEIREDO, 2004). 

Diante disto, o ser humano interage socialmente em relação a ele mesmo da mesma 

forma que ele age em relação a outras pessoas. O indivíduo pode então se tornar objeto de 

suas próprias ações, pois, como outros objetos, o self é formado através de “definições” feitas 

por outros que servirão de referencial para que ele veja a si mesmo. É importante salientarmos 

que para o interacionismo simbólico, o “mundo” que existe para os seres humanos e seus 

grupos é composto de “objetos” e estes objetos são produtos de interações simbólicas. Um 

objeto é qualquer coisa que podemos indicar ou sobre a qual podemos nos referir (BLUMER, 

1986). 

O self reflete o tratamento dialético do caráter público e privado do símbolo no qual é 

um processo composto do “Eu” e do “Mim”. O “Eu” é o imprevisível, romântico e quixotesco 

aspecto do self, enquanto o “Mim” é a sociedade organizada refletida na capacidade de 
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alguém de julgar e interpretar símbolos. O self é um processo dialético com o “Eu” 

convocando o “Mim” e então respondendo a ele (MENDONÇA, 2002). 

O “Mim” contém as visões que nós temos de nós mesmos como os outros nos vêem. 

Enquanto o “Eu” reflete os nossos desejos interiores, o “Mim” é a fonte de reflexão sobre 

como deveríamos atuar em uma situação particular, a luz de como nossos comportamentos 

serão vistos pelos outros. O ser humano vê a si mesmo como os outros o vêem e em sendo 

assim, está refletindo a defensividade de uma linha particular de atuação, como vista pelos 

outros. 

A partir destas idéias, acreditamos que não parece haver dúvidas de que existe na 

formação do self um “Outro” – um “self generalizado” e outros “selves diferenciados” – em 

suas existências concretas, e eventualmente em sua radical alteridade (MENDONÇA, 2002). 

Haguette (1992) ainda enfatiza que o self e o ato humano possuem uma fundamentação 

social, apresentando um caráter dinâmico, evoluindo ou se modificando conforme as 

mudanças nos padrões e nos conteúdos das interações que o indivíduo experiencia consigo 

mesmo e com os outros, na sociedade. 

2.3.1.1.2 A sociedade 

Os interacionistas simbólicos vêem a sociedade como um processo de atividade em 

andamento, de variadas interações, não como um sistema, estrutura ou organização 

relativamente estática. Esta concepção tende a focalizar a sua atenção em relações 

interpessoais mais do que em sociedades como um todo ou em grupos (MANIS e MELTZER, 

1972). 
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Sociedade é concebida como um tecido de comunicação. Sociedade é interação: a 

influência recíproca de pessoas que, na medida em que atuam, levam em consideração as 

características dos outros. Essa interação é simbólica, pois o meio da ação humana e da 

interação é um meio definido simbolicamente. (BAZILLI et al., 1998). 

A sociedade para Mead, segundo Haguette (1992), se baseia no comportamento 

cooperativo. A associação humana surge apenas quando: a) cada ator percebe a intenção dos 

atos dos outros, e b) constrói sua resposta com base nessa intenção. Para existir a cooperação 

são necessários mecanismos para que cada ator possa compreender as linhas de ação dos 

outros e, assim, direcione o seu próprio comportamento objetivando se ajustar a essas linhas 

de ação. 

Para o interacionismo simbólico, a sociedade é um processo e o indivíduo e a 

sociedade mantêm constante e estreita inter-relação. Além do mais, nesta epistemologia, o 

aspecto subjetivo do comportamento humano é necessário na formação e na manutenção 

dinâmica do self social e do grupo social (MENDONÇA, 2002). 

 

2.3.1.1.3 A mente 

Ao falarmos em mente, estamos nos referindo aos processos de comportamento por 

meio dos quais a pessoa se porta em “transações” com o seu ambiente. Os processos, que 

consistem de designações de alguém mesmo por meio de símbolos, capacita os indivíduos a 

construir suas atuações (ações) como ele as executa e a “esculpir” os objetos constituintes de 

seu ambiente. O conceito de mente refere-se a um processo mental ou atividade, não a uma 

entidade física tal como o cérebro. O aparato fisiológico é indispensável para a formação da 

mente, mas é a sociedade e a interação social (processos sociais de experiência e 
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comportamentos) que, utilizando o cérebro, formam e desenvolvem a mente (MANIS e 

MELTZER, 1972). 

Segundo Haguette (1992), a mente é entendida por Mead como um processo que se 

manifesta quando interagimos conosco mesmo utilizando símbolos significantes. A 

significância ou sentido é de origem social. A mente, que surge do processo social de 

comunicação, é social em origem e função. Ainda de acordo com esta autora, os 

comportamentos implicam em uma percepção seletiva de situações e o ser humano é capaz de 

“formar” seus próprios “objetos”, através de sua atividade ele estabelece o seu ambiente e os 

objetos sociais nele existentes. 

Como podemos perceber após tudo o exposto nesta seção, nossas relações – as quais 

ocorrem por meio das nossas interações com outros indivíduos – não nos parecem que 

acontecem simplesmente “à toa”, mas, como uma construção social. 

2.3.1.2 Relacionamentos são socialmente construídos 

Como já vimos na justificativa teórica, a sociologia do conhecimento ocupa-se com o 

“conhecimento” do senso comum, ou seja, com o que as pessoas conhecem como realidade 

em sua vida cotidiana, e não com as “idéias”. O conhecimento da vida cotidiana estrutura-se 

em termos de conveniências. Os interesses pragmáticos imediatos determinam algumas destas, 

enquanto outras são determinadas pela situação geral de um indivíduo na sociedade. Sendo 

assim, é importante entendermos que há uma contínua correspondência entre os significados 

de um indivíduo e os significados dos outros neste mundo que partilham em comum, no que 

diz respeito à realidade deles. (CSR, p.40). 
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A atitude natural é a atitude da consciência do senso comum precisamente 
porque se refere a um mundo que é comum a muitos homens. O 
conhecimento do senso comum é o conhecimento que se partilha com os 
outros nas rotinas normais, evidentes da vida cotidiana (CSR, p.40 ,§2). 

 

Segundo estes autores, a expressividade humana é capaz de objetivações, 

manifestando-se em produtos da atividade humana que estão ao dispor tanto dos produtores 

quanto dos outros homens, como elementos que são de um mundo comum. E, a realidade da 

vida cotidiana somente é possível por conta destas objetividades. Porém, as objetivações 

comuns da vida cotidiana são mantidas primordialmente pela significação lingüística, pois por 

meio da linguagem – o mais importante sistema de sinais da sociedade humana – participamos 

da vida cotidiana com as outras pessoas. 

Nesta vida cotidiana, as tipificações das ações habituais que constituem as instituições 

são sempre partilhadas. São acessíveis a todos os membros do grupo social particular em 

questão, e, a própria instituição tipifica os atores individuais assim como as ações individuais. 

Para Berger e Luckmann, “as tipificações recíprocas das ações são construídas no curso de 

uma história compartilhada. Não podem ser criadas instantaneamente. As instituições têm 

sempre uma história da qual são produtos” (CSR, p.79 ,§3). 

Ao trazermos o sócio-construcionismo para uma melhor compreensão de como é 

desenvolvido um “bom” relacionamento, podemos dizer que: quando duas pessoas 

provenientes de mundos sociais diferentes (de empresas distintas) começam a atuar uma sobre 

a outra (iniciam um processo interacional, ou melhor, relacional), a interação realiza-se numa 

situação que não foi institucionalmente definida por nenhum dos dois participantes. Deste 

modo, surgirão uma coleção de ações reciprocamente tipificadas, tornadas habituais em 

papéis, alguns dos quais se realizarão separadamente e outros em comum. A vantagem mais 

importante é que cada qual se tornará capaz de predizer as ações dos outros. A vida conjunta 
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(o relacionamento) define-se agora por uma esfera ampliada de rotinas supostas naturais e 

certas. De acordo com a nossa perspectiva, um relacionamento de negócio é, assim, 

socialmente construído. (CSR, p.78 ,§3). 

Isto significa que dois indivíduos constroem um fundamento que servirá para 

estabilizar suas ações separadas e sua interação. A construção deste terreno de rotina por sua 

vez torna possível a divisão do trabalho entre eles, abrindo caminho para inovações que 

exigem um nível mais alto de atenção. A divisão do trabalho e as inovações conduzirão à 

formação de novos hábitos, maior expansão do terreno comum a ambos os indivíduos. Em 

outras palavras, um mundo social está em processo de construção, contendo nele as raízes de 

uma ordem institucional em expansão. 

É importante esclarecermos que para esta espécie de tipificação recíproca se realizar é 

preciso que haja uma situação social duradoura (um relacionamento), na qual as ações 

habituais das duas empresas se entrelacem. E as ações que têm probabilidade de serem 

reciprocamente tipificadas assim, são aquelas importantes para ambas organizações em sua 

situação comum (CSR, p.79 ,§3). 

Vale ressaltarmos que certos interesses são comuns a todos os membros de uma 

coletividade, enquanto outros só importam para alguns. Isto ocorre devido tanto a diferenças 

pré-sociais, tais como o sexo, como a diferenças produzidas no curso da interação social. À 

medida que o indivíduo compartilha com outros seus significados e a integração biográfica 

comum há uma tendência em procurar ajustar, ou melhor, integrar estes significados. Diante 

disto, “é possível que essa tendência se baseie em “uma ‘necessidade’ imanente de coesão na 

constituição psicofisiológica do homem” (CSR, p.91 ,§1) 

Somente mediante estes universos de significação socialmente compartilhados é que 

chegamos à necessidade da integração institucional. Para Berger e Luckmann, “as instituições 
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são integradas, mas sua integração não é um imperativo funcional do processo social que as 

produz, e sim, é antes realizado de maneira derivada” (CSR, p.92, §2). O problema da 

integração dos significados (i.e., da relação – dotada de sentido – entre as diversas 

instituições) é um problema exclusivamente subjetivo. 

Ainda de acordo com o sócio-construcionismo  e a respeito dos papéis nos 

relacionamentos, temos que as instituições incorporam-se à experiência do indivíduo por meio 

dos papéis. Deste modo, é interessante percebermos que os papéis “lingüisticamente 

objetivados, são um ingrediente essencial do mundo objetivamente acessível de qualquer 

sociedade. Ao desempenhar papéis, o indivíduo participa de um mundo social. Ao interiorizar 

estes papéis, o mesmo mundo torna-se subjetivamente irreal para ele” (CSR, p.103 ,§2). Os 

papéis representam as instituições, e é por meio deles que as instituições se realizam nas 

experiências das pessoas. 

Ainda na relação comprador-vendedor é importante observarmos que o processo de 

interação possibilita uma realidade negociada entre os dois componentes ativos. Então, neste 

trabalho propomos que o relacionamento interorganizacional pode ser considerado um 

universo simbólico, no sentido em que fornece uma integração unificadora dos processos 

institucionais dos elencos de cada empresa, como também por ser uma realidade 

humanamente dotada de sentido para os que fazem parte dele e, por estabelecer os limites do 

que tem importância e significação com referência a esta interação social. 

É importante ainda lembrarmos que o princípio básico da organização social humana é 

a comunicação, e isso implica na participação do outro. A comunicação é constituída de 

símbolos significantes e, por isso, é a mediadora entre o ato social e a significação deste ato na 

interação. É nas relações sociais que o indivíduo adquire o controle de seu processo de 
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desenvolvimento e de auto-conhecimento, por meio do significado atribuído a gestos, palavras 

e atitudes para consigo mesmo e para com os outros (MEAD, 1972).  

Sendo assim, a comunicação estratégica é responsável por trazer mais qualidade para 

os relacionamentos. Os parceiros relacionais precisam desenvolver uma boa e freqüente 

comunicação, onde a freqüência de comunicação refere-se à quantidade e duração de 

comunicações entre eles. Desta forma, ela aumenta à medida que, no nosso caso, o vendedor e 

o comprador tornam-se mais interdependentes. Esta interdependência leva ao aumento da 

identidade compartilhada e ao desejo de interagir o qual é acompanhado pelo aumento da 

cooperação, comprometimento, confiança e satisfação. Quando o clima da comunicação é 

favorável, há um contínuo fluxo da comunicação que beneficia ambas as partes, propiciando, 

assim, o desenvolvimento de um relacionamento interorganizacional benéfico e de longa 

duração entre, como no nosso caso, o vendedor e o comprador. 

Como vimos as organizações estabelecem suas relações através de indivíduos, os 

quais, interpretando seus papéis, comunicam-se entre si. Por isso, os relacionamentos de 

negócio são moderados ou preponderantemente dependentes dos dois lados, ou seja, um 

relacionamento vendedor-comprador depende tanto das características individuais e 

percepções do vendedor quanto do comprador e da interação entre estas variáveis. Deste 

modo, segundo Blois (2003), um relacionamento é um construto que só funciona para as 

partes quando a construção da realidade de ambas as partes é razoavelmente congruente. 

Podemos ainda observar no capítulo anterior8 que somos constantemente influenciados 

pelos nossos sentimentos e percepções. Além disso, tudo que nossos sentidos sentem e 

percebem a respeito do que experienciamos acontece de um modo bem particular, individual. 

Daí, compreendemos porque a experiência estética está sempre presente no nosso cotidiano, e, 
                                                 
8 Ou seja, no primeiro capítulo. 
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por isso nas nossas relações. Então, nesta pesquisa, recorremos à estética – por meio das 

experiências estéticas – ao buscarmos uma base teórica que nos auxiliasse na compreensão do 

relacionamento comprador-vendedor. Pois, precisávamos de um fundamento que estivesse 

atento às nossas singularidades, vivências e percepções, e que fizesse parte do nosso 

cotidiano. Sendo assim, a experiência estética nos pareceu encaixar perfeitamente nesta 

lacuna. 

2.3.2 A Estética 

A palavra estética origina-se do grego aisthésis, o qual significa sentir. A raiz grega 

aisth, no verbo aisthanomai, quer dizer sentir, com o coração ou com os sentimentos, 

evocando “sensação”, “percepção sensível”, “conhecimento sensível” ou dos “fatos e objetos 

sensíveis”, opondo-se a noética traduzido por “conhecimento intelectual ou teórico” (PLATÃO, 

1993). 

De acordo com Koivunen (2002), desde a sua origem, a disciplina de estética tem sido 

caracteristicamente heurística na sua natureza. Sempre buscando encontrar, descobrir. 

Comprovando isto, Baumgarten (1735) e Vico (1725) – lembrados como os fundadores desta 

disciplina – consideram a estética como um modo específico de conhecer diferente do 

conhecimento intelectual e racional. No seu livro intitulado Aesthetica, Baumgarten define 

“estética” como “a ciência da percepção em geral”, por ser uma teoria do saber sensível 

tomada como sinônimo de conhecimento através dos sentidos. Então, ele traz à tona a 

perspectiva do belo – como domínio da sensibilidade – e, imediatamente relacionado com a 

percepção, os sentimentos e a imaginação (LEAL, 2003). 
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 Francis Hutcheson (1694-1746) ainda afirma que a beleza reina onde quer que a 

percepção apreenda relações agradáveis. Então, ao apreendermos o belo, relacionamo-nos 

imediatamente com uma determinada ordem de impressões, de sentimentos, de emoções 

(NUNES, 1991). 

Um outro filósofo que dá uma nova conotação quanto à forma e conteúdo da estética é 

Kant (1724-1804) através da obra Crítica do Julgamento (1991). Nela a noção de existência 

de uma beleza absoluta e paradigmática é substituída pela prioridade do juízo do gosto, e o 

belo é considerado “uma finalidade sem fim”. Kant refere-se à estética como ciência de todos 

os princípios da sensibilidade a priori, sendo vista como uma das dimensões do juízo humano, 

portanto presente e inerente às ações cotidianas.  

Segundo Nunes (1991), para Kant existem duas fontes de conhecimento: a 

sensibilidade e o entendimento. É por meio da sensibilidade que intuímos os objetos, e, de 

acordo com as percepções dos sentidos, os representamos no espaço e no tempo – os quais são 

formas de sentir, que estruturam as percepções ou intuições, matéria-prima do conhecimento, 

e que dão origem a experiência estética. 

Contudo, é no século XX, que a estética tem o seu período histórico mais ativo e 

diversificado. Nesta fase, os pensadores da estética ficam divididos entre duas grandes 

tendências referenciais (NUNES, 1991): 

a) os que se orientam para a indagação do papel do sujeito e das questões fundamentais 

que lhes associam, tais como a percepção, a experiência estética, a inspiração criadora, como 

indagações filosóficas que tendem a resguardar a parte da subjetividade; e  

b) os que se orientam para uma estética dotada de uma intenção de cientificismo, de 

uma linguagem discursiva, versando a objetividade da forma/obra, entendendo assim a 

estética como ciência positiva.  
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E, é justamente esta tendência positivista da estética para analisar com o máximo rigor 

técnico a obra de arte, as pessoas e os objetos, que acaba prevalecendo. 

Modernamente, a palavra estética tem sido usada para designar qualquer análise, 

investigação ou especulação que tenha por objeto a arte e o belo, quer enquanto possibilidade 

de conceituação quer quanto à diversidade de emoções e sentimentos que suscita no homem, 

independentemente de doutrinas ou escolas. Esta perspectiva tem tendido a conduzir a estética 

a um distanciamento das ações comuns, centrando em uma concepção restrita da própria arte e 

da noção do belo. (LÓPEZ QUINTÁS, 1992). 

Fora do âmbito da arte, a estética tem sido considerada como algo secundário, que 

pode existir, mas não é indispensável. Porém, justamente aí reside uma contradição, pois a 

estética impõe a nossa atenção, fazendo-se presente nas mais diversas manifestações da vida e 

mostrando-se um componente essencial, seja nas manifestações humanas objetivas, seja nas 

subjetivas. 

A partir dessas considerações sobre a estética, observamos que o seu conceito, assim 

como o objeto e o próprio papel não são congruentes. Então, um dos seus desafios tem sido a 

definição do seu campo de ação, do seu objeto, do seu âmbito, do seu escopo.  

Segundo Geiger (1958), a valia e desvalia estética, qualquer que seja a sua modalidade 

não se pode atribuir aos objetos reais senão apenas na medida em que se dão como 

fenômenos, pois, “a estátua não tem significação estética enquanto bloco real de pedra, mas 

como o que nela se dá ao contemplador, como representação de um homem” (p.88) – uma vez 

que o que importará é a aparência, não a realidade. Então, para ele a tarefa principal da ciência 

estética autônoma é investigar primeiro os objetos estéticos em busca da sua condição de 

fenômeno. Assim,  

 



 103

Desde o momento em que se introduz na estética a idéia de aparência, não 
se analisam simplesmente os fenômenos estéticos, mas se introduzem 
também pontos de vista relacionados com a realidade (GEIGER, 1958, p.89). 
 

Diante disto, Mukarovsky (1997) resgata a partir de Kant, a perspectiva onde a noção 

de beleza é substituída enquanto axioma metodológico básico pelo conceito de função. Dos 

fenômenos naturais tomados como material de análise, a estética passa a considerar e atuar os 

atos da conduta humana e os seus resultados, assim, a ação humana passa também a ser o 

objeto de abordagem estética.  

Para ele, a função prática é fundamental. Nela se baseia o comportamento, que faz 

possível a vida humana. Sua importância consiste na relação entre o sujeito atuante (no nosso 

caso, o indivíduo) e as coisas. A vontade do sujeito projetada no mundo das coisas é o 

objetivo do comportamento e a coisa é um mero recurso, um instrumento para se alcançar o 

objetivo. Nesse sentido, pelo ponto de vista da ação prática, só percebemos aquelas 

características das coisas que podem ser aplicadas com proveito ao esforço de alcançar os 

objetivos em vista.  

Ainda, segundo Mukarovsky (1997), a função teórica, ao contrário da atitude prática, 

tende a exclusão do indivíduo, haja vista que, o que ele põe em evidência não são as diversas 

coisas em si próprias, mas sim as relações mútuas que existem entre elas. O objetivo último do 

conhecimento científico é uma lei que exprima a validade mais geral e incondicional possível 

de determinada relação, sem ter em conta as características concretas das coisas que entram 

nessa relação, considerando apenas aquela característica que tem importância para a relação 

dada. 

A terceira função é justamente a estética, e apenas ela considera a própria coisa, a coisa 

como particularidade, como conjunto de características de variedade inesgotável. A coisa não 

é concebida nem como recurso para alcançar um objetivo, nem como mera base de certas 
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relações, mas como um fim em si própria. Por isso se fala de “autofinalidade” no campo 

estético. Pelas mesmas razões, o “estético” costuma ser – a nosso ver – erroneamente 

proclamado como algo de supérfluo ou como um luxo que nada tem haver com os interesses 

elementares da vida do homem.  

Reforçamos aqui que a atitude prática simplifica as coisas, levando em conta apenas 

aquelas características aproveitáveis para o fim em vista. Mas, quando precisamos alcançar 

um objetivo novo, sem precedentes - e nisso consiste a essência da criação prática – temos que 

aproveitar novos aspectos da realidade até aí omitidos. Esses aspectos só podem ser 

descobertos pela atitude estética. 

Assim, acreditamos que a estética pode ter como papel preponderante, verificar todos 

os aspectos e disfarces do “estético” e investigar a dinâmica das suas relações com a atitude 

prática e a atitude teórica. Neste sentido, representa uma grande ampliação da esfera dos seus 

interesses e significa a integração direta da estética no ciclo vital, pois perante seus olhos 

perpassam a moda, a educação física, as formas das relações sociais, a produção industrial e 

artesanal, a ciência, a filosofia e a religião.  

Sabemos que o indivíduo, frente ao mundo que o rodeia, assume diversas atitudes. Tal 

atitude não é a mesma quando ele atua de modo prático sobre o mundo ou quando procura 

conhecê-lo de um modo teórico ou científico ou mesmo quando, por exemplo, procura 

entender segundo uma perspectiva religiosa. Cada uma destas atitudes, uma vez adaptada pelo 

homem, apodera-se dele e de todas as capacidades que orientam-no em determinada ação.  

Podemos evidenciar a presença necessária da atitude estética na criação teórica ou 

científica, já que mesmo as atividades práticas, que não podem ser designadas como de 

criação, mas antes como repetitivas do hábito, mostram por vezes traços evidentes da presença 

do estético.  
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Sendo assim, de acordo com Schmitt (2000), a estética é, então, a ciência de 

conhecimento sensorial em contraste com a lógica, cuja meta é a verdade. Para Hegel (1983), 

tudo o que se refere ao conhecimento teórico, às convicções e à investigação da verdade é 

desprovido de originalidade, de legitimidade e não pode por isso ser objeto da estética. Este é 

particularmente, o caso dos conhecimentos e verdades científicas. Pois, segundo ele, a 

originalidade é um poder da alma, legítima em si, um conteúdo essencial da racionalidade e da 

vontade livre. Então, só podemos falar de original, de “aura9”, quando tratamos de ações 

humanas e por ela devemos entender o conteúdo essencial e racional que, presente no eu, 

penetra e absorve a alma humana. Diante disto, podemos afirmar que a originalidade, ou 

melhor, a “aura” constitui o verdadeiro centro, o verdadeiro domínio da arte, e por 

conseqüência, da estética. 

2.3.2.2 A experiência  estética 

O termo estética é usado em sentido geral para fazer referência a todos os tipos de 

experiências sensitivas - as quais também são chamadas de experiências estéticas.  

De acordo com Nunes (1991) dois são os aspectos de toda experiência estética: o 

subjetivo (o indivíduo que sente e julga) e o objetivo (os objetos que condicionam ou 

provocam o que sentimos e julgamos). Segundo ele, as correntes inspiradas na psicologia 

estudam o aspecto subjetivo, valorizando os seus elementos heterogêneos, como o prazer 

sensível, os impulsos, os sentimentos e emoções. Por outro lado, as correntes que focalizam o 

aspecto objetivo valorizam os elementos materiais (sons, cores, linhas, volumes), as relações 

                                                 
9 Ver Benjamim no capítulo 1 desta dissertação. 
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formais puras (ritmo, harmonia, proporção, simetria), as formas concretas no espaço e no 

tempo, capazes de produzir efeitos estéticos. 

Porém, não basta que consideremos apenas estes dois aspectos – o subjetivo e o 

objetivo – da experiência estética. Não podemos esquecer que o sentido a ela inerente não 

reside nos estados psíquicos do indivíduo, nem deriva dos objetos, como direta conseqüência 

de suas qualidades físicas. É que a experiência estética, unindo o subjetivo e o objetivo, tem 

caráter valorativo. E, coube à estética fenomenológica – originária da Fenomenologia de 

Edmund Husserl (1859-1938) – procurar descrever os objetos e os valores de que temos 

imediata consciência (vivência) na contemplação das coisas belas, tais como obras de arte e, 

no nosso caso, podemos incluir também os relacionamentos.   (NUNES, 1991). 

Para Kant (1991), o pensamento delimita e organiza a experiência estética ou empírica 

– a qual tem sua fonte nos sentidos. Sendo assim, podemos compreender que o conhecimento 

parece estar condicionado pelas formas de sentir e de pensar. E, como essas formas residem 

em nós mesmos, o conhecimento nos parece ser, em parte, o produto da elaboração do nosso 

espírito, dos dados da experiência sensível – as percepções. 

Deste modo, de acordo com Nunes (1991), não conhecemos as coisas em si mesmas, 

independentemente das formas pelas quais as representamos. Mas sim, como fenômenos, 

enquanto objeto das nossas representações, condicionadas pela sensibilidade e pelo 

entendimento. Para este autor, os fenômenos e suas relações no espaço e tempo são tudo que 

podemos conhecer.  

Assim, Husserl diz que só podemos conhecer o mundo e os outros de forma mediada, 

ou seja, por meio da nossa consciência, a qual já não é mais uma consciência em si, fechada 

em si mesma, mas sim uma consciência que é sempre consciência-de-algo, aberta ao mundo 

aos outros – uma consciência intencional. (COELHO JR. e FIGUEIREDO, 2004). 

 



 107

Guimarães (2004, p.8) ainda complementa dizendo que a conduta estética é 

caracterizada como uma atividade representacional (de natureza mental), marcada pela 

intencionalidade e dona dos seguintes atributos: 

a) Ela comporta uma dimensão cognitiva que não se distingue inteiramente da 

nossa relação “banal” com o mundo. 

b) Ela está assentada na percepção comum do mundo, e não em uma 

abordagem científica ou reflexiva. É o mundo agindo sobre nós, afetando-nos e 

obrigando-nos a ajustar nossas representações a ele. 

c) Quando nos entregamos a uma conduta estética, nossa atividade torna-se 

fonte de prazer. 

d) Aquilo que constitui o objeto de nossa atenção é dotado de propriedades que 

lhe concedemos não através de uma crença ou de um julgamento, mas por meio dos 

afetos. 

e) A conduta cognitiva tem natureza apreciativa e valorativa, e está ancorada, 

em última instância, na economia de nossos desejos.  

 Assim, como fundamento da experiência estética temos – de acordo com Theodor 

Lipps (1851-1914) – a projeção sentimental, também chamada de empatia10. Ela é a tendência 

dos sentimentos para se projetarem nos objetos (fenômenos), cuja representação afeta positiva 

ou negativamente o dinamismo da vida interior. Se a representação de um objeto favorece esse 

dinamismo, a vida interior que a atividade da consciência, expande-se, e então sentimos prazer 

com o que captamos exteriormente. Em caso contrário, ela se retrai, fechando-se aos objetos 

que não a estimulam. (NUNES, 1991). 

                                                 
10 É interessante também observar a empatia como uma propriedade dos relacionamentos interorganizacionais, o 
que podemos encontrar na seção de Revisão de Literatura. 
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Nesse sentido, podemos inferir que para haver essa projeção sentimental é preciso 

haver identificação, ou melhor dizendo, acreditamos que seja importante existirem percepções 

de congruidade nas dimensões que são relevantes para o espectador – o indivíduo – e o 

fenômeno. Já que é justamente através da experiência estética que temos sentimentos de 

prazer e de identificação ao interagirmos.  

Por esta perspectiva, compreendemos que em todos os relacionamentos, mesmos nos 

“supostamente” mais práticos (como os interorganizacionais), é difícil separar a função do 

significado simbólico, pois, o “poder” do relacionamento deriva de sua capacidade – como um 

símbolo – de despertar sensações, sentimentos e razões para a ação (GAGLIARDI, 2001).  

Sendo assim, podemos entender que a percepção é uma conduta vital, uma 

comunicação, uma interpretação e uma valoração do mundo, a partir da estrutura de relações 

entre nosso corpo e o mundo. A percepção envolve a nossa vida social, os significados e os 

valores das coisas percebidas decorrem da nossa sociedade e do modo como nela as coisas e 

os indivíduos fazem sentido, valor ou função (CHAUÍ, 1999). 

Diante de tudo isto, para Gagliardi (2001), a experiência estética inclui: 

1. uma forma de conhecimento: conhecimento sensorial (diferente do 

intelectual), freqüentemente inconsciente, tácito e inefável, isto é, não pode ser 

expresso em palavras; 

2. uma forma de ação: expressiva, ação desinteressada, desenhada por um 

impulso e por um modo de sentir e não por um objeto (o oposto à ação impressiva que 

se destina a fins práticos); e,  

3. uma forma de comunicação (diferente de discurso) que pode acontecer à 

medida que as ações expressivas tornam-se o objeto do conhecimento sensorial e, 
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portanto uma forma de transmitir e de compartilhar formas particulares de sentir o 

conhecimento inefável. 

Ainda em relação à experiência estética como um conhecimento tácito e inefável, 

concordamos com Polanyi (1966) quando este conclui que nós sabemos muito mais do que 

somos capazes de dizer – no que diz respeito a nossa pré-compreensão de um fenômeno. 

Neste ponto, podemos ainda contar com a colaboração de Merleau-Ponty (1996), ao 

compreendermos que estamos imersos num mundo de experiências no qual o vivido é sempre 

maior que o conhecido. E sendo assim, Coelho Jr. e Figueiredo (2004) afirmam que muitas 

vezes nós transmitimos o que nem sabíamos que havíamos percebido, e também 

reconhecemos sensações e sentimentos para os quais não encontramos origem segura. 

Reconhecemos sentimentos como “próprios”, que tanto podem ser nossos ou do outro com 

quem interagimos e estabelecemos uma forte identificação. 

Após o exposto, precisamos lembrar que, a rigor, de acordo com Nunes (1991), o 

domínio dos fenômenos estéticos não está circunscrito pela arte, embora encontre nesta sua 

manifestação mais adequada. Ele é muito mais amplo e dilatado, tanto que podemos incluir 

nele as experiências da vida cotidiana, inclusive os relacionamentos entre os indivíduos. 

Então, já que estamos comparando o relacionamento comprador-vendedor às obras de arte, 

isto se deve por acreditarmos que experienciamos estes “objetos ou fenômenos” de modo 

similar. 

2.3.2.3 Experienciando as artes 

É possível compreender um tema de vários modos; 
correspondendo a significados que, mesmo quando 

contrastam, não se excluem. Isso ocorre na arte como na 
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vida. O mundo se diferencia. Nada é para nós apenas branco 
ou preto, há incontáveis cinzentos que a todo momento se 

desdobram e se interpenetram 
(Ostrower, 1986, p.41)11

 
A arte é, segundo Bérgson (apud NUNES, 1991), o meio condutor da emoção, que a 

concentra e canaliza, para romper as barreiras comunicativas que o hábito, a inteligência e as 

necessidades práticas ergueram entre nós e as coisas, impedindo a percepção da plena 

realidade individual dos objetos. Podemos admitir que ela é um meio de conhecimento, dando 

curso a um processo cognoscitivo, o qual não existe independentemente da obra realizada. 

Tanto a arte como o conhecimento originam-se da capacidade inerente ao homem, que o 

distingue dos animais, para organizar a sua experiência por meio de símbolos – os quais são 

ao mesmo tempo forma de sentir e conceber (NUNES, 1991). 

Deste modo, podemos entender que a arte concilia, ou melhor, cria um nexo sutil entre 

a alma humana – a qual é o seu ponto de partida – e o poder do geral e do essencial exercidos 

sobre ela (alma humana), mas apresentados numa forma individualizada. Sendo assim, 

compreendemos que na arte temos a chance de encontrar a predominância tanto do individual 

como do sensível.  

De acordo com Hegel (1983), o que na arte torna uma individualidade infinita e divina 

é o acordo, a unidade que ela realiza consigo mesma. Isto ocorre devido à interpenetração da 

generalidade das potências e da particularidade do indivíduo, o que se torna uma unidade 

subjetiva, síntese indissolúvel de todos os elementos da multiplicidade. Para este autor, a 

unidade entre a subjetividade interna e a objetividade exterior pode constituir um acordo 

puramente em si, assegurado por um nexo íntimo e oculto que liga o homem ao seu exterior 

ambiente. Este acordo com o ambiente exterior é efeito da atividade humana.  

                                                 
11 Extraído da obra de Fayga Ostrower, os Universos da Arte. 
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Em relação a nossa subjetividade e objetividade, muitos de nós gostamos de pensar 

que podemos ver a vida de modo bem objetivo. Contudo, a simples lógica já deixa claro que 

nós não podemos conhecer todas as variáveis ou os diferentes aspectos de um exemplar. 

Acreditamos que a objetividade envolve a compreensão de todos os fatos relevantes, 

implicando em completa imparcialidade e livre de todo viés. Completamente impessoal – o 

que nos parece difícil de se ser.  

Por outro lado, a extrema subjetividade nos leva a acreditarmos que tende à 

introspecção. Do mesmo modo que a extrema objetividade nos parece ignorar os sentimentos. 

De acordo com Seiberling (1966), todo ser humano é governado nas suas ações por um 

complexo desses elementos, e apesar da objetividade poder ser desejável, existem percepções 

e entendimentos do tipo subjetivo, os quais iluminam grandemente e enriquecem a vida. Deste 

modo, mesmo que nós fossemos capazes de conhecer todas as facetas de um problema 

objetivamente, nós ainda precisaríamos utilizar nossa experiência e conhecimento adquirido 

para fazer a coisa certa em relação a eles. 

Podemos diante do exposto, compreender que: 

 As obras de arte contêm sentimentos, mas não os sentem. Encontramos os 
sentimentos nelas e reagimos a sua apercepção com prazer ou desprazer, os 
quais são nossos próprios sentimentos, os que temos no momento. 
(LANGER, 1980, p.23 - grifo da autora). 

Sendo assim, a arte nos parece só existir através do indivíduo. E, assim como a arte, os 

relacionamentos precisam e dependem de nós (indivíduos) para existirem. Acreditamos que 

ambos possuem uma dimensão puramente humana, que nos sugere em nada participar dos 

processos naturais, pois nascem de uma ação formadora, mobilizada pelas necessidades 

humanas.  
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Portanto, a arte alcança a sua mais alta finalidade quando representa idéias estéticas – 

as quais são representações da imaginação irredutíveis a conceitos. Possuindo, assim, o poder 

de sugerir verdades inacessíveis ao conhecimento objetivo, regulado pelo entendimento. As 

obras de arte têm a capacidade de abrangerem percepções, cujo significado os conceitos não 

podem exaurir. (NUNES, 1991).  

