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RESUMO 

Esta dissertação teve por objetivo identificar quais inovações desenvolvidas pela Lar 

Cooperativa Agroindustrial têm contribuído para gerar vantagem competitiva nos seus 

negócios, sob a perspectiva da Visão Baseada em Recursos – VBR. Esse tema é relevante 

devido aos escassos estudos que tratam de inovação e agronegócio. Para tanto, foram 

revisados os construtos de inovação, vantagem competitiva, criação de valor, recursos e 

capacidades estratégicos. O método de pesquisa adotado foi o qualitativo de caráter 

exploratório e descritivo, com o emprego de um roteiro padronizado contendo perguntas 

abertas. Utilizou-se a técnica de análise de conteúdo para o tratamento dos dados. Foram 

entrevistados cinco gestores ligados aos negócios de alimentos. Como resultado, identificou-

se que as inovações efetivamente estratégicas são aquelas que têm permitido o 

desenvolvimento de produtos com alto nível de diferenciação, sanidade e padronização. Os 

recursos que apoiaram as inovações foram o conhecimento técnico da equipe e aplicação de 

tecnologia de ponta, e em conjunto com a capacidade de análise das demandas foram 

considerados estratégicos para a geração de valor aos produtos ofertados. O portfólio de 

produtos tem decorrido das estratégias de mercado preponderantemente voltadas à 

diferenciação, variando entre aquelas mais genéricas e àquelas mais focadas, com ênfase um 

pouco menor em custos, procurando garantir a qualidade superior dos produtos oferecidos. 

 

Palavras-chave: Inovação, Vantagem Competitiva, Criação de valor, Estratégia de Mercado e 

Cooperativa. 

  



 

ABSTRACT 

The present study aimed to identify which innovations developed by the Agroindustrial 

Cooperative Lar have contributed to generate competitive advantage in their businesses, from 

the perspective of the Resource-Based View - RBV. This theme is relevant due to the scarce 

studies that deal with innovation and agribusiness. To do so, the constructs of innovation, 

competitive advantage, value creation, resources and strategic capabilities were reviewed. The 

research method adopted was the qualitative one of exploratory and descriptive character, 

with the use of a standardized script containing open questions. The content analysis 

technique was used for the treatment of the data. Five managers related to the food business 

were interviewed. As a result, it has been identified that effectively strategic innovations are 

those that have allowed the development of products with a high level of differentiation, 

sanity and standardization. The resources that supported the innovations were the technical 

knowledge of the team and application of cutting-edge technology, and together with the 

ability to analyze the demands were considered strategic for the generation of value to the 

products offered. The product portfolio has elapsed from market strategies that are 

predominantly focused on differentiation, ranging from more generic to more focused, with a 

slightly lower emphasis on costs, seeking to guarantee the superior quality of the products 

offered. 

 

Keywords: Innovation, Competitive Advantage, Value Creation, Market and Cooperative 

Strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

As cooperativas do agronegócio apresentam um papel importante no 

desenvolvimento regional e econômico da Região Oeste do Paraná, a exemplo da Lar 

Cooperativa Agroindustrial, objeto desse estudo, que obteve um faturamento de R$ 4.85 

bilhões em 2016, oferta direta de 8.758 mil postos de trabalho e mais de 10.000 mil 

cooperados (LAR, 2016). Junto com outras dez cooperativas é uma das principais fontes de 

renda externa à região e de geração de emprego. No conjunto obtiveram um faturamento de 

R$ 18,6 bilhões, sendo 41 mil postos de trabalhos e 46 mil cooperados em 2015 (OCEPAR, 

2016). Essas cooperativas têm apresentado crescimento significativo ao longo dos anos, a Lar 

por exemplo, dobrou seu faturamento nos últimos quatro anos. 

Embora existam estudos realizados sobre as cooperativas da Região Oeste do Paraná, 

poucos deles abordam a temática da inovação, mostrando como estas contribuem para 

obtenção de vantagens competitivas, o que seria relevante, dada a dimensão da contribuição 

destas para o desenvolvimento regional e local. À vista disso, esta dissertação pretende 

preencher esta lacuna do conhecimento ao analisar as inovações geradas no âmbito da Lar, 

que têm contribuído para o seu crescimento no negócio de alimentos.  

Na Região do Oeste do Paraná, em especial, o processo de diversificação econômica 

e industrial coube às cooperativas, que lideram o processo de reconversão agroindustrial da 

região. No setor agropecuário são onze cooperativas de primeiro grau: formadas pela 

associação de pelo menos 20 pessoas físicas e três cooperativas centrais que representa a 

associação de no mínimo três cooperativas de primeiro grau (BRASIL, 1971). Juntas são 

responsáveis pela produção e beneficiamento grãos, suínos, aves, peixes e mandioca 

(OCEPAR, 2016). 

Este cenário proporciona às cooperativas um ritmo intenso de competitividade, 

exigindo dois posicionamentos: um direcionado às tendências da demanda e na observação 

das estratégias dos concorrentes, e outra dirigido ao interior da empresa e focado na 

possibilidade de criar estratégias de mercado. Tais estratégias focam a diferenciação da 

produção local com vistas a contemplar de forma privilegiada as tendências da demanda, 

como também em custos com intuito de enfrentar as estratégias competitivas dos novos 

concorrentes (PAIVA, 2014). 

Nesse sentido, a Lar Cooperativa Agroindustrial pode ser considerada um caso 

importante entre as cooperativas da região por sua representatividade e resultado de atuação 
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na Região do Oeste do Paraná, na industrialização de produtos agrícolas, além de 

comercializar a produção agropecuária dos cooperados. Sua atuação está dividida entre os 

seguintes segmentos: grãos (soja, milho e trigo), avicultura, insumos, varejo, suinocultura e 

leite (LAR, 2016).  

Destaca-se como uma empresa inovadora em seu ramo de atuação. Uma destas 

inovações foi a construção da unidade de abate de aves projetada para o sistema de produção 

Halal. Em conformidade com os preceitos e exigências do mercado islâmico. Dos mais de 

trinta países para os quais a Lar exporta, onze exigem a certificação Halal. No Paraná três 

frigoríficos estão aptos para exportar para o Oriente Médio (SILL HALAL, 2016). A Lar tem 

um portfólio de aproximadamente trezentos produtos, divididos entre enlatados, congelados, 

cortes de frangos, além dos grãos: milho, soja e trigo (LAR, 2016). 

Em relação à inovação, Schumpeter (1982; 1984) explica que é um processo de 

destruição criadora, um processo dinâmico em que novas tecnologias são adotas substituindo 

as antigas. O processo de inovação além de criar produtos novos, pode também proporcionar 

melhorias ou novas características para produtos ou serviços que já existem (STAL, 2007). 

A inovação pode gerar vantagem competitiva para a empresa quando esta é capaz de 

criar valor econômico superior em relação aos seus concorrentes (DAVILA; EPSTEIN; 

SHELTON, 2007; BARNEY, 1991). Neste trabalho a inovação foi tratada no âmbito interno 

da empresa e resulta da combinação dos seus recursos e capacidades. 

Dado que o interesse deste trabalho está nas inovações que contribuem para a 

obtenção de vantagens competitivas, se adotou a Visão Baseada em Recursos (VBR) que alia 

as capacidades e recursos estratégicos da empresa com o objetivo de auferir retorno superior 

em relação aos concorrentes. De acordo com essa abordagem, a vantagem competitiva 

decorre da criação de valor superior para os clientes (BARNEY, 1991), por meio de produtos 

e serviços diferenciados. Para Barney (1991), o valor criado decorre da combinação de 

recursos e capacidades estratégicos que são superiores em relação àqueles possuídos pelos 

concorrentes. Assim, produtos com valor superior têm a ver com a posse de recursos também 

superiores. 

Para Peteraf e Barney (2003), o valor está ligado com a percepção de qualidade que o 

cliente atribui ao produto. Está relacionado com a intenção de escolher um produto em 

detrimento de outro, do concorrente, baseado em um conjunto de fatores que lhe pareçam 

mais adequados, que ofereça mais benefícios para o cliente em relação ao preço, qualidade ou 

desempenho (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). 
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Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), o valor está relacionado com as características 

de desempenho que um produto apresenta e pelos atributos pelos quais os clientes estão 

dispostos a pagar. Para criar vantagem competitiva as empresas devem oferecer aos clientes 

produtos com valor superior ao que é oferecido pelos concorrentes. 

Os recursos e capacidades estratégicos para a empresa são aqueles considerados 

como valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e não substituíveis e que são capazes quando 

combinados, de gerar valor para os produtos oferecidos aos clientes. Tais recursos e 

capacidades podem ser vistos como um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis que incluem 

a capacidade de gestão, processos tecnológicos, máquinas, capital intelectual, estrutura, etc. 

(BARNEY, 1991). 

A capacidade que a empresa tem de atender às demandas de mercado e influenciar o 

ambiente no qual está inserida são requisitos importantes para seu sucesso (SLATER; 

NARVER, 1995). Essa afirmação tem se sustentado há muito tempo no construto da inovação 

(HURLEY; HULT, 1998), que pode oferecer à organização uma vantagem competitiva pela 

articulação de recursos estratégicos. Assim, a inovação é resultado da combinação dos 

recursos e capacidades da empresa, ampliando suas fronteiras e formas de atuação, de maneira 

a manter a sua competitividade.  

As inovações provocam um estado propício para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de novos recursos no ambiente interno da empresa. O processo permanente e 

continuo de desenvolvimento de inovações, aplicados a produtos, processos, negócios, gestão 

e outros caracteriza a organização inovadora. (BARBIERI et al., 2009). 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

Diante das considerações apresentadas acima, definiu-se como a questão central a 

seguinte pergunta: quais inovações desenvolvidas pela Lar Cooperativa Agroindustrial têm 

contribuído para gerar vantagem competitiva nos seus negócios? 

Para responder a essa questão foram definidos os seguintes objetivos:  

1.1.1 Objetivo geral 

Identificar as inovações geradas pela Lar para criar valor para os seus produtos, 

considerando os recursos e capacidades desenvolvidos nos negócios de alimentos.  
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1.1.2 Objetivos específicos 

a) Entender o foco e o âmbito da inovação gerada no desenvolvimento dos negócios da 

Lar, tendo em vista criar valor para os clientes, do ponto de vista dos seus gestores; 

b) Caracterizar os recursos e capacidades estratégicos que têm permitido a criação de 

valor aos clientes; 

c) Identificar as estratégias de mercado para obter vantagem competitiva com as 

inovações; 

  



18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 INOVAÇÃO 

Nesta dissertação a inovação é apresentada como uma abordagem ligada ao 

desenvolvimento empresarial. De acordo com os estudos seminais propostos por Schumpeter 

(1961), inovação e capitalismo estão intimamente relacionados, pois ao se tratar de um 

sistema capitalista, trata-se também de um processo evolutivo das empresas. A inovação, para 

Schumpeter (1985), diz respeito à introdução de novos produtos, métodos, processos, 

mercados, insumos e criação de novas indústrias. 

A literatura sobre inovação e seu conceito tem evoluído ao longo dos anos, não se 

restringindo apenas na discussão sobre o desenvolvimento de um novo produto em um 

mercado, mas sendo direcionada para um entendimento mais amplo, incluindo mudanças em 

serviços, marketing e sistemas de gestão (BESSANT, 2003). Os estudos sobre inovação são 

variados e cada autor o trata de diferentes formas, de modo que não exista uma definição 

única sobre o tema (MOREIRA; QUEIROZ, 2007). De maneira geral, a inovação se 

caracteriza quanto ao seu conceito, quanto ao tipo e quanto ao grau de novidade, conforme 

apresentado na sequência. 

Em relação ao conceito de inovação, Wrakking (1990) explica que se trata de 

qualquer renovação que ofereça uma posição de vantagem competitiva em relação aos seus 

concorrentes e seja sustentável ao longo do tempo. Está relacionada também com os 

processos de desenvolvimento de um produto ou processo, desde a concepção da ideia até a 

introdução no mercado (KAISERFELD, 2005). 

Uma inovação inclui a habilidade de estabelecer relações e aproveitar oportunidades 

(TIDD; BESSANT; PAVIT, 2008). Também se relaciona com mudanças, grandes ou 

pequenas, radicais ou incrementais, seja em produtos, processos ou serviços que resulte em 

algo novo para a organização e que agregue valor para os clientes (O´ SULLIVAM; 

DOOLEY, 2009). 

Para Barbieri (1997), na área mercadológica a inovação se baseia em qualquer 

modificação percebida pelo cliente, mesmo que o produto não tenha sido modificado 

fisicamente. Já na área de produção, é a introdução de novidades que resultem em produtos, 

processos e serviços, novos ou modificados. A inovação pode gerar vantagem competitiva 

quando o consumidor percebe a oferta de um novo benefício em determinado produto, 

influenciando seu comportamento de compra (BERRY et al., 2006). 
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Ainda que existam definições variadas a respeito do conceito de inovação na 

literatura, há um consenso sobre o tema: a inovação está relacionada com a criação de valor 

para o consumidor.  

Em relação ao tipo das inovações o Manual de Oslo (OCDE, 2005), diferencia entre: 

inovações tecnológicas (produtos e processos) e inovações não tecnológicas (organizacional e 

marketing); inovação em produto; em processo; organizacional e inovação de marketing.  

Segundo Schumpeter (1985) a inovação também pode ser explicada por seu grau de 

novidade, podendo ser radical ou incremental. A inovação radical se refere a profundas 

mudanças tecnológicas ou criação de tecnologias totalmente novas. Para Freeman e Soete 

(2008) a inovação radical ultrapassa os limites que já existem e inicia uma nova trajetória 

tecnológica, geralmente é resultado de atividades de P&D.  

Depois de um período de inovações radicais em determinado produto, é natural que o 

foco da empresa seja direcionado para inovações incrementais, como características, forma e 

capacidade, criando novos recursos para o mesmo produto (UTTERBACK, 1996). 

