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Resumo:  

Este estudo analisa a estruturação, as motivações, os mecanismos de 

governança e a governança gestora de redes de cooperação de pequenas e 

médias empresas (PMEs) do varejo farmacêutico. No contexto do ambiente 

organizacional o formato de redes tem sido cada vez mais utilizado pelas 

empresas no sentido de aumentar a competitividade ou mesmo contornar 

situações que envolvem a própria sustentabilidade da organização. Em se 

tratando do segmento de pequenos e médios empreendimentos são ainda 

escassos os estudos empíricos que investigam a dinamicidade da gestão dos 

arranjos cooperativos. O trabalho busca ampliar os conhecimentos existentes 

sobre estratégias cooperativas em PMEs resgatando o conceito de governança 

gestora proposto por Kwasnicka (2006). A literatura utilizada nesta dissertação 

abordou as concepções e justificativas para a formação de alianças 

estratégicas e, dentro desse escopo, os conceitos, tipologias, mecanismos de 

governança e gestão de redes. Para a realização da pesquisa foram analisadas 

duas redes de cooperação do setor varejista de farmácias e drogarias, situadas 

nas cidades que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte. Foram 

utilizados na pesquisa os métodos  de estudos comparativos de casos e 

análise de conteúdo. Entre os resultados encontrados no estudo cabe destacar 

os aspectos motivacionais de sobrevivência e aumento da competitividade das 

PMEs para fazerem parte da rede. O estudo revela também que as redes 

utilizam os mecanismos normativos de governança para: a) controlarem a 
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entrada de novos associados; b) elegerem os representantes da diretoria e 

conselhos; c) perdurarem nos cargos eletivos e; d) fiscalizar e prestar contas 

dos arranjos cooperativos. Em relação a governança gestora das redes, a 

administração faz tanto a intermediação das relações intraorganizacionais 

como a gestão da interação entre seus integrantes e os subsistemas 

interessados (stakeholders) nas atividades do formato organizacional. 
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