E, por falarmos em percepções, sabemos que a percepção humana tanto pode ser no 

nível lógico, como no objetivo e no descritivo, ou muito mais que isso, já que outras fases da 

nossa percepção são apenas intuitivas ou sentidas, apesar delas poderem ser sentidas muito 

profundamente. Deste modo, a descrição não nos parece ser adequada para a comunicação 

dessas percepções, pois elas precisam ser evocadas. Diante disto, os símbolos por serem 

catalizadores, e, por tal, possuírem a capacidade de evocarem uma percepção além deles 

mesmos, são os intermediários mais efetivos entre o comunicador falante e o comunicador 

ouvinte, pela simples razão de funcionarem obliquamente. Assim sendo, a criação de tal 

simbolismo é uma das funções primárias da arte. A obra de arte tem um caráter particular o 

qual é simbólico, já que ela desperta algo que está além dela mesma, podendo ser só um 

sentimento como um complexo de sentimentos, ou ainda, apenas uma compreensão. 

(SEIBERLING, 1966). 

Na arte é o singular, o particular que se sobrepõe ao geral. Em vez da lógica dos 

conceitos, deparamos com significações irredutíveis ao pensamento discursivo, mas mesmo 

assim, possuem a lógica imanente às formas sensíveis e individuais em que se concretizam. 

De acordo com Nunes (1991), para Cassirer (1874-1945) essa lógica é a vida dinâmica das 

formas artísticas – ou seja, dos conjuntos significativos. 

Assim, como no relacionamento os indivíduos que o compõem já estavam ali antes dele 

existir, uma obra de arte também não é uma “coisa” nova. No caso de um quadro, por exemplo, 
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a tela já existia, as tintas também. Portanto, uma obra de arte emerge de um arranjo de coisas 

dadas, até mesmo de coisas qualitativas – como os tons e as cores. Mas quando estes elementos 

e sentimentos se misturam, elas tornam-se aparentes, geram algo diferente, novo – um símbolo.  

Assim, eles refletem uma imagem – o sentimento é expresso na arte. Diante disto,  

Lembramos que um quadro, antes de ser um cavalo de batalha, uma mulher 
nua ou um episódio qualquer, é essencialmente uma superfície plana recoberta 
de cores reunidas numa certa ordem. (Denis, Maurice apud MOLES, 1978, 
p.88). 

 

Deste modo, de acordo com Langer (1980), a arte é totalmente expressiva – cada linha, 

cada som, cada gesto; e, portanto, é cem por cento simbólica. Para ela, a arte é a criação de 

formas simbólicas do sentimento humano. Sendo assim, segundo Moles (1978), os símbolos 

são reuniões de elementos conhecidos antecipadamente, já que: 

A criação de símbolos é efetuada pela memória, associando o conjunto de 
percepções elementares provindo de um conjunto de sensações elementares 
a uma só ou a um número reduzido dessas sensações que tomam o valor de 
um símbolo (MOLES, 1978, p.152). 
 

Diante do exposto, a nosso ver, parece que o objeto estético – a obra de arte – possui, 

para quem sabe contemplá-lo, uma inesgotabilidade, uma estranha presença, palpável e 

fugidia, próxima e distante, que se impõe a cada ato de contemplação dirigido para o objeto 

estético, singular e único, que guarda uma essência só dele possuída e que só nele pode ser 

captada.  

Para França (1997),  

A arte é estrutura de sublimação pois, a sublimação é o espaço público em 
que nossos corpos perversos singulares podem estabelecer contatos entre si, 
através da criação de belos objetos que os representam, sem por isso 
abolirem o que os torna singulares. (FRANÇA, 1997, p.153). 
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Diante disto, não poderíamos dizer também que um relacionamento significativo é um 

“objeto belo” que representa a intersubjetividade de dois indivíduos, mas sem abolir as suas 

individualidades e particularidades? 

Portanto, apesar da obra de arte ser um objeto – na maioria das vezes físico – pronto, 

acabado, finalizado, e por que não dizer “estático”, a cada vez que um indivíduo interage com 

ela pode e, geralmente, a percebe de um modo diferente. Neste sentido, acreditamos que a 

obra de arte – assim como o relacionamento comprador-vendedor – seja de fato dinâmica. 

Pois, as nossas reações a ela não são estáticas, variando e modificando-se à medida que nós 

também não somos mais hoje exatamente o mesmo que éramos ontem. 
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3     Metodologia    

Neste capítulo, pretendemos expor o nosso “caminho das pedras”, ou seja, como 

executamos a presente pesquisa, qual foi o caminho que seguimos para obtenção dos 

nossos dados e, posteriormente, a sua análise. Este planejamento, para Selltiz et al. (1974, 

p. 59), compreende “a organização das condições para a coleta e análise de dados, de 

maneira que procure combinar a significação para o objeto da pesquisa com a economia 

de processo”.  

Com este fim, este capítulo foi dividido em seções com focos mais específicos. 

Primeiramente, iniciamos com o tipo de pesquisa, comentando em seguida a coleta de 

dados, para, então, destacarmos a nossa revisão de literatura. A partir daí, apresentamos o 

Estudo de Caso e os procedimentos que utilizamos para a nossa coleta dos dados – os 

quais foram o uso de questionários estruturados – numa fase exploratória – e a entrevista 

narrativa – como a nossa fonte principal. Encerramos, finalmente, este capítulo com os 

procedimentos de análise. 

3.1 Tipo de pesquisa  

Nesta pesquisa, optamos pelo uso de uma metodologia qualitativa, por ela – assim 

como nós – ter seu foco no indivíduo.  Aqui, nós buscamos compreender “melhor” os 

indivíduos (no caso, o comprador e o vendedor) e as relações e percepções existentes 
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entre eles. De acordo com Melo et al. (2002), a realização de um estudo qualitativo é 

indicado quando pretendemos encontrar novas respostas a um determinado problema, 

enquanto que a pesquisa quantitativa está mais direcionada a expressar relações 

estatísticas entre os resultados obtidos. Para estes autores, a análise qualitativa possibilita 

um processo de elaboração de categorias, hipóteses e idéias, enquanto o processo 

quantitativo permite a confirmação dessas hipóteses mediante a aplicação de testes 

apropriados.  

Assim, as metodologias qualitativas são constituídas por um conjunto de técnicas 

interpretativas que têm por meta retraçar, decodificar ou traduzir fenômenos sociais 

naturais, com vistas à obtenção de elementos relevantes para descrever ou explicar estes 

fenômenos (PATTON, 2001).  

Deste modo, achamos importante salientar que neste trabalho não procuramos 

testar nenhuma hipótese, pois nosso interesse encontra-se na compreensão das 

experiências dos indivíduos e de como eles constroem os seus significados. Nós não nos 

propomos a prever nada, mas sim, a “entender um pouco mais”. Buscando, então, 

compreender o fenômeno – relacionamento –  segundo a perspectiva dos indivíduos – 

parceiros relacionais – e, a partir daí, situamos a nossa interpretação (HUDSON e OZANNE, 

1988; NEVES, 1996). 

Merriam (1998) ainda lembra que numa pesquisa qualitativa as perguntas de 

pesquisa servem de guia e determinam como os dados devem ser coletados. Segundo ela, 

as perguntas de pesquisa estão para o método qualitativo, assim como as hipóteses as 

serem testadas estão para a metodologia quantitativa. 
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3.2 Coleta de Dados  

Devido à natureza da nossa pesquisa ser qualitativa, o nosso produto tem um 

caráter bastante descritivo. Descrições do ambiente, citações dos indivíduos, excertos de 

documentos coletados, formam a base para a compreensão do nosso fenômeno – o 

relacionamento interorganizacional entre comprador-vendedor (MERRIAM, 1998). 

De acordo com Miles e Huberman (1994), a coleta de dados na pesquisa 

qualitativa se caracteriza por descrever, de fato, como o fenômeno acontece. Assim, 

focalizamos eventos ordinários que aconteceram no ambiente natural dos indivíduos. A 

partir daí, extraímos dados preciosos que revelaram a complexidade do fenômeno 

pesquisado, além de nos possibilitar uma descrição do mesmo. 

Vale salientarmos que são diversos os instrumentos de coleta de dados existentes 

que podemos utilizar para obtermos informações acerca de fenômenos sociais. Neste 

estudo, a coleta de dados está realizada por meio de questionários, entrevistas narrativas e 

a análise de documentos, tais como livros, revistas, entre outros.  

3.3  Revisão de Literatura 

O chamado levantamento em fontes secundárias ou bibliográfico ou, ainda, a 

revisão de literatura é uma das formas mais rápidas e econômicas de amadurecermos e 

aprofundarmos um problema (CHURCHILL, 2000; KINNEAR e TAYLOR, 1996). Neste 

estudo, nós o realizamos por meio de pesquisas em livros, revistas e jornais 

especializados, artigos acadêmicos, dissertações, teses e órgãos de pesquisas e fontes 

virtuais. 
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As fontes secundárias utilizadas para fins de conhecimento e aprofundamento do 

tema relacionado a esta pesquisa são oriundas da nossa busca por artigos publicados em 

eventos como congressos e seminários, como também os principais jornais especializados 

em marketing, psicologia social, estética, além de dissertações, teses e demais estudos 

empíricos relacionados ao nosso problema de pesquisa. Esses materiais foram acessados 

através de bancos de dados e bibliotecas virtuais como o Proquest, Google e publicações 

on line. Não podemos deixar de comentar da grande ajuda que tivemos das bibliotecas 

convencionais – através de inúmeras visitas pessoais  ou mesmo o COMUT. 

A primeira fase dessa pesquisa está baseada na identificação das teorias aplicadas 

nos últimos anos a cerca dos temas relacionados a esta pesquisa, através da construção do 

nosso referencial teórico e dos fundamentos epistemológicos. Desta forma, construímos 

uma base conceitual que nos auxiliou bastante na compreensão dos processos subjacentes 

ao nosso fenômeno estudado, sendo bastante útil como fonte de dados e informações para 

a nossa análise.  

Diante disto, optamos por realizar um estudo de caso, pois, de acordo com 

Creswell (1994), o mesmo condiz com o nosso interesse de explorar um processo (o 

relacionamento interorganizacional), descrevendo-o. 

3.4 Estudo de Caso 

O estudo de caso (EC) vem sendo uma estratégia comum de pesquisa na 

psicologia, na sociologia, na administração, entre outras áreas, devido ao desejo de 
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compreendermos fenômenos sociais complexos, pois ele tem a capacidade de preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real. (YIN, 2001). 

Assim, um outro fator que nos ajudou a decidirmos por um estudo de caso, foi o 

fato de que, segundo Merriam (1998), a decisão de se partir para um EC está no fato de 

que este design deve ser escolhido quando os pesquisadores estejam interessados em 

insights, descobertas e interpretações muito mais do que testar hipóteses – o que é o nosso 

caso. 

Merriam (1998) ainda comenta que os EC podem ser caracterizados como sendo: 

particularísticos (focam uma situação em particular, evento, programa ou fenômeno), 

descritivos (seu produto final é uma descrição do fenômeno estudado) ou heurísticos 

(clareiam o entendimento do leitor sobre o fenômeno estudado). Na nossa pesquisa 

optamos pelo descritivo. 

Podemos ainda definir o caso como sendo um tipo de fenômeno que ocorre em um 

contexto limitado. Esta limitação é essencial para a caracterização de um estudo de caso. 

Se, por exemplo, nós não pudéssemos visualizar a nossa coleta de dados como uma 

atividade finita e restrita a alguns respondentes, não poderíamos qualificar o fenômeno 

sob investigação como sendo um caso (MILES e HUBERMAN, 1994; STAKE, 1995; 

MERRIAM, 1998). 

Diante disto, Merriam (1998) diz que o interesse do estudo de caso está mais no 

processo do que nos resultados ou conseqüências, mais no contexto do que em uma 

variável específica e mais na descoberta do que na confirmação de hipóteses. Ela 

apresenta três características principais para essa metodologia de pesquisa: focaliza 

fenômenos particulares, descreve de forma rica o fenômeno e esclarece o entendimento do 

leitor acerca do fenômeno estudado. Corroborando com este pensamento, Stake (1995, 
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p.237) complementa dizendo que “um estudo de caso é tanto o processo de aprendizagem 

sobre o caso, assim como o produto da nossa aprendizagem”. 

Podemos perceber que essas características do EC se afinam com o nosso objetivo 

neste trabalho; além disso, como cada relação é um fenômeno particular com suas 

singularidades, escolhemos fazer um estudo de caso único. Examinando um 

relacionamento apenas, com duas subunidades de análise e dados individuais (e.g. LIPSET, 

TROW e COLEMAN, 1956 apud YIN,1994).  

Sendo assim, para ilustrarmos a nossa discussão de que os relacionamentos são 

como uma obra de arte, optamos por um estudo de caso único descritivo ilustrativo 

(MORRA e FRIEDLANDER, 2001), o qual de acordo com Stake (1995), é chamado de estudo 

de caso instrumental e tem apenas a intenção de adicionar realismo e de exemplificar a 

informação a respeito de um fenômeno. Segundo este autor, neste tipo de EC, o caso é de 

interesse secundário, possuindo apenas o papel de dar suporte, sendo um instrumento 

facilitador da nossa compreensão sobre um fenômeno. O caso pode até ser um caso típico 

ou não. Finalizando, Stake (1995) exemplifica com os seguintes trabalhos: A Bright and 

Shining Lie: John Vann and América in Vietnam (SHEENAN, 1988); La Vida (LEWIS, 

1966); Middletown: A Study in America Culture (LYND e LYND, 1929); entre outros. 

Além do exposto, ao partirmos para uma pesquisa qualitativa, tivemos que 

selecionar o nosso objeto de pesquisa, ou seja, o nosso “caso” de modo que ele nos 

proporcionasse potencial para descobrirmos e compreendermos ao máximo acerca do 

nosso problema de pesquisa.  

Assim, o processo de seleção da amostra investigada foi realizado com base em 

alguns critérios relevantes previamente definidos. Para facilitar o nosso acesso e diminuir 

os nossos custos, delimitamos que o nosso caso deveria estar localizado geograficamente 
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no grande Recife. Além disso, achamos interessante investigar uma relação entre 

vendedor e comprador que acontecesse entre duas empresas, sendo que a compradora 

fosse especificamente do varejo – área de grande interesse nosso e bastante influente no 

nosso estado (Pernambuco). Teríamos ainda que buscar um relacionamento de negócio 

que já durasse um certo tempo – pelo menos uns cinco anos (período que “calculamos” 

como representativo o suficiente do histórico de uma relação), e que as relações de 

compra e venda não fossem permeadas exclusivamente por questões financeiras ou 

formalizadas em contratos comerciais. Um caso em que o preço ou o contrato não fossem 

as principais variantes nesta relação. 

Diante de todos estes parâmetros, encontramos o caso de um relacionamento entre 

uma rede pernambucana de varejo de confecções – a BRANNER e um dos seus 

fornecedores – a AJE , que já dura cerca de dez anos. A BRANNER possui 14 lojas, 

trabalha com o público jovem masculino e feminino com ênfase na classe B. Dentro deste 

mercado ela destaca-se bastante, sempre atualizada com as tendências das grandes grifes 

brasileiras. Possui mais de 40 fornecedores ativos de todo o Brasil, sendo a AJE um dos 

seus grandes fornecedores de bermudas, camisas e camisetas masculinas. Esta é uma 

relação muito bem vista por ambos os parceiros relacionais, onde segundo eles, é um 

relacionamento na base da confiança, parceria e comprometimento, mas não há nada no 

“papel”, nem formalizado por meio de contratos.  Não diríamos que este é um caso “raro”, 

nem “extremo”, mas sim, um caso interessante para ilustrar nossa pesquisa.  

Como a natureza da nossa pesquisa é intersubjetiva, e acreditamos que em um 

relacionamento o foco encontra-se nos indivíduos diretamente envolvidos na relação, 

optamos por ter como subunidades de análise os dois indivíduos que efetivamente 

forjaram este relacionamento: o comprador e também um dos diretores da BRANNER – 
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Esaú – e o vendedor e também proprietário da AJE - Júnior. A partir deste ponto, 

decidimos coletar nossos dados em duas etapas, além é claro, do nosso levantamento 

bibliográfico. Primeiramente, para a análise exploratória da influência da experiência 

estética nesta relação, decidimos utilizar questionários, estruturados e não-disfarçados 

(AAKER et al., 2001), que entregamos aos respondentes –  nossas subunidades de análise.  

 A utilidade destes questionários estava em nos fornecer um conhecimento prévio 

da relação, dando suporte para sabermos quais os pontos em que deveríamos nos 

aprofundar durante a segunda etapa, auxiliando assim, a elaboração do protocolo das 

entrevistas a serem realizadas – as quais são, de acordo com Yin (2001), uma das mais 

importantes fontes de informação para um estudo de caso, pois, elas constituem uma fonte 

essencial de evidências para os estudos de caso. 

Segundo Jovchelovitch e Bauer (2002), para prepararmos uma entrevista narrativa 

(EN) precisamos ter uma compreensão preliminar do acontecimento principal – o 

relacionamento investigado. Isto tanto é necessário para deixarmos evidentes as lacunas 

que a EN deve preencher, quanto para conseguirmos uma formulação convincente do 

tópico inicial central, designado a provocar uma narração auto-sustentável. Diante disto, 

além da nossa revisão de literatura, os questionários estruturados exploratórios nos 

ajudaram nas nossas investigações preliminares. 

3.4.1 Os questionários – começando a explorar uma relação. 

Os questionários – ou entrevista (completamente) estruturadas – ainda são hoje um dos 

instrumentos de coleta de dados mais usados nas pesquisas em administração. Os nossos 
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foram elaborados buscando subsídios que auxiliassem a compreensão de como as experiências 

estéticas influenciam a relação de negócio. Para tal, nos concentramos em dois pontos 

fundamentais das experiências estéticas: a questão da identificação entre os dois parceiros e as 

suas percepções, através do que eles sentem, das suas sensações.  

Estes pontos também são importantes porque acreditamos que um relacionamento não 

pode ser estudado separadamente dos seus parceiros relacionais, do mesmo modo que segundo 

Geiger (1958) “a criação artística não pode ser estudada separadamente do homem criador” 

(GEIGER, 1958, p.63); pois, para compreendermos uma relação precisamos buscar 

compreender também os indivíduos que a compõem. 

Diante disto, compreendemos que os indivíduos buscam sensações no seu cotidiano, 

uns mais e outros menos. E, nessa nossa busca de sensações, segundo Schmitt (2000), a busca 

do prazer não é o único e nem sempre o principal motivo do comportamento humano. De 

acordo com ele, existem outros motivos e metas (por exemplo: a busca de variedade, de status, 

o desenvolvimento de relacionamentos satisfatórios), de natureza mais cognitiva ou racional, 

que devem atuar para explicar os nossos comportamentos. 

Além disso, no nosso cotidiano, parece-nos que nos comportamos procurando também 

nos identificar, para então, conhecermos a nós mesmos. Schimtt e Simonson (1997) comentam 

que os nossos gostos pessoais guiam nossas decisões em todos os momentos da nossa vida 

diária – ao decorarmos nossas casas, separarmos nossos utensílios,  comprarmos nossos 

carros. Lidamos com a influência da estética no nosso cotidiano a todo instante. Assim, 

segundo estes autores, elementos da estética incorporam-se a elementos de identidade. Diante 

disto, buscamos identificação com a marca de roupa que vestimos, com o bairro onde 

queremos morar e com os indivíduos que nos relacionamos. 
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3.4.1.1 O questionário de identificação  

Em relação à identificação, buscamos fundamento em Bhattacharya e Sen (2003, 

p.85), os quais elaboraram um modelo conceitual a respeito da identificação entre 

consumidor e empresa, identificando as medidas potenciais dos construtos deste modelo. 

De acordo com estes autores, a identidade da empresa (ou organizacional) é constituída 

pela imagem corporativa, reputação corporativa, e, mais amplamente pelas associações 

corporativas, o que inclui as percepções e crenças dos consumidores sobre as 

características relevantes das organizações (e.g., cultura, clima, habilidades, valores, 

posição competitiva, oferta de produtos), assim como as suas reações à empresa, incluindo 

os humores relacionados a ela, emoções e avaliações. 

Assim, uma identidade compreende traços característicos que refletem os valores 

centrais da empresa, corporificados em seus princípios operacionais, missão 

organizacional, liderança e características demográficas, tais como: categoria do produto 

ou da indústria, tamanho, idade, posição no mercado, localização geográfica e o perfil 

prototípico de sua liderança e/ou de seus funcionários. (BHATTACHARYA e SEN, 2003). 

No âmbito da psicologia social, podemos ver a identidade organizacional como 

uma função da forma como a organização percebe a si mesma. Haveria, nesse enfoque, 

uma correlação entre identificação organizacional, auto-conceito individual e imagem da 

organização. Assim, a percepção a respeito da identidade organizacional pode ter efeito 

direto sobre a percepção da própria identidade social (NOGUEIRA e MACHADO-DA-SILVA, 

2003).  

Diante do exposto aqui e na nossa revisão de literatura – na seção de identidade 

organizacional, acreditamos que, apesar de nesta pesquisa nossa análise ser ao nível do 
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indivíduo, seria interessante abordarmos, na fase exploratória, a identidade 

organizacional. Duas razões nos levaram a esta idéia: primeiramente, gostaríamos de 

lembrar que os nossos respondentes vivenciam uma relação interorganizacional, ou seja, 

entre duas empresas. Assim, eles estão representando no relacionamento seus papéis de 

vendedor da AJE e comprador BRANNER. Soma-se a isto, o fato de que a nossa decisão 

de verificarmos a percepção de cada respondente em relação à outra empresa, deve-se a 

acreditarmos haver indícios de que o modo como o comprador percebe a empresa 

vendedora, influencia a sua percepção sobre o vendedor (e vice-versa); o mesmo 

acreditamos poder dizer a respeito da percepção do vendedor sobre o comprador e a 

empresa compradora. 

Além do mais, como as duas empresas são familiares e os nossos respondentes são 

proprietários e fazem parte das respectivas diretorias, acreditamos que nesta situação pode 

haver mais claramente  uma forte “transferência” das visões de mundo, culturas e valores 

dos dirigentes para as respectivas organizações. Já que a cultura organizacional, entre 

outros fatores, parece-nos ser influenciada diretamente pelos dirigentes da organização 

(MOTTA e VASCONCELOS, 2002). 

Assim, a identidade organizacional, sob esse ângulo, pode ser considerada como 

resultante de uma representação compartilhada dos membros de uma “organização” e 

daqueles com quem ela interage. Essa identidade organizacional pode ser um elemento 

chave interpretativo do senso compartilhado de realidade. (MACHADO-DA-SILVA e 

NOGUEIRA, 2001). 

Após o exposto, achamos importante esclarecer que não tiramos o nosso 

questionário de identificação na íntegra do de Bhattacharya e Sen (2003). Primeiramente, 

por ele ser extremamente longo e com o propósito específico de mensurar o fenômeno em 
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questão. Em segundo, pelo fato de nossa relação ser entre comprador-vendedor, ao invés 

de empresa-consumidor. Assim, como o nosso propósito, nesta etapa, foi o de explorar 

esse relacionamento interorganizacional, buscando conhecer os parceiros relacionais, 

optamos por uma versão reduzida da escala original, mas ampla o suficiente para cobrir os 

pontos interessantes para a nossa pesquisa. 

Diante disto, a parte (do questionário enviado12) relacionada à identificação tem 50 

(cinqüenta) questões. Divididas em relação aos construtos, da seguinte forma: questões de 

1 a 21 são relacionadas a atração que a identidade da empresa exerce à outra empresa: se 

esta identidade atrai, se existe similaridade entre as duas, se a empresa se distingue das 

demais, se ela tem prestígio, coerência, conhecimento e confiabilidade. As demais 

questões (22 a 50), são mais diretamente relacionadas ao envolvimento de uma empresa 

com a outra, à identificação entre as duas empresas: verificam a lealdade entre elas, se 

uma promove a outra – Bhattacharya e Sen, (2003) concluem que os indivíduos tornam-se 

defensores e indicadores das empresas com as quais se identificam – entre outros.  

Utilizamos ainda escalas de Likert de cinco pontos para analisar as respostas às 

questões, as quais variam entre: discordo totalmente, discordo parcialmente, nem discordo 

nem concordo, concordo parcialmente e concordo totalmente. Finalizada esta primeira 

etapa do questionário, temos a parte relacionada às sensações. 

3.4.1.2 O questionário de sensações  

Em relação à parte da entrevista estruturada relacionada às sensações, pegamos o 

questionário elaborado por Zuckerman (1994) – uma escala amplamente utilizada e 

                                                 
12 Este questionário encontra-se no apêndice F. 
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validada por vários estudos em diversas culturas e, utilizada recentemente na tese de 

doutorado em administração de Hor-Meyll Álvares (2004).  

De acordo com Hor-Meyll Álvares (2004), a escala de mensuração da busca de 

sensações foi traduzida para o idioma português e, em seguida, vestida novamente para o 

inglês, por um tradutor nativo de língua inglesa. Esta versão em inglês foi comparada com 

a versão original do questionário, por outro nativo de língua inglesa, permitindo relacionar 

eventuais erros relacionados à linguagem ou à diferença cultural, que pudessem prejudicar 

a correta compreensão das questões. O processo foi, então, repetido até que não foram 

encontradas diferenças de sentido entre a versão original e aversão vertida do português 

para o inglês. 

Como a experiência estética está diretamente relacionada à identificação e às 

sensações, achamos importante nesta seção do questionário verificar como os nossos 

respondentes vivenciam as suas sensações – se estes indivíduos buscam por mais ou 

menos sensações na sua vida cotidiana. Para podermos, assim, identificar as semelhanças 

e diferenças entre os parceiros relacionais. 

Podemos conceituar a busca de sensações como sendo a busca de experiências 

sensoriais pelo indivíduo, tanto de natureza interna quanto externa, compreendendo a 

aceitação de riscos de diversas naturezas para poder desfrutar de tais sensações. Assim, o 

indivíduo que busca sensações subestima ou aceita o risco como o preço pela gratificação 

oferecida pela própria sensação  ou experiência que quer vivenciar (HOR-MEYLL 

ÁLVARES, 2004). 

Os indivíduos com baixo nível de busca de sensações não são apenas avessos a 

risco: eles não vêem razão, ou gratificação, nas atividades que proporcionam sensações 

que possam justificar a ansiedade decorrente daquilo que eles percebem como altos níveis 
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de riscos envolvidos. Essas pessoas são cuidadosas e conservadoras, “preferindo um 

mundo mais previsível e seguro” (ZUCKERMAN, 1994, p.155). Necessitam de ordem em 

seu ambiente, valorizam a filiação social e cedem a outros para manter estabilidade, sendo 

menos atraídas por situações que ofereçam novidade ou experiências intensas, já que as 

percebem como mais arriscadas e antecipam reações de ansiedade e desprazer, caso nelas 

venham a se envolver (ZUCKERMAN, 1994). 

Por outro lado, as pessoas com alto nível de busca de sensações precisam de 

mudanças em seu ambiente, independência dos outros e, provavelmente, precisam dos 

outros como audiência para sua experiência. Tendem a ser impulsivos e instáveis. Estão 

relacionados a atitudes mais abertas e mais receptivas em relação a experiências e 

conseguem tolerar sensações e idéias não usuais ou estranhas. São atraídos por atividades 

e situações oferecendo novidade ou experiências intensas (ZUCKERMAN, 1994). 

Os indivíduos que buscam mais sensações tendem a ser impulsivos e 

emocionalmente expressivos em suas interações sociais, envolvendo-se em variadas 

explorações e experiências que irão adicionar novas informações, diversão e experiências 

estéticas (HOR-MEYLL ÁLVARES, 2004). 

Assim, a necessidade de mudanças, de variedade e de intensidade da estimulação 

pode manifestar-se em diversos aspectos do comportamento, incluindo atividades 

sensoriais, sociais e de busca por emoções. Deste modo, o constructo “busca de 

sensações” apresenta algumas dimensões, as quais foram identificadas em estudos 

empíricos (e.g. ZUCKERMAN, 1971; ZUCKERMAN, 1994), que expressam a preferência ou o 

desejo de envolver-se em certas formas de comportamento, ou valores compatíveis com 

tais comportamentos: 
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• Busca por aventura e emoção – desejo de envolver-se em esportes, ou 

outras atividades arriscadas e socialmente aceitas, inclusive profissionais, 

que ofereçam algum perigo, risco físico ou desafio à segurança pessoal; 

• Busca de experiências – desejo de buscar por novas experiências através da 

mente e dos sentidos, buscando uma existência “mais livre” e abertura para 

ampla variedade de experiências, por meio de amizades não convencionais, 

uso de drogas alucinatórias, exibicionismo na forma de vestir, viagens 

freqüentes ou expressão artística; 

• Suscetibilidade a tédio – baixa tolerância com experiências repetitivas, 

previsíveis ou constantes de qualquer espécie, com trabalho rotineiro ou 

com pessoas previsíveis ou enfadonhas; preferência por pessoas 

interessantes e por variedade; inquietação com monotonia e coisas 

imutáveis. Então, estes indivíduos que com a rotina possuem sentimentos 

de monotonia e tédio, tendem a buscar algo novo e diferente. Assim, a 

necessidade de variar é um aspecto da personalidade e alguns indivíduos 

estão mais dispostos à mudança e à novidade do que outros. 

• Desinibição Social – desejo de escapar de um estilo de vida entediante, por 

maio de comportamentos desinibidos na esfera social, incluindo itens que 

expressam uma filosofia de vida hedonista e extrovertida, consumindo 

bebidas socialmente, participando de jogos de azar, buscando variedades 

em parceiros sexuais e freqüentando festas. 

Neste questionário, mantivemos o formato original de resposta através de opções 

forçadas, onde os respondentes têm sempre que escolher uma entre as duas opções de 
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respostas, mesmo que em alguns itens nenhuma opção, ou ambas as opções, pareçam 

apropriadas para a resposta.  

Em relação às duas partes do questionário13 (a da identificação e a das sensações), 

explicamos aos entrevistados que eles fossem completamente honestos, descrevendo o 

que realmente sentissem ou pensassem. Diante disto, pedimos também aos entrevistados 

que não deixassem de responder nenhuma das questões. 

Após recebermos os questionários respondidos e realizarmos as suas análises, 

procuramos destacar os pontos divergentes entre os respondentes, para assim, elaborarmos 

o nosso protocolo de entrevista – a qual seria a nossa próxima etapa. 

 

3.4.2 Análise dos dados obtidos nos questionários exploratórios – 

“conhecendo” os parceiros relacionais.  

Nesta fase exploratória, como já dissemos anteriormente, nossa intenção está em 

procurar destacar os pontos importantes, ou melhor, os detalhes que nos chamaram a atenção, 

indicando alguns “gaps” entre as percepções e experiências dos dois indivíduos – parceiros 

relacionais.  

Vale, mais uma vez, ressaltarmos que é por meio da experiência estética que temos 

sentimentos de prazer e de identificação. Assim, em relação aos questionários de 

identificação, das cinqüenta questões respondidas pelos entrevistados, podemos destacar os 

seguintes pontos: 

                                                 
13 Mais uma vez, lembramos que este questionário – na íntegra – encontra-se no apêndice F. 
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• Em 22 questões ambos respondentes marcaram exatamente as mesmas 

respostas. Em outras 22, eles responderam com apenas uma pequena diferença 

na escala Likert – variando um ponto para esquerda ou para direita. Decidimos 

não considerar esta diferença relevante, acreditando que talvez seja só um traço 

da personalidade de Esaú – o qual seria um pouco mais crítico. Deste modo, 

estes dados nos dão indícios que, de fato, eles parecem possuir uma forte 

identificação e envolvimento entre si e suas empresas. 

Nas demais questões em que achamos discordâncias mais acentuadas, 

encontramos alguns pontos interessantes: Esaú “aparentemente” não admira a liderança de 

A, achando-o desorganizado e conservador; assim como, desconhece a missão desta 

empresa (A), nem tampouco se diz identificar com a imagem que A lhe passa. Já A, 

discorda em todos estes itens em relação a sua percepção de Esaú, e o acha organizado, 

atualizado, dinâmico, criativo, ativo. Curiosamente, estes itens estão nas questões de 1 a 

21, as quais são relacionadas à atração que a identidade da empresa exerce à outra 

empresa – se esta identidade atrai, se existe similaridade entre as duas. 

 Entre as demais questões (de 22 a 50) – as quais são mais diretamente 

relacionadas ao envolvimento de uma empresa com a outra, ou seja, à identificação entre 

as duas empresas, verificando a lealdade entre elas, ou se uma promove a outra – 

encontramos apenas um item divergente, mas que nos chamou bastante a atenção: Esaú 

concordou parcialmente que era arriscado fazer negócios com a empresa A. Este é um 

item que devemos certamente buscar uma melhor compreensão na história deste 

relacionamento, procurando, inclusive, episódios que justifiquem este pensamento. 

Por outro lado, no questionário de busca de sensações, encontramos achados 

interessantes quanto aos perfis dos respondentes. Vale salientarmos que a busca de 

 



 132

sensações é um traço da personalidade, que se expressa por meio de comportamentos, 

como uma tendência a buscar sensações e experiências novas, variadas, complexas e 

intensas, bem como correr riscos para poder vivenciar tais experiências. Além do mais, 

indivíduos com índices similares na escala de busca de sensações tendem a ser mais 

compatíveis no relacionamento amoroso. 

 

• Perfil de Júnior da empresa AJE – seu índice total foi de 30 pontos em 

40 (o que nos indica que ele tem um alto índice de busca de sensações). 

Divididos da seguinte forma:  pontuação máxima na busca de aventuras e 

emoção (10 em 10), expressando fortes desejos de participar de esportes ou 

atividades mais radicais que envolvam perigo ou risco físico. Ele teve 

também uma pontuação elevada (9 em 10), em relação à busca de 

experiências, o que descreve um indivíduo com grande desejo de buscar 

novas experiências, através da mente e dos sentidos, vivendo de forma não 

convencional, tendo amigos não convencionais ou viajando. Também 

demonstra ser bem desinibido socialmente (8 pontos em 10), o que 

representa a necessidade de comportamentos desinibidos na esfera social, 

utilizando bebidas alcoólicas ou buscando variedade em parcerias sexuais. 

Por outro lado, demonstra ser um indivíduo com pouca suscetibilidade ao 

tédio e atividades rotineiras, não se incomodando com pessoas chatas (3 

pontos em 10). 

• Perfil de Esaú da empresa BRANNER – seu índice total foi de 15 pontos 

em 40 (o que nos indica que ele seja um indivíduo com baixo índice de 
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busca de sensações). Logo, em relação à busca de aventuras e emoção, 

encontramos uma grande divergência: Esaú apresentou quase o menor 

índice possível nesta escala utilizada (1 em 10), bem diferente de Júnior. 

Eles se equipararam um pouco mais na busca de experiências, onde Esaú 

teve 7 pontos em 10 – chegando mais próximo de Júnior. Em relação à 

desinibição social, Esaú mostrou-se mais fechado e reservado do que 

Júnior, obtendo 4 pontos em 10. Já nas questões referentes à 

suscetibilidade ao tédio, ambos tiveram a mesma pontuação: 3 em 10. 