A inovação radical é fundamentada em novos arranjos tecnológicos e científicos, e 

por consequência atua em novos mercados (ABERNATHY; CLARK, 1985; HENDERSON; 

CLARK, 1990; WHEELWRIGHT; CLARK, 1992). Pode resultar também um produto 

melhor em relação aos que já existem, e pode ser inovador quando seu custo é mais baixo ou 

suas características são novas em relação aos seus concorrentes, por conta tecnologia 

empregada em seu desenvolvimento (AFUAH, 2003). 

A inovação incremental aperfeiçoa o produto já existente, desenvolve melhorias 

contínuas (TIDD; BESSANT; PAVIT, 2008). Essas melhorias podem ser no design ou na 

qualidade do produto, processo logístico, organizacional, novas práticas de vendas e 

suprimentos. Além disso, a inovação incremental não demanda tanto investimento quando 

comparada a inovação radical, pois derivam do conhecimento, aprendizado e prática 

acumulados ao longo do tempo (FREEMAN; SOETE, 2008). 

Ainda, é mais fácil de ser implementada e apresenta retorno menor, uma vez que a 

concorrência é baseada no preço e por conta disso não oferece competitividade em longo 

prazo (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008; TIDD; BESSANT; PAVIT, 2008; 

VASQUÉZ; SANTOS; ALVAREZ, 2001). 

Para Dosi (1988) a inovação incremental melhora produtos e processos que já 

existem. Pode desenvolver pequenos progressos em produtos ou linhas de produtos não 

alterando a maneira como é consumido, está relacionado à valorização positiva do produto 

pelo cliente (TIDD; BESSANT; PAVIT, 2008). 
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2.2 VISÃO BASEADA EM RECURSOS 

A Visão Baseada em Recursos – VBR está enraizada nos postulados propostos por 

Penrose (1959), que privilegia o uso dos recursos já existentes na empresa, em detrimento de 

novos recursos, pois considera que estes já foram pagos ou já estariam sendo utilizados e, 

portanto fariam parte do arcabouço de ativos tangíveis e intangíveis da empresa. O foco de 

estudo da VBR tem como ponto central o ambiente interno da empresa, diferindo do 

posicionamento de Porter (1986), que privilegia o ambiente externo e suas forças ambientais.  

O posicionamento de Penrose (1959) é sólido pelo fato de que o processo de 

desenvolvimento e aquisição de recursos não aconteceria de forma imediata. Cada empresa é 

única e conta com recursos únicos que foram criados e aperfeiçoados ao longo do tempo, em 

condições específicas, por isso o crescimento da empresa estaria relacionado aos recursos que 

possui e à forma como são utilizados, e não aos mercados em que atua. 

O trabalho de Penrose (1959) foi ampliado por Barney (1991) e Peteraf (1993), 

defendendo que a vantagem competitiva é resultado de um conjunto de recursos que a 

empresa possui e que proporcionam vantagem em relação aos seus concorrentes.  

A vantagem competitiva existe como consequência de um conjunto de recursos 

heterogêneos que a empresa possui em relação aos seus concorrentes (PETERAF, 1993). Para 

Grant (1991), os recursos e capacidades representam os pilares para desenvolvimento de 

estratégias de longo prazo, pois oferecem o direcionamento para a estratégia, além disso, os 

recursos e capacidades são a primeira fonte de lucro da empresa.  

O trabalho de Peteraf (1993) complementa a visão de Barney (1991) em relação aos 

recursos estratégicos que são a base para vantagem competitiva com seguinte modelo: a) 

heterogeneidade; b) limites para competição ex post; c) imobilidade dos recursos; d) limites 

para competição ex ante. As empresas que possuem um conjunto variado de recursos seriam 

capazes de sobreviver no mercado, mas somente aquelas que possuem recursos superiores em 

relação aos concorrentes seriam capazes de gerar rendas acima da média. A heterogeneidade 

sugere que as empresas que transformam e melhoram seus recursos seriam capazes de 

competir nos mercados em que atuam, obtendo retornos acima da média e impondo limites à 

concorrência, especialmente quando adquire e faz uso de determinado recurso pioneiramente. 

Os limites de competição ex post são relacionados pela imitação imperfeita, pela substituição 

imperfeita ou também por mecanismos de proteção (PETERAF, 1993). 

A terceira base do modelo de Peteraf (1993) se refere à mobilidade imperfeita de 

recursos que podem ser comercializados, porém seriam mais úteis para aquela empresa que 
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fazem uso de um recurso antes que suas concorrentes. Os limites ex ante se referem aos 

recursos que ainda estão disponíveis no mercado. Dessa maneira, a posse de determinado 

recurso ofereceria uma vantagem competitiva quando nenhuma outra empresa conseguisse 

desenvolver, comprar ou imitar rapidamente, o que proporciona vantagem à primeira 

(PETERAF; BARNEY, 2003). 

A VBR se diferencia em relação às demais escolas da Administração Estratégica por 

considerar o ambiente interno da organização mais relevante para o planejamento estratégico, 

enquanto Schumpeter (1961), Ansoff (1965), Porter (1980), estudaram a influência do 

ambiente externo à empresa, a VBR procura analisar de que maneira os recursos e 

capacidades são organizados para gerar vantagem competitiva. 

Assim como todas as outras escolas da Administração Estratégica, a VBR também 

enfrenta várias críticas, especialmente pela falta de clareza conceitual, ferramentas para o 

planejamento estratégico, definições imprecisas dos termos relacionados à vantagem 

competitiva, valor, raridade, imitabilidade e organização e de que forma os recursos podem 

ser articulados, apresentado um teor tautológico. (PRIEM; BUTLER, 2001). Ademais, a VBR 

desestimula a realização de mudanças, pois as considera demasiado complexa, impondo uma 

administração conservadora, beirando a estagnação (MINTZBERG, 2000). 

Barney (2001) responde às críticas e sugere que os recursos devem ser avaliados no 

contexto de cada empresa com a realização de testes empíricos. Embora a VBR não seja 

capaz de apresentar uma lista de quais são os recursos estratégicos, apresenta quais são as 

características que os recursos devem dispor para ser fonte de vantagem competitiva. 

Em relação à vantagem competitiva Barney e Hesterly (2011) explicam que existem 

dois tipos, temporária e sustentável. A temporária vai existir até o momento em que algum 

concorrente consiga imitar a mesma estratégia, enquanto que a sustentável perdurará por um 

período maior de tempo, ao passo que sejam inacessíveis aos concorrentes (KRETZER; 

MENEZES, 2006). 

Para que a empresa obtenha vantagem competitiva sustentável é importante 

desenvolver e criar novos recursos além daqueles que já existem, pois, a vantagem 

competitiva é resultado da criação de valor para o cliente (KRETZER; MENEZES, 2006). 

Para Peteraf e Barney (2003) a vantagem competitiva é resultado da competência em 

criar maior valor econômico em relação aos concorrentes, este por sua vez é a diferença entre 

quanto o cliente está disposto a pagar e os custos relacionados à produção. 

Bowman e Ambrosini (2000) explicam que existe uma diferença entre o valor 

atribuído pela empresa e o valor atribuído pelo cliente, este último depende de um conjunto de 
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fatores intangíveis relacionados ao produto, necessidades, desejos, expectativas que são 

criados pela percepção de cada cliente.  

A criação de valor acontece quando uma empresa é mais competente que sua 

concorrente em atender as necessidades dos seus clientes, ou seja, quando um cliente percebe 

que será mais vantajoso escolher um produto em detrimento de outro do mesmo tipo 

(SIRMON; HITT; IRELAND, 2007). 

Em uma análise mais detalhada Zubac, Hubbard e Johnson (2010) preenchem uma 

lacuna no que diz respeito à criação de valor na administração estratégica quando associam a 

VBR aos conceitos de valor estudados no marketing. A criação de valor passa a ser vista 

como um recurso importante para geração de vantagem competitiva. 

A empresa pode se beneficiar quando articula os recursos estratégicos existentes de 

maneira que estes criem valor superior para os clientes, em relação aos concorrentes, gerando 

a vantagem competitiva. Para tanto, é necessário entender os desejos, propósitos e 

características de compra dos clientes. Essa competência na articulação dos recursos tendo 

como base a percepção dos clientes pode ser fonte de vantagem competitiva sustentável 

(ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

De forma complementar, Sirmon et al. (2007), explicam que além de organizar os 

recursos internos necessários para a criação de valor é importante acompanhar o ambiente 

externo, especialmente as mudanças provocadas pelos concorrentes, de maneira a responder 

rapidamente com a articulação de seus recursos e capacidades. 

Neste trabalho entende-se que a criação de valor decorre da percepção e propósitos 

dos clientes em relação aos atributos ou características que os produtos apresentam. Esses por 

consequência, criados por um conjunto de recursos que podem ser valiosos, raros e de difícil 

imitação pelos concorrentes (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). 

2.3 RECURSOS E CAPACIDADES 

Os recursos podem ser definidos como qualquer ativo que a empresa possua, capaz 

de explorar oportunidades e neutralizar ameaças (KNOOT, 2009). São todos os ativos 

tangíveis e intangíveis utilizados para desenvolver estratégias e melhorar o desempenho em 

relação aos concorrentes (BARNEY, 1991; WERNERFELT, 1984). 

Em relação aos recursos e capacidades Barney (1991) aduz que para que um recurso 

seja estratégico é necessário: a) permitir à empresa aproveitar oportunidades ou se proteger de 

ameaças; b) raro, difícil de ser encontrado pelos concorrentes; c) impossível ser substituído 
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por outro recurso; d) difícil de ser imitado por concorrentes. De forma complementar, estes 

pressupostos em relação aos recursos estratégicos dependem da heterogeneidade dos recursos 

entre as empresas e da dificuldade de transferência dentro de um mesmo setor econômico. 

Os recursos tangíveis se referem a tudo aquilo que é concreto, possível de ser 

mensurado, como produtos, prédios, máquinas, localização, etc. (BARNEY; HESTERLY, 

2007). Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), os recursos tangíveis se dividem em: recursos 

financeiros, organizacionais, físicos e tecnológicos. 

Já os recursos intangíveis estão ligados ao conhecimento humano e organizacional, 

reputação e informações (JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). Da mesma 

forma, Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) entendem que são recursos humanos, de inovação e 

de reputação. 

Em relação aos recursos intangíveis Kristandl e Bontis (2007) propõem um conceito 

de maneira a unificar as várias definições existentes à luz da VBR, para estes autores os 

recursos intangíveis fazem parte de um subconjunto de recursos estratégicos. A respeito de 

sua definição, consideram que os recursos intangíveis se tornam estratégicos quando 

permitem à empresa criar valor sustentável, na medida em que não possam ser adquiridos 

pelos concorrentes. Dada a sua natureza, esses recursos não são físicos nem financeiros, e 

possuem um tempo de utilização finito (KRISTANDL; BONTIS, 2007). 

Para Hall (1993) os recursos intangíveis se dividem em ativos e competências. Os 

ativos incluem segredos comerciais, marcas, patentes e a reputação da empresa. Já as 

competências dizem respeito às habilidades, know-how e conhecimentos possuídos pelos 

funcionários, e fornecedores, estão relacionadas com a cultura organizacional da empresa. 

A posse de recursos por uma empresa não garante vantagem competitiva em relação 

aos concorrentes, pois depende da maneira como esses recursos são combinados, do 

conhecimento existente, da capacidade de colaboração e adaptação das pessoas (JOHNSON; 

SCHOLES; WHITTINGTON, 2007). Para Bowman e Ambrosini (2000), a capacidade de 

combinar os recursos existentes é fundamental, especialmente os recursos tangíveis como 

máquinas e tecnologia, pois esses são impossíveis de se alterar em outra coisa além daquilo 

que são, portanto devem ser desenvolvidos e trabalhados para que contribuam para a criação 

de valor. 

Em relação as capacidades, Prahalad e Hamel (1990) explicam que se trata de uma 

habilidade em combinar recursos de forma que atendam aos objetivos estratégicos propostos. 

De forma complementar, para Amit e Schoemaker (1993) as capacidades se relacionam com a 

habilidade de explorar recursos tangíveis e intangíveis, por meio dos processos 
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organizacionais para uma atividade específica com o objetivo de gerar vantagem competitiva. 

Podem se alterar ao longo do tempo dependendo da complexidade envolvida na coordenação 

dos recursos (AMIT; SCHOEMAKER, 1993). 

Para Barney e Hesterly (2007) as capacidades são um subconjunto dos recursos. 

Sozinhas não são capazes de gerar vantagem competitiva, pois dependem justamente da 

articulação e administração dos recursos estratégicos da empresa. As capacidades se baseiam 

em informações e processos tangíveis e intangíveis da empresa que foram desenvolvidos ao 

longo do tempo sob condições únicas e não replicáveis (PETERAF; BARNEY, 2003). 

2.3.1 Modelo VRIO 

Barney e Clark (2007) explicam que nem todo recurso pode ser considerado 

estratégico e fonte de vantagem competitiva. Para ser considerado como superior, deve 

atender a quatro critérios: ser valioso, raro, custoso de imitar e intrínseco da organização, que 

deve estar preparada para explora-los de maneira eficaz e eficiente. Nesse sentido, os autores 

apresentam um modelo para fazer esta avaliação, conforme detalhado a seguir. 

O modelo VRIO de Barney e Hesterly (2007) apresenta quatro critérios para 

determinar se um recurso possui as características necessárias para ser fonte de vantagem 

competitiva conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Modelo VRIO e Vantagem competitiva 

Fonte: Barney e Clack (2007). 

Valor: um recurso será valioso quando permitir à empresa aproveitar uma 

oportunidade ou neutralizar uma ameaça (BARNEY; CLARK, 2007). O valor resulta também 

da percepção do cliente em relação aos benefícios que produto adquirido oferece quando 

comparado ao seu custo de aquisição (ZUBAC; HUBBARD; JOHNSON, 2010). 