Sendo assim, em relação a esta análise dos questionários, eles foram feitos com a 

simples intenção de ressaltar as diferenças entre os dois entrevistados e nada mais.  

A partir deste momento, sentimos que já poderíamos elaborar o nosso protocolo de 

entrevista e, assim, seguirmos adiante em busca da principal fonte de dados da nossa pesquisa: 

as entrevistas narrativas. 

3.4.3 Entrevistas narrativas 

Conforme Richardson (1999), a entrevista é a melhor situação para participar na mente 

de outro ser humano, pois proporciona uma interação face a face. Merriam (1998) também 

corrobora com essa idéia, quando afirma que na pesquisa qualitativa, a entrevista é a maior 

fonte de dados qualitativos necessários para a compreensão do fenômeno estudado.  

Assim, a entrevista narrativa permite mapear a organização das idéias sobre um 

fenômeno e determinar como essas idéias estão dentro da visão de mundo de um indivíduo, 

além de como esse fenômeno age constituindo a nossa experiência cotidiana.  “Métodos 

 



 134

qualitativos são mais úteis e poderosos quando utilizados para descobrir como o respondente 

vê o mundo” (MCCRACKEN, 1988, p.21). 

Na situação da entrevista narrativa, a maneira mundana de interpretação e de 

construção é usada para transformar estas experiências em um mundo simbólico da ciência 

social e em seus textos. Ela é uma forma especial de entrevista qualitativa, em que é 

importante perguntar questões que gerem narrativas. Sendo assim, o sucesso de uma entrevista 

narrativa depende do informante tanto quanto do investigador e das habilidades de ambos de 

comunicação. Elas permitem que o investigador aproxime-se do mundo experimental do 

entrevistado compreendendo melhor este que já está estruturado em uma maneira narrativa.  

Ela nos leva a obter a compreensão dos fatos sociais a partir do entendimento de quem 

os viveu ou observou. Semanticamente, a narrativa relata a língua cotidiana e representa a 

camada básica da psique e da vida diária. Sintaticamente, a narrativa permite reconstruir um 

pedaço da história de vida e sua dinamicidade da forma mais compreensível possível 

(SCHÜTZE, 1983, p.283 apud STREIB, 1999). 

Sendo assim, de posse dos nossos protocolos de entrevistas, partimos para a ação. Com 

todo o cuidado ao iniciarmos as entrevistas, pedimos permissão para utilizarmos gravador, 

pois seria essencial para a nossa pesquisa gravar as entrevistas. Por meio das transcrições das 

gravações, juntamente com nossas anotações durante as entrevistas, temos acesso a um 

material bem interessante para uma boa compreensão e interpretação das histórias que nos 

foram contadas. 

Vale salientarmos que a nossa vida é construída em torno das histórias, e das memórias 

de nosso passado também. Deste modo, uma narração tem a vantagem de revelar mais 

informação do que a estratégia de pergunta e resposta. Ao recontar um evento, o narrador 
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necessita observar um número de fatores cronológicos e estruturais, que podem ser vistos 

como os princípios que estruturam e classificam as indicações e fatos. 

Diante disto, perguntamo-nos: Quem nunca contou uma história ou narrou um 

acontecimento que experienciou, ou apenas um momento do seu cotidiano? Quem consegue 

contar uma experiência sem trazer à tona a sua subjetividade, por meio dos seus sentimentos, 

percepções, vivências, valores, interpretações e/ou julgamentos? Sendo assim, a narração não 

seria um processo estético? 

3.4.3.1 A narração como um processo estético 

De acordo com Küpers (2002), o processo responsivo de interpretar e julgar pode ser 

relacionado à comunicação estética – o que acontece por meio das narrativas. Segundo ele, as 

re-presentações de contar e compartilhar histórias criam situações nas quais as experiências do 

narrador (o indivíduo) são orientadas esteticamente como pertencentes aos mundos da vida 

compartilhados intersubjetivamente.  

Deste modo, na necessidade de se socializar e de ser socialmente integrado, os agentes 

narrativos comunicam aos outros suas experiências, respostas, interpretações e avaliações, 

pois as histórias são um modo fundamental pelo qual os indivíduos expressam seus valores e 

suas razões, e, subseqüentemente, tomam decisões a respeito da ação.  

Através da narrativa, os indivíduos realçam pontos em comum (comunicam os valores 

compartilhados) ou diferenças. Criam empatias ou não. O paradigma da narrativa reconhece a 

capacidade das pessoas criarem novas histórias que melhor contem para suas vidas ou para o  

mistério da vida em si (KÜPERS, 2002). A narrativa implica uma seletividade: certos valores, 
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certas vivências são apropriados como sendo integrantes legítimos e até certo ponto naturais 

da experiência que é narrada (BARBOSA, 2003). 

De acordo com Barbosa: 

A rigor, a narratividade passa a ter sentido a partir da narração de eventos 
reais, pois toda narrativa é sempre uma extensão do comportamento cotidiano 
de narrar a experiência vivida. E não vem aqui ao caso o fato de que essa 
narração cotidiana possa “distorcer” (e moralizar) a realidade. Importa sim o 
fato de que no cotidiano nós experienciamos a narração como verdadeira 
(exceto, é claro, no caso em que ela é intencionalmente “mentirosa”), e que, 
mesmo quando queremos narrar a realidade “como realmente aconteceu”, é 
ainda seguindo o mesmo modelo que o fazemos. A narração cotidiana é o 
protótipo de toda narrativa, e ela não é em primeiro plano uma narrativa de 
eventos imaginários. (BARBOSA, 2003, p.40). 
 

 Sabemos, então, que as narrativas do cotidiano podem não ser sempre bem formadas, 

mas, segundo Küpers (2002), sobre muitas circunstâncias as suas relações corporais e 

intersubjetivas são de uma relevância particular para as situações de encontros interpessoais.  

A narrativa é uma mediadora do nosso envolvimento com o mundo, a partir da qual 

percebemos seus objetos e a nós mesmos. Elas narram o modo como nós sentimos e 

atentamos para os eventos. São, assim, representações parciais e evocações do mundo tal 

como o conhecemos. Tornando-se uma oportunidade para que tenhamos uma compreensão 

parcial de nós mesmos. Deste modo, a narrativa, na sua dimensão ontológica, define quem nós 

somos. Transformando os eventos em episódios e os indivíduos em personagens, ela delimita 

a identidade social (BARBOSA, 2003), 

Sendo assim, podemos compreender que as narrativas servem como um processo 

experiencial criativo e estético, pois ela tem a capacidade de evocar pensamentos, 

sentimentos, sensações, imagens e comunicações específicas (GAGLIARDI, 2001), através das 

nossas percepções sensíveis. 

 Segundo Barbosa (2003), a nossa percepção sensível é, em muitos aspectos 

vivenciada por nós como estranha a nossa vida consciente, como independente e autônoma. 
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Merleau-Ponty (1996 apud BARBOSA, 2003) ainda comenta que entre as sensações que 

experimentamos e nós há sempre uma espessura de um saber originário o qual impede a nossa 

experiência de ser clara para nós mesmos. Diante disto, encerramos esta seção com uma 

citação interessante de Kupers (2002): “O olho e o ouvido do coração possuem suas 

impalpáveis razões que a mente racional nunca poderá conhecer” (KÜPERS, 2002, p.37). 

3.4.4 A análise da narração  

A entrevista narrativa é uma técnica para gerar histórias, a qual, segundo          

Jovchelovitch e Bauer (2002), é aberta quanto aos procedimentos analíticos que seguem a 

coleta de dados. Mas, de uma forma geral, a primeira etapa de um processo de análise de 

entrevistas é a transcrição. Acreditamos que dificilmente existe a transcrição “pura”, pois, 

sempre construímos dados retirando algumas coisas e adicionando a partir do nosso 

entendimento. Contudo, nestas transcrições procuramos ser o mais neutro possível. Em geral, 

o nosso objetivo foi o de preservar relações texto-contexto, silêncios articulados, vozes 

oprimidas e excluídas, e desta forma voltarmos a situar vozes/ histórias dominantes e nos 

abrirmos a novas possíveis realidades e relações.  

Para a análise, primeiramente, fizemos uma transcrição detalhada de alta qualidade das 

entrevistas. Após, isso, lemos e re-lemos diversas vezes os textos em busca de “quem fez o 

que, quando, onde e por quê”, como também de narrativas que expressam valores e juízos, por 

meio de descrições e argumentações. As descrições referem-se a como os fenômenos são 

sentidos e experienciados, aos valores e opiniões ligados a ele. A argumentação refere-se à 
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legitimação do que não é aceito pacificamente na história e a reflexões em termos de teorias e 

conceitos gerais sobre os acontecimentos. 

Sendo assim, fizemos a análise de uma história contada “cronologicamente” com o 

foco em como os elementos são seqüenciados, identificando aspectos essenciais, da descrição 

sistemática da relação entre eles, de como o passado influencia as percepções do presente, 

como o presente influencia as percepções do passado, e como ambos influenciam as 

percepções do futuro.  

Pegando uma história particular e desembalando-a  em várias maneiras parece-nos ser 

a forma mais fácil de análise narrativa.  Embora não invoque explicitamente as técnicas ou os 

conceitos da teoria literária na análise, narra uma história inteira (com muitas histórias 

secundárias).  Acreditamos que esta aproximação seja típica de muitos estudos de caso, onde 

os detalhes de uma história particular são examinados. 

Diante do exposto, compreendemos que o objetivo de uma pesquisa qualitativa é 

transformar dados em achados e nosso maior desafio está em encontrar sentido e buscar 

significados em uma densa quantidade de dados (PATTON, 2001). Sendo assim, a finalidade da 

análise dos dados está em reduzir as informações brutas buscando um sentido nas mesmas por 

meio da ligação a outros conhecimentos já obtidos em etapas anteriores da investigação 

(SELLTIZ et al., 1974). 
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4. Análise das Narrativas  

Para fazermos a análise, achamos importante relembrarmos o objetivo geral do nosso 

estudo, o qual é “compreender o relacionamento interorganizacional entre comprador-

vendedor no varejo por meio da experiência estética”.  Diante disto, para atingir este 

objetivo, procuramos desvendar os seguintes pontos nas narrativas dos nossos respondentes: 

1. Como se deu a construção do relacionamento entre as empresas investigadas? 

2. Como essa relação é percebida pelos parceiros relacionais? 

3. Como as experiências estéticas influenciam esta relação? 

Assim, inicialmente, analisamos as narrativas de “Júnior” e de “Esaú”, codificando os 

blocos narrados por eles (também chamados de R–J e R-E, respectivamente, Resposta de 

Júnior e Resposta de Esaú)  com as letras do alfabeto, como por exemplo: R–J(a), R-E(b), etc. 

Deste modo, os blocos de texto das narrativas de Júnior com a mesma idéia central narrada 

são classificados como R–J(a1), R–J(a2), e assim por diante; o mesmo acontece com as 

narrações de Esaú. 

Diante disto, buscamos nas narrativas a história e o contexto no qual esse 

relacionamento foi desenvolvido, inclusive verificando se nas narrativas encontramos “de 

fato” um “relacionamento” entre eles – ou seja, o Nós.  

Além disso, procuramos as variáveis relacionais14 – que são as nossas categorias – nas 

narrativas dos indivíduos entrevistados. Deste modo, obtemos por meio da nossa revisão de 

literatura 21 propriedades relacionais, as quais codificamos conforme a seguir: atração, 

                                                 
14 As nossas variáveis relacionais são as propriedades dos relacionamentos interorganizacionais comentadas 
anteriormente no capítulo 2,  na seção da  Revisão de Literatura. 
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complementaridade, similaridade, risco, transparência, comunicação bilateral, empatia, 

adaptação, competência, reciprocidade, eqüidade, poder, proximidade/distância, 

cooperação, interdependência, relevância, longevidade, intimidade, 

formalidade/informalidade, confiança e comprometimento. 

 A partir daí, analisamos as narrativas verificando quais categorias relacionais 

apareciam nelas (não podemos esquecer da possibilidade de que talvez não surgissem todas as 

categorias, como também que surgissem novas categorias – impensadas e inesperadas) e a 

freqüência do aparecimento de cada uma delas. Após a conclusão desta etapa da análise, 

acreditamos poder obter uma melhor compreensão da relação e de como cada parceiro 

relacional percebe o relacionamento, quais categorias aparentam ter maior importância para 

eles, inclusive analisando se há semelhanças entre as percepções deles. 

Para finalizar, buscamos identificar nas narrativas indícios das experiências estéticas15, 

procurando as percepções de identificação e os sentimentos ou sensações de prazer. 

Assim, acreditamos termos encontrado material interessante e importante para a nossa 

compreensão da influência da experiência estética neste relacionamento. 

A partir daí, procedemos nossa análise da seguinte forma: primeiro, analisamos 

individualmente cada entrevista, para, então, finalizarmos com uma apreciação do 

relacionamento como um todo a partir das informações encontradas – incluindo aqui também 

aspectos referentes à construção do relacionamento.  

Contudo, antes de seguirmos para as análises específicas das narrativas de “Júnior da 

empresa AJE” (o vendedor) e de “Esaú da BRANNER” (o comprador) precisamos comentar 

sobre dois achados interessantes: primeiro, um evento que ocorre nas narrações dos 

                                                 
15 São as mesmas variáveis já utilizadas nos questionários da nossa análise exploratória. Para uma melhor 
compreensão voltar ao capítulo 3 – a Metodologia. 
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entrevistados é que ambos respondentes validam os resultados da parte da entrevista 

estruturada relacionada às sensações (na nossa fase de coleta exploratória) – o questionário 

elaborado por Zuckerman (1994) e, utilizado recentemente na tese de doutorado em 

administração de Hor-Meyll Álvares (2004).  

Deste modo, podemos exemplificar isto com trechos das narrações deles. Em um deles 

o respondente Esaú ao analisar o resultado do seu perfil comenta: “...bateu muito comigo, 

bateu certinho” (ver apêndice 4, no bloco R-E (d)). Já em outro trecho, falando em relação ao 

perfil de Júnior, ele diz: “...eu acho que, que bate aqui com o que eu conheço de Júnior, bate 

com a personalidade dele” (ver apêndice 4, no bloco R-E (d)). Da mesma forma, Júnior em 

relação ao perfil de Esaú diz que: “Está bem parecido com o que eu vejo... Eu poderia 

discordar com relação à pontuação, não é? Mas aí é muito específico, não é?” (ver no 

apêndice 4, no bloco R-J (c3)). Quanto ao seu próprio perfil, Júnior vai analisando ponto a 

ponto e concordando com cada um deles. 

O outro achado interessante refere-se ao nosso uso do questionário de identificação, 

pois, encontramos evidências que nos apóiam e justificam a nossa decisão em fazer uso de 

questões sobre identidade organizacional nos questionários exploratórios de identificação. 

Observem o que encontramos nas narrações de Júnior nos exemplos a seguir: 

• Exemplo 1: R – J (f): Para gente que tem negócios em comum, que tem 

amizade em comum também, a gente confunde a imagem da ‘B’ com Esaú. 

Mas, prá..., digamos, o público em geral, não, porque não tem conhecimento 

do Esaú. Ele não é tipo um Beto Kelner, porque o Beto Kelner a loja se 

confunde com a pessoa, não é? Esaú não é esse tipo de gestor, mas dentro, a 
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gente sabe que todas as decisões ali, que são tomadas dentro da empresa, 

passam especificamente pela mão dele.  

• Exemplo 2: P – M: O que você conhece a respeito da missão, os valores de Esaú 

e da ‘B’? (Pausa)  Você conhece a empresa bem, quais são a missão, os 

valores? Como você vê isso? Como você vê Esaú, como você vê a ‘B’, como 

você vê os valores deles?  

R – J (q): Eu acho que o valor dos dois também se fundem, não é? Eu acho 

que os valores deles especificamente, se fundem. Eu não vejo a empresa ‘B’ 

como uma empresa, digamos, isolada. [...] Eu vejo ela como uma empresa 

familiar, que fundem, que se fundem os valores dos sócios com os valores 

das empresas. Assim, eu vejo que... a empresa, ela tem as mesmas 

preocupações, digamos assim, que os sócios têm, digamos. No que diz 

respeito à  idoneidade, no que diz respeito a ter uma equipe unida, uma 

equipe que esteja satisfeita, satisfazer os funcionários... É ter um lado mais de 

amizade com os funcionários, um lado mais humanizado... [...] Não é uma 

empresa que..., como se diz assim, viveria sem isso, não é? De consegui 

enxergar, digamos assim, a empresa sem Sr. Eduardo, não é? É lógico que a 

empresa viveria; não consigo enxergar a empresa sem Esaú, lógico que a 

empresa se adequaria a todas as situações, não é? Mas, o valor dessas 

pessoas é muito presente dentro da cultura da empresa, não é? ... 

• Exemplo 3: P-M: E qual é a imagem que você tem dele, assim como da 

empresa?  
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R-E (i1): É, a impressão que dá pra mim é que a empresa é a cara de Júnior. 

[...] Mas, ainda assim eu acho que a empresa é muito a cara dele, aquela coisa 

do dia a dia meio desorganizado um pouco, é, é... 

Sendo assim, podemos observar nos trechos em negrito das narrações de Júnior, R–J (f 

e q), e da narração de Esaú, R-E (i1), que encontramos evidências claras que apesar de nesta 

pesquisa nossa análise ser ao nível do indivíduo, foi interessante abordarmos, na fase 

exploratória, a identidade organizacional. Primeiro, porque os nossos respondentes vivenciam 

uma relação interorganizacional, representando no relacionamento seus papéis de vendedor da 

empresa “AJE” e comprador da empresa “BRANNER”. Soma-se a isto, o fato de que como as 

duas empresas são familiares e os nossos respondentes fazem parte das respectivas diretorias, 

acreditamos que nesta situação pode haver ainda uma forte “transferência” das visões de 

mundo, culturas e valores dos dirigentes para as respectivas organizações (o que de fato vimos 

que acontece no nosso caso). Já que a cultura organizacional, entre outros fatores, parece-nos 

ser influenciada diretamente pelos dirigentes da organização (MOTTA e VASCONCELOS, 2002). 

Diante dos exemplos evidenciados, temos como válida e bem utilizada, a parte de 

identificação do nosso questionário exploratório. Agora, vamos seguir com as análises 

individuais das entrevistas. 
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4.1  A análise das entrevistas narrativas 

Decidimos realizar a nossa análise de cada entrevista de modo a “responder” às nossas 

perguntas de pesquisa. Sendo assim, vamos começar buscando como os parceiros relacionais 

percebem este relacionamento interorganizacional. Para tal precisamos entender que eles 

percebem um relacionamento através do modo como percebem o seu parceiro, sua empresa e 

as comunicações existentes entre eles. Para Chauí (1999), a percepção é uma conduta vital, 

uma comunicação, uma interpretação e uma valoração do mundo, a partir da estrutura de 

relações entre nosso corpo e o mundo. A percepção envolve a nossa vida social, os 

significados e os valores das coisas percebidas decorrem da nossa sociedade e do modo como 

nela as coisas e os indivíduos fazem sentido, valor ou função. 

4.1.1 Como “Júnior” percebe a si e ao seu parceiro relacional  

Como já explicamos anteriormente, começamos analisando as narrativas de Júnior e 

codificando-as. Feito isto, analisamos os blocos de textos narrados referentes a como os 

parceiros relacionais se percebem nessa relação e como percebem o outro procurando 

identificar quais variáveis relacionais estão embutidas na sua narração. Ao encontrarmos as 

variáveis nas narrativas, fizemos uma tabela da aparição delas (ver tabela 1 a seguir), ou seja, 

quantas vezes cada uma apareceu e em que blocos de narrativas de Júnior. 
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Tabela 1 – Análise do Aparecimento das Variáveis Relacionais na Narração de Júnior 

VARIÁVEIS 
RELACIONAIS APARIÇÕES ONDE (R-J) 

Comprometimento  13 b, i, j, l, m, n, o, q, s, t, u, w, y 
Empatia  11 a, b, i, l, n, o, j, q, t, x, w 
Adaptação 10 b, j, m, n, o, p, s, t, u, v 
Informalidade 9 b, i, j, l, m, n, o, t, u 
Competência 9  j, m, n, o, q, r, t, u, w 
Eqüidade 9 a, j, l, m, n, t, u,w, y 
Proximidade 9 b, f, i, j, l, m, o, t, y 
Cooperação 9 b, j, l, m, n, o, p, t, u 
Relevância 9 b, i, j, l, m, n, o, p, u 
Atração 8 a, b, d, j, q, t, x, w 
Comunicação Bilateral 8 i, j, l, o, t, u, w, y 
Confiança 8  j, l, m, o, s, t, u, y 
Reciprocidade 8 a, i, j, m, n, t, w, y 
Interdependência 8  j, l, m, n, o, t, u, w 
Intimidade 8 b, f, i, j, l, o, t, y 
Complementaridade 6 j, l, m, o, t, w 
Longevidade 6 a, b, i, j, l, m 
Transparência 5 j, m, o, u, y 
Similaridade 3 j, l, r 
Risco 2  o, s 
Poder 2 a, j  

Diante destes dados, podemos dizer que nas narrativas de Júnior encontramos muita 

ênfase em duas variáveis, o comprometimento – o qual apareceu o maior número de vezes: 

13 aparições; e, também, a empatia, com 11 aparições.  

Outros comentários que podemos fazer baseados na tabela 1 é que, ao nosso ver, a 

essência da relação – após o forte comprometimento e a empatia já comentados anteriormente 

– pela percepção de “Júnior”, podemos encontrar nas demais variáveis com 10, 9 e 8 

aparições: adaptação, informalidade, competência, eqüidade, proximidade, cooperação, 

relevância, atração, comunicação bilateral, interdependência e intimidade. Acreditamos que 

por isso elas aparecem com tanta freqüência nas suas narrativas.  
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Nesta tabela 1, nós intencionamos ver como Júnior percebe Esaú e a sua relação 

com ele. 

4.1.2 Como “Esaú” percebe a si e ao seu parceiro relacional  

Mais uma vez, iniciamos analisando os blocos de texto da narrativa de Esaú e 

codificando-os. Feito isto, continuamos do mesmo modo que procedemos com Júnior, ou seja, 

analisamos os blocos de textos narrados referentes a como os parceiros relacionais se 

percebem nessa relação e como percebem o outro procurando identificar quais variáveis 

relacionais estavam embutidas na sua narração. Foi interessante observarmos que todas as 

nossas variáveis relacionais pré-existentes apareceram nas narrativas, porém não observamos 

nada mais instigante e impensado. Diante disto, encontramos pela ordem decrescente de 

aparições (ver tabela 2 a seguir): 
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Tabela 2 – Análise do Aparecimento das Variáveis Relacionais na Narração de Esaú 

VARIÁVEIS 
RELACIONAIS APARIÇÕES ONDE (R-E) 

Relevância 10 b, e, f,g,k, l,m,n,r,s 
Comprometimento  8 a, e,f,g,k,l,m,n  
Competência 8 a,b,f,i,k, l,m,n 
Proximidade 8 b, d, e,f,g,h, m,r 
Informalidade 7 b, e,f,g,h,k,m 
Cooperação 7 a, e, f, g, k,l,m    
Intimidade 7 b, d, e, f,h, i,m 
Complementaridade 7 a, e, g,k,l,m,n 
Reciprocidade 6 e, f,k,l,m,n 
Interdependência 6 a, e, f, k,l,m 
Atração 6 b,e,f,i,m,n 
Empatia  5 d, e, k, l, m 
Confiança 5 b, f, k,l,m 
Longevidade 5 a, e,  k, l, m 
Eqüidade 5 d, f,  k, l,m  
Similaridade 5 d,e, h, k, r 
Adaptação 4 a, e,l,m 
Comunicação Bilateral 4 e,f,l,m  
Transparência 2 e,m 
Risco 1 j 
Poder 1 m 

 

As variáveis que mais apareceram na tabela 2 foram: intimidade, complementaridade, 

cooperação, informalidade, proximidade, comprometimento, competência e relevância – esta 

última foi justamente a que teve o maior número de aparições. Relevância nesta pesquisa 

refere-se a quão importante o parceiro pensa que o outro é; ou seja, ao valor que uma parte 

tem para a outra. 

Acreditamos que Esaú perceba nestas variáveis o que existe de mais importante no seu 

relacionamento com Júnior, por isso elas aparecem com tanta freqüência nas suas narrativas. 

 



 148

Este nos parece ser para ele um relacionamento muito relevante, próximo, íntimo, cooperativo 

e carregado de comprometimento. 

Finalizando esta parte, vamos analisar o Nós da relação, ou seja, procuramos 

identificar nas narrações de Júnior e de Esaú os trechos relacionados à intersubjetividade entre 

eles, identificando quais variáveis relacionais aparecem nas narrativas do Nós.  

4.1.3 Enfim, os dois lados da moeda!  

Sabemos que os relacionamentos estão no núcleo do comportamento humano, pois por 

imposição da natureza, somos seres essencialmente sociais. Assim, como cidadãos, 

encontramo-nos cercados por relacionamentos na nossa vida cotidiana. São relacionamentos 

no trabalho, com vizinhos, com lojas e outros.  

De acordo com Berger e Luckmann (1985), a realidade da vida cotidiana apresenta-se 

a nós como um mundo intersubjetivo, um mundo de que participamos juntamente com outros 

indivíduos; não podemos existir na vida cotidiana sem estarmos continuamente em interação e 

comunicação com os outros. Deste modo, nascemos predispostos às relações, mas para haver 

um relacionamento é necessário que as partes envolvidas tenham consciência desta 

relação. Pois, eles se perceberem no relacionamento é uma premissa básica para podermos 

dizer que há um relacionamento. 

Diante disto, seguem duas tabelas de intersubjetividade (a tabela 3 de Júnior e a tabela 

4 de Esaú) – onde buscamos o Nós da relação, ou seja, as evidências de que eles se percebem 

vivenciando um relacionamento – organizadas pela ordem decrescente das aparições das 

variáveis relacionais. 
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Tabela 3 – Análise do Aparecimento das Variáveis Relacionais na Intersubjetividade pela Percepção de 

Júnior 

VARIÁVEIS 
RELACIONAIS APARIÇÕES ONDE (R-J) 

Comprometimento  9 b, i, j, m, n, t, v, w, y 
Proximidade 8 b, f, i, j, m, o, t, y 
Empatia  8 a, b, i, n, j, t, x, w 
Reciprocidade 6 a, i, j, t, w, y 
Intimidade 6 b, i, j, k, o, y 
Informalidade 5 i, j, m, o, v 
Complementaridade 5 j, n, o, t, w 
Interdependência 5  j, n, t, v, w 
Cooperação 4 j, o, t, v 
Comunicação Bilateral 4 i, j, o,  y 
Relevância 4 m, n, o, v 
Eqüidade 3 a, j, w 
Atração 3 i, v, m 
Confiança 2 s, t 
Transparência 2 j, y 
Longevidade 1 b 
Similaridade 1 y 
Adaptação 1 n 

 

Na situação desta tabela, já não aparecem mais as variáveis poder, risco e 

competência. Contudo, proximidade, empatia, comprometimento e reciprocidade continuam 

sendo altamente associadas a este relacionamento pela percepção de Júnior. Diante disto, 

vamos ver as variáveis relacionais que se destacam na tabela 4 – da  intersubjetidade  pela 

percepção de Esaú. 
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Tabela 4 – Análise do Aparecimento das Variáveis Relacionais na Intersubjetividade pela Percepção de 

Esaú 

VARIÁVEIS RELACIONAIS 
 APARIÇÕES ONDE (R-E) 

Proximidade 8 b, d, e,f, g, h, m,r 
Relevância  7 b, e,f, k, l, m, s 
Empatia  5 d, e, k, l, m 
Longevidade 5 a, e, k, l, m 
Informalidade 5 b, e,f, g, m 
Intimidade 5 b, e, f, i,m 
Comprometimento  5 a, b, e, k, m 
Reciprocidade 4 e, k,l,m 
Cooperação 3 e, k, m    
Complementaridade 3 k, m, n 
Atração 3 f, m,n 
Eqüidade 3 k, l, m  
Similaridade 2 e, d 
Competência 2 l, m 
Interdependência 2 a, m 

 

Nesta situação (tabela 4), também já não aparecem mais todas as variáveis relacionais, 

como: poder e risco (duas das três que não aparecem também na tabela 3), além de 

comunicação bilateral, transparência, adaptação e confiança. Contudo, proximidade e 

relevância continuam sendo altamente associadas a este relacionamento pela percepção de 

Esaú. 

De posse destas duas tabelas de intersubjetividade, resolvemos cruzá-las e procurar as 

variáveis elas têm em comum, criando uma nova tabela a seguir: 
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Tabela 5 – Variáveis Relacionais nas Intersubjetividades – Nós  (interseção das tabelas 4 e 3). 

VARIÁVEIS RELACIONAIS 
APARIÇÕES TOTAIS (JÚNIOR + 

ESAÚ) 
 Proximidade 8 + 8 = 16 
Comprometimento  9 + 5 = 14 
Empatia  8 + 5 = 13 
Intimidade 6 + 5 = 11 
Relevância  4 + 7 = 11 
Informalidade 5 + 5 = 10 
Reciprocidade 6 + 4 = 10 
Complementaridade 5 + 3 = 8 
Cooperação 4 + 3 = 7 
Interdependência 5 + 2 = 7  
Eqüidade 3 + 3 = 6 
Atração 3 + 3 = 6 
Longevidade 1 + 5 = 6 
Similaridade 1 + 2 = 3 

 

A tabela 5 refere-se ao relacionamento interorganizacional que aqui pesquisamos. Ela 

finalmente expressa como é esta relação – já que quando dois indivíduos deixam de falar de si 

e do outro, passando a se expressar na primeira pessoa do plural, podemos perceber indícios 

da existência de um relacionamento entre eles. Pois, deixam de ser “Eu e Ele”, para tornarem-

se “Nós”. Deste modo, cruzando as tabelas 3 e 4, geramos a tabela do Nós, ou seja, por esta 

tabela não vemos mais apenas a percepção de Júnior e a de Esaú a respeito do relacionamento 

entre eles. Agora, nós podemos ter uma visão da relação como um todo – os dois lados da 

moeda surgem simultaneamente a nossa frente. 

Diante da tabela 5, percebemos que das 21 variáveis relacionais com as quais 

iniciamos, chegamos aqui com apenas 14 delas. De acordo com esta tabela, nós podemos 

inferir que a característica mais marcante deste “relacionamento interorganizacional” é a 

proximidade. Esta variável é extremamente presente na narrativa do Nós. Em seguida, 
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podemos destacar o comprometimento, a empatia, a intimidade, a relevância, a informalidade 

e a reciprocidade como propriedades importantes desta relação. Ainda compreendemos este 

relacionamento como cooperativo, interdependente e equiparado entre as partes – onde os 

parceiros ainda sentem atração um pelo outro mesmo após tanto tempo juntos. E que apesar de 

serem indivíduos de personalidades bem distintas, possuem similaridades que facilita o 

desenvolvimento desta relação. 

É interessante observarmos que das 21 propriedades relacionais, podemos destacar 

oito delas como variáveis das experiências estéticas também, já que expressam a nossa 

subjetividade16. São elas: a proximidade, o comprometimento17, a empatia, a intimidade, a 

relevância, a eqüidade, a atração e a similaridade. Contudo, neste ponto, o mais significante 

para nós é que estas oito variáveis ainda podem ser encontradas na tabela 5 – a qual mostra as 

cinco primeiras com bastante influência na relação e as três últimas de forma mais discreta, 

mas ainda, presentes. 

Sendo assim, compreendemos que dentro das sete variáveis com mais destaque neste 

relacionamento pela tabela 5 (proximidade, comprometimento, empatia, intimidade, 

relevância, informalidade e reciprocidade), apenas a reciprocidade e o comprometimento18 são 

variáveis clássicas da literatura de marketing de relacionamento. Não estamos aqui afirmando 

que esta literatura não trata das demais, apenas comentando que estas duas são usualmente 

relacionadas aos relacionamentos interorganizacionais (e.g. MORGAN e HUNT,1994). 

                                                 
16 Seria válido neste ponto voltar à Revisão de Literatura, onde tratamos detalhadamente destas propriedades 
relacionais. 
17 Lembramos que na Revisão de Literatura fazemos alusão a dois tipos de comprometimento – o afetivo e o 
racional. Sendo assim, apenas o comprometimento afetivo é característico das experiências estéticas. 
18 Porém, a literatura de marketing de relacionamento trata muito mais usualmente do comprometimento 
calculado, esquecendo-se por diversas vezes do comprometimento afetivo. 
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4.1.4 A influência das experiências estéticas nesta relação  

Neste estudo, acreditamos também que para haver relacionamento, precisa existir uma 

contínua identificação mútua. Pois, primeiro as pessoas se entendem (há uma significação 

comum), depois passam a se identificar, para então, poderem construir um relacionamento. 

Percebem um relacionamento através do modo como percebem o seu parceiro, sua empresa e 

as comunicações existentes. 

As relações sociais criadas são, assim, continuamente co-construídas a partir de 

interações. E, é justamente através da experiência estética que temos sentimentos de prazer e 

de identificação ao interagirmos. Schmitt (2000) lembra que onde quer que haja duas ou mais 

pessoas em contato, interagindo surgem sentimentos fortes. Segundo ele, a interação pessoal 

provoca sentimentos por conta do contato humano. 

Portanto, de acordo com Nunes (1991), dois são os aspectos de toda experiência 

estética: o subjetivo (o indivíduo que sente e julga) e o objetivo (os objetos que condicionam 

ou provocam o que sentimos e julgamos). É que a experiência estética, unindo o subjetivo e o 

objetivo, tem caráter valorativo. Deste modo, nós qualificamos os objetos percebidos – no 

caso da nossa pesquisa, o relacionamento interorganizacional – atribuindo valores a eles, 

como bom, bonito, agradável, ruim, entre outros. 

Por esta perspectiva, compreendemos que em todos os relacionamentos, inclusive os 

interorganizacionais, é difícil separar a função do significado simbólico, pois, o “poder” do 

relacionamento deriva de sua capacidade – como um símbolo – de despertar sensações, 

sentimentos e razões para a ação (GAGLIARDI, 2001). Sendo assim, podemos entender que a 

percepção é uma conduta vital, uma comunicação, uma interpretação e uma valoração do 

mundo, a partir da estrutura de relações entre nosso corpo e o mundo. A percepção envolve a 
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nossa vida social, os significados e os valores das coisas percebidas decorrem da nossa 

sociedade e do modo como nela as coisas e os indivíduos fazem sentido, valor ou função 

(CHAUÍ, 1999). 

Diante disto, ao procurarmos compreender “como as experiências estéticas 

influenciam esta relação”, buscamos identificar nas narrativas de Júnior e de Esaú indícios, 

ou melhor, evidências da influência da experiência estética neste relacionamento. 