25 

Um recurso valioso deve contribuir para a produção de algo que os clientes querem e 

a um preço que eles estão dispostos a pagar (COLLIS; MONTGOMERY, 2008). Estes 

autores indicam dois critérios para mensurar se um recurso é estratégico para a empresa: 

superioridade e durabilidade. A superioridade está relacionada com o valor que se pode criar 

para os clientes em relação aos concorrentes. A durabilidade se refere ao tempo em que um 

recurso pode durar enquanto é capaz de gerar vantagem. 

Raridade: a raridade está relacionada à heterogeneidade defendida por Peteraf 

(1993) e diz respeito à posse de um recurso que não esteja facilmente acessível aos 

concorrentes. Além disso, se um recurso for raro, mas não gerar valor, não será considerado 

estratégico (BARNEY,1991). Logo, para um recurso ser considerado raro deverá ser de posse 

de uma empresa ou poucas empresas.  

Inimitabilidade: os recursos que são valiosos e raros e que não são facilmente 

imitados podem ser fonte de vantagem competitiva quando o custo para aquisição pelos 

concorrentes é muito alto em relação aos seus benefícios (BARNEY; CLARK, 2007). 

A questão da inimitabilidade pode ser descrita pela quantidade de características 

singulares que um recurso possui e pela dificuldade de imitação dos concorrentes (COLLIS; 

MONTGOMERY, 2008). 

A inimitabilidade é resultado da combinação de três fatores: a) condições históricas 

únicas da evolução da empresa; b) ambiguidade causal: o fator de causalidade faz com que os 

concorrentes e a própria empresa não identifiquem com exatidão a correlação entre os seus 

recursos e capacidades e a vantagem competitiva que possui, tornando difícil de imitar a 

estratégia de sucesso; c) complexidade social: os recursos e capacidades de uma empresa são 

custosos de imitar se estes são resultado de um fenômeno social complexo, que extrapola a 

habilidade das empresas de gerenciar e influenciar sistematicamente (BARNEY; CLARK, 

2007). 

Organização: se refere ao conjunto de estruturas formais e informais, políticas e 

processos que a organização possui que oferecem suporte para o desenvolvimento e 

manutenção dos recursos estratégicos, visando à obtenção de vantagem competitiva 

(BARNEY; CLARK, 2007). A organização é a responsável pelo gerenciamento dos recursos 

disponíveis, para que estejam alinhados com o planejamento estratégico da empresa 

(BARNEY; CLARK, 2007). 

Para Barney e Clark (2007) o modelo VRIO tem sido a principal ferramenta para 

entender quais as características que definem os recursos estratégicos de uma empresa, 

necessários para a criação de valor. 
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2.4 ESTRATÉGIAS 

Para Johnson, Scholes e Whittington (2007) estratégia é a direção e o escopo no 

longo prazo de uma organização. O objetivo da estratégia é obter vantagem competitiva pela 

articulação de recursos e capacidades. 

A estratégia pode ser dividida em duas categorias: a) estratégia em nível de negócio 

com ações que buscam vantagem competitiva em um único mercado; b) estratégia em nível 

corporativo que buscam vantagem competitiva em vários mercados simultaneamente. Esse 

estudo adotará a primeira categoria. 

De forma mais detalhada, Porter (1980) explica que as estratégias genéricas se 

dividem em liderança de baixo custo, sem negligenciar a qualidade, em diferenciação, com a 

oferta de um produto de alta qualidade a um preço superior e em foco nos clientes ou 

segmentos de mercados de atuação da empresa. 

Na visão de Johnson, Scholes e Whittington (2007) as empresas adquirem vantagem 

competitiva quando criam estratégias que são capazes de oferecer produtos e serviços que os 

clientes querem ou precisam. Esses autores ampliam o modelo de estratégias genéricas de 

Porter quando propõem um modelo denominado por “relógio da estratégia”, formado por oito 

rotas: estratégias baseadas em preço, diferenciação, modelo híbrido, diferenciação focada, 

estratégias arriscadas e de falhas. O relógio da estratégia é ilustrado na Figura 1 e explicado a 

seguir. 

Figura 1 - Relógio da Estratégia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Johnson, Scholes e Whittington (2007, p. 279) 
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Rotas 1 e 2 - Estratégias baseadas em preço: é a estratégia “sem supérfluos”, oferece 

um preço baixo e poucos benefícios relacionados ao produto ou serviço. O mercado 

consumidor, nesse caso, se mostra muito sensível ao preço.  

Rota 4 – Estratégia de diferenciação: procura oferecer produtos e serviços com 

benefícios diferentes daqueles oferecidos pelos concorrentes e que sejam valorizados pelos 

clientes. 

Rota 3 – Estratégia híbrida: combina estratégias baseadas em preço e de 

diferenciação. Depende da capacidade de entregar mais benefícios e menores preços aos 

clientes, para obter maiores margens de crescimento. 

Rota 5 – Diferenciação focada: prioriza-se a qualidade do produto ou serviço na 

percepção do cliente. A preocupação com os custos do produto fica em segundo plano nesse 

tipo de estratégia, focando um nicho específico de mercado. 

Rota 6, 7 e 8 – Estratégia de falha: é aquela que não oferece valor percebido ao 

cliente em relação preço que se paga no produto ou serviço, ou ambos. Estas não serão 

consideradas neste trabalho. 

Neste estudo a abordagem utilizada para a temática estratégia foi a do relógio 

estratégico de Johnson, Scholes e Whittington (2007), combinada com a abordagem genérica 

de Porter (1980), que se concentra nas estratégias de liderança em custos, diferenciação e 

foco. 
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Este capítulo apresentou os principais conceitos, identificados na literatura, 

relacionados com o problema de pesquisa e objetivos do estudo. Como forma de clarificar as 

temáticas abordadas, estas foram apresentadas de maneira resumida no Quadro 2. 

Quadro 2 – Sintese referencial teórico 
Objetivo Geral Objetivos Específicos Temáticas Autores 
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Identificar o foco e o 

âmbito da inovação gerada 

no desenvolvimento dos 

negócios da lar, tendo em 

vista criar valor para os 

clientes, do ponto de vista 

dos seus gestores; 

Inovação 

 – Radical.  

 – Incremental 

 –Produto 

 – Processo 

Criação de valor 

Afuah (1998); 

Wrakking (1990); Schumpeter 

(1985); 

Peteraf e Barney (2003); Sirmon, 

Hitt e Ireland (2007); 

Zubac, Hubbard e Johnson (2010). 

Caracterizar os 

recursos e capacidades 

estratégicos que têm 

permitido a criação de 

valor aos clientes; 

Visão Baseada em 

Recursos 

 – Ambiente Interno 

 Recursos e 

Capacidades 

 – Valor 

 – Raridade 

 – Imitabilidade 

 – Organização 

 – Tangíveis 

 – Intangíveis 

 – Heterogeneidade 

Penrose (1959); 

Peteraf (1993); 

Barney e Hesterly (2011); 

Barney (2001); 

Grant (1991); 

Barney (1991); 

Wernerfelt (1984); 

Barney e Clark (2007). 

Identificar as 

estratégias de mercado 

para obter vantagem 

competitiva com as 

inovações. 

Estratégias 

 – Foco 

 – Diferenciação 

 – Custo 

Johnson, Scholes e Whittington 

(2007); 

Porter (1980). 

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 
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3 COOPERATIVAS 

Entende-se por cooperativa uma associação de pessoas que se unem voluntariamente 

com o objetivo de buscar soluções para suas necessidades sociais, econômicas e culturais 

comuns, por meio de uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente controlada 

por seus cooperados (IRION, 1997). 

As cooperativas se diferenciam das demais organizações econômicas por se tratar de 

uma associação de pessoas com o objetivo de prestar algum tipo de serviço a determinado 

mercado, sendo o cooperado visto como dono e usuário dessa associação, no qual o controle é 

exercido democraticamente (YOUNG, 2008). 

Em relação à sua organização, as cooperativas não diferem de empresas quando 

colocam seus produtos no mercado, entretanto, são diferentes em sua formação uma vez que 

apresentam o aspecto social no contexto, conforme o Art. 4º, do capítulo II, da Lei 5764/71: 

“As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados” 

(BRASIL, 1971, p. 1). 

Quanto à sua classificação, conforme o Art. 6º, do capítulo III, da Lei 5764/71 são 

consideradas: a) singulares, as constituídas pelo número mínimo de 20 (vinte) pessoas físicas, 

sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as 

mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou, ainda, aquelas sem fins 

lucrativos; b) cooperativas centrais ou federações de cooperativas, as constituídas de, no 

mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente, admitir associados individuais; c) 

confederações de cooperativas, as constituídas, pelo menos, de 3 (três) federações de 

cooperativas ou cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. A Lar 

Cooperativa Agroindustrial, objeto deste estudo, se caracteriza como uma cooperativa 

singular. 

De acordo com Bialoskorski Neto (2006), outra característica importante é que as 

cooperativas possuem fins econômicos, e não fins lucrativos. Essa separação entre a 

finalidade econômica e lucrativa reside no fato de as cooperativas apresentarem uma distinção 

em sua função econômica e social. Apresentam como valores essenciais a ajuda mútua e 

responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade (Organização de 

Cooperativas Brasileiras – OCB, 2016). 

As cooperativas são agentes de mudança para o desenvolvimento rural e da região 

em que estão inseridas, uma vez que articula-se um processo de natureza empresarial, 
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participativo e endógeno, que mobiliza empresários de forma democrática, sendo agentes de 

seu próprio crescimento, o que finalmente permite alcançar o nível adequado de bem-estar na 

comunidade rural (BIALOSKORSKI NETO; NEVES; MARQUES, 1995).  

Os princípios universais que norteiam o cooperativismo, segundo Boesche (2005), 

Oliveira (2001) e Rech (2000) são: a) adesão livre e voluntária; b) controle democráticos 

pelos sócios; c) participação econômica dos sócios; d) independência e autonomia das 

cooperativas; e) princípio da educação, formação e treinamento; f) cooperação entre 

cooperativas; g) preocupação com a comunidade.  

No Brasil o cooperativismo se estrutura em 13 ramos diferentes de atuação: 

agropecuário, crédito, turismo e lazer, infraestrutura, saúde, educacional, especial, 

habitacional, mineral, serviços, consumo, trabalho e produção (OCB, 2016). 

O estudo sobre cooperativas é muito amplo e pode ser analisado sob vários aspectos. 

Este estudo foca o setor agropecuário. As cooperativas são importantes na coordenação de 

sistemas agroindustriais no Brasil incorporando todas as atividades de base agrícola, tais 

como insumos, agricultura, indústria, distribuição e consumo (ZYLBERSTAJN, 2013). 

As cooperativas apresentam duas dimensões importantes, a econômica e a social. 

Normalmente o foco é social, mas mantêm-se uma forte relação com a eficiência econômica. 

(BIALOSKORSKI NETO, 2002). 

 Ademais, desempenham um papel importante no desenvolvimento socioeconômico 

de uma região, aliada à geração e distribuição de renda. O cooperativismo aproxima o 

econômico do social, que são duas linhas fundamentais para o desenvolvimento de uma 

comunidade, sendo uma alternativa para o desenvolvimento local, visto que promove, 

inicialmente, a inclusão econômica das pessoas em uma determinada região 

(ZYLBERSTAJN, 2013). 

As cooperativas exercem grande influência onde atuam, sendo em muitos casos as 

maiores empresas de uma região, gerando emprego, renda e arrecadação de impostos. A 

relação entre cooperado e cooperativa se baseia em um vínculo de confiança e credibilidade, 

uma vez que através da cooperativa o produtor terá melhores resultados econômicos, acesso a 

maiores informações e apoio técnico, assim a cooperativa contribui com o capital social de 

seus cooperados (BIALOSKORSKI NETO, 2002). 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é que a relação com o cooperado influencia a 

forma de gestão das cooperativas. A maioria das cooperativas agropecuárias trabalha com 

uma gestão verticalizada que possibilita maior integração entre os cooperados desde o 

processo produtivo até a comercialização (CONSOLI; MARINO, 2013). A gestão 
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verticalizada acontece por sua função econômica de integrar os cooperados na cadeia de 

produção, comercialização e distribuição (SEXTON, 1986). 

Ademais, o sucesso econômico de uma cooperativa se relaciona com o tipo de gestão 

adotada. As cooperativas que apresentam foco em seu mercado de atuação e com visão de 

negócios possuem maior probabilidade de crescimento e aumento de patrimônio. Para tanto, o 

relacionamento de cooperativa com o cooperado deve ajustar tanto os interesses sociais 

quanto a sua atuação econômica, por meio de contratos que possam atender às demandas de 

mercado (BIALOSKORSKI NETO, 2002). 

Por fim, Bialoskorski Neto (2002) ressalta que o crescimento econômico da 

cooperativa deve se pautar na transparência e na participação do cooperado. Gerando 

distribuição de renda e crescimento do quadro social, na medida em que investe parte das 

sobras em novos investimentos para a cooperativa. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

4.1 TIPO E MÉTODO DA PESQUISA 

Este estudo se caracteriza como exploratório e descritivo. Para Collis e Hussey 

(2005) uma pesquisa é exploratória quando existem poucos estudos anteriores na literatura 

sobre uma questão ou problema de pesquisa. Com a descrição da pesquisa é possível obter 

informações a respeito de fenômenos sobre determinada realidade. Para estes autores o 

objetivo de um estudo exploratório é identificar padrões, sem precisar confirmar hipóteses. 

Em relação ao método de pesquisa, este estudo compreende uma abordagem 

qualitativa. Flick (2009) afirma que a pesquisa qualitativa se interessa pelas perspectivas e 

conhecimentos do cotidiano dos participantes em relação ao problema de estudo. Dessa 

maneira, a pesquisa deve se ajustar às peculiaridades das questões estudadas. 

A pesquisa qualitativa é a escolha mais adequada para identificar ações gerenciais do 

cotidiano relativas ao contexto de pesquisa, especialmente quando não se conhecem muitos 

detalhes do fenômeno em estudo (LEE, 1999). 

Para Patton (2002), a qualidade da pesquisa se relaciona com a riqueza de 

informações extraídas pelo pesquisador, e não com o tamanho da amostra. Assim a pesquisa 

qualitativa analisa em profundidade pequenos casos, selecionados de maneira intencional ao 

invés trabalhar com inúmeros casos de maneira genérica.  

Em relação à utilidade da pesquisa qualitativa Miller, Dingwall e Murphy (2004), 

ressaltam que o pesquisador tem acesso a uma perspectiva interna da empresa e procura 

entender quais são os resultados obtidos pela tomada de decisão dos gestores. A pesquisa 

qualitativa gera uma riqueza de detalhes e informações que correspondem a determinado 

espaço de tempo e contexto social. Esta, por sua vez, não pode ser replicada da mesma 

maneira ao longo do tempo, pois depende da interpretação da realidade que sofre mudanças 

com o passar do tempo (MERRIAM, 2002). 

De acordo com Merrian (2002) o método qualitativo está condicionado à 

interpretação dos fatos pelo pesquisador exigindo procedimentos rigorosos e éticos para que a 

pesquisa tenha credibilidade e confiabilidade. Para a autora a credibilidade do trabalho se 

relaciona com a importância do tema na literatura, relevância da amostra da pesquisa, com a 

análise e tratamento dos dados e com conclusões bem interpretadas a respeito da pesquisa, de 

forma que traduzam a realidade dos fatos. 
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4.2 ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso é um projeto apropriado em várias circunstâncias. Encontra-se um 

fundamento lógico para um estudo de caso quando ele boa representatividade ao testar uma 

teoria bem formulada. Para confirmar; contestar ou estender a teoria, deve existir um caso, 

que satisfaça essas condições para testar a teoria. O estudo de caso pode, então, ser utilizado 

para se determinar se as proposições de uma teoria são corretas ou se algum outro conjunto 

alternativo de explanações possa ser mais relevante. Dessa maneira, o estudo de caso pode 

significar uma importante contribuição à base de conhecimento e à construção da teoria (YIN, 

2005).  

Um estudo de caso busca compreender e investigar como alguns fenômenos sociais 

acontecem nas organizações. Caracteriza-se como um estudo empírico por meio da 

observação direta dos acontecimentos, pela realização de entrevistas e análise de documentos 

(YIN, 2005). Para Eisenhardt e Graebner (2007) o estudo de caso procura compreender as 

especificidades relacionadas a um determinado contexto social. 

Patton (2002) explica que o objetivo de um estudo de caso é coletar, organizar e 

compreender informações de forma detalhada e em profundidade. Para Stake (1994) a escolha 

por um estudo de caso deve ser pautada em sua relevância teórica ou raridade em relação a 

outros estudos realizados e pela oportunidade de identificar lacunas teóricas de conhecimento. 

Na mesma lógica Lee (1999) argumenta que a escolha por um estudo de caso se 

constrói levando em consideração os objetivos propostos na pesquisa e nas conexões entre a 

realidade da vida cotidiana e o referencial teórico utilizado. 

Ademais, é importante que o pesquisador siga um conjunto ordenado de 

procedimentos e regras a fim de organizar, orientar e estruturar a lógica do trabalho, o que 

proporcionará aumento da credibilidade e confiabilidade à pesquisa (YIN, 2005). Este estudo 

procurou atender essas orientações, tanto em relação à estrutura quanto em relação ao seu 

conteúdo.  

4.3 AMBIENTE E SUJEITOS DA PESQUISA 

As cooperativas no país têm grande relevância na economia do Estado do Paraná. No 

ano de 2015 o faturamento das cooperativas superou a marca de R$ 56,5 bilhões gerando 

envolvimento direto de 30% da população do Estado (OCEPAR, 2016). Foram responsáveis 

por 56% do Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário do Estado no ano de 2015 (OCEPAR, 
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2016), estimulando também a produção de máquinas e equipamentos (IPARDES, 2015). 

Contribuiram também para avanços importantes na indústria, uma vez que 50% da produção 

agropecuária passa por algum tipo de transformação (OCEPAR, 2016), o que sugere elevada 

competitividade no setor.  

Diante da representatividade do setor, optou-se neste estudo pela escolha da Lar 

Cooperativa Agroindustrial que está localizada no município de Medianeira – PR. Fundada 

em 1964 por cinquenta e cinco agricultores, inicialmente atuava na venda da produção grãos 

de seus cooperados. Alguns anos depois a cooperativa construiu um pequeno complexo de 

beneficiamento de grãos, agregando valor à produção uma vez que criou a oportunidade de 

venda de ração para suinocultura. Esta iniciativa proporcionou um crescimento exponencial 

em suas atividades e no número de cooperados que em 1973 já somavam 1.414 agricultores. 

A partir da década de 1980 com a expansão da cultura da soja no Estado, a Lar 

passou a comprar armazéns para estocar a produção de seus cooperados, além de ter fundado 

a própria transportadora com a intenção de diminuir o número de intermediários e melhorar a 

logística de recebimento e transporte de grãos. Na mesma década a Lar criou uma rede de 

supermercados. 

A década de 1990 foi caracterizada pelo esforço em modernizar a gestão 

administrativa da cooperativa, com a implantação de ferramentas de gestão para melhorar os 

processos internos, criação de um planejamento estratégico, redução do quadro de 

funcionários, maior atenção aos custos relacionados à produção, orientação junto aos 

agricultores sobre a adoção de tecnologias para aumento da produtividade, criação de uma 

fazenda-escola, programas de qualidade e quais resultados eram esperados para a área de 

negócios. Foi pela adoção destas medidas que a cooperativa pode definir claramente seu foco 

de atuação. 

Desde então seu negócio atua especialmente na agroindustrialização de soja, além de 

aves, rações, mandioca, vegetais e enlatados. Também comercializa insumos, recebe cereais e 

possui uma rede de supermercados.  

Em relação aos grãos, opera na recepção, armazenagem, comercialização e 

exportação dos grãos produzidos pelos cooperados. Na avicultura e suinocultura, atua no 

acompanhamento técnico, recebimento, abate e comercialização de produtos. Para tanto 

produz parte dos insumos necessários, como ração para engorda derivada da própria soja 

produzida e compra de medicamentos. O foco de estudo desta dissertação serão os negócios 

de alimentos e agronegócios. 
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Dentre as atividades com maior representatividade no desempenho econômico da Lar 

estão os grãos com 39,2%, avicultura e suinocultura com 29,6% e insumos com 22,2%. De 

toda a produção, 56% passam pelo processo de industrialização, deste percentual, 24% dos 

produtos têm a marca “Lar” e 23% da produção é exportada (LAR, 2016). 

Os cooperados se caracterizam como pequenos produtores devido ao tamanho de 

suas propriedades, que em média possuem área de cultivo de 72 hectares (LAR, 2016).  

Quanto aos concorrentes, os mais representativos são a C-Vale, Copavel, Copagril, 

Copacol e BRF; as duas primeiras possuem o selo Halal que permite a exportação de 

alimentos para países do Oriente Médio.  

Em relação aos sujeitos escolhidos para as entrevistas, foram ser gerentes de alto 

nível hierárquico e com experiência suficiente para atender aos objetivos do trabalho, ligados 

à área de inovação, área industrial e de negócios capazes de responder ao roteiro de perguntas. 

Para Patton (2002), a definição do número de entrevistados e de quem serão as pessoas, se 

relaciona com a contribuição dos sujeitos para com a credibilidade e confiabilidade da 

pesquisa. A posição dos entrevistados foi escolhida de maneira intencional conforme destaca 

Merriam (2002), considerando a contribuição, a experiência e as informações necessárias para 

desenvolver adequadamente a pesquisa (CRESWELL, 2007). 

Os entrevistados escolhidos ocupavam cargos de liderança nas áreas de inovação, 

área avícola, insumos, grãos e vice-presidência. O número de pessoas entrevistadas atende a 

expectativa de que seria suficiente para obtenção dos dados necessários, disponibilidade da 

pesquisadora e prazos para conclusão do estudo. 

4.4 COLETA DE DADOS 

Para coleta dos dados e informações foram realizadas entrevistas com perguntas 

abertas, como técnica de coleta de dados. Essa técnica permite aos entrevistados descrever 

suas experiências e conhecimentos sobre os fatos que estão sendo abordados (PATTON, 

2002).  

O roteiro padronizado de entrevista procura criar uma sequência lógica de perguntas. 

Essa organização é importante, pois muitas vezes o entrevistado não conhece os termos 

utilizados na literatura e por vezes é necessário que o pesquisador explique do que se tratam, 

interferindo para que as perguntas sejam respondidas de maneira adequada, atendendo aos 

objetivos da pesquisa (LEE, 1999). 
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O roteiro de entrevista foi desenvolvido a partir de uma matriz de amarração. Esta 

ferramenta de apoio conecta o roteiro de perguntas com os objetivos específicos do trabalho, 

tendo como base o referencial teórico utilizado neste trabalho. O roteiro de perguntas abertas 

e a matriz de amarração encontram-se nos Apêndices A e Apêndice B. 

Flick (2009) ressalta que o pesquisador possui um papel importante na execução das 

entrevistas, uma vez que é responsável pela condução adequada e imparcial, pelo cuidado em 

relação a objetividade das perguntas propostas de maneira que sejam respondidas em sua 

totalidade. Caso a fala do entrevistado não esteja clara em relação às perguntas realizadas, 

cabe ao pesquisador persistir até que esta lacuna seja preenchida. 

Como forma de organizar o processo de entrevistas junto a Lar Cooperativa, foram 

enviadas cartas de apresentação aos entrevistados. Este documento descreveu os objetivos do 

trabalho e sua forma de condução. Em relação ao roteiro de perguntas, houve uma versão para 

os entrevistados que foi enviado com antecedência. As entrevistas foram realizadas durante os 

meses de janeiro e fevereiro de 2017, na sede da cooperativa. 

4.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

Em relação ao tratamento dos dados, a técnica empregada foi a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2007). Essa técnica utiliza procedimentos estruturados para transformar os dados 

obtidos de maneira que resultem em informações relevantes, claras, confiáveis e rigorosas 

(GIBBS, 2009). 

As informações obtidas nas entrevistas foram organizadas conforme Bardin (2007) 

que sugere as seguintes etapas para a pesquisa: a pré-análise, exploração do material, e o 

tratamento e interpretação dos dados. 

Na pré-análise foram definidas as palavras chaves, considerando o roteiro de 

perguntas de maneira que haja ligação entre as perguntas realizadas com as respostas 

recebidas. Na etapa de exploração do material que acontece após a transcrição das entrevistas, 

foram feitos recortes das unidades semânticas das respostas dos entrevistados. Entende-se por 

unidades semânticas palavras e expressões que respondam de forma objetiva as perguntas do 

roteiro e que se relacionem às palavras chaves definidas na pré-análise. Em relação à etapa de 

tratamento e interpretação dos dados foi realizada com a redução das unidades semânticas 

obtidas pelo recorte das respostas dos entrevistados, elaborando temas que estejam 

relacionados com os objetivos específicos. Por fim os temas foram reduzidos a categorias que 

serviram de base para a interpretação dos dados (BARDIN, 2007). 
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Em relação às categorias de análise, foram serão adotadas as proposições de Bardin 

(2007) que se referem: a) exclusão mútua, deverá existir apenas um elemento para cada 

divisão; b) homogeneidade, principio único para organização; c) pertinência, adaptação da 

categoria ao material de análise escolhido; d) objetividade e fidelidade, as unidades 

semânticas devem ser definidas claramente; e) produtividade, resultados úteis derivados das 

categorias utilizadas. 

A pesquisa qualitativa precisa de dados estruturados e organizados, de modo a 

apresentar conclusões sólidas e adequadas com os objetivos propostos. O conjunto de 

procedimentos adotados pelo pesquisador para análise dos dados assegura que o estudo foi 

conduzido de maneira coerente e sistemática, o que confere credibilidade para a pesquisa 

(MERRIAM, 2002).  

A etapa do tratamento e interpretação dos dados foi realizada por meio da redução e 

síntese das unidades semânticas recortadas das respostas de cada entrevistado, para a 

elaboração dos temas que se relacionavam a cada objetivo específico. Optou-se pela exclusão 

das respostas obtidas pelo entrevistado 04 de maneira a garantir a consistência para as 

considerações finais do estudo. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A análise dos resultados foi realizada face aos depoimentos dos entrevistados da Lar 

Cooperativa Agroindustrial. As categorias resultantes de cada objetivo específico são 

apresentadas no Quadro 3. As análises são apresentadas na ordem dos objetivos específicos 

propostos e suas respectivas categorias, considerando o objetivo do estudo em identificar as 

inovações geradas pela Lar para criar valor para os seus produtos, considerando os recursos e 

capacidades desenvolvidos nos negócios de alimentos. 

Quadro 3 – Objetivos específicos e Categorias 

Objetivos Específicos Categorias 

1. Identificar o foco e o âmbito da inovação 

gerada no desenvolvimento dos negócios da Lar, 

tendo em vista criar valor para os clientes, do 

ponto de vista dos seus gestores; 

- Criação de valor com oferta de produtos 

diferenciados pelo alto nível de sanidade e 

padronização; 

- Inovação em processos e produtos. 

2. Caracterizar os recursos e capacidades 

estratégicos que têm permitido a criação de valor 

aos clientes; 

-Equipe com conhecimento técnico 

especializado; 

- Aplicação de tecnologia de ponta; 

- Capacidade de análise das demandas dos 

clientes com atendimento eficaz. 

3. Identificar as estratégias de mercado para obter 

vantagem competitiva com as inovações. 

- Inovar para ofertar produtos diferenciados; 

- Inovar em produtos e serviços que aumentem a 

participação em clientes de grande porte e 

internacionais. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para garantir o anonimato e confiabilidade da pesquisa os participantes foram 

identificados como Entrevistado 1 (E1), Entrevistado 2 (E2), Entrevistado 3 (E3), 

Entrevistado 4 (E4), Entrevistado 5 (E5), considerando-se a ordem cronológica em que 

ocorreram as entrevistas.  