Assim, nas narrações de ambos, Júnior e Esaú, encontramos diversas falas com forte 

senso de identificação entre eles (coincidindo com os nossos resultados no questionário 

exploratório de identificação); como também, muitos trechos em que eles passam as suas 

percepções, inúmeras vezes expondo sentimentos e sensações prazerosas, além de uma 

valoração positiva deste relacionamento, como nos oito exemplos encontrados a seguir19:  

• EXEMPLO 1: R-J (b1): ... E a gente foi vendo que a nossa mercadoria tinha 

uma rotatividade boa na empresa, não é? Na loja “BRANNER”, porque a 

gente conseguia alcançar as expectativas dele no que tange a preço, a 

qualidade e a produto, não é? O desenvolvimento que eles necessitavam, aqui 

na nossa região. E foi aumentando cada vez mais os nossos negócios e com 

isso, é, a gente desenvolveu um laço de amizade, não é? Especificamente, 

alguns anos depois, assim, uns dois ou três anos depois, foi que a gente se 

tornou amigo, especificamente, eu e Esaú, não é? Mas, com relação a 

negócios, é, no que tange a parte de negócios, a gente tenta trabalhar um com 

o outro sempre com o máximo de profissionalismo, sem usar esse lado de 

amizade pra benefício de, nem de uma nem de outra parte... 

                                                 
19 Os cinco primeiros exemplos são extrações da narrativa de Júnior (o vendedor); já os três últimos são trechos 
narrados por Esaú (o comprador). 
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• EXEMPLO 2: R – J (i1): Sinceramente falando, eu...Eu...Eu acho bom. Eu 

gosto muito de Esaú, assim, como amigo, tudo o que a gente faz, assim, é 

agradável; eu não vejo muito..., digamos assim, muito empecilho... É porque, 

como eu te falei, eu gosto de todas essas sensações, mas não significa que eu 

precise viver com elas o tempo todo, entendeu? Eu também gosto de coisas 

conservadoras, de um sair mais conservador, eu me adequo e acho bom 

também.  

P – M: Fale... mais. Eu queria que você pudesse exemplificar melhor, contar mais 

sobre a sua relação com a pessoa do Esaú; você sendo como você é e Esaú como 

ele é. Como você acha que é essa relação? 

R – J (i2): Veja só, do meu lado, eu sou uma pessoa ativa, etc. e tal, mas a gente 

sempre se relaciona bem. Eu não sei se isso causa algum, é..., eu acredito que 

não, algum transtorno pra Esaú, especificamente, como ele me vê. Mas, como eu 

vejo ele como amigo, eu não tenho problema nenhum de relacionamento com 

ele. Por exemplo, não é uma privação estar do lado dele. Não significa que, por 

exemplo, é... eu não queira fazer outras coisas... 

P – M: E em relação à relação comercial de vocês? ... 

R – J (j): ... Como eu sei, mais ou menos, como é o gosto da ‘BRANNER’, eu já 

desenvolvo alguns produtos já... especificamente pra ele. Então, quando ele vê, 

ele já gosta do produto e já faz o pedido direto. Agora, logicamente que eu sempre 

tento colocar o que realmente eu acho; o peso do que eu acho, do que é que eu 

sinto. ‘Olha, Esaú...’- se ele me mandar desenvolver uma camisa – ‘Olha, Esaú, 

essa camisa aqui eu acho que não vai funcionar por isso, isso e isso; eu achei feia 
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essa camisa; essa camisa não vai ficar boa ou o tecido não vai se adequar; ou 

você não vai vender bem na loja; eu acho que não... 

• EXEMPLO 3: P – M: E em relação ao temperamento seu e ao temperamento 

dele, como é esse entrosamento? E como você vê essa relação?  

R – J (l): Eu acho o seguinte. Eu nunca, nunca, nunca, nunca mesmo, é... me 

senti mal com relação a Esaú, assim, nunca, digamos, fiquei chateado com ele 

por alguma coisa. Pelo menos que eu me lembre, eu nunca tive algum tipo de 

discussão com ele, a não ser discussões domésticas, assim, não é? De negócio – 

‘eu acho isso, isso e isso; não sei o que lá e tal...’, mas nenhum tipo de discussão, 

assim, pelo o que eu me lembre, não é? Que uma das partes se chateou, que eu 

tenha chateado ele ou que ele tenha me chateado, não é?  

P – M: Por que você acha que isso ocorre...? Sei lá, porque vocês são parecidos? 

R – J (m): De certa forma sim. O nosso relacionamento eu acho bom, um 

relacionamento bom, assim. No que diz respeito a temperamento? Não. Eu 

acredito que não, eu acho que nem ele se acha parecido com o meu jeito, nem eu 

me acho parecido com o jeito dele não.  

• EXEMPLO 4: P – M: Você diria que essa cooperação que existe entre vocês é 

gratificante? 

R – J (v2): É gratificante e estimulante. Porque quando você vê que um trabalho 

de desenvolvimento que você tem todo um carinho de desenvolver um produto 

diferente, de fabricar o produto, de ser aprovado o produto pela... pela, pelo 
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cliente, não é? Pela ‘B’ e você consegue chegar num custo que você tem o seu 

lucro garantido e que ele consegue vender com o mark-up dele e aquele produto 

agrada muito a clientela dele, isso traz uma satisfação grande. Porque, o que 

finaliza o... o nosso elo comercial é o cliente dele comprar o nosso produto por um 

preço acessível, estar se sentindo bem com aquele produto e estar encarando 

aquele produto é, digamos assim, como um produto de ponta, um produto que tem 

uma qualidade muito boa e esteja satisfeito com isso e volte a procurar outros 

produtos na ‘B’... Isso dá uma satisfação grande. 

• EXEMPLO 5: P – M: E o que é que você acha que leva a ter essa comunicação 

boa entre vocês? 

R – J (y4): O que leva a ter uma comunicação boa? A gente, digamos assim, 

pensa parecido, não é? A gente pensa parecido no que..., a gente tem alguns 

gostos, a gente tem gostos em comum; a gente gosta de coisas em comum; a 

gente tem gostos similares por moda. Exemplo, uma camisa que eu acho bonita, 

ele também vai achar a camisa bonita. A gente tem alguns gostos em comum, 

não é? Por exemplo, as peças que eu acho bonita, ele também vai achar as 

minhas peças bonitas, entendeu? Como é que eu vou dizer, assim...? (Pausa) E 

vice-versa, não é? A gente vê uma camisa, não é? Para gente fazer um 

desenvolvimento. Se eu mostrar aquele desenv..., aquela camisa pra ele, ele vai 

achar aquela peça bonita, aquela peça bem estruturada. E se ele me trouxer um 

desenvolvimento pra eu fazer, também eu vou me agradar daquele produto, ta 

entendendo? A gente tem um gosto assim, digamos, meio similar com relação a 
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isso, a moda, a esses produtos novos. E, Esaú é uma pessoa fácil de se comunicar, 

não é? Assim, ele não é desinibido pra se comunicar com todo mundo, digamos 

assim, mas nas pessoas que ele tem um relacionamento maior ele consegue se 

fazer entender bem; ele consegue dizer o que ele quer dizer, não é? A pessoa 

consegue entender o que ele quer dizer... 

• EXEMPLO 6: P-M: E o que tem feito com que essa relação dure até 

hoje? 

R-E (b): Não, o que tem feito é...Primeiro, os produtos deles girando bem 

dentro da nossa empresa; produtos com custo/benefício bom pra nossa 

empresa; produto de qualidade com preço justo e também uma boa relação 

até de amizade, entre, entre as duas partes – não só comercial como 

também amizade pessoal também. 

• EXEMPLO 7: P-M: E como tem sido a experiência de se relacionar com 

uma pessoa assim como Júnior? 

R-E (e1) : É, a gente, a gente, a relação da gente profissional, já...dez 

anos, não é? Tem sido... Sempre, sempre é boa, assim. [...] E, assim, a 

gente tem uma parceria comercial muito boa. Sempre chegamos em 

acordos em relação a preço, porque eu acho que isso é bom pra ambas as 

partes- é preço, prazo, condições de pagamento- é...e...A relação pessoal 

também..., acho eu... A relação mais de amizade, é mais de uns três anos 

pra cá, depois que a gente fez uma viagem juntos e acabou tendo uma 

relação mais de amizade também; [...] mantendo também essa relação de 
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amizade também, o que não interferiu na relação profissional. Nem ele 

chega, nem eu chego agora, quando tá pra resolver um negócio a gente fica: 

‘mas, rapaz, a gente é tão amigo, não sei o que...’, a gente não, não procura 

misturar uma coisa com a outra não. [...] Acho que por isso que vem dando 

certo, já vinha dando certo e continua dando certo mais ainda de três anos 

pra cá.  

• EXEMPLO 8: P-M: E como você qualifica essa experiência, esse 

relacionamento?...  

R-E (f): É uma experiência boa, assim. [...] Então, assim, contato 

profissional eu tenho com, com diversos e posso dizer que tenho contatos 

profissionais tão bons como eu tenho com ele. Só que, assim, realmente em 

relação, quando parte já pro lado de amizade, eu acho que, de todos os 

fornecedores que eu trabalho, realmente ele é o único, assim, que eu posso 

dizer também que, além do lado profissional, a gente tem o lado de amizade 

também de, de..., que vai além do trabalho. [...] Eu acho que a parceria é 

você tratar bem e ser tratado bem, não é? Então, eu procuro ter uma 

relação, é, boa com todos os meus fornecedores e Júnior não é diferente, só 

que com ele também a gente vai um pouco, também vai, sai um pouco do 

profissional e vai pro lado da amizade pessoal também. 

Após todos estes exemplos, podemos observar que as palavras amizade e amigo são 

das mais citadas pelos nossos dois entrevistados, quando se referem um ao outro. É 

interessante também observarmos que no nosso caso, os dois se reconhecem como amigos. Ao 

nosso ver, a amizade deles é construída e desenvolvida ao longo das interações de negócio. 
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Pois, acreditamos que nascem sentimentos no contato e na interação, assim como eles também 

podem ir intensificando-se conforme o tempo vai passando, e as interações aumentando. 

Além do mais, Esaú e Júnior se consideram parceiros – onde segundo o Dicionário 

Eletrônico Aurélio XXI, parceiro significa igual, semelhante, par. Nós também percebemos 

que isto não parece ser usado como mais um “clichê” ou uma palavra “em voga” para tratar 

todo e qualquer comprador/vendedor, mas aparenta realmente sair das suas percepções do 

outro e da relação existente entre eles. 

Ainda nos parece que para ambos esta é uma relação prazerosa, onde ao vivenciar este 

relacionamento e narrar sobre esta experiência, em nenhum momento eles relatam – nem 

implicitamente – conotações negativas, nem sensações incertas. Eles se sentem bem um com o 

outro, e, parecem por isso se gostar. Com certeza, os bons sentimentos evidenciados nas suas 

narrativas sugerem uma demonstração de apego, lealdade forte e duradoura, admiração e 

dedicação um ao outro. 

Portanto, após estas concisas explanações sobre as tabelas encontradas e os exemplos 

citados, vamos seguir adiante com a nossa percepção deste relacionamento. 

4.2   A nossa percepção deste relacionamento  

Até agora fizemos apenas alguns breves comentários a respeito das narrativas e das 

análises que obtivemos a partir destas. Diante disto, nesta seção pretendemos dar um “olhar 

mais cuidadoso, amplo e próximo” nas narrações de Esaú e Júnior. Pretendemos fazer uma 

interpretação dos nossos resultados totais – numa visão holística deste relacionamento. 
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Antes de qualquer coisa, pelo exposto percebemos indicativos claros de que a relação 

entre o comprador (Esaú) e o vendedor (Júnior) é um processo de interação entre dois 

componentes bastante ativos. Onde o desenvolvimento deste relacionamento envolve o 

investimento tanto de recursos tangíveis como intangíveis por parte de ambos os lados (HUNT, 

LAMBE e WITTMANN, 2002).  

Um ponto que podemos destacar durante toda a narração de Júnior é que ele se coloca 

numa posição de “total” comprometimento (se assim podemos dizer) com Esaú, além de 

tentar quase sempre “enxergar” – e atender – os desejos e vontades deste. O seu anseio em 

agradá-lo é evidente. Isto é um fato que acreditamos ser marcante na percepção que ele tem 

desta relação e na sua vivência dela. Também acreditamos ter indícios de que Júnior se sente 

fortemente atraído pelo que Esaú representa, é e faz. Assim, ao nosso ver, a atração, assim 

como o desejo do sucesso do outro e a admiração20, é bilateral – ou seja, existe entre estes 

dois parceiros relacionais; pois, podemos sugerir que aos olhos de Esaú, Júnior igualmente 

possui competências que o atraem, despertando assim o seu interesse em procurar manter este 

relacionamento.  

Compreendemos, portanto, que a atração desempenha um papel importante na 

formação, desenvolvimento e manutenção dos relacionamentos. Normalmente, ela atua 

fortemente no início como um “filtro” que os parceiros utilizam para selecionar com quem 

querem se relacionar. Daí por diante, ela influencia na motivação das partes para a 

                                                 

20 Então, como outros indivíduos exercem um papel muito importante na formação do Self, procuramos 

sistematicamente informações que confirmem o conceito que temos de nós mesmos. Assim, queremos perto de 

nós indivíduos que nos elogiam, nos admiram e compartilham nossas opiniões (SCHMITT, 2000). 
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manutenção da relação, uma vez que julgamentos sobre a atratividade do parceiro são feitos 

em uma base contínua e determinarão como o relacionamento progredirá (HARRIS et al., 

2003). 

 Este também é para Júnior um relacionamento muito relevante, bastante próximo, 

informal, bem equiparado entre as partes e muito cooperativo – onde também existem 

sentimentos de obrigação pessoal de um para com o outro. Queremos lembrar que segundo 

Blau (1989), apenas a troca social tende a produzir sentimentos de obrigação pessoal, 

gratitude e confiança – o que não acontece com as trocas puramente econômicas. Segundo ele, 

as trocas sociais também são não-monetárias, não têm um preço fixado exatamente, não 

possuem contratos escritos e são sempre baseadas no conhecimento próximo e pessoal dos 

indivíduos.  

Quanto a ser uma relação próxima, Gumesson (1997) comenta que a proximidade 

fortalece o sentimento de segurança, além de que, certos relacionamentos se tornam 

verdadeiramente pessoais, especialmente se os indivíduos encontram-se freqüentemente e até 

associam-se particularmente. Presumimos ainda que os relacionamentos próximos sejam 

caracterizados por sentimentos verdadeiros em relação à outra parte, tais como afinidade, 

amizade ou afeição. Tais sentimentos constituem vínculos afetivos positivos e, desse modo, 

contribuem para que o relacionamento tenha uma probabilidade maior de durar mais (BARNES, 

1997). 

Desta forma, podemos acreditar que isto nos é sugestivo de que a construção deste 

relacionamento duradouro não é apenas permeada por fatores econômicos e/ou elementos 

puramente racionais. Os aspectos cognitivos, estéticos, sociais e institucionais juntamente com 

os fatores simbólicos como vontade das partes, afetividade e amizade entre eles são todos 

elementos que contribuem para a construção desta relação. Tais elementos, muitas vezes 
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desprezados pelos pesquisadores, constituem os modelos mentais e as atitudes capazes de 

tornar transações de negócio em “algo mais”. 

De acordo com Schmitt (2000), somos seres racionais e emocionais, portanto somos 

motivados tanto pela razão como pelas emoções – mesmo ao fazermos nossas escolhas 

racionais, como a que vendedor comprar – pois queremos experienciar emoções, estímulos e 

desafios criativos. Buscamos sensações diversas. Apelamos aos nossos cinco sentidos, ao 

coração e à mente. Sendo assim, ao vislumbrar as narrativas de Júnior e de Esaú, assim como 

a tabela 5 (a tabela da interseção das intersubjetividades de Júnior e de Esaú), consideramos a 

possibilidade das relações de negócio serem experiências holísticas21, reconhecendo, portanto, 

o direcionamento racional e emocional deste relacionamento. 

Também vale salientarmos que por eles não terem nenhum acordo formalizado em 

contratos ou similares – tudo sendo ajustado apenas verbalmente, baseado nas “palavras” de 

Júnior e de Esaú – como também, em relação ao modo à vontade como referem-se um ao 

outro, podemos apreender que este é um relacionamento bastante informal. Diante disto, Ford 

(1980) propõe que os relacionamentos informais são vistos como sendo mais flexíveis, 

íntimos e emocionais, ao passo que as relações com um grau maior de formalidade apresentam 

um componente instrumental mais atuante. Além do mais, segundo este autor, a informalidade 

de um relacionamento pode aumentar à medida que os parceiros adquirem mais conhecimento 

uns dos outros e desenvolvem confiança mútua.  

Percebemos ainda que nas tabelas 1 e 2 (as quais encontram-se nas seções 4.2.1 e 4.2.2 

deste capítulo), a variável confiança aparece bem posicionada, o que vem a concordar com 

Jancic e Zabkar (2002), quando eles chamam atenção para que os relacionamentos de 

                                                 
21 Fazemos uma comparação aqui à experiência do consumo, a qual, de acordo com Schmitt (2000), é uma 
experiência holística. 
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confiança só emergem após trocas contínuas e mutuamente recompensadas. Um outro ponto 

que estes autores também destacam é que parece ser imperativo que exista algo que o outro 

possua que funcione como um incentivo para que se intencione e se decida entrar num 

relacionamento. 

Nesta relação – inicialmente apenas de compra e venda – Júnior tem a boa estrutura de 

confecção e o fator localização como seus pontos fortes. Por outro lado, Esaú tem um grande 

poder de compra e a “fama” de bom cliente no mercado. Numa abordagem funcionalista, é 

isto que faz com que eles comecem a interagir. Mas, a partir das diversas interações surgem 

outros fatores não racionais, componentes emocionais e não da lógica, que fazem com que 

este relacionamento tenha todo um envolvimento maior para ambas as partes. 

Diante disto, acreditamos que os dados obtidos nas tabelas 1 e 2 sejam indicativos de 

que tratamos de uma relação estável, a qual aparenta estar baseada numa predisposição afetiva 

de ambos parceiros em mantê-la. Eles nos sugerem estar comprometidos com um 

relacionamento de longa duração e buscam, portanto, tirar vantagens mútuas. 

Nesta questão, Sanzo et al. (2003) lembram que estudos sugerem que existem dois 

tipos de comprometimento – o afetivo e o calculado. O primeiro – o afetivo – é o que 

realmente é capaz de manter um relacionamento mutuamente benéfico e prazeroso. Isto ocorre 

uma vez que o segundo tipo – o calculado – poderia estar “forçando” uma das partes a manter 

este relacionamento contra a sua própria vontade, ou devido ao custo de mudança ou à 

inexistência de outras alternativas viáveis. Neste caso, o relacionamento resultante pode ser 

instável, já que a dependência implica uma colaboração forçada a qual os participantes 

tentarão quebrá-la no futuro. 
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Além de tudo exposto, ainda compreendemos este relacionamento (ver tabela 5) como 

cooperativo22, interdependente e equiparado entre as partes – onde os parceiros ainda sentem 

atração um pelo outro mesmo após tanto tempo juntos. E que, apesar de serem indivíduos de 

personalidades bem distintas, possuem similaridades (nos valores e atitudes) que facilitam o 

desenvolvimento desta relação. 

Entendemos também que o fato da eqüidade não ter tido um destaque maior nas 

tabelas das intersubjetividades (3, 4 e 5), vai de acordo com o que  Cate et al. (1988) sugerem 

ao comentarem que a eqüidade parece ser mais importante nos estágios iniciais de um 

relacionamento, pois, uma vez que o relacionamento esteja bem estabelecido, os parceiros 

tendem a confiar na boa intenção dos outros e não monitorar a contribuição relativa de cada 

um de uma maneira tão detalhada quanto no início. 

Os achados também “batem” com a história do relacionamento, uma vez que o fato das 

variáveis risco e poder terem tão pouco significância para ambos parceiros relacionais, nos 

sugere que isto se deve ao conhecimento23 que eles já construíram um a respeito do outro ao 

longo dos anos em que esta relação foi sendo desenvolvida.  Percebemos também que eles 

ainda intencionam experienciar e desenvolver cada vez mais esta parceria. Lembramos aqui 

que para Berger e Luckmann, “as tipificações recíprocas das ações são construídas no curso de 

uma história compartilhada. Não podem ser criadas instantaneamente. As instituições têm 

sempre uma história da qual são produtos” (CSR, p.79 ,§3). 
                                                 
22 Lembramos neste ponto que de acordo com Haguette (1992), numa associação para existir a cooperação são 
necessários mecanismos para que cada ator/indivíduo possa compreender as linhas de ação dos outros e, assim, 
direcione o seu próprio comportamento objetivando se ajustar a essas linhas de ação. 

23 Para Kant (1991), o pensamento delimita e organiza a experiência estética – a qual tem sua fonte nos sentidos. 
Sendo assim, podemos compreender que o conhecimento parece estar condicionado pelas formas de sentir e de 
pensar. E, como essas formas residem em nós mesmos, o conhecimento nos parece ser, em parte, o produto da 
elaboração do nosso espírito, dos dados da experiência sensível – as percepções. 
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E, ao longo desta história compartilhada entre Esaú e Júnior, podemos ainda observar 

que as palavras amizade e amigo são das mais citadas por eles, quando se referem um ao 

outro. Portanto, como não acreditamos na existência de uma amizade unilateral – uma vez que 

ela nos parece ser um “fenômeno” que cresce com o tempo, sendo a maior relação de todas, já 

que exige um alto grau de identificação – acreditamos que eles realmente sejam hoje grandes 

amigos, compartilhando até a intimidade dos seus lares e de suas famílias.  

Contudo, é interessante ressaltarmos que ao longo deste nove, dez anos em que Júnior 

e Esaú se relacionam, Júnior já se considera amigo de Esaú há cerca de seis, sete anos, 

enquanto Esaú só o tem como amigo há apenas três anos. Sendo assim, só podemos considerar 

que existe amizade neste período mais recente, onde ambos já se percebiam vivenciando uma 

experiência afetiva. Atualmente, podemos dizer que essa relação de amizade é “real”. Mais 

uma vez que a identificação e, por conseguinte, a amizade foi sendo construída aos poucos, a 

singularidade desta relação foi se apresentando lentamente e criando uma base que fortalece 

mais ainda os laços afetivos existentes entre eles.  

É importante lembrarmos que, de acordo com Schmitt (2000), para conseguirmos nos 

identificar com outros indivíduos, precisamos passar por experiências anteriores de sensação, 

sentimento, pensamento e ação24. Porquanto, de acordo com Berger e Luckmann (1985), 

primeiro os indivíduos se entendem (há uma significação comum), depois passam a se 

identificar, para então, poderem construir um relacionamento íntimo. Só assim, acreditamos 

ser possível que consigamos desenvolver uma ligação forte, assim como a amizade.  

                                                 
24 De acordo com Schmitt (2000) numa experiência estética passamos pelo seguinte ciclo, primeiro nossos 
sentidos percebem, aí nós sentimos, isto nos leva a pensarmos, para, então, decidirmos agir e só assim podemos 
chegar a ter uma identificação. 
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Ainda ao atribuírem valores a este relacionamento, como bom, agradável, gratificante, 

estimulante, entre um amontoado de sensações25, Júnior e Esaú claramente demonstram o 

caráter valorativo das suas experiências estéticas relacionadas a esta relação. Pois, segundo 

Nunes (1991), dois são os aspectos de toda experiência estética: o subjetivo (o indivíduo que 

sente e julga) e o objetivo (o objeto que condiciona ou provoca o que sentimos e julgamos). 

Portanto, ao unir o subjetivo e o objetivo, a experiência estética tem caráter valorativo. Deste 

modo, Júnior e Esaú qualificam o objeto percebido – o relacionamento entre eles – atribuindo 

valores a ele. E, é apenas através desta experiência sensitiva que eles – assim como nós – 

podem perceber o significado que esta relação de amizade – um objeto autêntico, original, 

singular, único, sensível – carrega. 

De acordo com Berger e Luckmann (1985), quando objetivamos a subjetividade do 

outro, ela torna-se dotada de sentido para nós, e assim, subjetivamente significativa. Pois, se 

há congruência entre dois significados subjetivos e o conhecimento recíproco desta 

congruência, pressupomos a significação; e, por conseguinte, uma contínua identificação 

mútua. Júnior e Esaú vivem no mesmo mundo e participam ambos do mundo do outro. Então, 

relacionam-se – uma vez que para Schmitt (2000), ter identificação significa conseguir uma 

relação com outras pessoas. 

Portanto, acreditamos que este “relacionamento interorganizacional” pode sim ser 

considerado um universo simbólico, no sentido em que ele fornece uma integração unificadora 

dos processos institucionais de Júnior e de Esaú, como também por ser uma realidade 

humanamente dotada de sentido para eles e, por estabelecer os limites do que tem importância 

e significação com referência a esta interação social. 

                                                 
25 Sugerimos, neste ponto, que o leitor volte à seção anterior, quando trazemos nove exemplos da presença da 
experiência estética nas narrações de João e de Neto 
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Neste ponto, achamos interessante trazer aqui a perspectiva de Nunes (1991), o qual 

diz que tanto a arte como o conhecimento originam-se da capacidade inerente ao homem, que 

o distingue dos animais, para organizar a sua experiência por meio de símbolos – os quais são 

ao mesmo tempo forma de sentir e conceber. Diante disto, os símbolos por serem 

catalizadores, e, por tal, possuírem a capacidade de evocarem uma percepção além deles 

mesmos, são os intermediários mais efetivos entre o comunicador falante e o comunicador 

ouvinte, pela simples razão de funcionarem obliquamente. Assim sendo, a criação de tal 

simbolismo é uma das funções primárias da arte. A obra de arte tem um caráter particular o 

qual é simbólico, já que ela desperta algo que está além dela mesma, podendo ser só um 

sentimento como um complexo de sentimentos, ou ainda, apenas uma compreensão. 

(SEIBERLING, 1966). 

Portanto, segundo Moles (1978), os símbolos são reuniões de elementos conhecidos 

antecipadamente. Então, assim como neste relacionamento os indivíduos que o compõem 

(Esaú e Júnior) já estavam “ali” antes dele existir, uma obra de arte também não é uma “coisa” 

nova. No caso de um quadro, por exemplo, a tela já existia, as tintas também. 

Conseqüentemente, este relacionamento entre Júnior e Esaú – do mesmo modo que uma obra 

de arte – emerge de um arranjo de coisas dadas (como as características das suas empresas), e, 

até mesmo de coisas qualitativas (como as características individuais de cada parceiro). Mas 

quando estes elementos e sentimentos se misturam, geram algo diferente, novo, singular – um 

símbolo – uma relação de amizade.   
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5.    Nossas Conclusões e Reflexões...  

Neste estudo procuramos compreender um relacionamento interorganizacional entre 

comprador e vendedor por meio da experiência estética. Para tal, fazemos uma ampla 

revisão da literatura subjacente e partimos da compreensão de que nós construímos o 

mundo e a sociedade em que vivemos ao mesmo tempo em que somos construídos por eles. 

A partir daí, resolvemos explorar um estudo de caso – ilustrativo, optando pela 

coleta de dados em duas fases: primeiro, por meio de questionários exploratórios, e, depois, 

em duas entrevistas narrativas. Após, a análise dos dados chegamos neste último capítulo – 

o qual expressa as nossas compreensões e percepções após todo este processo de 

construção de conhecimento. 

Sendo assim, nesta dissertação, nossas respostas são mais interpretações do que 

relatórios conclusivos, pois nossa intenção e a função desta pesquisa não é aumentar o 

nosso conhecimento da natureza e dos fenômenos, mas ampliar a nossa compreensão 

daquilo que sabemos. Aqui buscamos lidar com significados – com o sentido do que os 

nossos entrevistados dizem. Portanto, nossas “descobertas” são idéias – o significado do 

que dizemos. 

Diante disto, nesta seção de “Conclusões e Reflexões”, pretendemos expor as nossas 

idéias desenvolvidas paralelamente à construção desta pesquisa, indicando quais pensamos ser 

as limitações deste e sugerindo ao final as sugestões para futuras pesquisas. Para tal, 

decidimos iniciar pelo começo de tudo – respondendo às nossas indagações iniciais. 
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5. 1 Como se deu a construção do relacionamento entre as 

empresas investigadas? 

Para responder a esta pergunta achamos conveniente fazer uso de trechos da fala de 

Júnior e de Esaú ao longo desta seção – os quais nos dão suporte ao explicitarmos as nossas 

idéias.  

Por tudo que percebemos a respeito deste relacionamento, acreditamos ter evidências 

que nos sugerem que a construção desta relação entre a AJE e a BRANNER é permeada tanto 

por fatores racionais, quanto emocionais. Inicialmente, como acreditamos que aconteça com a 

maioria dos relacionamentos interorganizacionais, ela começa por meio de uma relação 

funcionalista, propondo-se apenas a realização de “bons negócios”. O próprio Júnior diz 

durante a sua entrevista26 que foi um começo de relacionamento normal – visando negócios. 

E, que só depois que eles foram se conhecendo mais, começou a existir um relacionamento. 

Então, à medida que os negócios entre eles foram aumentando, eles também foram 

desenvolvendo um laço de amizade. 

Isto é muito interessante e ao mesmo tempo explicativo, pois realmente para haver a 

construção de um relacionamento é preciso que existam diversas e freqüentes interações, onde 

os parceiros relacionais se permitam conhecer um ao outro, e, assim, passem a perceber o 

outro. Como sabemos, a percepção é uma experiência dotada de significação – o percebido é 

dotado de sentido e tem sentido em nossa história de vida, fazendo parte do nosso mundo e de 

nossas vivências (CHAUÍ, 1999). 

Diante disto, não podemos dizer que temos um relacionamento com alguém, só porque 

fechamos um contrato ou um acordo comercial. Antes de qualquer coisa, precisamos 
                                                 
26 Podemos ver vários trechos desta entrevista no capítulo anterior –  Análise; como também no apêndice A. 
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constituir uma significação em comum, para então, identificarmo-nos e podermos “existir” em 

um relacionamento. 

Para Turnbull et al. (1996), independentemente de ser próximo ou não, o 

relacionamento entre empresas é o local no qual as experiências dos participantes são 

combinadas. Sendo assim, acreditamos que podemos expor que existe muita e intensa troca de 

experiências entre Júnior e Esaú. Exemplificamos isto dizendo que um possui o conhecimento 

em varejo, o outro a experiência em confecção, e, ambos possuem o conhecimento do outro – 

como é, como age, do que gosta, etc. 

Diante do exposto, compreendemos que este relacionamento consiste também no 

aprendizado de regras e normas de comportamento que fornecem uma atmosfera, na qual 

episódios individuais acontecem – tais como, negociações de compra e venda, 

desenvolvimento de coleções de moda, contatos sociais, programação de entrega dos pedidos, 

entre outros (TURNBULL et al., 1996). Cada episódio, por sua vez, afeta e é afetado pelo 

relacionamento como um todo (FORD, 1982).  

Assim, tanto passado como futuro afetam o comportamento atual destes parceiros e as 

experiências, expectativas e promessas que estão por trás de sua interação. Deste modo, a 

dimensão temporal de um relacionamento leva à mudança da ênfase dada a uma simples troca, 

para o acompanhamento e monitoramento destes processos de troca, vislumbrando a sua 

repetição ao longo do tempo, ajustando e adaptando estes processos para que possam 

continuar criando valor e construindo significado. 

 Portanto, este relacionamento tem início com os primeiros contatos entre os atores 

individuais de duas organizações – Júnior e Esaú. Nesta fase, é provável que existisse uma 
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distância27 considerável entre eles, a qual com o passar do tempo, diminui. Pois, sabemos que 

à medida que um relacionamento se desenvolve e as empresas tornam-se interdependentes, os 

indivíduos que fazem parte destas organizações também terão que contar uns com os outros, 

cada qual no seu respectivo papel dentro da rede relacional em que suas empresas estão 

inseridas.  

Compreendemos que os encontros entre dois indivíduos representando os papéis de 

vendedor e de comprador no contexto do mercado organizacional são interações humanas, 

como também, atividades recíprocas não controláveis, pois nenhum dos dois é um “objeto 

estático” (BATESON e HOFFMAN, 2001). 

Contudo, apesar de não ser controlável, aguardamos que estes indivíduos realizem os 

seus “papéis esperados” de vendedor e comprador – ou seja, dentro dos determinados 

parâmetros, esperamos que cada um realize o seu desempenho. Assim, criamos expectativas 

de como a outra parte se comportará. Por isso, esperamos que cada indivíduo apresente o 

mesmo conjunto de atitudes quando assume determinado papel, quer seja o vendedor ou o 

comprador. O que podemos ver que acontece neste relacionamento, pois de acordo com Júnior 

e com Esaú, no que tange a parte de negócios, eles tentam trabalhar um com o outro sempre 

com o máximo de profissionalismo, sem usar esse lado de amizade para benefício nem de uma 

parte nem de outra. 

                                                 

27  Como podemos observar no capítulo 2, na Revisão de Literatura, a distância pode ser física, mental 
ou emocional. A proximidade física possui como ponto importante o fato de facilitar o contato mental e o 
emocional e não leva em consideração apenas a distância espacial, mas também a distância funcional.  Além 
disso, Hunt, Lambe e Wittmann (2002) reforçam que a distância entre empresas em um relacionamento 
interorganizacional possui diversos outros aspectos. Assim, eles ainda falam sobre a existência da distância 
social, da distância cultural, da distância tecnológica e da distância de tempo (esta se refere ao tempo transcorrido 
entre o momento em que um acordo é negociado e a troca realizada).  
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Diante disto percebemos que eles possuem conhecimento de quais são seus papéis e 

“obrigações” nesta relação de negócios, e, portanto, tentam “objetivamente” evitar que os 

laços afetivos criados entre eles influenciem este relacionamento interorganizacional. Porém, 

sabemos que todo ser humano é governado nas suas ações por um complexo de elementos 

objetivos e subjetivos, e apesar da objetividade poder ser desejável, existem percepções e 

entendimentos do tipo subjetivo, os quais iluminam e enriquecem a vida. Deste modo, mesmo 

que nós fossemos capazes de conhecer todas as facetas de um problema objetivamente, nós 

ainda precisaríamos utilizar nossa experiência e conhecimento adquirido para fazer a coisa 

certa em relação a eles. (SEIBERLING, 1966). 

 Sendo assim, é o que está dentro de nós que dá sentido ao que está fora. Então, por 

mais que eles tentem separar as coisas dizendo que são profissionais um com o outro e não 

permitem que a amizade interfira na relação de negócios, o subjetivo – incluindo aqui os 

afetos e os sentimentos positivos existentes entre eles – serve de base fortalecedora desta 

relação, melhorando a sua qualidade. Como podemos observar numa fala da entrevista de 

Esaú28 em que se referindo à relação de negócios entre ele e Júnior, ele comenta que este 

relacionamento já vinha dando certo e passou a dar mais certo ainda nos últimos três anos. É 

curioso atentarmos que foi justamente neste período que Esaú passou a se perceber amigo de 

Júnior. Assim, podemos perceber indícios de que desde que eles se sentem mais próximos, 

menos as incertezas afetam (FORD, 2000).  

Entendemos que da mesma forma que em relações de outra natureza, tais como, 

marido e mulher, pai e filho, os relacionamentos de negócio também envolvem indivíduos 

agindo em conjunto para a geração de algo novo, com todas as vantagens e desvantagens de 

                                                 
28 Podemos ver a entrevista integral de Esaú no apêndice B. 
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qualquer relação. Como benefícios temos a redução das incertezas, a dependência 

administrada, a troca de eficiência e satisfações sociais advindas dessa associação.  

Sendo assim, percebemos indicativos sugestivos de que Júnior e Esaú parecem saber 

que estão gerando algo novo – no caso – moda; e que juntos têm obtido ganhos em conjunto e 

alcançado objetivos comuns. Assim, eles acreditam que têm feito moda todo esse tempo. 

Como também vêem nesta relação um fator primordial para a evolução pela qual ambas as 

empresas estão passando. Para eles esta é uma parceria de crescimento, tanto das empresas, 

como dos empregos que geram, como das pessoas que vestem. 

 Em suma, após analisarmos este relacionamento por meio dos indivíduos que o 

compõem, acreditamos que temos indícios que nos levam a poder dizer que a construção deste 

relacionamento se deu devido a uma forte identificação entre os indivíduos Júnior e Esaú e 

seus interesses organizacionais, levando a que esta relação se tornasse um universo simbólico, 

repleto de significação para os mesmos. Para eles não parece ser apenas a localização das suas 

empresas, nem o preço, nem o volume de compras, nem a qualidade do produto, mas sim um 

“conjunto de coisas” que acabam fazendo com que sempre estejam fazendo negócio entre as 

duas empresas.  

E é justamente isto que encontramos, são as peculiaridades de cada parceiro que 

propiciam a criação de situações novas e estimulantes. Não são apenas os aspectos cognitivos, 

instrumentais que fazem este relacionamento singular existir. Ele nos parece ter sido 

construído aos poucos, numa base de sustentação muito sólida – na qual os seus tijolos 

encontram-se assentados em uma argamassa especial de sentimento e afetos.  

Agora, vamos passar para a nossa segunda indagação: 
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5. 2 Como essa relação é percebida pelos parceiros 

relacionais? 

Após analisarmos no capítulo anterior a percepção individual de ambos os parceiros 

relacionais, acreditamos ter indícios os quais nos sugerem que Júnior e Esaú encontram-se 

fortemente comprometidos afetivamente. Deste modo, este comprometimento implica que 

estes parceiros têm uma orientação de longa duração, baseada no desejo de manter este 

relacionamento ao longo do tempo e na vontade de fazer pequenos sacrifícios para manter 

esta relação.  

Assim, eles nos parecem percebê-la como uma relação duradoura, próxima e informal, 

onde ambos sentem-se à vontade para se mostrarem, para serem eles mesmos. De tal modo, 

esta atmosfera transparente faz com que eles não se preocupem com o aparecimento de um 

comportamento oportunista pela parte do outro.  

 Presumimos, então, que este relacionamento próximo seja caracterizado por 

sentimentos verdadeiros em relação à outra parte, tais como afinidade, amizade ou afeição. 

Tais sentimentos constituem vínculos afetivos positivos, criadores de um sentimento de 

proximidade no qual há uma noção de compartilhamento e sintonia.  

Nesta atmosfera de harmonia, eles também nos parecem ver esta relação 

interorganizacional como uma mediadora das suas buscas pelo sucesso, pelo crescimento e 

pelo objetivo em comum. Pois o objetivo de um passa a ser o do outro, assim como o 

sucesso de um igualmente vale para o outro.  

Uma parceria em que a palavra consenso torna-se parte do seu cotidiano. Pois 

podemos ao mesmo tempo perceber indícios que nos sugerem que eles têm consciência que 

este relacionamento não pode ser desenvolvido, mantido e controlado unilateralmente por 
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um ou pelo outro. Todo o produto desta relação é sempre resultante da interação e adaptação 

mútua. A divisão das atividades que dão forma ao relacionamento, tais como a elaboração 

de novas peças, processos de desenvolvimento, fixação de preços são feitas em conjunto, 

em parceria.  

Ainda nos parece que eles percebem esta relação como sendo única, especial, 

singular. Possuindo certas similaridades com alguns outros dentre os seus respectivos leques 

de relacionamentos, mas com características particulares que o distingue facilmente dos 

demais. Tornando-o original, e por isso, de muito valor para eles. 

Bem, como entendemos que não conseguimos transmitir tudo o que sabemos, ou que 

pensamos saber, nós poderíamos tentar expor ainda mais as nossas idéias; contudo, por 

acreditarmos que as suas essências já se encontram aqui expressas, passamos, então, para a 

nossa terceira indagação. 

5. 3 Como as experiências estéticas influenciam esta 

relação? 

Acreditamos que esta questão começa a ser respondida no capítulo anterior desta 

dissertação – na seção 4.1.4. Então, pretendemos aqui apresentar uma síntese das nossas 

idéias a este respeito.  

Ao relermos as narrações de Júnior e de Esaú podemos sentir o alcance da 

experiência estética em quase todos os trechos. O que pode ser compreendido pela nossa 

análise deste caso (ver tabela 5 da análise na seção 4.1.3, do capítulo anterior), onde 

percebemos que as variáveis estéticas – as que expressam a nossa subjetividade – são as que 
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mais exercem influência neste relacionamento, em detrimento de variáveis mais objetivas e 

funcionais. São elas: a proximidade, o comprometimento29, a empatia (projeção 

sentimental), a intimidade, a relevância, a eqüidade, a atração e a similaridade. 

Assim, eles experienciam este relacionamento interorganizacional como uma relação 

prazerosa, onde ao vivenciarem este relacionamento e narrarem sobre esta experiência, em 

nenhum momento relatam – nem implicitamente – conotações negativas, nem sensações 

incertas. Acreditamos que os bons sentimentos evidenciados nas suas narrativas nos sugerem 

uma demonstração de apego, lealdade forte e duradoura, admiração e dedicação um ao outro. 

Uma relação de amizade.  

Então, neste ponto vale ressaltarmos que Foucault no seu último trabalho trata de “uma 

genealogia da amizade como uma subjetivação coletiva e uma forma de vida, isto é, a criação 

de um espaço intermediário, capaz de fomentar tanto necessidades individuais quanto 

objetivos coletivos” (grifo do autor) (ORTEGA, 1999, p.24). Assim, por esta perspectiva, as 

relações de amizade são relações que favorecem a “intensificação mútua do prazer”. Onde o 

prazer seria a qualidade da experiência emocional que manteria viva a relação de amizade. 

Lembramos, então, que por este ponto de vista, emoção ou experiência emocional são 

sinônimos de complexo afetivo, cognitivo e volitivo, no qual a ênfase é dada no afeto. Costa 

(1998) lembra que a emoção é formada por afetos (sensações e sentimentos), crenças 

cognitivas – enunciados ou proposições sobre a existência de coisas, estados de coisas e 

eventos – e julgamentos – atitudes de discriminação e valoração de fatos do mundo. Então, a 

partir deste quadro, o que Foulcault chama de “prazer” pode ser entendido como um elemento 

constitutivo das emoções seja na vertente das “sensações”, seja na vertente dos “sentimentos”.   

                                                 
29 Lembramos que na Revisão de Literatura fazemos alusão a dois tipos de comprometimento – o afetivo e o 
racional. Sendo assim, apenas o comprometimento afetivo é característico das experiências estéticas. 
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Diante disto, podemos perceber que a estética na vida cotidiana torna-se uma forma de 

conhecimento humano que envolve o julgamento estético – considerado como a faculdade 

utilizada para avaliar se algo é prazeroso ou, alternativamente, se é adequado ao nosso gosto 

ou, ainda, se nos “envolve” ou nos é indiferente ou mesmo repelente. 

Então, ao experienciarem esteticamente esta relação Júnior e Esaú têm a chance de 

se envolverem significativamente. Portanto, acreditamos que um relacionamento que tem 

como base a atração inicial tende a ser muito pouco confiável, muito instável, porque é 

baseado em fenômenos efêmeros.  Essa sensação tem vida curta e depois de algum tempo 

pode desaparecer. Por outro lado, um relacionamento que seja construído com outro tipo de 

alicerce – efetivando um vínculo emocional profundo e significativo – forma um laço mais 

duradouro, por existir um tipo de comunicação genuína num nível muito humano e pessoal 

entre os parceiros – exatamente o que nos parece acontecer com Júnior e Esaú.  

Dada a essa sua onipresença, e pelo exposto, percebemos indicativos claros de que 

o “estético” – a dimensão subjetiva do agir – é, portanto, um fator presente e influenciador 

do cotidiano deste relacionamento interorganizacional.  

Assim, finalmente chegamos ao nosso objetivo maior que é... 

5. 4 Compreender o relacionamento interorganizacional 

entre comprador e vendedor no varejo por meio da 

experiência estética 
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 Neste ponto da nossa dissertação, acreditamos que ao respondermos as três indagações 

anteriores, fomos aos poucos sugerindo qual é a nossa compreensão deste relacionamento entre 

a AJE e a BRANNER por meio da experiência estética.  

Podemos, então, perceber que a experiência estética acontece em todos os momentos 

desta relação, desde o primeiro encontro que aconteceu entre estes “atuais parceiros 

relacionais”. Isto pode ser sugerido, pois, a intencionalidade existente na busca por compradores 

do seu produto (pelos vendedores), assim como por vendedores com capacidade – e vontade – 

de adequar-se às suas especificações (pelos compradores), não diminui o potencial 

influenciador que a nossa dimensão subjetiva do agir pode ter nestas situações. 

Inicialmente, pode nos parecer que é apenas a combinação destes interesses que fazem 

com que transações de negócio evoluam para um relacionamento significativo. Não confiamos 

nisso. Vemos como um lamentável engano pensarmos que uma “percepção” funcional e 

instrumental sustente uma relação – apesar de acreditarmos que nunca conseguimos ser cem por 

cento racionais e objetivos. Nossa subjetividade está sempre presente, pois são as nossas 

experiências, vivências, interações com outros indivíduos que nos fazem como somos.  

Sabemos também que todas as percepções do comprador e do vendedor – acerca dos 

seus ambientes, a respeito do outro, do produto, etc. – exercem uma grande influência em 

como as situações de troca são compreendidas por eles. Mas, como podemos tentar 

“controlar” as percepções de dois indivíduos interagindo? Podemos criar lugares harmônicos e 

agradáveis de estar. Mas e o contato com o outro indivíduo? Como fazê-lo ser bom, 

gratificante ou agradável? 

Pensamos que as relações significativas, assim como o amor e a amizade, não podem 

ser gerenciadas de uma maneira clássica de estímulo-resposta. Do mesmo modo, como não 
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podemos controlar o modo que os indivíduos percebem e experienciam um relacionamento 

interorganizacional, ou uma obra de arte – dentro da analogia que propomos nesta pesquisa.  

Neste sentido, ponderamos que as competências centrais de uma organização estão 

baseadas na sua rede de relações e seus resultados são oriundos da construção “criativa” de 

relacionamentos. Contudo, construir relacionamentos de forte identificação nos parece levar 

certo tempo, pois a identificação se desenvolve ao longo da história desta relação, a partir de 

experiências passadas e ações anteriores.  

Diante disto, compreendemos que apesar de todos querermos “chegar lá”, é muito 

difícil transformarmos os relacionamentos interorganizacionais em relacionamentos 

verdadeiramente gratificantes. Em que os parceiros relacionais conseguem criar uma 

atmosfera amiga e positiva, por meio de uma abertura com o outro que os leve a ter algo 

significativo entre eles. Sentindo-se, assim, ligados, conectados com outro indivíduo, a ponto 

de formarem laços profundos e autênticos – assim como uma amizade. 

Mas, por que afirmamos isto?  

Antes de qualquer coisa porque as próprias organizações – que tanto buscam a criação 

destes vínculos emocionais fortalecedores das relações entre elas – não dão tempo para que os 

mesmos indivíduos mantenham estas interações ao ponto de conseguirem “chegar lá” – já que 

estes são muito transitórios nas empresas e, por isso, estão sempre mudando – por demissões, 

transferências, promoções, entre outras situações. 

Acreditamos que isto aconteça pois, compreendemos que as nossas relações com um 

objeto podem ser substituídas por um outro objeto, mas as nossas relações pessoais, não. São 

únicas, singulares, assim como uma obra de arte. Então, à medida que muda o ator 

organizacional, começa tudo do início de novo. 
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Então, qual é a chance que temos de encontrarmos mais relações como esta que 

analisamos nesta pesquisa? Tantas quanto a chance dos atores organizacionais continuarem 

sendo os mesmos ao longo de tantos anos. Sendo assim,  

Para medir a originalidade a priori de uma situação, o único comportamento 
que o raciocínio lógico nos oferece é contar com a improbabilidade dessa 
situação. (MOLES, 1978, p.41). 
 

Diante disto, percebemos que esta relação de negócios entre as empresas investigadas, 

a qual se transforma num relacionamento significativo – numa relação de amizade – é de fato 

uma situação ilustrativa. Pois é desejada, utópica. 

Portanto, uma situação utópica como esta que aqui vislumbramos – onde a experiência 

estética é muito profunda – deve ser buscada sim. Mas precisamos ressaltar mais uma vez que 

a experiência estética não atua tão intensamente no começo, nas primeiras interações – 

inicialmente é mais forte a atração, pois, como disse Vinícius de Morais, a beleza é sim 

fundamental. Entretanto, as relações tendem mudar ao longo do tempo, à medida que as 

características mais íntimas tornam-se as mais valiosas, pois acreditamos que na prática das 

relações interpessoais que envolvem conteúdos afetivos mais intensos, a proximidade torna-se 

não só uma necessidade, como também um prazer. 

Isto se deve ao fato de que quando nos entregamos a uma conduta estética, nossa 

atividade torna-se fonte de prazer. Pois, aquilo que constitui o objeto de nossa atenção é 

dotado de propriedades que lhe concedemos não através de uma crença ou de um julgamento, 

mas por meio dos afetos. Deste modo, se a representação de um objeto favorece esse 

dinamismo, a vida interior que é a atividade da consciência, expande-se, e então sentimos 

prazer com o que captamos exteriormente. Em caso contrário, ela se retrai, fechando-se aos 

objetos que não a estimulam (NUNES, 1991). 
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Diante do exposto, ao nos darmos a oportunidade de buscar uma compreensão estética 

deste relacionamento interorganizacional, enfatizamos o papel que os cinco sentidos têm na 

criação de conhecimento e da compreensão dos fenômenos interpessoais. Assim, temos a 

chance de valorizar a subjetividade destes dois indivíduos, Esaú e Júnior – que é o que eles 

possuem de mais original, de mais deles, seus traços de unicidade, as suas “auras”. Já que a 

experiência estética é uma forma de transmitir e de compartilhar formas particulares de sentir 

o conhecimento inefável - aquele que não pode ser expresso em palavras. 

Portanto, compreendemos as idéias estéticas como representações da imaginação 

irredutíveis a conceitos. Possuindo, assim, o poder de sugerir verdades inacessíveis ao 

conhecimento objetivo, regulado pelo entendimento. Então, assim como uma obra de arte, um 

relacionamento interorganizacional também pode ser um conjunto significativo, pois ele tem a 

capacidade de abranger percepções, cujo significado os conceitos não podem exaurir.  

5. 5 Horizontes ainda a explorarmos... 

Ao finalizarmos esta pesquisa, curiosamente sentimos que ela não é um fim, mas, um 

início. Pois, considerando-se nossas duas temáticas centrais – marketing de relacionamento e 

experiência estética – este estudo é apenas o começo, porque nada foi feito antes. Dando, 

assim, margens a muitas possibilidades. 

É interessante lembrarmos que a literatura de marketing tem procurado estudar os 

relacionamentos de marketing – como por exemplo, o B2B – a partir tanto da perspectiva 

transacional e outras, como da perspectiva européia do IMP Group. Entretanto, esta faceta da 

experiência estética nunca havia sido abordada antes. Não encontramos nesta literatura 
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contribuições sobre a experiência estética. Sendo assim, este aspecto torna importante que 

observemos as diferentes “visões” da experiência estética em estudos desta natureza.   

Aqui, escolhemos um dentre os muitos caminhos possíveis na utilização da experiência 

estética como uma forma de compreender as relações interorganizacionais. Demos ênfase a 

duas facetas desta experiência sensitiva: as sensações e a identificação. Mas ainda há muitos 

outros aspectos que não foram bem investigados – e que poderiam. 

Seria mais uma alternativa interessante cruzarmos a experiência estética com as 

variáveis mais tradicionais. Como também relacionarmos a experiência estética com as 

influências culturais. Assim como estas, existem ainda inúmeras outras possibilidades a 

desvendarmos fazendo uso da experiência estética. 

Vale ressaltarmos que grande parte dos estudos da área do marketing obedece a uma 

racionalidade instrumental. Já, esta pesquisa nos aponta que existem outras razões além dessa 

– como por exemplo, a razão sensível. Então, a necessidade de considerarmos a dimensão 

estética enquanto dimensão presente e influenciadora no âmbito dos relacionamentos de 

negócio pode ser considerada como a continuidade da busca em outros campos do 

conhecimento humano de fundamentos que nos permitam entender mais estes fenômenos. 

Assim, diante da constatação desta “novidade”, agora se faz necessário contemplar outras 

racionalidades no entendimento deste fenômeno.  

Também lembramos que usualmente, os estudos que se dedicam a estudar as díades do 

MR concentram-se em construtos tais como, confiança, comprometimento, etc., que 

antecedem ou moderam o relacionamento. Assim, este estudo não vem opor-se à tradição, mas 

nos propõe ir mais além. Observando estes fenômenos com novos olhares, por meio de novas 

perspectivas. Ainda existem muitos horizontes a explorarmos. 
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Finalizamos, lembrando que o termo estética quer dizer sentir, com o coração ou com 

os sentimentos, evocando “sensação”, “percepção sensível”, “conhecimento sensível” ou dos 

“fatos e objetos sensíveis”. Ela é, então, a ciência da percepção em geral, por ser uma teoria 

do saber sensível tomada como sinônimo de conhecimento através dos sentidos. Deste modo, 

de acordo com Geiger (1958), tudo o que pode levar o “selo” do valor estético, ou seja, que 

pode ser avaliado como belo ou feio, bom ou ruim, agradável ou desagradável, original ou 

trivial, sublime ou vulgar pertence ao terreno da estética. 
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APÊNDICE A - Entrevista com Júnior da AJE 
 

Função: Vendedor e Proprietário                    Data: 10/06/2005 

 

P-M: Júnior, queria que você começasse falando sobre a história do seu 
relacionamento com Esaú e a BRANNER”.  

R-J: Como assim? 

P-M: Me conta a história do começo desse relacionamento até hoje.        

R-J (a1): É, foi um começo de relacionamento normal, assim, não é? Visando 
negócios. Porque nós não nos conhecíamos, previamente, como amigos, não é? A gente 
não tinha laços de amizade nenhum e a gente montou a fábrica. Então, seria um 
cliente que a gente tinha que prospectar, não é?A empresa “B”. Na época a “B” vendia 
multimarca, ainda não é? Tinha recentemente se separado das lojas Cattan e tinha, 
tinham montado a loja “BRANNER”. Mas, na “BRANNER” vendia-se de todo tipo de 
marca e a gente, é, era idéia deles fazer a marca própria, todas as peças com a marca 
“BRANNER”, com desenvolvimento exclusivo e tal – mas no futuro – e a gente ficou 
prospectando sempre, é, Esaú que era o comprador, não é? No caso dos nossos 
produtos. Foi aí que a gente foi se conhecendo e começou um relacionamento, não é? A 
gente passou, mais ou menos, um ano e meio tentando fazer negócio sem, sem sucesso. 
Mas, depois disso, quando a gente engrenou, deu certo pra ambas as partes, não é?  

P-M: Como sem sucesso? 

R-J (a2): Não, porque não, não tinha negócio, não fazia negócio. A gente 
levava o mostruário, fazia a prospecção, fazia preço, tentava negociar, mas não fechava 
o pedido. Então, passou um ano e meio sem conseguir, é, é, vender, especificamente, 
pra ‘BRANNER’, não é? Mas, depois disso, do primeiro pedido aí...foi tranqüilo, assim. 

 

P-M: E aí, me conte mais sobre esse relacionamento que vocês têm hoje.  

R-J (b1): Então, desde então, o que é que acontece? A gente forneceu muita 
mercadoria, não é? Sempre fazendo o desenvolvimento, levando peças piloto, fazendo o 
desenvolvimento que eles queriam, tentando chegar num preço competitivo, 
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trabalhando sempre com a linha de exclusividade de tecidos exclusivos só pra 
“BRANNER” e de produtos exclusivos só pra eles. E a gente foi vendo que a nossa 
mercadoria tinha uma rotatividade boa na empresa, não é? Na loja “BRANNER”, 
porque a gente conseguia alcançar as expectativas dele no que tange a preço, a 
qualidade e a produto, não é? O desenvolvimento que eles necessitavam, aqui na nossa 
região. E foi aumentando cada vez mais os nossos negócios e com isso, é, a gente 
desenvolveu um laço de amizade, não é? Especificamente, alguns anos depois, assim, 
uns dois ou três anos depois, foi que a gente se tornou amigo, especificamente, eu e 
Esaú, não é? Mas, com relação a negócios, é, no que tange a parte de negócios, a gente 
tenta trabalhar um com o outro sempre com o máximo de profissionalismo, sem usar 
esse lado de amizade pra benefício de, nem de uma nem de outra parte. (Pausa) Se você 
puder me direcionar mais, as perguntas mais específicas. 

P-M: Assim, eu não tenho intenção nenhuma de direcionar. È, a intenção mesmo 
é de que você me conte as histórias, vá me contando... 

R-J: É, eu queria saber o que é que você precisa saber, não é? No caso. 

 

P-M: Está dentro do que eu estou lhe perguntando, daí eu vou, assim, tentar 
buscar do que você está me falando, porque eu já tenho, mais ou menos um 
planejamento. Não se preocupe não, você vai me contando do seu jeito, da sua forma, eu 
vou buscar, está certo? Mas, voltando, e aí o que é que você acha que tem feito com que 
essa relação perdure até hoje? 

R-J (b2): Eu acredito que exatamente isso. A nossa tentativa, eu estou falando 
mais da nossa, da minha visão, não é? Logicamente, a nossa tentativa em conseguir 
atingir às expectativas e atingir à necessidade da “BRANNER”, não é? No que diz 
respeito a otimizar qualidade, preço e desenvolvimento do produto.  

 

P-M: Bem, você se lembra daquele questionário que eu lhe entreguei 
anteriormente. Lembra da segunda parte que era bem pessoal? 

R-J: Certo. 

P-M: [...]Então, saiu esse resultado a respeito do perfil de Esaú, da pessoa dele. 
Eu queria que você desse uma olhadinha e me dissesse o que é que você acha... 

R-J: Isso aqui é com relação ao que ele respondeu dele? Esse aqui é o 
questionário dele? [...] (Pausa) No caso, é daqui pra baixo, não é? 

P-M: É. Aqui é em relação a busca de aventura [...] A resposta dele deu que ele é 
uma pessoa que busca pouca aventura e emoção [...]; já é uma pessoa que gosta de 
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buscar novas experiências.  Certo? Com relação à mente, sentidos... [...] É, que é uma 
pessoa que não procura muito ser desinibido socialmente [...] e, é uma pessoa que tem 
pouca suscetibilidade a tédio, não se entedia tão rapidamente.  

R-J: Aí você quer que eu responda, especificamente, a... a  impressão que eu 
tenho dele? 

P-M: Sim. Como é que você o percebe, como você o vê. [...] O que é que você 
acha disso? 

R-J (c1): Veja só. Eu acho, [...] do lado pessoal dele, do lado do 
relacionamento quando de amizade, realmente eu acredito que isso aqui ta, ta mais ou 
menos coerente, não é? Eu acredito que não tanto quanto um, digamos, eu acredito que 
um pouquinho mais; ele busca um pouquinho de emoções, mas conservadora, digamos 
assim. Mas, no que tange ao lado profissional, eu acredito que isso aqui ta 
completamente fora da realidade, se isso tiver alguma coisa relacionada com a 
“BRANNER”, com o trabalho dele. Porque eu acredito que ele como gestor, 
especificamente, como um dos diretores da “BRANNER”, não corresponde a esse lado 
de aventura, não é? Ele se arrisca bastante, assim, com relação a... 

P-M: Mas, aqui é mais, assim, o que envolve perigo ou risco físico. 

R-J (c2): Ah, certo. [...] Aqui é com relação a novas experiências [...] Aí eu 
concordo, sim, aventura e emoção, nesse caso do risco físico, realmente ele é bem 
conservador no caso, não é? Eu já não sou, eu já sou ao contrário. Quer dizer, eu acho 
não é? Que eu sou, não sei. [...] Aí tem, a busca de experiências...É, eu acredito 
também, com relação a, ao que a gente tem vivido, não é? Com as viagens que a gente 
fez, etc. e tal, a gente sempre busca coisas novas, assim, bem direci..., bem diferenciada, 
não é? (Pausa) Desinibição social, eu acredito que esteja certo, ele não é uma pessoa 
tão desinibida, mas também não é aquela pessoa que fica muito acanhada; eu acredito 
que o meio termo está bom, também. E pelo o que eu vejo, assim, no lado de, de 
relacionamento com ele, essa suscetibilidade a tédio, tá correto também; eu acredito 
que até menos, não é? Porque ele não fica entediado com tanta facilidade não, acredito 
que menos do que três.  

P-M: Então, você acha que isso aqui parece com ele? 

R-J (c3): É, eu acredito que sim. Está bem parecido mesmo com o que eu 
vejo. É, de certa forma, sim. Eu poderia era discordar com relação à pontuação, não é? 
Mas, aí, é muito específico, não é?  
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P – M: E, assim, quem é Esaú pra você? Quem é...? Como é ele, dentro da sua 
percepção dele? Como você vê Esaú? Quem é essa pessoa para você? Como você o 
percebe?  

R – J : Quem é Esaú, assim? Do lado profissional ou todos os sentidos? 

P – M: Em todos os sentidos. Como é essa pessoa? Dentro da sua percepção. 

R – J (d): Da minha percepção, é, eu vejo Esaú, assim, como uma pessoa, é..., 
como uma pessoa é..., organizada; uma pessoa que tem alguns objetivos maiores pré-
traçados, no que diz respeito aonde ele quer chegar e como é que ele, uma pessoa que 
não mede esforços pra chegar nesses objetivos, mas não no sentido de passar por cima 
de ninguém, mas por exemplo, ele faz ele constrói os caminhos pra ele chegar nisso. 
Por exemplo, se ele quer fazer alguma coisa, mas ele não tem o dinheiro necessário, ele 
pode se privar em outro lado; ele consegue se organizar no que ele tem, no que ele faz, 
pra ele alcançar aqueles objetivos, não é? Ou de uma forma ou de outra. Eu vejo ele, 
também, como uma pessoa, assim, que não gosta de correr muitos riscos, como está 
escrito aqui, no que tange a aventura e emoção física, realmente ele é conservador, mas 
no que diz respeito, assim, a novas experiências ele é bastante, eu vejo ele, bastante 
aberto, não rotineiramente - como é que eu vou explicar, assim? Esaú, é mais 
conservador, mas ele tem um lado aberto; ele quer viver outras experiências, ele quer, 
vamos dizer, tomar uma cachaça, ele não faz isso constantemente, mas ele gosta de ir 
pra boate, virar a noite, uma vez ou outra perdida, não é? No que diz respeito ao lado 
empresarial, eu também o vejo, eu já vejo de outra forma, não é? Eu vejo ele mais 
agressivo do que ele é na vida pessoal dele. Eu vejo ele mais agressivo e vejo a empresa 
também mais agressiva, não é? Correndo diversos riscos, assim, e fazendo alguns 
investimentos que...talvez eu não tivesse coragem de fazer se eu tivesse no lugar dele, 
não é? Vamos dá um exemplo, exemplificando, é...: Eles [...] vinham na trajetória da 
‘BRANNER’ e na trajetória do Ponto 386 e das lojas de Salvador. Aí montaram a 
‘ZOTTA’ como marca [...] e abriram diversas lojas. Depois transformaram a ‘ZOTTA’ 
na ‘BRANNER’. Quer dizer, é uma sucessão, assim, de agressividade no mercado, não 
é? Que eu não conseguiria fazer porque eu acho muito arriscado, não é? Por exemplo, 
você dividiu o mercado da ‘BRANNER’ com a ‘ZOTTA’; aí viu que a ‘ZOTTA’ estava 
vendendo muito multimarca, mas só que a ‘BRANNER’, vendendo os mesmos produtos 
com o valor mais agregado. Aí tira a ‘ZOTTA’ do mercado, exclui o ‘Ponto 386’...Quer 
dizer, tem uma sucessão de ataques, não é? E isso sempre aumentando o número de 
lojas, aumentando número de lojas. Eu não sei até que...é muito agressiva, assim, essa, 
essa estratégia de abertura de lojas pra alcançar o mercado. E eu não sei até que ponto 
o mercado, é, comporte tantas lojas ‘BRANNER’, não é? O mercado, o mercado 
regional, o mercado de Recife. Então, no que diz respeito ao lado empresarial, acredito 
que a empresa é muito agressiva, não é? Trabalha com um desenvolvimento do produto 
muito bom, que procura um valor agregado para diferenciar os seus produtos, mas que 
também não é cem por cento, é..., não acerta cem por cento, não é? Logicamente, todo 
mundo erra, não é? Comete uns erros de percalços e tal. Então, eu acredito que, essa 
tentativa deles, da ‘BRANNER’ como um todo, [...] precisa tentar procurar o foco do 
mercado e a clientela que eu acho que ainda ta um pouco, assim..., não digo perdida, 
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mas eu acredito que não está cem por cento direcionada. Porque se você tem uma 
clientela direcionada você trabalha em cima daquilo e não há necessidade de você 
montar outra loja pra vender produtos mais baratos pra atender outra clientela. Então, 
ele quis abrir um leque de clientela que, eventualmente não deu certo, tanto é que 
mudou o nome da ‘ZOTTA’ pra ‘BRANNER’ de novo; aí voltou a focalizar um filão de 
mercado. Mas, aí nesse, nesse meio termo de: abre muitas lojas, monta outra marca, 
bota outro tipo de produto na loja...! A gente não sabe, eu não sei mensurar até que 
ponto isso é benéfico pra empresa, não é? Pra empresa ‘BRANNER’ como um todo. Eu 
acredito que isso é muito, é muito agressivo, mas, talvez eu não concordaria com esse 
tipo de estratégia, é uma estratégia..., eu não sei se foi uma estratégia ou se isso foi uma 
adaptação. Aí, realmente, a gente não tem como ver, como saber, de fora, assim. 

 

P – M: Isso é como você vê a ‘BRANNER’...ou como você vê Esaú?  

R – J (e): Como eu vejo Esaú é como gestor da ‘BRANNER’, não é? Como eu 
vejo o Esaú? A gente vê a ‘BRANNER’ como o seguinte. É, a gente vê a ‘BRANNER’ 
como..., o lado organizacional da ‘BRANNER’, a estrutura, vamos dizer assim, da 
‘BRANNER’, que Dr. Eduardo é o gestor maior da ‘BRANNER’ no que diz respeito a 
você fazer as reuniões e vê como é que a, pra onde a empresa vai. É a pessoa que dá o 
horizonte. Mas, a pessoa que realmente executa praticamente todas as operações dentro 
da empresa, seria o Esaú. (Pausa) 

 

P – M: Como é isso, explica melhor. 

R – J (f): Para gente que tem negócios em comum, que tem amizade em comum 
também, a gente confunde a imagem da ‘BRANNER’ com Esaú. Mas, pra..., digamos, 
o público em geral, não, porque não tem conhecimento do Esaú. Ele não é tipo um Beto 
Kelner, porque o Beto Kelner a loja se confunde com a pessoa, não é? Esaú não é esse 
tipo de gestor, mas dentro, a gente sabe que todas as decisões ali, que são tomadas 
dentro da empresa, passam especificamente pela mão dele. É ele que [...], é ele que 
carrega a carga mais pesada da empresa, digamos assim; noventa por cento. Se o pai 
dele..., é o que aparenta, não estou dizendo que é a verdade. Ele tem um poder, ele tem 
um poder de peso de direcionar a empresa, maior do que todos os outros, a nível de 
gestão. É como eu vejo. 

 

P – M: Certo. Aqui, agora está o seu perfil, dentro daquele mesmo questionário. 
Eu queria que você desse uma olhadinha e me dissesse o que achou do que está escrito 
aqui, se combina com você...O que é que você acha?      (Pausa) 
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R – J (g): Eu acho que, é, quando eu respondi esse questionário, eu quis 
responder na mais pura, assim, isenção de qualquer responsabilidade, não é? Que era 
o que eu estava sentindo, botei aqui. Embora, embora, eu não execute algumas práticas, 
mas, logicamente, eu tenho vontade de... praticar. Por exemplo, no que diz respeito a 
perigo público e risco físico, eu não tenho absolutamente problema nenhum com 
relação a isso, não é? Eu gosto de correr riscos etc. e tal, embora não faça, ou por falta 
de oportunidade... Tranquilamente eu faria um rapel, faria um alpinismo, faria um 
pára-quedismo, mergulho; já esquiei, assim, correndo risco mesmo porque eu não sabia 
esquiar, num local de difícil acesso; alta velocidade também não...Realmente eu gosto 
desse tipo de sensação com relação a aventura e emoção. Com relação a experiências 
não convencionais, é, alguma parte dessas experiências eu sou um pouco conservador, 
mas realmente a maior impulsividade seria na sede de experiências novas também. No 
que diz respeito a minha pessoa particularmente, eu não tenho medo de errar, eu não 
tenho medo de me arriscar, eu não tenho medo desse tipo de coisa, não é? Embora, eu 
já quebrei a cara, digamos assim, várias vezes, por ter agido com impulsividade. A 
desinibição social, eu não sei. Eu me vejo, eu acho que eu não tenho problema com 
relação à inibição. Eu acredito que eu sou uma pessoa comunicativa, que eu tenho um 
leque de amizades grande, assim, e digamos, eu não tenho vergonha, eu não sou inibido 
em chegar em algum canto, em conversar, em falar, em abrir o mercado, conversar e 
explicar e fazer novas amizades. Eu me vejo assim. Mas, eu também, acredito que eu 
sou também uma pessoa que eu consigo me adequar as situações. Ou seja, se eu tenho 
que me privar de alguma coisa eu também sei lidar bem com isso. Se eu tenho que 
executar um trabalho de tédio, um trabalho que gere um tédio, eu também não tenho... 
eu não fico me martirizando por isso, eu consigo fazer aquele tipo de trabalho. Eu sou 
uma pessoa que consigo me adequar facilmente a situações e não fico... Porque tem 
gente que, realmente, não consegue lidar  com as mudanças, não é? Por exemplo, 
digamos, se você é uma pessoa rica aí você perde um padrão de vida, tem gente que 
pira com isso, eu não... eu não tenho esse tipo de problema. Eu consigo viver 
limitadinho, com relação a dinheiro ou gastando um pouco mais, ou fazendo um 
trabalho rotineiro, ou trabalhando num banco ou trabalhando numa empresa, que é a 
minha empresa, com uma abertura maior, com, digamos assim, com uma maior 
liberdade de atitudes e liberdade de tomadas de decisão, não é? Eu me adequaria a 
trabalhar num banquinho, não é? Não sei se isso seria benéfico a longo prazo, mas em 
algum período da minha vida eu já trabalhei em banco, não é? Agora procurei sempre 
outras alternativas pra eu sempre ficar com o poder de decisão pra mim, não é? Montar 
meu próprio negócio, tomar meu rumo, fazer minhas coisas, sem depender de patrão; 
mas, que isso também não é um caso que é, é, me causaria muito transtorno não, ser 
funcionário, assim, fazer um concurso público ou passar por algum período da minha 
vida de dificuldades. Eu acho que eu consigo me adequar, digamos assim, dá a volta 
por cima ou contornar ou viver daquela forma nova. Eu não sei se eu estou falando o 
que você quer escutar. 