Para justificativa das análises, os trechos dos depoimentos são apresentados com 

pequenos ajustes de redação para melhorar a fluência do texto e a compreensão, sem acarretar 

em nenhuma alteração em seu sentido.  Para simplificar a análise dos dados e para garantir a 

consistência do estudo, esta seção está apresentada de acordo com cada objetivo específico do 

estudo. 
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5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1 - IDENTIFICAR O FOCO E O ÂMBITO DA 

INOVAÇÃO GERADA NO DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS DA LAR, 

TENDO EM VISTA CRIAR VALOR PARA OS CLIENTES, DO PONTO DE VISTA 

DOS SEUS GESTORES 

Pelas respostas obtidas junto aos entrevistados, foram elaboradas duas categorias 

conforme apresentadas no Quadro 3, relacionadas ao primeiro objetivo específico que trata da 

criação de valor para os clientes considerando as inovações geradas no negócio de alimentos. 

5.1.1 Criação de valor com oferta de produtos diferenciados pelo alto nível de sanidade 

e padronização. 

A elaboração desta categoria trouxe como elemento inicial a relevância no diz 

respeito à oferta de produtos diferenciados como um dos fatores responsáveis pela criação de 

valor. A diferenciação destes produtos é oportunizada pelo processo produtivo, que se adéqua 

atendendo as especificidades dos clientes e mercados em que atua, permitindo geração de 

valor. 

As diferenciações dos produtos se referem tanto as características dos produtos 

acabados como gramatura, peso, dimensões, baixo teor de gordura, bem como ao processo de 

produção pelo alto nível de sanidade, qualidade de sementes, tecnologia utilizada, conforme 

evidenciados nos recortes abaixo: 

[...] A cooperativa paga um valor maior para o produtor que produz grão de 

melhor qualidade. [...] é um diferencial, uma vez que esse grão vai alimentar 

os frangos. Isso faz com que o produtor use mais tecnologia, que esteja mais 

preocupado no momento do plantio, na escolha da semente, dos insumos que 

vai usar objetivando colher um milho de qualidade. Isso, na região, só a Lar 

tem (E5). 

[...] Em relação a produto acabado, onde é possível colocar algum 

diferencial, como um produto com alto nível de sanidade, com 

características específicas sob o ponto de vista de peso, gramatura, sob o 

ponto de vista até mesmo da especificidade, sem muita gordura, sem muita 

pele [...] porque o processo proporcionou isso (E2). 

[...] Hoje os produtos Lar são comprados pela qualidade, pelo processo de 

abate, pela questão de qualidade sanitária, na questão do uso de menos 

antibiótico, então são diferenciais da cooperativa (E3). 
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[...] A questão da qualidade sanitária é uma diferença que nós temos e nos 

traz um diferencial competitivo sob o ponto de vista de acessar mercados 

mais competitivos e que remuneram melhor (E1). 

Os trechos das entrevistas demonstram a intenção da cooperativa em melhorar a 

qualidade do produto final com inovações focadas no processo de produção, proporcionando 

maiores benefícios para a cooperativa como ganho de mercados e redução de custos. 

Desta maneira, questões como certificações de campo e rastreamento, bem como o 

cuidado com as sementes, vão ao encontro da perspectiva de Christopher (2003), na qual o 

cliente não compra somente produtos, mas também benefícios, destacando a importância de 

entender as demandas de mercado do que o cliente valoriza e dos processos para fornecer este 

valor como um requisito basilar para conquista e manutenção dos mercados em que atua, e 

consequentemente a obtenção de vantagem competitiva. 

Em relação aos aspectos diferenciadores dos produtos como nível de gordura, 

quantidade de pele e peso do animal cita-se Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2010), 

que explicam que atender e entender as demandas dos clientes cria, no longo prazo, uma 

dificuldade de substituição por um concorrente. Para Christopher (2003), a questão do 

relacionamento, e consequente retenção do cliente, reflete na lucratividade à medida que o 

cliente percebe as vantagens nesse relacionamento. 

Quanto à questão do nível de sanidade como fator relevante para a geração de valor 

dos produtos oferecidos pela cooperativa em relação aos seus concorrentes, evidenciam-se os 

seguintes trechos: 

[...] O nível de automação da planta frigorifica da Lar é bastante 

significativo. Isso garante qualidade nos cortes, menos não conformidades de 

processo, padronização dentro da indústria após o corte, a checagem, o 

embalamento, envio para o túnel de congelamento, estocagem, expedição, 

esse processo, ele está bem alinhado e aliado à alta tecnologia. Então hoje há 

menos gente interferindo no processo capaz de gerar não conformidades 

(E2). 

[...] A questão sanitária têm sido um diferencial muito importante. Nós 

temos agregado muito valor e conseguido mercados-chaves com esse status 

de padrão sanitário (E3). 

[...] Em alguns aspectos corremos o risco de sermos rigorosos demais. Nós já 

avaliamos em algumas situações, que nem o consumidor exige a qualidade 

que a gente está garantindo (E1). 
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Esses depoimentos corroboram com Barney e Clark (2007), a criação de valor 

acontece quando uma empresa é capaz de oferecer mais benefícios em seus produtos, pelas 

características superiores em relação aos seus concorrentes. 

Nesta perspectiva, os entrevistados realçaram que os produtos diferenciados 

oferecidos pela Lar e capazes de criar valor para os clientes provém de um conjunto de 

recursos que tornam possível o elevado nível de sanidade e padronização.  

5.1.2 Inovação em processos e produtos 

A composição desta categoria teve como fator principal a relevância atribuída pelos 

entrevistados quanto à inovação de processo tendo em vista um produto diferenciado em 

relação aos dos concorrentes, como forma de geração de valor e consequente vantagem 

competitiva nos mercados em que a cooperativa atua. 

Esta condição existe pela postura da cooperativa em atender também a nichos de 

mercado e oferecer produtos específicos considerando as particularidades, especificidades e 

demandas de seus clientes, o que permite gerar valor e manter contratos de longo prazo. São 

apresentados na sequência trechos dos depoimentos dos entrevistados, reforçando os aspectos 

relativos à inovação em processos e produtos: 

[...] Inovação é que diferencia a cooperativa para agregar valor com o 

produto. [...] melhorar o processo para que traga mais produtividade, o que 

em última instância também é redução de custo, é melhoria de processo. 

(E1). 

[...] Inovar na forma de fazer, inovar na forma de atender, de oferecer e até 

de ler oportunidades que a gente pode trazer para dentro de casa e melhorar 

o processo ou o produto. (E2). 

[...] A cooperativa busca sempre formas diferentes de produção, com 

produtividade [...] com menos problemas, em termos de ter que adicionar um 

antibiótico, usar o menos possível de agrotóxico. (E3). 

[...] A Lar tem investido muito em inovação, isso quer dizer tempo, pessoas, 

recursos financeiros para inovação e melhoria contínua de processos, o que 

nos dá uma maior competitividade, porque a gente consegue ter uma redução 

de custos normalmente quando a gente melhora processo. (E1). 

[...] Temos um processo de acompanhamento de o cliente olhar aonde que 

foi plantado soja, com que produtor, isso traz uma confiança maior, além de 

uma estabilidade para o cliente conhecer o produto final [...] a linha do MC 

Donald's, que são clientes muito exigentes a nível mundial e que se você está 

com um cliente desses, os outros (clientes) entendem que existe um processo 
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de qualidade muito bom. E, claro que às vezes, você diz, assim "Poxa, mas o 

que você tem de inovação do teu produto?". Às vezes, não é o produto em si, 

mas é o processo. (E3). 

Os trechos das entrevistas destacam a importância dada pelos gestores da Lar à 

questão da inovação de processo como condição base para a produção de produtos superiores, 

confirmando a proposição de Tidd, Bessant e Pavitt (2008) onde a inovação em processo têm 

em vista a mudança no desenvolvimento e entrega dos produtos e serviços da empresa e 

objetiva melhorias como a redução de custo e o aumento da qualidade do produto. 

A inovação em processo pressupõe a introdução de um método de produção e 

distribuição novo ou melhorado, pode visar à redução de custos, aumento de qualidade, além 

de auxiliar na inovação de produtos ou serviços oferecidos ao mercado (OCDE, 2005). 

Os relatos das entrevistas indicam que as inovações realizadas na cooperativa são 

incrementais, por se tratar de melhorias e ajustes no processo de produção no negócio de 

alimentos. 

5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2 - CARACTERIZAR OS RECURSOS E 

CAPACIDADES ESTRATÉGICOS QUE TÊM PERMITIDO A CRIAÇÃO DE 

VALOR AOS CLIENTES 

Com base nas respostas obtidas pelos participantes, foi possível elaborar duas 

categorias relacionadas aos recursos estratégicos que têm permitido a criação de valor devido 

à alta convergência nas respostas, e uma categoria referente à capacidade.  

Entre as temáticas mais expressivas percebidas nas entrevistas está à formação e 

desenvolvimento de equipe com conhecimento técnico especializado, capacidade de análise 

das demandas inserida na cultura e aplicação de tecnologia de ponta. 

5.2.1 Equipe com conhecimento técnico especializado 

Esta categoria surgiu pela convergência nos depoimentos dos gestores, destacando o 

conhecimento técnico como um recurso intangível valioso para a condução dos negócios e 

para a criação de valor (BARNEY; CLARK, 2007), conforme os depoimentos: 

[...] A cooperativa teve que trabalhar a capacitação técnica da sua equipe, 

desenvolvendo habilidades e competências específicas nas pessoas de gestão 

[...] as nossas lideranças são oriundas de dentro do quadro. (E2).  
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[...] trabalhamos com o nosso time para que as pessoas tenham o 

conhecimento técnico para ter uma fidelização do cliente e logicamente 

gerar negócios para a Cooperativa. (E5).  

[...] capacitação técnica e de gestão pode nos tirar de uma grande ameaça, se 

eu tiver o conhecimento dentro de casa. (E3). 

[...] nosso quadro teve que ser renovado, as capacidades dos nossos 

profissionais hoje são outras, o nível de exigência de contratação de um 

médico veterinário hoje é muito diferente do que era há dez anos atrás, 

então, precisam conhecer também um idioma porque hoje nós temos muitas 

demandas de legislações internacionais. (E2). 

[...] é preciso treinar e retreinar as pessoas e estar junto com os processos de 

inovação, de novas tecnologias [...] ou alguém vai fazer isso e estar na nossa 

frente. (E3). 

Os depoimentos demonstram que o recurso intangível “conhecimento técnico 

especializado” foi considerado valioso pelos gestores, pois permite a atuação em mercados 

mais competitivos. Também é pelo conhecimento técnico que se identificam e fidelizam 

clientes, atendem as demandas destes e por consequência geram negócios que perdurem por 

mais tempo. Este panorama corrobora com Peteraf e Barney (2003) no que concerne à 

importância do entendimento do que é valor para o cliente como base para oferta de produtos 

que sejam superiores.  

O recurso “conhecimento técnico especializado” também foi considerado raro, em 

função de ser único ou de difícil acesso pelos concorrentes, conforme destacado abaixo: 

O que faz a diferença são as pessoas. Nós temos uma equipe gerencial 

bastante nova, porém, toda ela praticamente formada aqui dentro. (E3).  

[...] Esse profissional mais completo nós acabamos moldando ao longo do 

tempo. (E5).  

[...] com certeza a questão de formar as pessoas desde a base e esse “estar 

junto” do nosso quadro é um diferencial em relação a qualquer outra 

empresa. (E3).  

Tem oferta de mão de obra no mercado, só que a qualidade desse 

profissional não atende o que a gente precisa. (E5). 

Os trechos confirmam que o recurso “conhecimento técnico especializado” é escasso 

no mercado e por isso a cooperativa apresenta uma postura de formação interna expressiva, 

pois este se mostrou um fator indispensável para a geração de valor para seus clientes e para 
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obter vantagem competitiva sustentável. Além disso, os depoimentos demonstram que a 

questão de formação de equipe é desenvolvida e explorada continuamente na cooperativa 

sendo vista como um diferencial para a continuidade dos negócios. 

Ademais, esse recurso foi identificado como de difícil imitação pelos concorrentes 

pelos custos associados ou pelo desenvolvimento deste recurso na empresa ao longo do tempo 

(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

A gestão e a questão do estabelecimento de uma cultura empreendedora, de 

arrojo, são difíceis. Eu vejo como mais difícil de imitar. (E1). 

A forma de gestão alguém pode até tentar copiar, agora esse "estar junto", de 

se ter esse comprometimento, é o diferencial. (E3). 

A Lar têm uma história de 53 anos na região, conseguiu ao longo do tempo 

se consolidar como uma referência. Então, em tudo se busca copiar o que a 

Cooperativa faz. (E5). 

A composição da Lar Cooperativa Agroindustrial tem por essência a valorização da 

pessoa como parte fundamental da gestão dos negócios. Esta postura é confirmada pelos 

trechos exibidos acima. A formação da equipe em termos de conhecimento técnico mostrou-

se recurso estratégico para diferenciar a cooperativa de outras empresas, pela sua maneira de 

gestão e atuação. 

Esse recurso, caracterizado pelos entrevistados como valioso, raro e difícil de ser 

imitado pelos concorrentes, foi também explorado pela cooperativa, podendo constituir fonte 

de vantagem competitiva sustentável, conforme Barney e Clark (2007). 

Os relatos analisados evidenciam o recurso intangível, conhecimento técnico 

especializado, como estratégico por ter oportunizado ganhos de mercados e fidelização de 

clientes no longo prazo. 

5.2.2 Aplicação de tecnologia de ponta  

Esta categoria resultou da concordância na fala dos entrevistados quanto à aplicação 

de tecnologia de ponta como recurso que contribui para a criação de produtos diferenciados, 

de alto valor agregado, visando atender necessidades de mercados específicos de acordo com 

Barney e Clark (2007), conforme relatos que seguem: 

[...] a forma de se seguir o processo dentro da indústria após o corte, a 

checagem, o embalamento, o envio para o túnel de congelamento, a 
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estocagem, a expedição, esse processo, ele está bem alinhado e aliado à alta 

tecnologia. (E2). 