 

P – M: Não se preocupe com isso não. Se preocupe, assim, a dizer como... cada 
pergunta como você sente ela, o que você acha. Mas, eu queria que você me falasse um 
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pouco mais sobre isso, me comentasse mais sobre você, sobre como você se vê. Me 
conta sobre você. (Pausa) 

R – J (h): Digamos... Eu sempre, sempre procurei, logicamente, me diferenciar 
das outras pessoas, não no que diz respeito a ser melhor do que ninguém, mostrando 
pra alguém que eu sou melhor, mas que eu queria me sentir bem dentro de mim, 
digamos, comigo mesmo. Pra isso eu precisava de algumas conquistas, digamos. Uma 
das conquistas mais importantes pra mim era ter, é ainda ter uma independência 
financeira. Pra ter uma independência financeira eu precisei criar uma série de 
caminhos que foi desde a minha formação. Desde a minha formação eu vim buscando 
exatamente isso – ter uma formação e ter um objetivo que pra eu alcançar aquele 
objetivo, a gente teria que cumprir uma série de metas, eu especificamente. Mas, não 
muito organizado, eu não sou uma pessoa muito organizada, eu sou uma pessoa, 
digamos assim, cinqüenta por cento desorganizada. Mas, na minha desorganização eu 
tenho, eu tenho a organização que eu sei tudo onde estão as coisas. Eu tenho uma 
memória boa, eu me lembro muito de tudo, tudo que foi acordado, de tudo que foi 
desenvolvido, aonde eu quero chegar; mas, eu não tenho uma, não sou bem 
organizadozinho, tá papelzinho organizado, a mesinha toda limpinha, tudo certinho. Eu 
não sou assim. Eu não consigo ser organizado... Em casa eu sou um pouquinho mais 
organizado porque também tem minha esposa, assim, ela... realmente se empenha 
também pra isso, não é? Mas, eu gosto das coisas no lugar, mas não sou organizado. 
Meu guarda-roupa é tudo no lugar, mas pode ter alguma coisa bagunçada lá dentro, 
entendeu? Meus negócios... No final das contas, tudo dá certo. Aonde eu queria chegar 
nos meus negócios, sempre dá certo no final das contas; só que acontece uma série de 
problemas por falta de organização. Muitas pessoas não  conseguem conviver, digamos 
assim, não conseguem conviver com isso, não é? De eu saber onde está e sempre no 
final das contas a gente vai e chega naquele objetivo; mas as pessoas que trabalham 
comigo sentem um pouquinho de dificuldade com relação a isso. Porque eu não tenho 
um roteiro pré-determinado, para ser seguido por mim, especificamente. Eu faço muito, 
digamos assim, muitas coisas ao mesmo tempo, mas cada coisa que eu estou fazendo ao 
mesmo tempo eu tenho uma atenção específica pra eu não errar. Eu detesto errar, 
assim, eu não me, eu não aceito muito que eu erre, embora eu aceito muito o erro das 
outras pessoas, que também é um defeito como gestor, não é? Eu acredito que errar é 
humano, mas até que ponto você pode permitir que a pessoa fique errando sempre, não 
é? Sem ter uma responsabilização por isso, digamos. E eu sou uma pessoa muito 
centralizadora, eu centralizo muito as minhas coisas, os meus negócios em mim. Eu não 
sou uma pessoa que consegue muito delegar, embora eu esteja, eu estou sendo obrigado 
a fazer isso porque, senão, a empresa não continuaria crescendo; que foi o momento 
que a, que a pessoa não consegue dá conta de tudo, não é? Do lado financeiro, do lado 
de compra, do lado de venda, do lado de desenvolvimento do produto, do lado de 
produção. Eu sou uma pessoa que concentro muito todas, tudo da empresa em mim e 
agora eu estou começando a delegar. 
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P – M: E como você acha que tem sido essa experiência de uma pessoa como 
você se relacionando com alguém como Esaú? 

R – J (i1): Sinceramente falando, eu...Eu...Eu acho bom. Eu gosto muito de 
Esaú, assim, como amigo, tudo o que a gente faz, assim, é agradável; eu não vejo 
muito..., digamos assim, muito empecilho... É porque, como eu te falei, eu gosto de 
todas essas sensações, mas não significa que eu precise viver com elas o tempo todo, 
entendeu? Eu também gosto de coisas conservadoras, de um sair mais conservador, eu 
me adequo e acho bom também.  

 

P – M: Fale... mais. Eu queria que você pudesse, assim, exemplificar melhor, 
contar mais sobre a sua relação com a pessoa do Esaú; você sendo como você é e Esaú 
como ele é. Como você acha que é essa relação? 

R – J (i2): Veja só, do meu lado, eu sou uma pessoa ativa, etc. e tal, mas a 
gente sempre se relaciona bem. Eu não sei se isso causa algum, é..., eu acredito que 
não, algum transtorno pra Esaú, especificamente, como ele me vê. Mas, como eu vejo 
ele como amigo, eu não tenho problema nenhum de relacionamento com ele. Por 
exemplo, não é uma privação estar do lado dele. Não significa que, por exemplo, é... eu 
não queira fazer outras coisas, vamos supor, exemplificar, não é? Fazer um esporte 
como alpinismo. Logicamente que ia chamá-lo, mas se ele não quiser ir, digamos assim, 
por exemplo – a gente foi pra uma estação de esqui, eu vou esquiar, gosto de esquiar, 
mas naquele momento, eu vou fazer aquilo, entendeu?, Especificamente eu vou fazer 
porque seria uma chance que eu teria, não é? Não é todo mês que eu vou esquiar, eu 
não tenho disponibilidade pra fazer isso, então eu estando lá eu tenho que fazer aquilo 
[...], tenho que aproveitar aquele momento, não é? Digamos assim. Com relação a ele, 
eu não sei até que ponto isso é prejudicial pra ele, ele não se sente bem, eu não sei se 
ele se sente bem com relação a isso ou não. Por exemplo, ‘ah, ele não quer esquiar, mas 
eu vou esquiar’, não tem problema, pra mim tá tudo bem. Mas, por exemplo, não é um 
sacrifício, também, sair a noite pra um restaurantezinho, uma coisa mais conservadora, 
entendeu? Não é um sacrifício isso pra mim. Agora, eu também não sou aquele tipo de 
cara que é uma ‘sangria desatada’, se a gente vai passar uma semana numa estação de 
esqui, não significa que eu vou ficar vinte e quatro horas esquiando; eu também não 
sou aquele extremo, não é? Eu acredito que...pelo que eu vejo, assim, é..., do meu lado 
eu consigo me adequar sempre, é..., sem nenhum transtorno, assim, pra mim, embora, a 
gente sempre consiga também, em alguns momentos que a gente diverge, chegar num 
consenso, não é? Como eu diria? Vamos dar um exemplo. É, teve uma viagem que a 
gente fez que ele queria sair e eu não queria sair porque eu estava muito cansado, então 
ele foi, não tem problema nenhum, ele ficou bem e eu fiquei bem, não tem problema 
nenhum com relação a isso. Mas, só finalizando, assim, é, digamos que essa sede de 
novas experiências e novas emoções e aventuras, que eu não tenha medo de me 
arriscar, não significa que eu fique chamando o tempo todo a outra pessoa sabendo que 
ele não gosta de se arriscar, entendeu? Eu sei que ele não gosta de se arriscar 
fisicamente, digamos. Logicamente que eu vou chamar, vamos fazer um pára-quedismo, 
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eu vou lá, vamos lá já fiz, etc. e tal, digamos. Não vem ao caso, que eu nunca fiz, tenho 
vontade. Mas, também, eu não seria aquele chato, não é? ‘Bora, você tem que ir, 
vamos, se você não for eu vou ficar chateado...’, isso não existe... Eu deixo bem a 
vontade, a gente fica sempre bem a vontade um com o outro, assim, não tem aquela 
imposição; a gente tenta fazer as coisas junto, porque a gente gosta de ta junto, mas 
não tem aquela imposição, de sempre fazer.  

 

P – M: E em relação a relação comercial de vocês? Quando chega no âmbito, 
assim, comercial, de trabalho, como acontece essa relação e vocês trabalham tendo a 
personalidade um pouco diferente? Vocês acham que se identificam, como é isso? 

R – J (j): Veja só. Do lado comercial a gente tenta separar muito as coisas, não 
é? Eu tento ser muito profissional no que diz respeito a satisfazer a necessidade dele. 
Ele é meu cliente, eu tô aqui pra fabricar o que ele tá precisando comprar, o que ele 
quer. Logicamente eu tento, eu tento, é... é, eu tento...eu não sou passivo, digamos 
assim. Eu levo os meus produtos... Como é que funciona? Eu monto minhas coleções de 
camisa e de shorte, eu monto todas as minhas coleções, são vinte modelos por produto, 
digamos. Separo todos os tecidos, faço um preço diferenciado pra ‘BRANNER’ porque 
ele, como, como empresa ele compra uma quantidade muito grande, então tem sempre 
que ter um preço diferenciado, pra ele também vender mais barato, pra ter um giro 
maior, pra voltar a me comprar mais rapidamente. Então, eu trabalho com um preço 
diferenciado, já faço a minha coleção e levo pra ele. Nessa minha coleção, ou ele 
escolhe o que ele quer, que foi desenvolvido por mim, pela minha empresa, ou ele faz 
um desenvolvimento próprio dele e pede pra eu desenvolver aquele produto. Ele fez, a 
‘BRANNER’ fez uma camisa com um desenho diferente, sem gola..., uma camisa 
diferenciada. Aí ele me mostra e me diz ‘olha, eu quero, que você desenvolva isso’. Eu 
vou desenvolvo aquilo, levanto os custos, mostro qual seria o preço e a gente negocia. 
Quando eu levo o meu mostruário, minhas peças piloto, ele sempre faz alguma 
alteração – ‘ah, eu não gostei desse bordado; eu não gostei desse colarinho; muda esse 
botão... faz isso; faz aquilo; faz aquilo outro...’, ou não. Como eu sei, mais ou menos, 
como é o gosto da ‘BRANNER’, eu já desenvolvo alguns produtos já... especificamente 
pra ele. Então, quando ele vê, ele já gosta do produto e já faz o pedido direto. Agora, 
logicamente que eu sempre tento colocar o que realmente eu acho; o peso do que eu 
acho, do que é que eu sinto. ‘Olha, Esaú...’- se ele me mandar desenvolver uma camisa 
– ‘Olha, Esaú, essa camisa aqui eu acho que não vai funcionar por isso, isso e isso; eu 
achei feia essa camisa; essa camisa não vai ficar boa ou o tecido não vai se adequar; 
ou você não vai vender bem na loja; eu acho que não...’ A gente sempre tenta chegar 
num consenso para que, o nosso objetivo é que o público consumidor da ‘BRANNER’ se 
satisfaça e compre o produto. A visão que eu tenho, sempre quando eu tô negociando 
com ele, não é de que eu quero vender produto pra ele não, eu quero vender produto 
pra clientela dele, para o público alvo dele; porque não me importa vender mil camisas 
pra ele que ele não venda, ele vai estar com o estoque alto, de mil camisas e ele não vai 
me comprar no ano que vem. Então, a gente, eu sempre tento conversar com ele 
bastante, pra gente chegar num consenso de como é que venderia mais rápido, mais 
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facilmente aquela mercadoria - ou chegando num preço mais baixo, ou fazendo um 
bordado diferente; ou tentando adequar um produto à clientela dele. Porque não é 
benéfico, nem pra mim nem pra ele, é..., fazer um pedido, desenvolver um produto, que 
ele não consiga vender pra clientela. No mês que vem eu preciso de outros pedidos, não 
é? Já que eu trabalho exclusivo com ele, no meu desenvolvimento de produto, eu 
preciso do pedido mês a mês, digamos assim. Então, a gente, no que diz respeito ao 
lado comercial, a gente trabalha focalizando isso – que ele venda, mas determinadas 
coisas, eu também não tenho uma experiência muito grande em varejo, não é? A 
experiência de varejo é dele; então, determinadas coisa ele diz ‘olhe, você, você está 
dizendo que acha que não vai vender, mas eu tenho certeza que vai vender por isso, isso 
e isso...’, tá bom, eu faço o que ele quer. Mas, eu sempre tento alertar, não é? Digamos 
assim. A relação de negócio eu acredito que seja facilitada exatamente por conta disso, 
que eu vejo a minha empresa como uma empresa que tenha que se adequar ao que ele 
precisa, a necessidade do produto que ele precisa comprar. Agora, algumas vezes 
realmente eu não consigo. É...Antigamente, Esaú comprava muito a camisete feminina, 
chegou uma hora que eu não consegui me adequar, não era benéfico pra minha 
empresa fazer aquelas camisetes, eu cheguei pra ele e disse ‘olha, infelizmente não dá 
para fazer; vou entregar esse pedido e nos próximos pedidos que você for fazer não vai 
dá mais pra eu fabricar esse tipo de produto, porque não é rentável pra mim...’ E aí ele 
procurou outros fornecedores.  

 

P – M: E a relação de vocês...? 

R – J (k): Não houve abalo nenhum. Porque ele sabe que a minha empresa 
trabalha especificamente com produtos masculinos, a gente só tem uma... um jogo de 
cintura maior no que diz respeito a preço e desenvolvimento de produto em roupa 
masculina; quando entra roupa feminina realmente complica meu esquema, não é? 
Mas, foi tranqüilo, não teve abalo, assim ‘ah...’, não teve imposição dele. Ele também 
não é um cliente que impõe muitas, muitas restrições, digamos, ‘eu só compro se for 
assim; eu só faço isso; só faço aquilo; aquilo outro...’. Particularmente comigo, a gente 
sempre tenta chegar num consenso, não é? De preço, etc. e tal. E trabalhando 
profissionalmente – ‘olha, isso aqui não interessa pra mim...’. [...] também ele é bem 
direto – ‘olha, eu não quero comprar esse shorte não, eu não quero shorte agora não, 
porque eu tô com o estoque alto, tal...;  ‘bora partir pro que interessa, eu quero malha, 
tá? Quanto é?... A gente vai logo negociando em cima da malha. 

 

P – M: E em relação ao temperamento seu e ao temperamento dele, como é esse 
entrosamento? E como você vê essa relação?  

R – J (l): Eu acho o seguinte. Eu nunca, nunca, nunca, nunca mesmo, é... me 
senti mal com relação a Esaú, assim, nunca, digamos, fiquei chateado com ele por 
alguma coisa. Pelo menos que eu me lembre, eu nunca tive algum tipo de discussão com 
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ele, a não ser discussões domésticas, assim, não é? De negócio – ‘eu acho isso, isso e 
isso; não sei o que lá e tal...’, mas nenhum tipo de discussão, assim, pelo o que eu me 
lembre, não é? Que uma das partes se chateou, que eu tenha chateado ele ou que ele 
tenha me chateado, não é?  

 

P – M: Por que você acha que isso ocorre, será talvez porque você se identifica 
com ele...? Sei lá, porque vocês são parecidos? 

R – J (m): De certa forma sim. O nosso relacionamento eu acho bom, um 
relacionamento bom, assim. No que diz respeito a temperamento? Não. Eu acredito que 
não, eu acho que nem ele se acha parecido com o meu jeito, nem eu me acho parecido 
com o jeito dele não.  

P – M: E o que é que tem feito pra essa relação durar até hoje? Há quanto tempo 
já? 

R – J (n): Muito tempo. Tem uns 8, 9 anos, sei lá. Com relação à relação de 
negócios, a relação de negócios, eu acredito que o que tem dado certo é exatamente 
isso, a nossa empresa é uma empresa, digamos assim, da região, uma empresa 
regional, uma empresa da terra. Mas a gente sempre tentou se sobressair no que diz 
respeito à tecnologia dos nossos produtos. A gente não faz um produto, é, uma roupa, 
por si só, a gente desenvolve uma tecnologia pra produzir aquela roupa. O que é que 
acontece com isso? Um desenvolvimento de um produto e de uma maneira de fabricar 
aquele tipo de roupa que nos dá uma qualidade muito boa, uma qualidade que não 
deixa a desejar, pela minha visão e isso já foi comprovado com os diversos clientes e, se 
você fizer uma pesquisa de mercado no que ‘qual é o produto da ‘AJE’, como é a 
camisa da ‘AJE’, como é o shorte da ‘AJE’, o que é que tem de desenvolvimento...’, a 
gente é uma empresa de ponta no que diz respeito a isso, a desenvolvimento de produto, 
de fabricar uma mercadoria com a qualidade cem por cento e de se adequar à 
necessidade que o cliente quer, o que o cliente precisa. Então, o que eu acho que a 
nossa relação comercial, é..., deu certo até hoje é exatamente por esse fato de que a ‘B’ 
precisa comprar produtos, e  tem essa característica de desenvolvimento de seu próprio 
produto e de lançar moda na loja além de aparentar precisar de ter um parceiro aqui 
na região que se predisponha a fazer esse tipo de desenvolvimento, porque não é fácil, é 
difícil. Pra gente alcançar isso tem sido muito trabalhoso. Pra gente conseguir ter essa 
versatilidade, não é? Então, o sucesso se deve, eu acredito, que a isso, a gente tá 
sempre pronto pra atingir às expectativas da ‘BRANNER’ e fabricar o que ele tá 
necessitando no que diz respeito ao masculino, não é? [...] o que é que ele necessita e 
conseguir chegar ao custo/benefício daquele tipo de produto. Porque muitas vezes ele 
compra um produto no sul que a gente consegue chegar com um custo mais baixo aqui e 
pra ele tem algumas vantagens, não é? Porque estando aqui dentro do estado ele não 
tem custo de frete, não tem custo de imposto, o imposto é cem por cento, não é? A gente 
credita ele com dezessete ou não, e é, é, o prazo, o prazo de entrega – a gente tá aqui na 
região, se a gente faturar a mercadoria hoje, daqui a meia hora a mercadoria está na 
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loja dele, não é? Pra vender. E quando vem do sul do país demora cinco dias pra 
chegar, depois tem a conferência, depois tem a distribuição, aí é mais complicado. 
Então, eu acho que o sucesso da nossa relação comercial tá aí, na nossa empresa 
querer se adequar sempre à necessidade que ele quer no que diz respeito a produto e 
preço.  

 

P – M: E você acha que as características individuais de vocês influenciam nessa 
relação? (Pausa) Ou seria só produto e preço...?  

R – J (o1): Sim, porque a gente sempre faz o desenvolvimento junto, não é? Se 
a gente não conseguisse se comunicar...a gente não teria dado certo até hoje, não é?  

P – M: Explica um pouco melhor. 

R – J (o2): Toda empresa, ela faz uma coleção de produtos e a ‘BRANNER’ 
tem grandes fornecedores, só que tem fornecedores que também fazem camisa. Vamos 
supor, eu sou um fornecedor de camisa da ‘BRANNER’, só que ele tem outros dez 
fornecedores, só que os outros fornecedores não gostam de fazer o desenvolvimento de 
produto; quando ele traz uma peça piloto o cara não quer fazer, só quer vender o que 
tem no mostruário dele – ‘olha, Esaú, você pode comprar essa camisa desse jeito, tá 
aqui, as cores são essas e ponto final.’ A gente não. Uma camisa que ele compre em 
Paris, a gente vem, desenvolve aquela, aquela camisa, aquele modelo diferente pra ele, 
a gente discute o preço pra chegar num preço que ele acredite que vá rodar bem na 
loja; a gente negocia o modelo – ‘Esaú, essa camisa tem três bolsos, vai ficar muito 
caro, vamos botar dois bolsos nela...’, ‘ah, mas essa camisa tem que chegar só a vinte 
reais...’, ‘ah, Esaú não dá pra fabricar essa camisa por vinte reais de jeito nenhum..., 
então vamos tentar adequar; você não consegue vender mais caro esse produto?...’. 
Então, a gente sempre tenta ter um relacionamento, uma comunicação muito grande, 
assim, no que diz respeito à resposta, não é? O que ele tá querendo, o que eu, o que a 
empresa pode fazer, o desenvolvimento que a gente tem capacidade de fazer, o custo, 
até onde a gente tem que chegar. E outros fornecedores dele não, eles não fazem esse 
tipo de desenvolvimento. Outros fornecedores de malha, ele compra a malha do jeito 
que tá lá, entendeu? O cara não tem a preocupação ou não tem a disponibilidade de 
fazer o desenvolvimento de um produto diferente. Deu pra entender? A gente leva o 
nosso mostruário pra ele e tenta adequar ao que ele quer.  

 

P – M: Isso estaria dentro das características do Júnior e da empresa do Júnior 
ou da apenas da empresa do Júnior fazer isso? Como você vê isso? 

R – J (p1): Dos dois, não é? Da empresa, da nossa empresa, e da minha 
pessoa, como..., da minha capacidade de adequação, de querer satisfazer, não é? O 
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desejo da outra pessoa, tanto como amigo, aí é que vem a parte do amigo, quanto na 
parte da esposa, quanto na parte comercial, sempre tentar atingir e satisfazer as 
expectativas da outra pessoa.  

P – M: Me explica um pouco melhor, assim, a relação... 

R – J (p2):  No lado comercial, tu entendeu? Então, no lado comercial a gente 
tenta se adequar aos produtos que ele tá precisando comprar pelo preço que ele tá 
precisando. Algumas vezes dá certo, outras não. Mas, como sou eu quem negocia 
especificamente com ele, eu também tento atingir, atingir as expectativas e os desejos 
dele, o que é que ele quer e não causar um transtorno maior no que diz respeito a isso. 
Por exemplo, é, eu sei que ele tem um desgaste maior com outros fornecedores, em 
tentar fazer desenvolvimento, o cara não tá nem aí, o cara não quer fazer ou o cara não 
pode fazer, fica um custo mais caro, entendeu? E eu como, como pes..., porque eu tô 
trabalhando com ele, é..., na parte profissional, eu tento satisfazer as expectativas dele 
pra desenvolver um produto pra gente conseguir fazer o que ele queria de coleção. Na 
parte da amizade também, eu tento satisfazer sempre, é, é, os desejos dos meus amigos, 
digamos, não é? Satisfazer o bem estar e os desejos dos meus amigos, das pessoas que 
convivem comigo.  

 

P – M: O que você conhece a respeito da missão, os valores de Esaú e da 
‘BRANNER’? (Pausa)  Você conhece a empresa bem, quais são a missão, os valores? 
Como você vê isso? Como você vê Esaú, como você vê a ‘BRANNER’, como você vê 
os valores deles?  

R – J (q): Eu acho que o valor dos dois também se fundem, não é? Eu acho que 
os valores deles especificamente, se fundem. Eu não vejo a empresa ‘BRANNER’ como 
uma empresa, digamos, isolada. Uma empresa, digamos, por si só, uma empresa fria, 
uma empresa única e exclusivamente comercial. Eu vejo uma empresa familiar. Mesmo 
eles tendo..., fazendo muitos esforços pra realmente dissociar esse lado, pra 
profissionalizar a empresa, eu ainda não vejo essa empresa, assim, 
totalmente....profissionalizada sim, não é? Porque todos eles são profissionais, mas não 
uma empresa por si só. Eu vejo ela como uma empresa familiar, que fundem, que se 
fundem os valores dos sócios com os valores das empresas. Assim, eu vejo que... a 
empresa ela tem as mesmas preocupações, digamos assim, que os sócios têm, digamos. 
No que diz respeito à  idoneidade, no que diz respeito a ter uma equipe unida, uma 
equipe que esteja satisfeita, satisfazer os funcionários... É ter um lado mais de amizade 
com os funcionários, um lado mais humanizado, digamos assim, com os funcionários, 
é...dar alguns benefícios para os funcionários...Não é uma empresa fria, digamos, é 
uma empresa familiar, é uma empresa que tem um pouquinho dos valores dos sócios, 
um pouquinho não, muito dos valores dos sócios no que diz respeito a amizade, a 
seriedade dos sócios, não é? Não é uma empresa que..., como se diz assim, viveria sem 
isso, não é? De consegui enxergar, digamos assim, a empresa sem Sr. Eduardo, não é? 
É lógico que a empresa viveria; não consigo enxergar a empresa sem Esaú, lógico que 
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a empresa se adequaria a todas as situações, não é? Mas, o valor dessas pessoas é 
muito presente dentro da cultura da empresa, não é?  

 

P – M: E você se acha parecido? Você acha que na sua empresa... 

R – J (r): Acho, acho no que tange, digamos assim, no que diz respeito a, a esse 
lado moral, a esse lado ético, a esse lado humano, acho muito parecido. Porque a 
minha empresa também é uma empresa familiar, não é? Sou eu, meu pai, minha mãe, 
meu irmão, minha tia, todos trabalham na empresa juntos, não é? A empresa foi criada 
por nós, foi, cresceu com a gente e está dando certo dessa forma, uma empresa bem 
familiar. Eu acho que é parecida com a ‘BRANNER’ nesse sentido, não é? De ser 
familiar. E a minha empresa, que eu não falei especificamente, falei da trajetória, mas 
não falei dela, também é uma empresa agressiva no que diz respeito a isso – a alcançar 
mercado, a buscar..., paralelamente com a ‘BRANNER’, não é?, Parecido, com o que 
eu falei no início da nossa conversa, com a ‘BRANNER’, em termos de agressividade no 
mercado, a empresa, a nossa empresa é muito agressiva também com relação a atingir 
o mercado, a entrar na clientela, a tentar satisfazer, a baixar preço, a procurar novos 
produtos, a contratação de novos, digamos assim, representantes pra atingir o Brasil 
inteiro... Sempre a gente tenta, como empresa, estar sempre um passo na frente dos 
nossos concorrentes, não é? A gente tenta sempre estar na frente, o tempo todo, sem 
deixar o lado humano, não é? Que uma empresa familiar traz pra os nossos, com 
relação aos nossos funcionários e nossos fornecedores. Os nossos clientes são nossos 
amigos, os nossos funcionários são nossos amigos, os nossos fornecedores, também são 
nossos amigos. Tem um lado muito humano, não é um lado muito.... não é seco, as 
nossas relações não são frias e secas.  

 

P – M: E você acha que teria algum risco fazer negócios com a sua empresa? 

R – J (s): A nível de negócios, a ‘AJE’ fazendo negócio com a ‘BRANNER’, eu 
acredito que não teria nenhum perigo de risco pra eles não. Ao contrário, também não. 
Eu acredito que, especificamente eles, como uma empresa muito sólida não, não, a 
gente não tem medo nenhum. Mesmo que a empresa deles passe por dificuldades, o 
nosso lado também, é..., analisando a gente como empresa e eles como empresa, a gente 
sempre tentaria ajudar os parceiros, não é? Porque a gente encara os nossos clientes 
não como clientes exclusivamente, mas como parceiros. Por exemplo, quando algum 
cliente nosso tem algum tipo de dificuldade financeira, a gente sempre estar lá para dá 
uma mão pra ajudar, pra dá algum tipo de prorrogação pra ajudar, entendeu? Quando 
tem algum tipo de dificuldade de pagamento, mas a gente nunca deixa de fornecer. Eu 
não estou dizendo que isso diz respeito a ‘BRANNER’, mas caso isso venha a acontecer 
algum dia, o nosso posicionamento é exatamente esse, não é de deixar o, o parceiro, 
sócio, o sócio não , o cliente/parceiro na mão- ‘ah, você não me pagou, ponto final, 
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tchau, não vou te fornecer mais...’, isso não existe não; nem do lado de fornecimento, 
nem do lado financeiro, a gente tentaria sempre ajudar, não é? A outra empresa. 

 

P – M: E o que você acha que você e Esaú estão fazendo juntos? (pausa)  O que 
você...Vocês produzem juntos?  

R – J (t): A gente produz um... A gente tenta se adequar, ele também, a moda, 
não é? Ao que o cliente,  a clientela está querendo comprar, não é? Sempre tentando 
lançar produtos novos, tentando... Digamos assim, digamos que nós produzimos um 
diferencial, não é? Qual é o nosso diferencial? Esse, de adequar o que a clientela estar 
querendo comprar mesmo a produtos de lançamentos, a produtos novos, a produtos de 
ponta, não é? Trazer, digamos, um pouquinho da moda a preços mais acessíveis à 
classe média. Fazer o desenvolvimento de produtos que só se ver em desfile, mas com 
um custo que a população, a classe média consiga comprar. Com isso a gente vai se... 
sempre, está se sobressaindo no mercado, não é? Como empresa. Ele vendendo os 
produtos ao público alvo dele, ao consumidor final e tendo na gente a confiança de ter 
um parceiro que possa desenvolver aqueles produtos. 

 

P – M: Então, considerando que essa cooperação que tem entre vocês foi 
desenvolvida pra gerar moda, você considera que esse objetivo foi realizado? 

R – J (u1): Nunca é realizado, não é? O objetivo em cem por cento. Porque 
nesse nosso ramo de negócio a coisa é muito cíclica, então você tem que ta muito por 
dentro do que ta acontecendo, porque qualquer deslize pode causar um prejuízo 
grande. Um modismo, digamos, que não dê certo, é, se você investir muito naquele tipo 
de material você pode ter um prejuízo grande, porque a clientela não vai consumir. 
Entendeu? Então, digamos assim, é uma batalha diária, você não pode nunca dizer que 
você alcançou um objetivo, porque logo depois disso pode vir um declínio, não é? 
Então, você tem que sempre estar constantemente se adequando, procurando coisas 
novas e constantemente na frente.  

P – M: Mas, você acha que você está gerando moda, ou não? 

R – J (u2): Acredito que sim, de certa forma sim. Porque não é como se tem, o 
objetivo, assim, de se comprar um apartamento. Você vai, compra o apartamento de 
alguma forma, divide, parcela em dez anos pela Caixa Econômica, daqui a dez anos 
você conseguiu comprar um apartamento, é seu. Aquele objetivo foi alcançado, ponto 
final. Mas, no que diz respeito à moda, no que diz respeito a desenvolvimento de 
produto e no que diz respeito à venda de confecção em si, você tem que sempre estar, 
todo dia, procurando novos desenvolvimentos, procurando novos produtos, fazendo 
novo, novas coisas pra sempre tá na frente. Porque se, especificamente, eles, a 
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‘BRANNER’ se diferenciou, se sobressaiu no mercado fazendo isso e, digamos, o 
objetivo é ter vinte lojas. Ele pode alcançar as vinte lojas, mas se ele não continuar 
sempre com o objetivo de estar na frente, lançando produto, desenvolvendo moda com 
as mesmas características dele, eles podem perder tudo.  

 

P – M: Você diria que essa cooperação que existe entre vocês é gratificante? 

R – J (v1): É, é gratificante.  

P – M: Como mais você qualificaria? 

R – J (v2): É gratificante e estimulante. Porque quando você vê que um 
trabalho de desenvolvimento que você tem todo um carinho de desenvolver produto 
diferente, de fabricar o produto, de ser aprovado o produto pela... pela, pelo cliente, 
não é? Pela ‘BRANNER’ e você consegue chegar num custo que você tem o seu lucro 
garantido e que ele consegue vender com o mark-up dele e aquele produto agrada 
muito a clientela dele, isso traz uma satisfação grande. Porque, o que finaliza o... o 
nosso elo comercial é o cliente dele comprar o nosso produto por um preço acessível, 
estar se sentindo bem com aquele produto e estar encarando aquele produto é, digamos 
assim, como um produto de ponta, um produto que tem uma qualidade muito boa e 
esteja satisfeito com isso e volte a procurar outros produtos na ‘BRANNER’... Isso dá 
uma satisfação grande. 

P – M: Você diria que o preço é primordial pra relação de vocês, ou não? 

R – J (v3): Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que o que é 
mais primordial na nossa relação é o desenvolvimento do produto, eu acredito. E 
adequação ao que a clientela dele quer. 

 

P – M: Você se acha moderno? Uma empresa moderna, atualizada, estruturada? 

R – J (x): Não. Não porque é um longo caminho pra você chegar até esse 
ponto, não é? A gente, digamos assim, estaria no meio do caminho, no meio termo. 
Porque toda empresa...., a nossa empresa, especificamente, ta passando por algumas 
dificuldades financeiras... Então, a gente tem a visão de como é pra ser com relação a 
ponta de tecnologia, etc. e tal, de organização; só que a gente tem algumas restrições 
financeiras que ainda não dá pra...ser cem por cento organizada nesse, no que diz 
respeito a isso, digamos, não é? A modernidade de desenvolvimento de tecnologia, de 
organização interna, essas coisas todas. 
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P – M: E a relação entre você e Esaú, você ‘AJE’ e a ‘BRANNER’, é uma 
relação mais unilateral, assim, um se dá mais, um busca mais do que o outro? Como 
você vê? 

R – J (w): Eu acho que é bilateral. Eu acho que é meio a meio, meio a meio pra 
cada um. Só que determinados períodos da vida da empresa há uma necessidade de 
alguma das partes maior, digamos. Tem alguns períodos no ano que ele tem uma 
necessidade maior da minha empresa do que a minha empresa da empresa dele, vamos 
supor. É, e vice-versa. Nos primeiros seis meses do ano o mercado de confecção em si, 
para quem é fabricante, é muito baixo, é muito fraco - vendas em baixa, entendeu? A 
clientela com o estoque alto, o consumidor final não compra muita mercadoria no 
primeiro semestre do ano. Então, a minha empresa precisa mais da empresa dele, a 
gente precisa mais de pedidos, digamos assim. Só que a gente tem a consciência de que 
não é só tirar pedidos e entregar produto a ele porque ele tem que adequar à 
necessidade do estoque dele. Porque se a gente estar precisando de vender, digamos, 
dez mil camisas no primeiro semestre, eu não posso ‘empurrar’ produto pra 
‘BRANNER’ porque ele não vai conseguir vender as dez mil camisas. Mas, eu tenho a 
necessidade no primeiro semestre maior dele do que ele de mim. Porque no primeiro 
semestre ele está com o estoque alto, tem uma oferta maior no mercado porque outros 
fornecedores vão procurá-lo...Por quê? Porque no primeiro semestre na fabricação de 
quem é, pra quem é fabricante de camisa, de roupa masculina, há uma queda muito 
grande nas vendas. O que acontece ao contrário no segundo semestre, no segundo 
semestre todos os, os clientes estão querendo comprar muito, porque é final de ano, não 
sei o quê e tal, tal, tal. Então, já tem uma escassez maior de fornecedores pra ele; não 
especificamente pra ‘BRANNER’, não é? Porque, como ele é tido como  um cliente de 
primeira qualidade, todos os fornecedores procuram ele, mas só que em quantidade 
menor, não é? De produto, do que o que ele precisa. Aí, no segundo semestre ele já 
precisa mais da minha empresa, da, na minha visão, não é? Da  ‘AJE’ do que a ‘AJE’ 
dele; só que, logicamente, ninguém esquece um do outro, nem no primeiro semestre, 
nem no segundo, não é? A gente tenta sempre tá junto, não é? O tempo todo. Se ele, se 
ele não me com..., eu preciso que ele me compre no primeiro semestre, se ele não me 
comprar no primeiro semestre, eu preciso realmente que ele me compre, eu tenho 
dificuldades. No segundo semestre se ele não me comprar nada eu não tenho 
dificuldade nenhuma, porque eu vendo pra outros clientes, porque o mercado ta 
comprador, entendeu? 

 

P – M: Pronto, Júnior. Muito obrigada. Eu acho que é isso mesmo.Teria alguma 
coisa a mais que você queira dizer? 

R – J (y1): Não, eu acredito que eu disse tudo. Eu não sei se eu fui claro, mas 
eu acredito que sim. Não, eu acho que eu consegui, digamos, noventa por cento me 
expressar bem, me expressar bem não, eu acho que eu me expressei mal, mas colocar o 
que eu tava pensando, realmente.[...] É, no caso de Esaú, sim; no caso de Esaú sim. 
Nossa relação de negócio...É, digamos, é, uma das coisas que a gente tem de olhar 
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também, é... o que é que deu certo, não é? É também a facilidade que a gente tem de se 
comunicar, não é? A facilidade que eu tenho de me comunicar com Esaú. Dele 
conseguir expressar o que ele quer e eu conseguir entender e fabricar o que ele quer e 
‘tá certo, é isso mesmo; você entendeu, fez certinho, ta tudo certo.’ Ele é uma pessoa 
que tem uma agilidade mental muito grande, assim, ele é uma pessoa que não tem 
dificuldade de entender as coisas, ele é uma pessoa que consegue se antecipar.  Se 
antecipar ao entendimento, digamos, ‘esse tecido não vai ficar bom, Esaú...’, ‘é, 
realmente, eu tô vendo que realmente não vai ficar bom...’Não há uma necessidade de, 
digamos assim, da peça física estar pronta. Acho que é muito...a gente consegue se 
comunicar muito facilmente quando a gente vai desenvolver produto, quando a gente 
vai fechar negócio, entendeu?  

 P – M: Fala mais sobre isso. 

R – J (y2): A gente consegue se comunicar. Eu entendo o que ele quer dizer e 
ele entende o que eu quero dizer. Ele não usa, eu acredito que ele não usa de ar..., de 
subterfúgios, nem, de artifícios comigo, assim como eu não uso de artifícios nem de 
subterfúgios com ele. Por exemplo, é..., eu com outros clientes, especificamente, o 
cliente chega assim e diz ‘ah, essa camisa ta cara...eu comprei de outro mais barato...’. 
no caso dele, ele não usa esse tipo de artifício; isso pode ser até mentira desse outro 
cliente, você ta entendendo? Pra gente abaixar o preço, digamos assim. Mas, ele não 
usa esse tipo de artifício. Ele diz ‘olha, dá pra eu vender por vinte, pra comprar por 
vinte, pra vender por quarenta’, digamos, então eu tenho que chegar naquele custo, 
entendeu? Abertamente. Se eu não conseguir chegar eu digo ‘Esaú, não dá pra chegar, 
tem que ser vinte e cinco’, ele diz ‘então, não dá pra comprar. Tá certo, vamos ver 
outra coisa...’ É um tipo, assim, uma relação de jogo aberto, não é? É, transparente. E 
eu sei que ele não age dessa forma, também, com outros fornecedores e eu também não 
ajo dessa forma com outros clientes; porque a relação de negócio não pode..., não é?  

P – M: Então, é uma relação diferenciada dos seus outros clientes?. 

R – J (y3): É, a gente, a gente se comunica bem, assim, a gente se comunica 
facilmente, abertamente, digamos, sem que as partes queiram tirar proveito uma da 
outra; querem chegar num consenso pra as duas..., entendeu? Ganharem com isso. Tem 
que ser bom pras duas partes.  

P – M: E o que é que você acha que leva a ter essa comunicação boa entre 
vocês? 

R – J (y4): O que leva a ter uma comunicação boa? A gente, digamos assim, 
pensa parecido, não é? A gente pensa parecido no que..., a gente tem alguns gostos, a 
gente tem gostos em comum; a gente gosta de coisas em comum; a gente tem gostos 
similares por moda. Exemplo, uma camisa que eu acho bonita, ele também vai achar a 
camisa bonita. A gente tem alguns gostos em comum, não é? Por exemplo, as peças que 
eu acho bonita, ele também vai achar as minhas peças bonitas, entendeu? Como é que 
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eu vou dizer, assim...? (Pausa) E vice-versa, não é? A gente vê uma camisa, não é? Para 
gente fazer um desenvolvimento. Se eu mostrar aquele desenv..., aquela camisa pra ele, 
ele vai achar aquela peça bonita, aquela peça bem estruturada. E se ele me trouxer um 
desenvolvimento pra eu fazer, também eu vou me agradar daquele produto, ta 
entendendo? A gente tem um gosto assim, digamos, meio similar com relação a isso, a 
moda, a esses produtos novos. E, Esaú é uma pessoa fácil de se comunicar, não é? 
Assim, ele não é desinibido pra se comunicar com todo mundo, digamos assim, mas nas 
pessoas que ele tem um relacionamento maior ele consegue se fazer entender bem; ele 
consegue dizer o que ele quer dizer, não é? A pessoa consegue entender o que ele quer 
dizer. E eu, eu acho que eu também consigo com que ele entenda o que eu quero dizer, 
não é? Aí é por isso também que facilita, eu acredito que, os negócios, porque como a 
gente ta jogando limpo um com o outro, não tem...é, nenhum ta querendo prejudicar ou 
tirar um proveito a mais do outro, a grosso modo, é..., a gente também não tem, é, 
digamos assim, segundas intenções de prejudicar ninguém ou tirar proveito, nem ele 
comigo nem eu com ele. Aí quando eu disse pra ele que eu não poderia fazer mais as 
camisetes femininas, ‘isso abalou um pouquinho a relação?’, não, porque foi um 
processo normal. Ele viu realmente, que não tava dando pra mim. Ele encarou, ele viu 
as coisas do meu lado, digamos assim, assim como eu vejo as coisas do lado dele. É por 
isso que a gente se dá bem, um com o outro, porque o nosso objetivo é um só: é que ele 
venda pra ele comprar de novo, não é? E ir fazendo um novo desenvolvimento, eu 
desenvolvo isso pra ‘BRANNER’.  

  

(Fim da entrevista) 
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APÊNDICE B-Entrevista com Esaú da BRANNER 
 

Função: Comprador e Proprietário                    Data: 10/06/2005 

 

P-M: Me fale sobre o seu relacionamento com a ‘AJE’30. 

R-E (a): Eu comecei a trabalhar com a ‘AJE’, é... Acho que foi em, eu não me 
lembro, acho que foi em 95, 1995. Ele já havia visitado a gente algumas vezes com 
mostruário de shortes na época, shortes masculinos, e a gente nunca havia feito 
negócio. Num determinado momento, eu acredito que, acredito que foi 95 ou 96, 1995, 
é..., eu fiz uma primeira compra e a partir, desde lá a gente vem mantendo a parceria 
com a Empresa “AJE” e expandimos o nosso, nosso, o nosso mix de produtos que 
compramos deles. Começamos com shortes masculinos, hoje, além dos shortes que 
continuamos comprando, compramos também camisas, é, tanto de tecido como de 
malha; bermudas e até também, entramos também no feminino, que não é uma 
especialidade da Empresa “AJE”, mas que na parceria com a gente, eles desenvolvem  
produtos femininos pra gente também. 

 
 
 

P-M: E o que tem feito com que essa relação dure até hoje? 

R-E (b): Não, o que tem feito é...Primeiro, os produtos deles girando bem 
dentro da nossa empresa; produtos com custo/benefício bom pra nossa empresa; 
produto de qualidade com preço justo e também uma boa relação até de amizade, entre, 
entre as duas partes- não só comercial como também amizade pessoal também. 

 
 
 
 
P-M: Bem, aqui está aquele questionário que você respondeu, a segunda parte, 

que foi a respeito de sensações... Queria que você desse uma olhada e me dissesse se 
acha que parece com você ou não.  

                                                 
30 Empresa A também é mais um nome fictício. 
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R-E (c1): Certo. Esse aqui que serviu pro meu deu quinze pontos num total de 
quarenta[...]Então, o nível de emoção deu um pontinho só? É, eu não gosto muito desse 
negócio de...emoção demais não, mesmo não. [...] Busca de experiências, foi a que deu 
mais... Pô, viajar. Ah, esse aí eu já gosto, viajar com os pés no chão, não é?...Eu vou 
pro Rio, nunca fui no Bondinho, eu vou lá me meter nesse negócio fechado, fazer o que 
lá em cima...(risos) Não, no Bondinho não, no Pão de Açúcar eu nunca fui. [..] É, eu 
acho que...É um negócio que, assim, é meio complexo esse, esse, esse questionário, 
assim, pra gente avaliar. Mas, eu acredito que, pelo menos essa parte aqui de emoção, 
emoção física, assim, de risco, de aventuras, essas coisas, realmente eu não sou muito 
não. Mas, assim, mas também eu não sou uma pessoa que não quer novas experiências; 
não arriscando, vamos dizer assim, a “vida”, mas conhecendo novas coisas, novas 
pessoas... É, eu acho que isso aqui, realmente, tem a ver. Desinibição social. É, esse 
aqui eu não sei. Nunca precisei muito de beber, nem de fazer...pra ser...pra me desibir. 
E suscetibilidade a tédio... É, esse também não, deu, não deu tão alto, não é? Deu três. 
É, até que, assim, posso fazer trabalhos rotineiros sem ficar entediado, sem...Eu só não 
gosto de ficar em casa, sem fazer nada, mas, assim, no dia a dia, não é? Na realidade, o 
dia a dia é uma rotina, não tem como escapar disso. Agora...Eu acho que encaixou 
muito bem essas duas primeiras partes aqui, com certeza. Esse aqui é um...coisa de 
arriscar não é comigo, mas eu gosto de novas experiências de outra forma, não é? 
Então, eu acredito que tá, tá dentro do...  

P-M: Me fala um pouco mais sobre você. Como você se vê, como você acha que 
você é? Me conta um pouco sobre você. 

R-E (c2): Essa é tão complicada, não é? É, eu sou um, sou uma... Sou uma 
pessoa, é..., calada, mas, assim, ao mesmo tempo, sou uma pessoa calada, que gosto 
mais de escutar do que de falar, não é? Gosto mais de perceber as coisas do que de 
expor minhas idéias. Mas, ao mesmo tempo, quando eu exponho minhas idéias sou uma 
pessoa, é, é, assim, que tem uma opinião forte, uma opinião própria; é..., sou um pouco 
centralizadora, centralizador, como eu já falei, mas também tenho procurado trabalhar 
isso. É...E...é tão difícil falar da gente assim, não é? (Pausa) Como, como profissional, 
é..., eu poderia....Corta aí um pouquinho, eu vou pensar... (Pausa) É difícil de falar. É, 
eu sou uma pessoa calada, mas sou uma pessoa bem humorada; sou uma pessoa 
honesta; sou criativa; é...trabalhadora, pra mim não tem hora, preguiça pra trabalhar 
de jeito nenhum; é..., sou...é....sério, mas também..., sou  sério, sou fechado, mas ao 
mesmo tempo sou brincalhão... É difícil, não é? Não, porque na realidade, não é que eu 
seja uma pessoa séria, eu sou uma pessoa fechada, calada, não é? Sou mais de ouvir do 
que de falar, mas quando eu tô com pessoas, assim, de convívio, que eu falo, que eu me 
dou bem, eu sou uma pessoa brincalhona, sou uma pessoa... Assim, quando eu estou 
num ambiente estranho eu sou mais de ouvir, de ficar escutando primeiro, de me tornar 
um pouco mais íntimo das pessoas, pra depois começar a falar mais. Mas, quando eu já 
tenho essa intimidade e tudo, eu sou uma pessoa brincalhona que, que me dou bem com 
todo mundo. O que mais que eu poderia dizer...? Eu sou uma pessoa família; já fui 
muito de gostar de sair, de freqüentar noite, brincar...Hoje eu estou mais caseiro, sou 
família...É isso. 
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P-M: Então, entre criativo, atualizado, dinâmico, estruturado, flexível, dentre 
estas características, você se acha o que? 

 
R-E (c3): É, criativo eu, eu me acho, eu me acho criativo. Até porque, é, se a 

gente for pensar em criatividade, vamos dizer assim, no termo de publicidade, todas as 
publicidades da ‘BRANNER’ sou eu que, quase cem por cento sou eu quem cria, não é? 
Eu tenho as pessoas que botam a mão na massa, que faz o design, que faz layout, que 
faz tudo, mas, assim, a idéia, a idéia que passa pra o público, quase cem por cento sou 
eu quem cria, mesmo na época que a gente trabalhava com agência. Hoje a gente não 
trabalha com agência de publicidade, a gente tem uma pessoa ‘free-lancer’ que faz 
layout, faz design das coisas pra gente, mas, mesmo na época que trabalhava com 
agência, eu que...no final das contas eu que acabava dando a idéia do que seria a 
campanha e do que...E isso continua até hoje. É, flexível...Não sei, às vezes eu tenho 
muita opinião própria e às vezes fico, sou meio...para aceitar outras opiniões...Já 
melhorei muito, já melhorei muito, mas eu tenho uma opinião própria muito forte, 
então, às vezes é meio complicado de, de...não sou tão flexível como poderia ser. [...] É, 
assim, no meu segmento, que a gente trabalha com moda, a gente em moda tem que ta 
sempre atualizado. Mesmo que a gente não venda uma moda tão de vanguarda, mas a 
gente tem que estar atualizado do que estar acontecendo no mundo lá fora. E, assim, eu 
posso não estar no meu dia a dia, totalmente atualizado, vamos dizer, com todas as, as 
ferramentas possíveis que a gente tem hoje de atualização, principalmente no campo de 
informática, é, mas, tenho conhecimento de todas, procuro sempre está lendo a respeito 
do que, das novidades que estão por aí. Eu me considero uma pessoa moderna, eu me 
considero uma pessoa...Se fosse, vamos dizer assim, de zero a dez, eu me considero, um 
oito e meio moderno. Posso nem utilizar tanto, nem no meu dia a dia ser tão moderno, 
mas estou sempre procurando estar antenado com as coisas modernas que estão 
acontecendo.  

 
 
 

P-M: E aqui, foi o perfil de Júnior. Você acha que se parece com ele? Pelo que 
você percebe dele, pelo que você conhece dele desse tempo todo... 

R-E (d): Deixa eu ler esse aqui, dá uma lidinha... Eu acredito que Júnior, 
realmente, encara esses negócios mesmo aí. Nunca vi não, não é? Mas sei que ele 
expressa a vontade. É..., Júnior é meio doido assim, ele gosta de fazer... Essa parte de 
experiências novas, viajando e tal, como o meu que deu mais alto também, realmente o 
dele também é... É... Desinibição social, eu não sei se é..., aí eu não sei da pessoa dele, 
o Júnior precisa tomar umazinha e tal, ficar bem alegre..., eu não sei se isso é uma 
busca, porque aí eu nunca entrei nesse, nesse mérito com ele (risos), nunca perguntei 
pra saber se é uma busca ou se não é. Realmente, que ele gosta de tomar umazinha pra 
ficar mais expansivo, ele gosta; não sei se é uma busca pra desinibir ou não, aí eu não 
sei. E essa parte de suscetibilidade a tédio... É, deu igual ao meu. (Pausa) É, eu acho 
que..., a gente que trabalha, as pessoas, normalmente, têm que ser um pouco 
susceptíveis a tédio porque a vida é uma rotina, não é? Todo dia, se você tem um 
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trabalho fixo, apesar do trabalho da gente, a gente ser donos das empresas e tudo, mas 
a gente tem que cumprir uma rotina diariamente e tem que...encarar aquela rotina 
e...aceitar...Mas, assim, nesse caso aqui tá dizendo que a gente, não é que a gente aceite 
a força, que a gente até..., assim, é..., a gente...encara bem, não é? Essa rotina do dia a 
dia. Não sei. Eu acho que essa parte aqui do, da, que bateu muito comigo, bateu 
certinho. Esse das emoções e riscos, talvez por nunca ter conversado com ele, assim, 
essas, esses...coisas sobre isso, até porque não é da mi..., não me interessa muito a mim, 
então, eu também nunca cheguei pra ele perguntar ‘rapaz, pára-quedas, tudo, alguma 
coisa assim...’; mas, eu acredito que ele... realmente gostaria de fazer isso. E 
desinibição social, realmente, eu sei que ele, socialmente gosta de ficar desinibido 
tomando uma bebidazinha; não sei se isso é uma busca de, de..., que ele precisa pra..., 
não é? Aí também, nunca entrei nesse mérito. Mas, eu acho que, que bate aqui, com o 
que eu conheço de Júnior, bate aqui com, com a personalidade dele. 

 
 
 
P-M: E como tem sido a experiência de se relacionar com uma pessoa assim 

como Júnior? 
 
R-E (e1) : É, a gente, a gente, a relação da gente profissional, já...dez anos, 

não é?, tem sido...Sempre, sempre é boa, assim. Às vezes até ele vai pra lá com algumas 
coisa, eu não tô nem numa época muito compradora, tudo, mas a gente acaba...é, tanto 
da forma como ele demonstra o produto dele pra mim e mostra as novidades e tudo, às 
vezes eu acabo, é, comprando também alguma coisa, às vezes num momento que nem 
estou precisando tanto, como também o contrário- às vezes eu estou precisando de 
determinado modelo, alguma coisa mais urgente, ele às vezes, nem teria disponibilidade 
imediata daquilo pra gente, mas ele ‘não, vou dá um jeito...’ e consegue...E, assim, a 
gente tem uma parceria comercial muito boa. Sempre chegamos em acordos em relação 
a preço, porque eu acho que isso é bom pra ambas as partes- é preço, prazo, condições 
de pagamento- é...e...A relação pessoal também..., acho eu... A relação mais de 
amizade, é mais de uns três anos pra cá, depois que a gente fez uma viagem juntos e 
acabou tendo uma relação mais de amizade também; que até então a relação da gente 
era só, justamente, profissional; nunca tinha saído, assim, com Júnior pra ir pra um 
restaurante, pra um bar ou fazer uma viagem...E de, de..., na realidade não tem nem 
três anos, dois anos, quase três anos pra cá, depois que a gente fez uma viagem juntos, 
é, foi com as esposas, não é?, e a gente de lá pra cá acabou tendo que fazer..., 
mantendo também essa relação de amizade também, o que não interferiu na relação 
profissional. Nem ele chega, nem eu chego agora, quando tá pra resolver um negócio a 
gente fica: ‘mas, rapaz, a gente é tão amigo, não sei o que...’, a gente não, não procura 
misturar uma coisa com a outra não. No lado profissional, na hora que ele tá lá me 
vendendo, eu aperto ele por preço, o que eu preciso, ele tenta, é, vender pra mim com a 
margem melhor que ele acha pra empresa dele e a gente vai negociando..., não chega 
nem um momento a tocar em assunto, a dizer ‘mas rapaz, eu sou tão teu amigo e tu fica 
apertando preço e não sei que...’ a gente não, procura não misturar a relação 
profissional e a amizade. Acho que por isso que vem dando certo, já vinha dando certo 
e continua dando certo mais ainda de três anos pra cá.  
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P-M: Você vê Júnior, assim, como conservador, desorganizado, 

centralizador...Você também se acha assim?   
 
R-E (e2): É, eu, centralizador eu sou também, não ao nível dele, acredito que 

eu sou bem menos centralizador do que ele. Sou, sou um pouco desorganizado, na parte 
física, assim, de, de, da mesa, de arrumação de mesa, de papéis..., essa parte física eu 
sou, sou um pouco, sou desorganizado. É, na parte mais de, de planejamento, de 
compras, de previsão de recebimento de mercadoria, essa parte de controlar eu já me 
acho mais organizado. É...É, o que eu posso dizer, assim, em comparação com ele, é 
que na parte de centralizador eu sou, mas não chego ao nível dele, até porque eu lá na 
empresa, eu comando a parte comercial, mas a parte financeira, a parte de recursos 
humanos, as outras áreas da empresa estão com outras pessoas e eu, claro, a gente 
procura se interagir, se integrar e saber das outras coisas das outras áreas da empresa 
também; mas, não dependem de mim, como no caso dele, da empresa dele, o que me 
passa é que depende muito da pessoa dele, não é? E... Repete aí, Martha, a pergunta aí  

 
P-M: Você acha que você também se parece com ele nesse sentido de ser 

centralizador, desorganizado e conservador? 
 
R-E (e3): Centralizador, um pouco, nem tanto. Desorganizado, eu sou 

desorganizado na parte física, na parte de organização de papéis, de tudo. Eu não sei 
tanto, porque, assim, nesse período todo que a gente trabalha, acho que se eu fui três 
vezes na fábrica dele, quatro vezes, foi muito, normalmente ele que vai lá trabalhar 
comigo. Então, assim, eu não tenho muito a noção do Júnior trabalhando numa mesa, 
organizando os papéis, as coisas assim, realmente eu não tenho essa noção. É, sempre, 
sempre é...o contato da gente, a gente trabalha mais lá no escritório, talvez por ter um 
ambiente, um escritório de compras, não é?  Tem um ambiente, tem uma mesa boa pra 
expor os produtos e tudo, tem um ambiente melhor pra gente trabalhar. Na parte de 
conservador, é..., eu não me acho tão conservador não. Eu gosto de novas idéias, de, 
de, de procurar sempre ta trabalhando de forma diferente com, procurar inovar, eu não 
me acho muito conservador não. 

 
P-M: E você acha que isso atrapalha, um pouco, a relação de vocês? 
 
R-E (e4): Não. O, o...Em termos de atrapalhar a relação, não. O que, 

realmente, atrapalha, mas aí eu acho que é, que é, atrapalha mais a ele e a empresa 
dele é realmente essa centralização dele, não é? Muitas vezes acaba interferindo na 
nossa empresa, como eu falei, um produto que não foi entregue na data certa, algumas 
coisas, mas que são inerentes, que acontecem com outros fornecedores também. Mas, 
eu acho que essa parte de, de centralizador, de conservadorismo, talvez atrapalhe mais 
a ele como pessoa e a empresa dele, do que, mais do que na nossa relação...é, entre 
empresas. Até porque ele não só trabalha com a gente como, como cliente, ele tem 
outros clientes também. Isso aí quando ele, quando ele, é, tem diversos prazos de 
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entregas com diversos clientes e...fica muito atarefado de uma vez só, acaba 
atrapalhando ele e a empresa dele. 

 
 
 
 
P-M: E como você qualifica essa experiência, esse relacionamento? Como você 

qualificaria  ele?  
 
R-E (f): É uma experiência boa, assim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho relação 

com diversos fornecedores, não é? Só que não, há pouquíssimos, talvez só Júnior e mais 
um fornecedor que são aqui de Recife, não é? A maioria dos meus fornecedores são de 
São Paulo, são de Fortaleza, então, é, eu tenho contato às vezes aqui com 
representantes de fábricas de fora que são aqui de Recife. Então, assim, contato 
profissional eu tenho com, com diversos e posso dizer que tenho contatos profissionais 
tão bons como eu tenho com ele. Só que, assim, realmente em relação, quando parte já 
pro lado de amizade, eu acho que, de todos os fornecedores que eu trabalho, realmente 
ele é o único, assim, que eu posso dizer também que, além do lado profissional, a gente 
tem o lado de amizade também de, de..., que vai além do trabalho. Mas, assim, é, é um 
contato profissional tão bom como eu tenho com outros fornecedores também, porque, 
é, no meu trabalho eu, assim, acredito eu que...Tem muito comprador de empresa que 
acha que tem que denegrir o, a pessoa que tá lá vendendo o produto, tem que rebaixar, 
tem que desdenhar um pouco, se fazer de desinteressado que é pra vêr se consegue 
baixar preço. Eu já penso um pouco diferente. Eu acho que a parceria é você tratar bem 
e ser tratado bem, não é? Então, eu procuro ter uma relação, é, boa com todos os meus 
fornecedores e Júnior não é diferente, só que com ele também a gente vai um pouco, 
também vai, sai um pouco do profissional e vai pro lado da amizade pessoal também. 

 
 
P-M: Me comenta mais um pouco sobre isso, sobre esse modo como você vê os 

relacionamentos e essa relação que começou como profissional e hoje é mais do que 
isso. 

 
R-E (g): Eu vejo bem, assim. Na realidade, é..., eu poderia ter muito mais 

amigos, amizades, não é? Que vem do meu trabalho do que realmente eu tenho. Mas, eu 
procuro, realmente, como eu estou ali atendendo o pessoal, assim, encarar muito o lado 
profissional mesmo. E, até essa questão da nossa amizade surgiu de uma forma 
inusitada porque eu já tava com uma viagem programada já com minha esposa, a gente 
ia fazer uma viagem pra Europa, e tava querendo um casal amigo pra fazer a viagem 
junto com a gente. E aí, ligamos pra diversas pessoas, tudo, pessoas da família, amigos 
e tal, e ninguém no momento tava podendo. Quinze dias antes de viajar, eu estava 
trabalhando com Júnior, lá no escritório, estava desenvolvendo uma coleção, e, é, aí, 
por algum motivo, comentei do assunto da viagem e ele na mesma hora olhou pra mim e 
fez ‘eu vou’, eu digo ‘como é rapaz?’ ele fez ‘eu vou’. Ele disse, não que minha esposa 
vai tá de férias também no período, a gente já tava querendo programar uma viagem e 
eu vou. Aí em quinze dias ele resolveu... Quer dizer, você vê, uma coisa que nem tava 
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sendo esperada e começou num ambiente de trabalho. Então, assim, não é muito da 
minha parte ultrapassar o lado profissional pra o lado de amizade, eu não tenho 
praticamente isso com ninguém. Começou com ele, na realidade, por causa dele, 
porque, assim, não tinha nem passado pela minha cabeça de chamar ele pra viagem, 
até porque só tinha contato profissional, não conhecia a esposa dele e acabou dando 
certo e a gente vem com essa relação de amizade hoje, também. Mas, assim, acho que 
surgiu mais até por parte dele do que por minha parte, porque com, com todos os 
outros fornecedores, apesar de eu ter uma relação muito boa, é basicamente  relação 
profissional, não passa pro lado da, pessoal da amizade, assim.  

 
 
 
 
P-M: O que você conhece a respeito de Júnior e da empresa dele? Assim, em 

relação a missão, valores...O que você poderia falar? 
 
R-E (h): É, essa parte muito, assim, teórica da administração, assim, realmente 

eu não, não te..., assim, a gente nunca teve uma conversa pra ele me dizer ‘ah, a missão 
da minha empresa é essa; os valores da minha empresa são esses...’, como também eu 
nunca passei pra ele...Até porque, assim, apesar de, de eu ser formado em 
administração, ele ser formado em administração, na mesma faculdade, é, apesar de 
não ter sido no mesmo período, mas a gente já também se conhecia...Na época quando 
a gente começou a trabalhar, é, depois a gente ‘rapaz, eu faço na FESP...’ ‘eu também’, 
a gente descobriu que estudava na mesma época lá, só que ele era um período atrás de 
mim. E, apesar disso, eu, a impressão que dá é que a empresa dele, ele não tem, essas 
missão e valores, como a empresa da gente também não tem. A gente já fez diversas 
reuniões pra tentar ‘vamos fazer nossa missão, nossos valores...’ e a gente acaba não 
chegando a uma conclusão e vai ficando e a gente realmente não tem...E a impressão 
que dá é que a empresa dele, também, não tem..., é, pode ser até que na cabeça dele 
tem, como na cabeça do, do, na minha cabeça, não é?, na cabeça do pessoal da nossa 
empresa a gente tem mais ou menos uma idéia do que é a missão e do que é o valor da 
nossa empresa, os valores da nossa empresa. Mas, não temos aquilo ali, vamos dizer 
assim, é..., colocado realmente em prática, não é? E a impressão que dá é que empresa 
dele também não tem. Se tiver, é, será uma surpresa pra mim e até gostaria de saber 
quais são, qual é a missão e quais são os valores na empresa dele. 

 
 
 
 
P-M: E qual é a imagem que você tem dele, assim como da empresa?  
 
R-E (i1): É, a impressão que dá pra mim é que a empresa é a cara de Júnior. 

Assim, até, eu converso muito com ele, que às vezes eu acho ele muito centralizador, ele 
quer fazer de tudo- ele quer comprar o tecido, ele quer ajudar no desenvolvimento de 
roupa, ele quer sair pra vender, ele quer ajudar na produção, quer ajudar no financeiro 
e às vezes, acaba ficando aquela confusão, aquele dia a dia meio atordoado porque ele 
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quer fazer tudo e às vezes não confia muito nas pessoas, não sabe delegar 
direito...Assim, tem, tem melhorado de, desse tempo que a gente vem trabalhando pra 
cá, eu noto que nos últimos dois anos ele tem procurado, é, melhorar, se desmembrar 
um pouco de algumas áreas pra poder fazer melhor, é, a função que ele acha que ele 
deve ficar, realmente, que é na parte de produção e na parte comercial, não é? Mas, 
ainda assim eu acho que a empresa é muito a cara dele, aquela coisa do dia a dia meio 
desorganizado um pouco, é, é...É, assim, o que, o que, assim, é..., no final das contas ele 
acaba conseguindo entregar os produtos, tudo, fazer o trabalho direito, mas por, por 
conta de um desgaste pessoal muito grande dele. Eu acho que ele poderia, ele tem um, 
um, uma, ele tem bons clientes, fora nós ele tem uma carteira de bons clientes; ele tem 
um bom produto, tem uma qualidade de acabamento muito boa; tem um preço 
competitivo. Então, eu acho que ele tem tudo nas mãos pra poder ser uma empresa mais 
organizada, mas depende dele, de ele soltar um pouco as rédeas e começar a trabalhar 
as pessoas que estão em volta dele, pra ajudar melhor a ele. 

 
P-M: Me fala um pouco mais sobre isso, me explica melhor. 
 
R-E (i2): Assim, como é que eu posso dizer? Eu sempre vejo Júnior muito, 

muito corrido. Às vezes a gente marca um negócio, ‘Júnior...’ , ‘não, eu vou aí lhe 
mostrar o mostruário’ aí depois liga ‘não, eu não vou poder; só vou poder ir aí 
amanhã...’, às vezes no outro dia não pode também. É, é, e tudo porque ele concentra 
muita coisa em cima dele e não se organiza, não se agenda pra poder, é, é, fazer essas 
tarefas de forma planejada. Então, é, à vezes, ele está com uma visita agendada lá com 
a gente, pra ver algum mostruário ou discutir alguma coisa, mas aí ocorre um pepino, 
alguma coisa na produção e ele precisa ir resolver, quando talvez, não fosse a tarefa 
dele resolver isso. Então, eu acho que ele precisa se organizar mais um pouco, é, dessa 
forma, entendeu? Para poder trabalhar mais tranqüilo e poder a empresa crescer mais.  

  
 
 
 
P-M: O que é pra você um negócio arriscado? 
 
R-E (j1): Um negócio arriscado, é...Em termos empresariais, eu acho que um 

negócio arriscado é quando você, é, faz determinada ação sabendo que vai ter riscos 
muito grandes daquilo ali não dar certo. Eu acredito que um negócio arriscado é esse, 
você faz determinado planejamento estratégico ou determinada ação, sabendo que o 
risco de não dar certo é grande, mas também que o risco, o risco de dar certo sendo 
pequeno, se der certo, realmente, vai ser uma coisa que vai...é, é vai obter melhorias 
enormes, mas que você corre um risco muito grande de não dar certo. Eu acho que um 
negócio arriscado é isso aí.  

 
P-M: Teria algum risco fazer negócios com Júnior para você? 
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R-E (j2): Não. Assim, o risco que eu posso correr é, realmente, por causa um 
pouco dessa concentração dele nas coisas da empresa, é de eu fazer uma determinada 
programação de algum produto e aquele produto não chegar na data certa. Mas, assim, 
é um risco que, assim, não vai prejudicar minha empresa de uma forma tão grande. 
Então, eu faço uma programação com ele.. .Já aconteceu algumas vezes, de a gente 
fazer programação de produtos e chegar na data ele não entregar..., nunca aconteceu 
de chegar, assim, ‘não entregou nada’, ‘a Júnior, a ‘empresa A’ me deixou na mão, não  
entregou nada’, não. Mas, já aconteceu fase de, de, às vezes até por, por, algumas vezes 
por falha da empresa dele, mas algumas vezes por falha de fornecedores já, dele, que 
não entregaram no prazo correto também, tudo. De a gente fazer uma programação e 
na data que foi marcada não receber...não todos os produtos, mas algum produto ou 
determinado produto. Então, mas isso é um risco que ocorre não só com ele, como 
outros fornecedores também, entendeu? Mas, assim, eu não..., assim, eu não considero 
isso um risco, se eu for considerar isso um risco, é um risco com diversos fornecedores. 
A gente sabe, principalmente agora, não é?, se aproximando época, tanto época de 
meio do ano como época de final do ano, que são épocas melhor de vendas, que 
concentra um volume de entregas muito grande num período só, diversos fornecedores 
não conseguem acompanhar, na produção, aquele pique de entregas. Então, acontece 
de determinados produtos não serem entregues ou atrasar a entrega e com Júnior não é 
diferente. Mas, eu não considero pra gente, pra nossa empresa um risco fazer negócio 
com ele. 

 
 
 
 
P-M: E o que você acha que vocês estão fazendo juntos? [...] Como é que eu 

posso dizer...? Essa parceria de vocês, você acha que vocês estão construindo alguma 
coisa juntos...? Como você vê o que vocês estão produzindo, no caso, dessa relação? 

 
R-E (k): É, assim. O que eu posso dizer é que a gente tem uma relação já aí há 

dez anos, tanto nesse período a empresa dele cresceu como nossa empresa cresceu. 
Então, tanto ele, a empresa, a ‘AJE’  fez parte do crescimento da nossa empresa, como 
sendo um dos fornecedores, como a gente fé  parte do crescimento da empresa dele 
como sendo um dos clientes dele, não é? Então, acredito que a gente, é, é...Nesse 
período todo, junto a gente tem feito, é, é...quando a gente fala em crescimento de duas 
empresas a gente fala em mais empregos, gerando mais impostos e uma série de coisas. 
E o que a gente pode dizer, também, é assim, até vestindo as pessoas também. Porque o 
nosso trabalho é vestir as pessoas, então se a gente já trabalha juntos aí há dez anos, 
quantos, quantas milhares de peças já não foram produzidas da ‘empresa’ pra 
‘BRANNER’ e que estão vestindo as pessoas aqui em Recife e no Brasil todo aí. Então, 
eu acho que o que a gente tem feito junto é uma parceria de crescimento, tanto das 
empresas, como dos empregos que a gente gera, como das pessoas que a gente veste. E 
é um... São duas empresas pernambucanas e que isso é um desenvolvimento pro nosso 
estado.  
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P-M: Considerando, assim, que esta cooperação entre vocês foi desenvolvida pra 
gerar moda, você considera que esse objetivo foi realizado? 