Ademais a aplicação de tecnologia de ponta foi uma constante na fala dos 

entrevistados. Percebe-se uma valorização deste recurso como fator estratégico para acesso a 

mercados que oferecem remuneração superior para os cortes de frango, conforme destacado 

nos trechos abaixo: 

[...] foi a partir de processos melhores e com mais qualidade que nós 

conseguimos acessar mercados que pagam mais. (E3). 

[...] atualização e revitalização completa em todas as suas unidades na 

questão da tecnologia e isso nos proporcionou alcançar mercados que 

remuneram mais. (E2). 

[...] procura-se uma mortalidade menor, conversão alimentar menor e ganho 

de peso maior [...] isso se reflete em um ganho maior para o consumidor. 

(E3). 

Os relatos acima revelam que este recurso possui as características estratégicas, dada 

a sua condição de gerar valor para os clientes, raridade e de difícil imitação dada a 

característica da cooperativa em estar disposta a desenvolver produtos específicos 

considerando as demandas de seus clientes, o que a distancia de seus concorrentes. 

5.2.3 Capacidade de análise das demandas inserida na cultura 

A composição desta categoria resultou da percepção dos gestores em relação à 

competência que a cooperativa tem em atender às demandas de seus clientes, considerando 

suas características internas. Trata-se de uma capacidade estratégica apontada nas entrevistas 

e que foi construída ao longo do tempo, conforme segue abaixo: 

[...] desenvolvemos essa capacidade de coordenar a evolução constante das 

exigências de mercado, ajustando os padrões da planta para as novas 

tendências. (E2). 

[...] aliar essa tecnologia que nós temos hoje no mercado e saber aproveitar 

as demandas que os nossos clientes trazem para Cooperativa. (E2). 

Os trechos evidenciam as afirmativas de Barney e Hesterly (2011) de que quando 

certas empresas utilizam suas capacidades de maneira mais eficiente e eficaz do que outras é 

provável que estas apresentem um desempenho superior.  
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A análise das entrevistas permitiu verificar que a cooperativa desenvolveu 

capacidades que antes não possuía, pois inicialmente trabalhava apenas na recepção e vendas 

de grãos, e foi a partir da industrialização de aves que houve uma mudança em relação às 

capacidades necessárias para atuação neste novo mercado a partir da década de 1990.  

[...] lidar com essa tecnologia na operação que se modificou ao longo do 

tempo, pois nós não sabíamos trabalhar com frango no início. (E2). 

O desenvolvimento da capacidade de análise das demandas permitiu que a 

cooperativa passasse a oferecer e desenvolver novos produtos de acordo com as 

especificidades de seus clientes seja com melhorias no processo de fabricação, ou na entrega 

de um produto final superior, com a consequente criação de valor (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008). 

Percebe-se pela fala dos entrevistados que a capacidade de “análise das demandas” é 

considerada valiosa, rara, e difícil de ser imitada pelos concorrentes que não as possuem. A 

capacidade de “análise das demandas dos clientes com atendimento eficaz” apresenta relação 

com o recurso “conhecimento técnico especializado”, este por sua vez apresenta certo nível de 

complexidade quanto ao seu desenvolvimento ao longo do tempo e a história da cooperativa, 

pois se relaciona com a cultura e ao processo de formação dos negócios, o que a torna de 

difícil imitação. 

Além dos aspectos já mencionados, outro ponto de alta convergência na fala dos 

entrevistados é que a cooperativa vem incorporando a temática da inovação na cultura 

organizacional por meio de um processo participativo envolvendo os funcionários, 

associados, fornecedores, universidades e outras empresas da região, o que está atrelado a 

questão da capacidade de análise das demandas. 

Tornando o tema comum a todos os envolvidos, para que estes sejam os agentes de 

transformação dentro da cooperativa, ou seja, está desenvolvendo a capacidade de análise das 

demandas dos clientes atrelada ao processo de inovação que existe na cooperativa, conforme 

destacado abaixo: 

[...] Teve muita coisa de inovação, inclusive tem um seminário sobre isso, 

que trata de fazer com que o nosso funcionário ajude com ideias, vamos falar 

assim, para inovar dentro da Cooperativa (E5). 

[...] Nós oferecemos assistência técnica para o produtor para que ele use 

esses insumos e produza mais [...] queremos concentrar os nossos negócios 

com fornecedores que são melhores, como Syngenta, Bayer, Basf, e 



47 

concentrar a força de vendas em empresas que de fato sejam parceiras, para 

além da venda de produtos especificamente, mas outros serviços como 

treinamento para o nosso time, treinamento para o quadro gerencial (E5). 

[...] Estamos muito receptivos ao tema da inovação, temos uma preocupação 

com relação à questão da longevidade, não só da cooperativa, mas 

principalmente, dos bons negócios e conseguir gerar oportunidades para 

região e para as pessoas que vivem aqui. (E3). 

[...] Saindo da produção exclusiva de grãos e começando a diversificar em 

termos de produtos, começamos o processo de pensar diferente. A partir daí, 

a Lar foi sempre buscando programas, formas de trazer novidades, de trazer 

uma injeção de inovação, de formas diferentes de fazer as coisas (E1). 

[...] Queremos desenvolver também novos produtos e levar para o 

consumidor algo diferente, através de inovação junto com os nossos 

consumidores, parceiros, universidades (E1). 

Os relatos acima destacam a intenção da cooperativa em desenvolver um ambiente 

propício para a inovação considerando seus parceiros estratégicos já mencionados, conforme 

destacado nos estudos de Dobni (2008), onde a inserção da temática inovação na cultura da 

empresa é descrita como um conjunto de elementos que inclui a intenção em inovar, a 

infraestrutura de apoio à inovação, os comportamentos de nível operacional necessário para 

influenciar uma orientação de mercado, e ao meio ambiente para desenvolver inovação. 

Abarca também um conjunto de características da cultura organizacional que permite 

a criação e desenvolvimento de uma atividade inovadora (JANIUNAITE; PETRAITE, 2010). 

De maneira complementar para Claver (1998), é um modo de pensar e comportar que cria, 

desenvolve e constitui valores e atitudes em uma empresa, que por sua vez pode aumentar 

aceitar e apoiar ideias e mudanças que envolvem uma melhoria do funcionamento e eficiência 

da empresa. 

A análise e interpretação das entrevistas possibilitou constatar que a cooperativa 

procura em primeiro plano incentivar e desenvolver a capacidade de análise das demandas em 

conjunto com a temática da inovação em seus funcionários e cooperados com o objetivo de 

desenvolver novos métodos dentro do processo produtivo, e também em longo prazo novos 

produtos considerando as particularidades de seus clientes. 
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5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3 - IDENTIFICAR AS ESTRATÉGIAS DE MERCADO 

PARA OBTER VANTAGEM COMPETITIVA COM AS INOVAÇÕES. 

Neste objetivo foram considerados os depoimentos dos entrevistados no que diz 

respeito as estratégias de mercado utilizadas para obtenção de vantagem competitiva com as 

inovações em produtos e serviços. Como resultado foi possível elaborar duas categorias de 

análise, apresentadas a seguir. 

 

5.3.1 Inovar para ofertar produtos diferenciados 

Esta estratégia de mercado é oferecer produtos altamente diferenciados, resultantes 

das inovações no processo, não se pautando mais em produtos básicos. Essa postura vem 

sendo reconhecida pelos clientes como uma condição importante para a geração de valor, uma 

vez que têm proporcionado remuneração maior, fidelização de clientes e estabelecimento de 

contratos de médio e longo prazo, conforme os depoimentos a seguir: 

A Lar busca inovar no sentido de atender uma legislação de GlobalGap que é 

a certificação da produção no campo para poder ter uma rastreabilidade e 

atender um conceito de padrão europeu, e isso é um resultado da inovação 

porque ela passa a atender clientes que tem isso como uma exigência, e por 

consequência, ela garante uma diferenciação de preço. (E2). 

Um exemplo de inovação no processo de produção que nossos clientes da 

Europa pedem muito é o frango “free antibiótico”. [...] criar as aves sem uso 

de antibiótico no decorrer da vida dela alojada. Já temos hoje nichos de 

mercado que compram e pagam um prêmio para carne oriunda de lote não 

medicado (E2). 

[...]procuramos inovar fortemente para atender legislações complexas. A 

Cooperativa Lar tem um conceito, tem uma qualidade, tem um SIF 

respeitado lá fora (E2). 

Hoje os produtos Lar são comprados pela qualidade, pelo processo de abate, 

pela questão de qualidade sanitária, uso de menos antibiótico, que são seus 

diferenciais (E3). 

[...] o nosso frango, em parte ele é “blue”, em parte ele é salgado, é IQF, é 

temperado, ou seja, nós já vamos criando um portfólio de produtos que nós 

já temos dentro de uma raiz de operação para que nós possamos agregar o 

maior valor (E2). 
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Nós temos hoje um portfólio de produtos bem elaborado, que já não é 

pautado em produtos básicos (E2). 

As inovações descritas acima apresentam como resultado produtos diferenciados 

para obter vantagem competitiva nos mercados em que a cooperativa atua, uma vez que a 

inovação é oportunizada pela estrutura e processos que permitem explorar o máximo 

potencial de seu processo produtivo, conforme detalhado a seguir: 

[...] a Lar tem a linha de linguiça de frango, adicionada de carne de coxa, um 

produto de alto valor agregado que é exportado. [...] agregar valor a 

matérias-primas que surgem do processo industrial. [...] um processo de 

inovação trouxe esse produto como matéria prima dentro de um processo de 

tecnologia aplicada e, por consequência, mitiga-se o uso de um produto 

nobre (E2). 

[...] produzimos um filé de peito que chamamos de “blue” [...] aonde as 

peças precisam ser quase perfeitas. Essa carne é para atender classe ‘AA’. 

[...] a Lar consegue um preço diferenciado por esse produto (E2). 

[...]o enriquecimento do ambiente de criação das aves. [...] enriquecer o 

ambiente da ave, no sentido de que os produtos são oriundos de matérias-

primas que tiveram uma vida feliz no seu processo de formação. Isso é 

inovar [...] para ter nichos de mercado (E2). 

[...] conseguimos criar valor diferenciado para nossos clientes, pois estamos 

abertos à inovação, como é o caso de um cliente nosso na Europa que exige 

que o soja não seja oriundo de lavouras que foram criadas em detrimento do 

desmatamento. (E2). 

Conforme Johnson, Scholes e Whittington (2007), as estratégias de mercado 

adotadas pela Lar Cooperativa Agroindustrial se pautam em três posicionamentos. Primeiro, 

em diferenciação ao oferecer produtos e serviços com benefícios diferentes daqueles 

oferecidos pelos concorrentes e que sejam valorizados pelos clientes. Segundo, em 

diferenciação focada priorizando a qualidade do produto, ficando a preocupação com custos 

mais em segundo plano, focando em um nicho específico de mercado. 

Embora a preponderância na fala dos entrevistados tenha se referido a produtos 

diferenciados, ao se observar o portfólio de produtos oferecidos percebe-se que existe uma 

terceira estratégia de mercado adotada, relacionada a custos. Nesse sentido, Porter (1980; 

1985), define a estratégia em custos como aquela que enfatiza o baixo custo em relação aos 

concorrentes sem negligenciar a qualidade, os serviços e as outras áreas envolvidas. 

Para Barney (2011), as estratégias de liderança em custos e de diferenciação são duas 

das mais importantes estratégias no nível dos negócios. Para Barney e Hesterly (2011), essas 
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estratégias são caracterizadas como estratégias de negócios genéricas em função de sua 

importância ser tão difundida. 

5.3.2 Inovar em produtos e serviços que aumentem a participação em clientes de 

grande porte e internacionais. 

A construção desta categoria considerou a relevância atribuída pelos entrevistados 

quanto à oferta de produtos inovadores capazes de conquistar clientes de grande porte e 

internacionais pela geração de valor e consequente diferencial competitivo nos países para os 

quais a cooperativa exporta.  

Nós fornecemos para o Mc Donald’s Global um produto chamado Free 

GMO (livre de transgênicos) e um produto GlobalGap que é uma 

certificação de campo. Nesse nicho de mercado, além de nós, estão apenas a 

C-vale e a BRF, ou seja, em um universo de 40 e poucas empresas só três 

atuam nesse mercado, no sentido de atender mercados diferenciados (E1). 

A questão do bem-estar animal é algo muito forte, porque o consumidor quer 

ter a segurança de que ao comprar um produto que ele tenha esses 

diferenciais [...] um abate no método Halal em que a comunidade 

muçulmana reconheça que o processo está adequado. (E2).  

[...]transformar algo que era commoditie em algo diferenciado [...]. A 

questão da qualidade é uma diferença que nós temos e traz um diferencial 

competitivo sob o ponto de vista de acessar mercados mais competitivos e 

que remuneram melhor (E1). 

[...] No mercado externo, nós temos alguns clientes especiais, o McDonald’s, 

o Grupo Moy Park, temos clientes no Japão, na Europa, que têm uma 

demanda grande de produtos com alto valor agregado (E1). 

[...] conseguimos contratos que são de médio e longo prazo. Isso nos torna 

fornecedores exclusivos em determinados produtos e isso permite a 

remuneração diferenciada do mercado, como o Mc Donald’s Global, por 

exemplo, para que já vendemos há 10 anos, além de mercados como Europa, 

China, Alemanha, Singapura (E2). 

A inovação em produtos e processos depende também da natureza dos recursos e 

capacidades necessárias para suportá-la, neste caso, relacionado ao processo de produção 

como certificações internacionais, equipe com conhecimento técnico, planta frigorífica e 

estrutura de campo que sustente as demandas dos clientes da cooperativa. 

Nesse sentido, os entrevistados destacaram que a diferenciação nos produtos que são 

oferecidos como qualidade, sanidade, rastreabilidade, personalização, certificações e 
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tecnologia de ponta são elementos determinantes para criação de um portfólio de produtos e 

serviços que seja capaz de criar valor aos seus clientes. 

 

5.1 SINTESE DOS RESULTADOS 

 

Dado objetivo geral deste trabalho que consiste em identificar as inovações geradas 

pela Lar para criar valor para os seus produtos, considerando os recursos e capacidades 

desenvolvidos nos negócios de alimentos, os resultados foram condensados e apresentados no 

Quadro 4. 

Quadro 4 – Síntese dos resultados 

Categorias Resultados  

- Criação de valor com oferta de produtos 

diferenciados pelo alto nível de sanidade 

e padronização; 

 

 

- Inovação em processos e produtos. 

Processo produtivo;  

Características dos produtos;  

Certificações internacionais. 

 

Inovações incrementais;  

Aumento de produtividade;  

Melhoria de processos.  

- Equipe com conhecimento técnico 

especializado; 

 

 

 

 - Aplicação de tecnologia de ponta; 

 

 

- Capacidade de análise das demandas 

dos clientes com atendimento eficaz. 

Atuação em mercados mais competitivos;  

Melhoria de processos;  

Fidelização de clientes. 

 

Diminuição de não conformidades;  

Menor conversão alimentar por animal;  

Menor mortalidade e não conformidades.  

 

Competência em atender demandas específicas;  

Refinamento das atividades desenvolvidas. 

 

 

- Inovar para ofertar produtos 

diferenciados; 

 

 

- Inovar em produtos e serviços que 

aumentem a participação em clientes de 

grande porte e internacionais. 

Frango free antibiótico;  

Frango blue;  

Enriquecimento do ambiente de criação;  

Aproveitamento de matérias oriundas do 

processo produtivo. 

  

Certificações: Free GMO (livre de 

transgênicos); Selo Halal; Global GAP 

(rastreabilidade de campo);  

Legislações complexas.  
Fonte: elaborado pela autora (2017). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retomando a questão de pesquisa deste trabalho que buscou responder quais 

inovações desenvolvidas na Lar Cooperativa Agroindustrial têm contribuído para gerar 

vantagem competitiva nos seus negócios, é possível afirmar que as inovações efetivamente 

estratégicas são aquelas que têm permitido o desenvolvimento de produtos com alto nível de 

diferenciação, sanidade e padronização. Para isso, ela opera com base em um modelo de 

negócios verticalizado, produzindo grande parte dos seus insumos que os transforma em 

produtos finais, dada a característica de ser uma cooperativa que atua nos moldes de uma 

empresa privada. 

A aceitação efetiva do portfólio de produtos da cooperativa tem decorrido das 

estratégias de mercado preponderantemente voltadas à diferenciação, variando entre aquelas 

mais genéricas e àquelas mais focadas, seguida da ênfase em custos, procurando garantir a 

qualidade superior dos produtos oferecidos. Essas estratégias têm focado as inovações 

realizadas em seus produtos, com mudanças efetuadas ao longo do processo produtivo, 

constituindo a rota da busca pela vantagem competitiva da Lar.  

A inovação dos produtos tem duas orientações, uma delas voltada ao mercado 

interno e outra ao externo. Ficou evidente que a busca pelo mercado externo trouxe novos 

insights sobre a oferta de produtos diferenciados no mercado nacional. Nesse sentido, 

destacam-se a criação do filé de peito blue, produto nobre em termos corte e calibragem da 

carne sendo destinado a clientes exclusivos da Alemanha, Singapura, Japão e Europa. Outra 

inovação se refere ao peito filetado, um produto cortado em fatias que é preparado com mais 

rapidez, gerando economia de tempo para o consumidor. Além dessas, outra inovação de 

produto é o frango free antibiótico, aves criadas sem o uso de medicamentos no decorrer da 

vida alojada, o que requer um rigor e controle elevados.  

No que se refere aos processos, entre as mais relevantes inovações realizadas 

destaca-se a diversificação de cultivos na mesma propriedade, que reduziu a dependência da 

produção exclusiva de uma única cultura, concomitantemente à formação contínua dos 

produtores associados à cooperativa, com melhorias na qualidade e menor custo dos insumos, 

representando a resultado da integração do campo com a fábrica. Além dessa, houve a 

implantação do processo totalmente automatizado de incubação de pintainhos, incluindo a 

higienização, transporte, incubação dos ovos e vacinas, 

As inovações que levaram a Lar a uma aparente posição de vantagem competitiva 

sustentável, têm se apoiado em uma gama expressiva de recursos e capacidades estratégicos, 
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contando-se entre os recursos, o conhecimento técnico e a experiência que a equipe detém, 

aprimorados ao longo do tempo e ajustados às novas exigências dos negócios provenientes da 

cadeia avícola. A experiência da equipe, disponível na produção primária, aliada à formação 

das pessoas, se mostrou relevante para suportar o desenvolvimento das inovações no negócio 

de alimentos para que a cooperativa pudesse superar os desafios referentes ao processo de 

industrialização e integrar o campo à fábrica. 

Um recurso relevante a ressaltar foi a obtenção de certificações específicas como o 

Global GAP, Selo Halal e Free GMO, indispensáveis para a atuação em mercados 

internacionais.  

Não obstante isso, as inovações se tornaram efetivas com a existência das capacidades 

de análise das demandas dos clientes com o oferecimento de atendimento eficaz e a de 

aplicação de tecnologia de ponta. Entender as necessidades de consumidores foi crucial para 

dar início ao processo de adoção das inovações que envolveram os produtos e os respectivos 

processos. Mas isso não teria sido suficiente se a tecnologia de ponta não fosse aplicada de 

maneira produtiva e voltada à satisfação dos consumidores. 

A consequência disso foi criar a percepção de valor agregado pelos produtos às 

necessidades dos diversos segmentos de consumidores, permitindo elevar o nível de 

competitividade da Lar em seus mercados de atuação. 

No que tange à fundamentação teórica deste trabalho, a abordagem da VBR foi 

importante para a análise e caracterização dos recursos e capacidades estratégicos que deram 

suporte às inovações na Lar. Ela ajudou a preencher uma lacuna identificada na literatura no 

que diz respeito integração entre inovação e VBR, demonstrando que existe conexão entre 

estes construtos, embora sejam temas pouco explorados. Isso facilitou aos entrevistados 

exporem conhecimentos relevantes quanto às oportunidades existentes em seus mercados, às 

estratégias adotadas e aos recursos e capacidades referentes ao tema da pesquisa. 

Este estudo mostrou também que a inovação pode ser tratada no âmbito interno das 

organizações, desde que conectada com algo valorizado pelos consumidores, confirmando o 

que se defende na literatura.  

Ademais, todos os detalhes aqui expostos só foram identificados pela opção em 

trabalhar com o método qualitativo de pesquisa, que permitiu uma flexibilidade na coleta dos 

dados, enriquecendo o material obtido com as entrevistas. 

O presente estudo apresenta como uma de suas limitações ter considerado apenas as 

opiniões dos gestores, sem o contraponto da percepção dos seus clientes quanto à criação de 
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valor aos produtos e serviços. Um olhar a partir dos clientes quanto a esta questão poderia ter 

trazido outras nuances que não foram reveladas no presente estudo.  

Por fim, recomenda-se a continuidade deste estudo de maneira a aprofundar o 

conhecimento acerca da temática da inovação conectadamente com a VBR em ambientes 

empresariais, para se verificar o quanto cooperativas como a Lar são comparativamente 

produtivas e eficazes. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A – ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Bloco 1 – Introdução 

Introdução ao tema e objetivos da pesquisa, identificação da empresa e do 

entrevistado. 

 

Bloco 2 - Questões relacionadas aos objetivos específicos. 

Objetivo 1: Entender o foco e o âmbito da inovação adotada no desenvolvimento dos 

negócios da Lar, tendo em vista criar valor para os clientes, do ponto de vista dos seus 

gestores. 

1 - Para a finalidade deste estudo foram escolhidas as linhas de produtos alimentícios 

e agronegócios da Lar. Está de acordo em tratá-las nesta entrevista? 

2 – Poderia, então, indicar quais os produtos de ambas as linhas que são os campeões 

nos seus mercados? 

3 - Quais são os principais clientes dos produtos indicados como mais relevantes? 

4 – O que é entendido por inovação no âmbito das ações da Lar? Envolve produtos e 

processos?  

5 – Qual o foco das inovações que vêm sendo adotadas na cooperativa e qual a sua 

amplitude? Poderia especificar para cada um dos produtos? 

6 – Que resultados têm sido alcançados com as inovações dos produtos, 

comparativamente aos concorrentes imediatos? 

7 – De que maneira as inovações desses produtos têm criado valor para os clientes? 

8 – Quais são as características que tornam as inovações desses produtos superiores 

aos dos concorrentes na percepção dos seus clientes? 

 

Objetivo 2: Caracterizar os recursos e capacidades estratégicos que têm permitido a 

criação de valor aos clientes. 

 

Em relação às características inovadoras nos negócios de alimentos: 

9 - Que recursos e capacidades têm sido responsáveis pelas inovações desses 

produtos? Considere recursos como os ativos tangíveis e intangíveis que dão suporte à 
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inovação. Por capacidade considere as habilidades das pessoas da cooperativa para gerir estes 

recursos, visando a criação de valor superior aos produtos dos concorrentes. 

10 - Esses recursos e capacidades são raros, ou seja, poucos ou nenhum concorrente 

dispõe deles?  

11 – Eles são difíceis ou impossíveis de serem imitados pelos concorrentes? 

 

Objetivo 3: Identificar as estratégias de mercado para obter vantagens com as 

inovações. 

12 - Que estratégias de mercado têm sido adotadas para obter mais vantagem com as 

inovações desses produtos do que os concorrentes? 

13 - Como são definidas as estratégias de mercado da Lar? Para definição destas 

estratégias são considerados os recursos e capacidades identificados anteriormente?  
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APÊNDICE B – MATRIZ DE AMARRAÇÃO 

Problema de pesquisa: Quais inovações desenvolvidas pela Lar Cooperativa Agroindustrial 

têm contribuído para gerar vantagem competitiva nos seus negócios? 

Objetivo geral: Identificar as inovações geradas pela Lar para criar valor para os seus 

produtos, considerando os recursos e capacidades desenvolvidos nos negócios de alimentos. 

 

Objetivos 

específicos  

Referencial Teórico  Perguntas do roteiro entrevistas  

1 Entender o 

foco e o âmbito 

da inovação 

adotada no 

desenvolvimento 

dos negócios da 

Lar, tendo em 

vista criar valor 

para os clientes, 

do ponto de 

vista dos seus 

gestores. 

- Schumpeter (1985): inovação 

diz respeito à introdução de novos 

produtos, métodos, processos, 

mercados, insumos e criação de 

novas indústrias. Pode ser radical 

ou incremental. 

- Wrakking (1990): inovação se 

trata de qualquer renovação que 

ofereça uma posição de vantagem 

competitiva em relação aos seus 

concorrentes e seja sustentável ao 

longo do tempo. 

- O´ Sullivam e Dooley (2009): 

inovação se refere a mudanças, 

grandes ou pequenas, radicais ou 

incrementais, seja em produtos, 

processos ou serviços que resulte 

em algo novo para a organização 

e que agregue valor para os 

clientes. 

- Zubac, Hubbard e Johnson 

(2010): valor está associado à 

percepção do cliente.  

- Peteraf e Barney (2003): valor é 

a diferença entre quanto o cliente 

está disposto a pagar e os custos 

relacionados à produção. 

- Sirmon, Hitt e Ireland (2007): 

valor ocorre quando uma empresa 

é mais competente que sua 

concorrente em atender as 

necessidades dos seus clientes. 

 

 

1 - Para a finalidade deste estudo foram 

escolhidas as linhas de produtos 

alimentícios e agronegócios da Lar. 

Está de acordo em tratá-las nesta 

entrevista? 

2 – Poderia, então, indicar quais os 

produtos de ambas as linhas que são os 

campeões nos seus mercados? 

3 - Quais são os principais clientes dos 

produtos indicados como mais 

relevantes? 

4 – O que é entendido por inovação no 

âmbito das ações da Lar? Envolve 

produtos e processos?  

5 – Qual o foco das inovações que vêm 

sendo adotadas na cooperativa e qual a 

sua amplitude? Poderia especificar para 

cada um dos produtos? 

6 – Que resultados têm sido alcançados 

com as inovações dos produtos, 

comparativamente aos concorrentes 

imediatos? 

7 – De que maneira as inovações desses 

produtos têm criado valor para os 

clientes? 

8 – Quais são as características que 

tornam as inovações desses produtos 

superiores aos dos concorrentes na 

percepção dos seus clientes? 

2 

Caracterizar os 

recursos e 

capacidades 

estratégicos que 

- Barney (1991): recursos são os 

ativos tangíveis e intangíveis 

utilizados para desenvolver 

estratégias e melhorar o 

desempenho em relação aos 

Em relação às características 

inovadoras nos negócios de 

alimentos/agronegócios: 

9 - Que recursos e capacidades têm sido 

responsáveis pelas inovações desses 
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têm permitido a 

criação de valor 

aos clientes; 

 

concorrentes. 

- Barney (2001) recursos devem: 

a) valiosos; b) raros; c) difícil de 

ser imitado por concorrentes e d) 

aplicáveis na organização. 

- Barney e Hesterly (2007): 

recursos tangíveis se referem a 

tudo aquilo que é concreto, 

possível de ser mensurado, como 

produtos, prédios, máquinas, 

localização.  

- Johnson, Scholes e Whittington 

(2007): recursos intangíveis estão 

ligados ao conhecimento humano 

e organizacional, reputação e 

informações.  

- Prahalad e Hamel (1990): 

capacidade se trata de uma 

habilidade em combinar recursos 

de forma que atendam aos 

objetivos estratégicos propostos. 

- Amit e Schoemaker (1993): 

capacidades se relacionam com a 

habilidade de explorar recursos 

tangíveis e intangíveis, por meio 

dos processos organizacionais. 

produtos? Considere recursos como os 

ativos tangíveis e intangíveis que dão 

suporte à inovação. Por capacidade 

considere as habilidades das pessoas da 

cooperativa para gerir estes recursos, 

visando a criação de valor superior aos 

produtos dos concorrentes. 