 
R-E (l): É, a gente, a gente... Foi realizado até porque a gente vem trabalhando 

já aí há dez anos, colocando o produto no ponto de vendas e o produto tem vendido. 
Então, se o produto tem vendido é porque... Hoje em dia o consumidor, é, é, ta muito 
antenado em moda, não é? A gente hoje em dia não, não basta colocar qualquer coisa 
no ponto de venda e ter um preço bom, que vai vender. Além do preço, do 
custo/benefício e do preço bom, ele tem que ter alguma tendência de moda, mesmo no 
masculino, que é o forte que a gente trabalha. Então, eu acredito que a gente tem, tem 
feito moda todo esse tempo. E tem, assim, evoluído muito de uns anos pra cá, tanto da 
parte da empresa dele, como da parte da nossa empresa. Então, com certeza, é uma 
parceria que tem... 

 
 
 
 
P-M: Me explica um pouco mais essa última parte. 
 
R-E (m1): Não, porque é assim. A gente tem, tem, a gente trabalhou uma 

época lá na ‘BRANNER’, que a gente tinha um departamento de estilo, que desenvolvia 
as peças, desenvolvia as idéias da coleção e passava pros fornecedores. E a ‘AJE’, 
aqui, foi um parceiro muito bom nessa época, que a gente pesquisava, o pessoal, o 
departamento de estilo pesquisava um modelo na Internet, é, desenhava coleções 
exclusivas para nossa empresa e a gente produzia aquilo alí com os diversos 
fornecedores e um dos fornecedores era a ‘AJE’. E, assim, até entramos com ele, nessa 
época, pra fazer feminino, que ele não, não produzia feminino pra nenhum cliente dele. 
E, desde essa época pra cá, mesmo hoje a gente na ‘BRANNER’, não trabalhando, não 
tendo mais o departamento de estilo, mas isso, eu acho que ajudou muito na empresa 
dele, que ele hoje procura pesquisar muito na Internet, ver as tendências e ele já 
desenvolve  coleções que ele apresenta pra gente, com um toque de moda, com um 
toque de atualidade que ele, talvez antes não, não tivesse muito, não é? Por isso que eu 
digo, de uns anos pra cá tem melhorado porque desde que a gente começou, desde que 
a gente teve uma época que trabalhou com um departamento de criação e que 
desenvolvia os modelos, os desenhos e tudo pra ele fabricar, então, mesmo a gente não 
tendo esse departamento de estilo mais, mas a empresa dele captou isso e hoje ele 
procura desenvolver modelos, é, é, pesquisar tendências e desenvolver modelos 
antenados em moda, pra atender a gente e atender outros clientes dele também.  

 
P-M: Me conta um pouco mais sobre esse, essa relação de vocês, o que vocês 

fazem juntos? Como é isso?  
 
R-E (m2): É, normalmente, assim, nosso trabalho é... A gente trabalha, assim, 

vamos dizer, umas quatro vezes por ano, assim, quando ele, ele desenvolve uma coleção 
dele, de camisa, de shorte; ele recebe tecidos de, dos fornecedores dele, tecidos da 
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nova, das novas coleções que vão entrar; então, ele chega pra mim e ‘ah, Esaú, vamos 
marcar aí um ou dois dias pra gente trabalhar, que eu vou te apresentar os novos 
modelos que a gente já desenvolveu; os novos tecidos que a gente vai receber e que a 
gente vai trabalhar e você me apresenta as novas idéias que você tem aí também pra 
coleção, pra gente desenvolver a coleção da ‘AJE’  pra entregar no período de, sei lá, 
vamos dizer, agosto/setembro e outubro.’ Então, a gente está em Junho, quando for 
agora, final desse mês começo de julho, a gente deve sentar e aí ele deve me apresentar 
tecidos novos que ele vai receber ou que ele já tem no estoque; modelos novos que ele 
já desenvolveu na fábrica dele de shortes, de camisas...e eu também vou apresentar  
idéias a ele. Então, a gente passa aí, um ou dois dias, é, trabalhando lá no escritório; 
eu vejo o mostruário dele, daquelas peças que eu gostei, se, se eu gostei de uma peça do 
jeito que ela ta alí e a gente chegar num negócio, aquela peça fica exclusiva pra 
‘BRANNER’, ele já não vende mais aquela peça pra, pra outro cliente dele. E também, 
a gente faz modificações na peça- ah, gostei de determinado shorte, mas queria que 
tirar..botar esse bolso aqui e colocar o botão, tal...Então, a gente, também do 
mostruário dele, a gente faz modificações em algumas peças, pra aquela peça ficar 
exclusiva pra ‘BRANNER’. Também ele apresenta tecidos novos, é, e daqueles tecidos 
‘ah, esse tecido aqui fica bom pra fazer uma camisa manga longa...’ aí a gente já 
seleciona aquele tecido e ele depois já me passa o custo que ficaria uma camisa de 
manga longa naquele tecido. Então, a gente, dessa forma, a gente vai montando a 
coleção, no final a gente tem aí, sei lá, oito, dez, quinze modelos dependendo do, do, da 
quantidade de produtos que ele me mostra, seja já de peças prontas como de tecido. E 
aí com esses modelos, é, definidos, a gente faz a programação de entrega- 
‘determinado, tal e tal modelos você vai entregar na primeira semana de agosto, depois 
os outros na segunda quinzena de agosto; depois setembro...’ E aí a gente faz uma 
programação da entrega desses produtos. 

 
P-M: Você considera essa relação gratificante? 
 
R-E (m3): Considero, considero. Considero uma relação gratificante até 

porque aqui, aqui em Recife, se eu pudesse, eu gostaria de ter todos os meus 
fornecedores, aqui de Recife ou aqui de Pernambuco, porque eu tinha facilidade de 
contato, facilidade de rapidez na entrega, custo de frete, é, uma série de coisas que, que 
facilitaria pra nossa empresa. E, assim, a gente não consegue ter fornecedores daqui 
por causa de qualidade de produto, de falhas na entrega, de uma série de coisas que 
parece que pra atender ao nosso nível de produto, ao nosso nível de empresa, é difícil a 
gente consegui aqui; acaba a gente comprando muito em São Paulo, até em Fortaleza. 
E eu acho gratificante porque Júnior é uma empresa local, mas que consegue atender 
bem, é, do jeito que eu preciso da mercadoria, não é? Então, eu acho, acho que pra 
mim isso é, eu acho gratificante. 
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P-M: Você me falou muito, assim, sobre a questão do preço, que vocês, que ele 
tem um preço justo... Você considera o preço elemento, assim, fundamental, primordial 
nesta relação de vocês? 

 
R-E (n): Não, é um conjunto de coisas. A gente nem pode dizer que o preço é 

primordial, nem que o produto é primordial, nem que...Eu acho que o, o primeiro passo, 
realmente, é a qualidade do produto, quer dizer, tem que ter um produto que tenha uma 
qualidade é, que eu ache que vai atender bem às necessidades do meu cliente e da 
minha marca, não é? Mas, também não adiantaria ter essa qualidade e não ter o preço 
que o meu cliente pudesse, o meu cliente final pudesse pagar. Então, eu acredito que é, 
nessa relação de compras é um conjunto de coisas que estão unidas e que, assim, cada 
uma tem seu peso de importância - a qualidade do produto tem um peso de importância, 
é, e, como o preço tem o peso de importância. Não adiantaria eu ter só a qualidade e o 
preço não ser accessível, como também não adiantaria ter um preço acessível e não ter 
uma qualidade que o meu cliente ficasse satisfeito. Então, eu acredito que é, que é um 
conjunto de coisas que acabam fazendo com que a gente sempre esteja fazendo negócio 
entre as duas empresas.  

 
 
 
 
P-M: Certo. Agora, como é...me conta a história da ‘BRANNER’. A sua história 

com a história da ‘BRANNER’. 
 
R-E (o): É. A ‘BRANNER’, é, a primeira loja da ‘BRANNER’ foi inaugurada 

aqui em Recife, no Shopping Guararapes em 1993, não é? Em 94 eu assumi o 
departamento de compras da empresa. Depois que a gente abriu a terceira loja aqui em 
Recife, a gente, o público se identificava muito com o nome, a gente não trabalhava com 
uma marca própria da gente, mas o público se identificava muito com o nome e 
perguntava se era uma franquia, se era uma marca própria. E a gente sentindo isso 
começou a, alguns fornecedores a colocar a própria marca da gente no, nas peças. E aí 
a gente foi sentindo que foi dando certo, foi dando certo. Em 1998, a gente já tava com 
cem por cento dos produtos, é, trabalhando com marca própria. A gente não fabrica 
nada, a gente terceiriza toda a produção. E, e...Em 98 a gente começou a investir mais 
pesado em campanha de outdoor e publicidade, pra fazer realmente da ‘BRANNER’ 
uma marca. Teve ano da gente fazer sete campanhas de outdoor no ano. Então, é...E 
assim, e eu sempre na área de compras da empresa, na área comercial. Então, é...Que a 
gente começou a trabalhar com a marca própria aos poucos foi em 96. De 98/99 pra 
cá, de cinco seis anos, que a gente trabalha cem por cento com a marca própria. É, e 
hoje, assim, a gente tem, são, são doze lojas aqui em Recife. É uma marca, assim, a 
gente nunca procurou trabalhar com uma marca voltada pra classe ‘AA’, a gente 
sempre quis ter uma marca com produtos de qualidade, com custo/benefício que 
atingisse classe, classe média, não é?, assim, o público jovem, classe média. E a gente 
até conseguiu obter isso, que a gente fez uma pesquisa há alguns anos atrás e a gente, 
eu não me lembro bem os números, acho que faz uns três anos, a gente tinha eu acho 
que 22 a 23% do público da gente era classe ‘A’, 46 ou era 48% era classe ‘B’, 25% 
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classe ‘C’. Então, a gente, e assim , e o público jovem entre, o público forte da gente 
entre dezoito e trinta anos, é a faixa etária da gente. Então, hoje a gente tem aqui 
dentro, aqui no Recife, uma loja conhecida, uma marca conhecida pra atingir esse 
segmento jovem e da classe média.  

 
 
 
 
P-M: E você e a ‘BRANNER’. Me conta, me fala um pouco sobre isso. 
 
R-E (p): É, todo esse, esse crescimento da ‘BRANNER’, essa forma como a 

‘BRANNER’ foi apr..., chegou no mercado e foi apresentada ao mercado tem muito de 
mim, porque eu como sempre fiquei na área comercial, tanto na parte da compra dos 
produtos, que é a vitrine que ta indo pra o cliente, não é?  Que  é o que o cliente está 
comprando, como na parte de desenvolvimento das campanhas publicitárias; então, 
sempre a ‘BRANNER’ ficou muito a minha cara, não é? Tudo o que a ‘BRANNER’  foi, 
como ela chegou no mercado, como foi apresentada e como vem sendo até hoje sempre 
tem muito a ver com a minha cara; fui eu que, que, como sou até hoje, que compra os 
produtos da, da, que são vendidos na empresa e também que desenvolvo a parte da 
publicidade. 

 
P-M: Você diria que a ‘BRANNER’ vende o quê? Ela já tem um estilo próprio? 

Como você ver isso? Me conta um pouco sobre isso. 
 
R-E (q): Hoje em dia a gente não pode dizer que a gente vende roupa, 

porque...Na realidade, quando a pessoa vai comprar uma roupa, é..., assim, a gente 
vende muito, como a gente vende muito pro público jovem, a gente procura se..., a gente 
sempre diz assim, a ‘BRANNER’, é, o cliente vai comprar uma roupa na ‘B’, uma roupa 
pra sair, uma roupa pra ir pra balada, uma roupa pra ir pra um barzinho, pra ir pra um 
pagode, pra ir pra uma boate, não é?, pra sair a noite. Então, a gente não está 
vendendo roupa, a gente tá vendendo um estilo, um, um...Quando um cliente entra num 
provador ali que veste uma calça, que veste uma camisa, ele já ta se imaginando como é 
que vai se encontrar com a namorada a noite, como é que vai ficar, como é que vai pra 
aquela boate e vai ta bonito...Então, a gente, eu acho que a gente vende mais é um, 
como é que a gente pode dizer, um sonho, uma realização, uma forma da pessoa se 
realizar com aquela roupa que vai tá usando, é, no seu momento de lazer. Então, a 
gente, a gente até procura passar muito isso pros nossos, pros nossos vendedores, não 
é? Que, é, a gente não vende roupa, a gente vende um estilo.  

 
 
 
 
P-M: [...] 
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R-E (r): [...]  O pessoal mais da faixa etária, da minha faixa etária, que tem 
mais ou menos as mesmas...é, é, pensa do mesmo jeito, tudo. Então, assim, no meu 
histórico, assim, de empresa sempre acaba que as empresas que a gente se relaciona 
melhor são ou porque o fornecedor, a pessoa da empresa, tem mais ou menos a mesma 
faixa etária, tem às vezes as mesmas idéias, tem muito a ver da parte pessoal de uma 
pessoa com a outra, mesmo que a gente, por ter, assim, relação de amizade, mas..., mas 
acaba que isso afeta no profissional e até nos representantes dessa empresa. Uma vez, 
um fornecedor veio, o dono da empresa, uma empresa de fora, [...]  a empresa que eu 
trabalho, em Santa Catarina, por exemplo, eu nunca fui nem lá, eu trabalho com 
representante aqui, mas o representante também tem...’, acaba a gente até se dando 
muito bem com pessoas mais ou menos da mesma faixa etária, entendeu? E que, que 
tem idéias semelhantes, acaba ajudando no lado profissional. E com Júnior, é igual, 
não é?Porque Júnior é mais ou menos da mesma faixa etária da gente e que tem idéias 
parecidas; eu tenho diversos fornecedores que a maioria é assim – pessoas jovens e 
que, muitos são jovens que é, fundaram a empresa e outros são jovens que já vêm com a 
empresa do pai ou da família e que tocam também; acaba conseguindo. Então, 
realmente eu acho que, essa parte de pessoal tem muito a ver com relacionamento no 
campo profissional, ajuda muito. 

 
 
 
 
P-M: Se não fosse Júnior, será que você teria o mesmo relacionamento com a 

‘AJE’? 
 
R-E (s):  Não. Mudaria, com certeza.   

 

 

 

Fim da entrevista  
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APÊNDICE C – Perfil de Júnior: Busca de 
Sensações 
 

Seu índice total: 30 pontos em 40. Divididos da seguinte forma: 

Busca de Aventuras e Emoção – seu índice: 10 pontos em 10 

Os itens expressam desejos de participar de esportes ou atividades que envolvem perigo ou 

risco físico, como alpinismo, pára-quedismo, mergulho, dirigir em alta velocidade, etc. 

Busca de Experiências  – seu índice: 9 pontos em 10 

Descreve o desejo de buscar novas experiências, através da mente e dos sentidos, vivendo de 

forma não convencional, tendo amigos não convencionais ou viajando. 

Desinibição Social  – seu índice: 8 pontos em 10 

Representa a necessidade de comportamentos desinibidos na esfera social, utilizando bebidas 

alcoólicas ou buscando variedade em parcerias sexuais. 

Suscetibilidade a tédio  – seu índice: 3 pontos em 10 

Pontuação elevada indica aversão a experiências repetitivas de qualquer espécie, a trabalho 

rotineiro e, também, a pessoas chatas ou previsíveis. 

 



 230

APÊNDICE D – Perfil de Esaú: Busca de Sensações 
 

Seu índice total: 15 pontos em 40. Divididos da seguinte forma: 

 
Busca de Aventuras e Emoção – seu índice: 1 ponto em 10 

Os itens expressam desejos de participar de esportes ou atividades que envolvem perigo ou 

risco físico, como alpinismo, pára-quedismo, mergulho, dirigir em alta velocidade, etc. 

Busca de Experiências  – seu índice: 7 pontos em 10 

Descreve o desejo de buscar novas experiências, através da mente e dos sentidos, vivendo de 

forma não convencional, tendo amigos não convencionais ou viajando. 

Desinibição Social  – seu índice: 4 pontos em 10 

Representa a necessidade de comportamentos desinibidos na esfera social, utilizando bebidas 

alcoólicas ou buscando variedade em parcerias sexuais. 

Suscetibilidade a tédio  – seu índice: 3 pontos em 10 

Pontuação elevada indica aversão a experiências repetitivas de qualquer espécie, a trabalho 

rotineiro e, também, a pessoas chatas ou previsíveis. 
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APÊNDICE E – Protocolo da entrevista narrativa 

1. Fale-me  sobre a história do seu relacionamento com Júnior/Esaú e a Empresa 
A(AJE)/B(BRANNER). 

 
• Como se conheceram, como começou... 
• O que tem feito com esta relação perdure até hoje. 
• Buscar a experiência relacional. 
• O que acontece então? Antes? Ou depois? 
• Elabore um pouco mais sobre isso... 
• O que você quer dizer com isso? 
 
 

2. Lembra-se daquele questionário que você respondeu? Bem, em relação as suas 
respostas na segunda parte dele, aqui está o resultado do seu perfil. O que você 
acha do que está escrito como o seu perfil? 

 
• Parece com você? 
• Comente-me um pouco mais. 
• Esclareça mais sobre isto... 
• O que acontece então? Antes? Ou depois? 
• O que você quer dizer com isso? 
 

3. Agora aqui está o perfil de Esaú/Júnior. O que você acha do que está escrito como 
o perfil dele? 

 
• Parece com ele? É assim que você o vê? 
• Onde você concorda e onde você discorda? 
• Comente-me um pouco mais. 
• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
• O que acontece então? Antes? Ou depois? 
 
 

4. Como tem sido a experiência de se relacionar com alguém com Júnior/Esaú? 
 

• Como você qualificaria essa experiência? 
• Comente-me um pouco mais. 
• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
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• O que acontece então? Antes? Ou depois? 
5. O que você conhece a respeito da missão da empresa A/B? 
 

• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
 
 

6. Fale-me sobre a liderança da empresa A/B.  
 

• Como é o estilo/perfil desta liderança? 
• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
 

7. Qual a imagem que você tem da empresa A/B? 
  

• Como você vê esta empresa? 
• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
• Comente-me um pouco mais. 

 
8. O que é para você um negócio arriscado? 
  

• Teria algum risco fazer negócio com Júnior/Esaú? 
• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
• Comente-me um pouco mais. 
 

9. O que você acha que fazem juntos? 
  

• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
• O que aconteceu então?  

 
10. Você vê a empresa A/B como sendo desorganizada e conservadora? Você também 

é assim? 
  

• Se não, isto atrapalha de alguma forma a relação? 
• Esclareça mais sobre isto... 
• O que você quer dizer com isso? 
• O que aconteceu então?  
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11. Considerando que esta cooperação foi desenvolvida para “gerar moda”, você 
considera que este objetivo foi realizado? 

  
• Elabore um pouco mais sobre isso... 
• O que você quer dizer com isso? 
• O que aconteceu então?  
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APÊNDICE F – Questionário exploratório 

Sou aluna do mestrado em Administração do Propad/UFPE. Agradeço sua participação nesta 
pesquisa sobre a influência da experiência estética no relacionamento entre comprador e 
vendedor. 
Talvez, falar em experiência estética em uma relação de negócios lhe pareça algo confuso. 
Assim, decidi fazer uma breve introdução ao tema desta pesquisa.  
Neste estudo, acredito que em toda e qualquer relação cada parte reage de acordo com o que 
pensa que o outro está percebendo, pensando, sentindo e fazendo. Estamos também sempre 
avaliando o mundo que nos cerca baseados em se algo nos é bonito, feio, agradável, 
desagradável, interessante, entediante, entre outros. Assim, somos influenciados por nossos 
gostos, pelas nossas sensações e percepções a respeito de tudo o que vivemos e 
experienciamos. É a influência da experiência estética.  
Como não existem dois indivíduos idênticos, ninguém irá perceber e sentir sempre de forma 
semelhante a um outro indivíduo. Compreendemos, então, que a experiência estética está 
sempre presente, mas é ao mesmo tempo extremamente particular. Diante desta perspectiva, 
acreditamos que cada relacionamento por ser um fenômeno vivenciado entre indivíduos, de 
uma maneira singular, deva ser compreendido como sendo único.  
Deste modo, podemos entender que os nossos gostos pessoais geram nossas decisões e, assim, 
os nossos relacionamentos, inclusive os de negócio, como a relação comprador-vendedor. 
Sendo, então, por meio da experiência estética que temos os sentimentos de prazer e de 
identificação ao interagirmos com outros indivíduos.  

• Deste modo, estou enviando um questionário baseado em identificação e sensações, 
que não levará mais de dez minutos para ser respondido.  

• Como algumas perguntas são sobre atitudes e comportamentos de cunho pessoal, 
responda sem a presença de terceiros, para poder se expressar de forma franca e livre.  

 
Agradeço a sua participação!  
 

Martha Catão Zenaide 
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1. Atenção, as questões a seguir referem-se ao seu relacionamento 
(AJE/BRANNER) com a AJE/BRANNER. 
 
 
Você já tem uma relação de negócios há cerca de nove anos. Então, imagine que neste 
exato momento você resolveu fazer uma avaliação (consigo mesmo) a respeito deste 
relacionamento.  
Agora está lhe passando pela cabeça tudo o que vocês têm vivenciado juntos ao longo 
deste período.  
Assim, em relação a este seu relacionamento com a AJE/BRANNER você 
sinceramente pode dizer:  
 
1. (a) Características demográficas da AJE/BRANNER: 

Idade: _______________________________________________ 
Categoria do seu produto: __________________________________ 
Lugar de origem: ________________________________________ 
Posição do mercado: ______________________________________ 
Perfil de sua liderança: ____________________________________ 
____________________________________________________ 
Perfil tipo de seus funcionários: ______________________________ 
____________________________________________________ 

 
2. (a) Eu conheço e admiro a missão desta organização. 
    

Discordo 
parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

 
Discordo 

totalmente 
 

parcialmente
 
3. (a) A AJE/BRANNER possui boa e sólida reputação.  
    
 
 
4. (b) Eu gosto das causas (políticas, sociais e/ou ambientais) que a 
AJE/BRANNER  apóia.  
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
concordo 

parcialmente

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente
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5. (b) Eu gosto do estilo de liderança dos seus dirigentes. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

6. (b) Eu gosto de causas (políticas, sociais e/ou ambientais) que a 
AJE/BRANNER apóia. 
 
  
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

7. (b) A AJE/BRANNER possui identidade, um estilo  que me atrai. 
 
  

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 
 
8. (b) Eu  admiro a AJE/BRANNER.  

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
 
 
 
9. (b) Eu me identifico com a imagem que a AJE/BRANNER me passa.  
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
 
 
10. (c)  Eu me reconheço na AJE/BRANNER.  
  

Discordo 
totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente
 
 
 
11. (c) Meu senso de quem eu sou tem tudo a ver com o que meus  sentidos me 
passam a respeito do que a AJE/BRANNER é. 
  

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente
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12. (c) Eu e a AJE/BRANNER somos parecidos. 
 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

13. (c) Nossas empresas tem culturas organizacionais semelhantes. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
14. (c)  Essa empresa age de acordo com os meus princípios e valores. 
 
   
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

15. (d) Essa AJE/BRANNER tem uma identidade peculiar. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
16. (d) A AJE/BRANNER se distingue bastante dos meus demais 
clientes/fornecedores. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
17. (e) A AJE/BRANNER é uma empresa de “primeira-classe”. Posso dizer que 
ela é uma empresa de alta qualidade. 
 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

18. (e) Eu me sinto atraído pelo prestigio da AJE/BRANNER.   

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 
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19.  (e) É importante para mim tê-la como cliente, pois valoriza a minha empresa.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
20.  (e) Eu gosto  de ver meus produtos nas prateleiras da AJE/BRANNER.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
21. (f) Eu sinto  como se eu conhecesse muito bem  o que a AJE/BRANNER 
apóia. 
 
 
   

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
22. (f) Assinale as características particulares da AJE/BRANNER (quantas 
quiser):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pouco-confiante 
 
 

discreta  
 
 

irresponsável  
 
 

organizada  
 
 

fria  

 
corajosa  

 
 

criativa  
 
 

estruturada   
 
 

atualizada 
 
 

calorosa  

 
auto-confiante 

 
 

insegura  
 
 

planejadora  
 
 

visionária   
 
 

perfeccionista 

 
melindrosa 

 
 

desorganizada  
 
 

inflexível  
 
 

 dinâmica  
 
 

flexível  

 
ativa 

 
 

metódica   
 
 

previsível   
 
 

arrogante   
 
 

conservadora  
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23. (g) É difícil se compreender claramente o que a AJE/BRANNER apóia a 
partir  de suas ações.   
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
 
24. (g) A AJE/BRANNER batalha em ações sociais e/ou ambientais apenas  
como  um meio de criar uma “boa” imagem perante o seu  público.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
25. (g) A comunicação (propaganda, design, arquitetura, publicidade) da Empresa  
A/B de fato passa o que ela é.     
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
26. (g) As suas ações não são conscientes. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
27. (g) Eu acho que a AJE/BRANNER age de forma transparente. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
28. (h) Eu não confio nesta empresa.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
29. (h) Eu não acho arriscado fazer negócios  com estas empresa. 
  
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 
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30. (j) Nossas interações são importantes e significativas para mim.   
 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

31. (j) Eu penso  frequentemente na AJE/BRANNER, principalmente quando 
recebo novidades, novos materiais, modelos, etc.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
32. (j) A AJE/BRANNER é uma empresa líder de mercado  
     
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
33. (j) A AJE/BRANNER é uma empresa lançadora de tendência, inovadora. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
34. (j) Eu desejo A/B é uma empresa com consciência ambiental.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
35. (j) Eu desejo que nossa relação “seja eterna enquanto dure...”.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
36. (K) Minhas interações com esta empresa me tornam um importante jogador 
desta organização. 
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Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
37. (K) Eu me sinto envolvido com a AJE/BRANNER.   
 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

38. (j) Eu tenho acesso fácil às pessoas da AJE/BRANNER. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
39. (K) Eu conheço as rotinas da AJE/BRANNER.  
     
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
40. (K) Eu participo frequentemente dos eventos da AJE/BRANNER (desfiles, 
lançamentos de coleção, confraternização). 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
41. (l) Se a AJE/BRANNER abrisse um novo negócio (dentro do mesmo ramo) 
visando atender a um público diferente do atual, eu apoiaria e me adequaria para 
atender às suas novas especialidades.    
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
42. (l) Eu sou comprometido com a AJE/BRANNER.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente
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43. (l) Eu sinceramente desejo que a AJE/BRANNER cresça cada vez mais. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
44. (m) Eu geralmente fao bem a respeito da AJE/BRANNER para os meus 
conhecidos.  
 
45. (m) Eu recomendo a AJE/BRANNER aos meus amigos e colegas. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 
 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
46. (n) Eu tento fazer com que maus amigos e familiares comprem seus produtos.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
47. (n) Eu quero que esta empresa tenha muito sucesso, e, no que depender de 
mim, farei o possível para isto.  
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
48. (o) Não gosto quando ouço alguém falar mal da AJE/BRANNER. Ajo 
prontamente em sua defesa. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
49. (o) Eu perdôo quando esta empresa comete alguns erros. Todos nos podemos 
errar.    
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente
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50. (o) Eu fico chateado quando os indivíduos da AJE/BRANNER criticam ou 
falam de defeitos dos meus produtos.    
     
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente

 
51. (q) Eu me vejo no direito de dizer o que penso que ela deva fazer e de dar 
minhas opiniões. 
 
 
 

 
Discordo 

totalmente 

 
Discordo 

parcialmente 

 
nem concordo 
nem discordo

 
concordo 

parcialmente

 
concordo 

parcialmente 

 
 
 
 
 
Você já respondeu a maior parte do questionário. Agora falta pouco!  
 
Vamos à segunda parte deste questionário. 
 
 
 
 
2. Para cada um dos itens a seguir, são apresentadas duas opções.  
Marque aquela que MELHOR descrever o que você gosta, ou a forma como 
você se sente a respeito. 
 
 
 

Não existem respostas certas ou erradas. Nosso interesse é apenas naquilo 
que você gosta ou sente, não em como os outros sentem a respeito dessas coisas 
ou deveriam sentir.  
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Em alguns casos, você poderá encontrar itens nos quais as duas opções 
descrevem seus sentimentos ou gostos. Escolha a opção que MELHOR 
DESCREVER o que você gosta ou sente.  

 
No caso de nenhuma das opções descreverem seus sentimentos ou gostos, 

escolha a opção que parecer a que você MENOS DESGOSTA.  
Por favor, não deixe nenhum item em branco. É importante que você 

responda a todos. Concentre-se, seja franco e faça uma avaliação honesta de si 
mesmo!  

 
 
 
 

1. (    )  Gosto de festas desinibidas e sem limites  
    (    )  Prefiro festas calmas, com uma boa conversa.  
 
2. (    ) Gosto de assistir certos filmes pela segunda ou até pela terceira vez.  
    (    ) Não agüento assistir a um filme que já assisti antes. 
  
3. (    )  Muitas vezes imagino que gostaria de ser um alpinista.  
    (  ) Não compreendo o que faz com que uma pessoa arrisque a vida escalando  
montanhas. 
  
4. (    ) Detesto todos os cheiros do corpo.  

(    ) Gosto de todos os cheiros do corpo. 
  

5.  (    ) Fico cansado de ver as mesmas caras de sempre.  
(    ) Gosto da familiaridade dos amigos de todos os dias. 
  

6. (    ) Gosto de explorar sozinho um lugar que não conheço, mesmo que possa 
me perder.  

 (   ) Prefiro ter um guia quando estou em um lugar que não conheço bem. 
  

7.  (   ) Não gosto de pessoas que fazem ou dizem coisas apenas para chocar ou 
aborrecer os outros.  

(    ) Quando você pode prever quase tudo que uma pessoa irá fazer ou dizer, 
essa pessoa deve ser um tédio.  
 

8. (    ) Uma pessoa sensata evita atividades que sejam perigosas.  
(    )As vezes gosto de fazer coisas que sejam um pouco assustadoras.   

    
9.  (   ) Normalmente não gosto de filmes ou peças em que possa prever o final.  

(   ) Não me importo de assistir a um filme ou peça onde eu possa antecipar o 
que vai acontecer no final.  
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10. (   )Já experimentei (ou gostaria de experimentar) maconha.  

  (   )Nunca fumaria maconha.  
 

11. (  ) Não gostaria de experimentar nenhuma droga que pudesse produzir efeitos 
estranhos ou perigosos em mim.  

  (   ) Gostaria de experimentar alguma droga que produzisse alucinações. 
  
 

12. (   ) Uma pessoa sensata evita atividades que sejam perigosas.  
  (   ) Às vezes gosto de fazer coisas que sejam um pouco assustadoras. 
  

13. (   ) Estimulantes (álcool ou maconha) me fazer sentir desconfortável.  
      (   ) As vezes gosto de ficar "alto" ( bebendo ou fumando maconha). 
  
14. (   ) Gosto de experimentar novas comidas que nunca provei antes  

  (   ) Peço pratos que já conheço, para evitar desapontamento e desagrado.  
 

15. (   ) Gosto de assistir filmes, vídeos ou slides de viagens de outras pessoas.  
 (  )  Assistir filmes, vídeos ou slides de viagens de outras pessoas é um tédio.  

16. (   ) Gostaria de praticar esqui aquático.  
      (   ) Não quero experimentar esqui aquático.  
 
17. (   ) Gostaria de experimentar surfar as ondas.  
     (   ) Não gostaria de tentar surfar.  
 
18. (  ) Gostaria de sair para uma viagem sem planejamento, sem roteiros ou sem 

cronogramas pré-definidos.  
  (  ) Quando viajo, gosto de planejar com bastante detalhe meu roteiro e 

cronograma.  
 

19. (   ) Prefiro ter como amigos pessoas mais pé no chão.  
  ( ) Gostaria de ter amigos que sejam artistas ou pessoas menos convencionais.  
 

20. (   ) Não gostaria de aprender a pilotar aviões.  
 (   ) Gostaria de aprender a pilotar aviões.  
 

21. (   ) Prefiro a superfície ao fundo do mar.  
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 (   ) Gostaria de mergulhar.  
 

22. (   ) Gostaria de conhecer pessoas homossexuais (homens ou mulheres ).  
 (  ) Quero distancia de qualquer pessoa que eu ache que é homossexual 

(homem ou mulher). 
 

23. (   ) Gostaria de saltar de pára-quedas.  
 (   ) Nunca saltaria de um avião, com ou sem pára-quedas.  
 

24. (   ) Prefiro amigos que sejam estimulantemente imprevisíveis.  
  (   ) Prefiro amigos que sejam previsíveis e confiáveis.  
 

25. (   ) Não estou interessado em experiências por si só.  
 (   ) Gosto de viver experiências e sensações novas e emocionantes, mesmo 

que sejam rápidas.  
 

26. (   ) A essência da boa arte é a sua clareza, simetria de formas e harmonia de cores.  
 (   )Acho bonitas as cores chocantes e as formas irregulares da pintura moderna. 
  

27. (   ) Gosto de ficar em casa.  
 (   ) Fico irrequieto se eu tiver que ficar em casa por qualquer período de tempo.  
 

28. (   ) Gosto de saltar de trampolim na piscina.  
 (   ) Não gosto da sensação de estar no trampolim (ou nem chego perto ). 
  

29. (   ) Gosto de namorar pessoas fisicamente atraentes.  
 (   ) Gosto de namorar pessoas que compartilhem os mesmos valores que eu. 
  

30. (   ) Em geral, beber demais estraga uma festa, porque algumas pessoas ficam  
        barulhentas e criam confusão.  
 (   ) Manter os copos cheios é o segredo de uma boa festa. 
  

31. (   ) O pior pecado social é ser rude.  
 (   ) O pior pecado social é ser chato.  
 

32. (   ) Uma pessoa deve ter uma larga experiência sexual antes de se casar.  
 (   ) E melhor que duas pessoas que se casem iniciem sua experiência sexual  
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entre si.  
 

33. (   ) Mesmo que tivesse dinheiro, não me interessaria em aproximar-me de pessoas 
excêntricas e ricas da alta sociedade. 

 (   ) Poderia imaginar-me curtindo a vida com pessoas da alta sociedade.  
 

34. (   ) Gosto de pessoas inteligentes e espirituosas, mesmo que elas às vezes  
magoem outras.  

 (   ) Não gosto de pessoas que se divertem às custas de magoar os sentimentos  
de outras.  

35. (   ) Nos filmes há cenas de sexo demais.  
 (   ) Gosto de assistir a muitas das cenas nos filmes. 
  

36. (   ) Sinto me melhor depois de algumas bebidas.  
 (   ) Há algo errado com pessoas que precisam beber para se sentir bem. 
  

37. (   ) As pessoas devem vestir-se de acordo com certos padrões de gosto, capricho  
e estilo.  

 (   ) As pessoas devem vestir-se de forma pessoal, mesmo que os efeitos às  
vezes sejam estranhos.  
 

38. (   ) Fazer uma viagem longa em um barco pequeno é imprudência-  
(  ) Gostaria de fazer uma viagem longa em um barco pequeno, porém bem equipado.  
 

39. (   ) Não tenho paciência com pessoas chatas ou burras.  
 (   ) Sempre acho algo interessante nas pessoas com quem converso.  
 

40. (   ) Esquiar em uma montanha é uma boa maneira de terminar engessado.  
 (  ) Acho que gostaria da sensação de esquiar em alta velocidade em uma montanha.  

 
 

Muito obrigada! 
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