10 - Esses recursos e capacidades são 

raros, ou seja, poucos ou nenhum 

concorrente dispõe deles?  

11 – Eles são difíceis ou impossíveis de 

serem imitados pelos concorrentes? 

3 Identificar as 

estratégias de 

mercado para 

obter vantagem 

competitiva com 

as inovações; 

 

- Porter (1980): as estratégias 

genéricas dividem-se em 

liderança de baixo custo e em 

diferenciação. 

- Johnson, Scholes e Whittington 

(2007): estratégias baseadas em 

preço; diferenciação; híbrida; e 

diferenciação focada. 

Em relação às estratégicas adotadas 

nos negócios de 

alimentos/agronegócios: 

 

12 - Que estratégias de mercado têm 

sido adotadas para obter mais vantagem 

com as inovações desses produtos do 

que os concorrentes? 

13 - Como são definidas as estratégias 

de mercado da Lar? Para definição 

destas estratégias são considerados os 

recursos e capacidades identificados 

anteriormente? 
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APÊNDICE C – PLANILHA DE CATEGORIZAÇÃO DE DADOS  

Questão de pesquisa: quais inovações desenvolvidas pela Lar Cooperativa Agroindustrial têm contribuído para gerar vantagem competitiva 

nos seus negócios? 

Objetivo geral: Identificar as inovações geradas pela Lar para criar valor para os seus produtos, considerando os recursos e capacidades 

desenvolvidos nos negócios de alimentos. 

Objetivos 

específicos 

Perguntas E1 

 

E2 E3 

 

 

E4 E5 Síntese das 

unidades 

semânticas 

Temas 

 

Categorias 

 

Identificar o 

foco e o 

âmbito da 

inovação 

adotada no 

desenvolvim

ento dos 

negócios da 

Lar, tendo 

em vista 

criar valor 

para os 

clientes, do 

ponto de 

vista dos 

1. Poderia 

indicar quais 

os produtos 

de ambas às 

linhas que 

são os 

campeões 

nos seus 

mercados? 

Nós atuamos 

na busca 

constante de 

entender as 

demandas do 

mercado, as 

necessidades 

do 

consumidor, e 

olhar para 

dentro de casa 

nas 

características 

da 

Cooperativa 

Temos a 

transformação 

da avicultura 

que é 

transformar os 

grãos em aves, 

e por sua vez 

abater essas 

aves no nosso 

frigorífico. 

Hoje são 340 

mil aves-dia. 

 

Um 

exemplo de 

No início era 

somente 

plantio, de soja 

que é até hoje o 

principal 

produto na 

parte agro, pois 

junto com o 

grão de milho é 

que nós 

fazemos a 

ração, e parte é 

exportada. 

 

Mas a 

Os produtos 

mais 

relevantes no 

nosso 

mercado são 

soja, milho e 

depois os 

derivados da 

soja, farelo de 

soja e óleo de 

soja. E na 

questão de 

alimentos são 

os cortes de 

frango. 

A origem de 

tudo, para a 

produção de 

alimento, ela 

tem que ter o 

grão de soja, 

o grão de 

milho para 

produção de 

proteína 

vegetal para 

alimentar os 

animais, que 

é (...) um dos 

principais 

Frango para 

consumo 

 

 

Foco na 

melhoria 

contínua dos 

processos de 

produção de 

cortes de 

frango, 

- 

Venda de 

produtos 

para grandes 

clientes e 

nichos de 

mercado, 

atendendo 

- Criação de 

valor com 

oferta de 

produtos 

diferenciados 

pelo alto nível 

de sanidade e 

padronização; 

 

- Inovação em 

processos e 

produtos. 
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seus 

gestores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lar, entender 

de que forma 

a cooperativa 

pode, com a 

sua 

característica 

e composição, 

atender a 

essas 

demandas do 

mercado. 

 

Em 

relação aos 

produtos mais 

relevantes no 

setor de 

alimentos são 

as carnes de 

frango. 

inovação no 

processo de 

produção que 

nossos clientes 

da Europa 

pedem muito é 

o frango “free 

antibiótico”. 

Criar essas 

aves sem uso 

de antibiótico 

no decorrer da 

vida dela 

alojada. Então, 

ainda tem a 

possibilidade 

de aplicação 

das vacinas 

preventivas 

dentro do 

processo de 

incubação. Já 

tem hoje 

nichos de 

mercado que 

compram e 

parte da 

industrialização 

veio por conta 

do processo de 

diversificação 

que a 

cooperativa 

incorporou 

como maneira 

de sobreviver 

ao longo dos 

anos. E hoje na 

parte de 

alimentos o 

abate de frango 

é realmente 

uma parte 

bastante 

significativa 

para a Lar. 

 negócios da 

Cooperativa 

no Paraná, 

que é a parte 

de suínos, 

aves e leite, 

que são 

segmentos aí 

em que a 

Cooperativa 

atua. 

legislações 

complexas, 

gerando 

contratos de 

longo prazo. 

- 

Inovação 

como um 

processo 

participativo 

entre 

funcionários, 

associados, 

fornecedores 

e sociedade. 

- 

Geração de 

valor pela 

oferta de 

produtos 

com 

alto 

nível de 

sanidade, e 

característica

s 
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pagam um 

prêmio para 

carne oriunda 

de lote não 

medicado. 

Trabalhamos 

muito em 

inovação no 

processo. 

padronizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que 

resultados 

têm sido 

alcançados 

com as 

inovações 

dos 

produtos? 

Comparativa

mente aos 

concorrentes 

imediatos 

O nosso foco 

é agregar 

valor a 

produção, por 

isso nós 

mudamos o 

nosso perfil 

justamente 

para ter essa 

competitivida

de para o 

nosso 

produtor 

enquanto 

objetivo final. 

 

Nós 

A Lar tem a 

linha de 

linguiça de 

frango, e 

temos 

necessidade, 

obrigatoriame

nte de pôr 

carne de coxa 

desossada, que 

é um produto 

de alto valor 

agregado que 

nós 

exportamos. A 

Lar produz 

linguiça para 

A grande 

inovação que a 

Lar tem feito 

dentro desse 

processo de 

gestão mais 

empreendedora, 

é realmente um 

trabalho com a 

família 

associada, levar 

para eles 

treinamentos e 

fazer com que 

as pessoas 

coloquem para 

fora o seu lado 

Ano passado 

nós tivemos 

aí uma quebra 

de paradigma, 

que foi 

considerado 

resultado da 

inovação 

junto ao setor, 

nós tivemos 

uma sinergia 

muito boa 

com a área de 

fomento 

pecuário 

aonde nós 

conseguimos 

A Lar sempre 

tinha um 

problema de 

qualidade de 

milho aqui na 

região. Aí foi 

criado um 

programa 

onde a gente 

paga 

diferencial de 

qualidade 

para o 

produtor que 

produz grão 

de melhor 

qualidade. 

Produtos com 

diferencial 

superior 

decorrente do 

processo de 

produção. 

 

Sucesso em 

nichos de 

mercado 

 

Conquista de 

contratos de 

médio e longo 

prazo 
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fornecemos 

para o Mc 

Donald’s 

Global um 

produto 

chamado Free 

GMO (livre 

de 

transgênicos) 

e nós 

fornecemos 

um produto 

GlobalGap 

que é uma 

certificação 

de campo 

mais uma 

certificação 

de não 

produção 

transgênica na 

ração. Nesse 

nicho de 

mercado 

estamos 

apenas nós, a 

agregar valor a 

matérias-

primas que 

surgem do 

processo 

industrial. 

Esse é o 

objetivo. 

Então, para 

mitigar o uso 

da coxa 

desossada, que 

é um produto 

nobre, se 

desenvolveu 

um sistema 

onde se extrai 

a carne do 

pescoço. 

Porque é uma 

carne 

vermelha, que 

ela dá 

coloração, ela 

é rica, e esse 

produto estava 

mais 

empresarial, 

onde tem 

coragem de 

investir. Então, 

isso é muito 

importante, e 

para os jovens, 

como eu disse, 

também tem 

esse trabalho 

tão 

diferenciado 

para que a 

gente possa 

realmente 

continuar tendo 

uma 

cooperativa 

mais jovem, 

não só de 

associados, mas 

de mais idade, 

mas que o 

jovem também 

tenha essa 

proteger a 

empresa de 

oscilações 

mais pesadas 

em relação à 

cadeia 

produtiva de 

aves. 

Isso no 

milho. Então 

isso é um 

diferencial 

nosso, é uma 

inovação que 

a Cooperativa 

teve 

pensando que 

esse grão vai 

alimentar os 

frangos, por 

exemplo, da 

cadeia 

avícola da 

Cooperativa. 

Isso faz com 

que o 

produtor use 

mais 

tecnologia, ou 

seja, que 

fique 

preocupado 

no momento 

do plantio, no 
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C-vale e a 

BRF, ou seja, 

então de um 

universo de 

40 e poucas 

empresas só 

três atuam 

nesse 

mercado, isso 

é resultado de 

um trabalho 

forte que vem 

sendo 

realizado no 

sentido de 

atender 

mercados 

diferenciados. 

indo para 

subproduto. 

Então, ou seja, 

um processo 

de inovação 

trouxe esse 

produto como 

matéria prima 

dentro de um 

processo de 

tecnologia 

aplicada, 

disponibiliza 

isso para 

processo de 

linguiça e por 

consequência 

você mitiga o 

uso de um 

produto nobre. 

 

Outro 

resultado é a 

produção de 

um filé de 

peito que 

oportunidade 

de construir sua 

vida pelos 

negócios 

ligados a terra. 

Então, isso é o 

apanhado em 

termos de 

diferencial que 

a Cooperativa 

tem, e trabalhar 

esses 

segmentos, 

fazer um 

planejamento 

estratégico 

para, como nós 

fizemos em 

2014, para os 

próximos dez 

anos, que vai 

até 2024, e ele 

não foi feito 

‘para’ os 

associados, ele 

foi feito ‘com’ 

momento da 

escolha da 

semente, no 

momento de 

escolha dos 

insumos que 

vai usar, 

objetivando 

ele colher um 

milho de 

qualidade. 

Isso na região 

aqui, só a Lar 

tem. 

Isso é algo 

que a Lar fez 

há três anos 

atrás e é algo 

diferente que 

as outras 

concorrentes 

não fazem. 
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chamamos de 

“blue” que ele 

é selecionado 

na mesa aonde 

as peças 

precisam ser 

quase 

perfeitas. Não 

pode ter 

excesso de 

escaldagem, 

não pode ter 

gordura, não 

pode ter 

hematomas, 

precisa ter a 

mesma cor, 

isso é uma 

inovação, 

porque aquele 

cliente precisa 

ter um produto 

perfeito. Essa 

carne é para 

atender classe 

‘AA’. Nós 

os associados, 

com o anseio 

deles, com 

aquilo que eles 

nos disserem. 

 

Um resultado 

importante que 

nós temos por 

conta até desse 

trabalho com os 

associados é o 

próprio 

faturamento da 

cooperativa que 

têm crescido na 

média de 15% 

ao ano, outra 

questão são os 

nossos índices 

de eficiência 

dentro de todo 

o quadro da 

Cooperativa 

que a gente 

pode dizer que 
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temos o filé de 

peito “blue” 

na linha de 

produção. 

Conseguimos 

produzir três, 

quatro 

contêineres 

por mês... Mas 

a Lar produz, 

tem um 

prêmio 

diferenciado 

por esse 

produto para 

poder atender 

esse cliente 

que tem um 

nicho de 

mercado lá e 

que ele vende 

diferenciado 

esse produto. 

Outra inovação 

que já estamos 

nenhuma outra 

empresa tem 

conseguido 

fazer índices de 

eficiência do 

jeito que a 

gente consegue, 

e isso também é 

um diferencial 

importante, 

porque, de 

novo, você tem 

um custo 

menor e você 

está 

aproveitando 

mais a matéria 

prima que você 

tem justamente 

por esse 

trabalho na 

formação dos 

associados na 

questão do 

plantio e 

também na 
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testando é o 

enriquecimento 

do ambiente de 

criação das 

aves. Que 

consiste em 

uma passagem 

de luz natural 

para que essas 

aves tenham 

um pouco da 

claridade, tem 

que ter certo 

número de lux. 

Alguns 

poleiros são 

pontos onde a 

ave pode sair 

do chão, além 

de alguns 

sacos, por 

exemplo, de 

ráfia com 

maravalha 

cheios, para 

que a ave possa 

tecnologia que 

ele usa nesse 

processo. Por 

exemplo, 

mortalidade 

menor, 

conversão 

alimentar 

menor, quer 

dizer, quanto de 

ração eu uso 

para fazer um 

quilo de frango, 

o próprio ganho 

de peso, maior, 

então, são duas 

coisas distintas, 

conversão e o 

ganho de peso. 
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subir descer. 

Além de 

cordas dentro 

do aviário para 

que a ave possa 

bicar. Ou seja, 

enriquecer o 

ambiente da 

ave, no sentido 

de que os 

produtos são 

oriundos de 

matérias-

primas vindos 

de aves que 

tiveram uma 

vida feliz no 

seu processo 

de formação. 

Isso é inovar. 

Isso está sendo 

testado nos 

nossos 

aviários. A Lar 

quer ter, dentro 

do seu 
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processo de 

produção, 

mecanismos 

que permitem 

ter nichos de 

mercado para 

atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quais são 

os principais 

clientes dos 

produtos 

indicados 

como mais 

relevantes? 

No mercado 

interno são 

grandes 

atacados 

como Pão de 

Açúcar, são 

supermercado

s, que na 

verdade vão 

dar o destino 

desse produto 

ao 

consumidor 

final. 

 

No mercado 

externo, nós 

temos alguns 

clientes 

No mercado 

interno temos 

grandes redes 

nacionais 

como clientes, 

temos 

distribuidores, 

atacarejo, 

muitos clientes 

também 

supermercadist

as, pequeno 

varejo no 

entorno. 

Nós 

atuamos com 

grandes redes 

como 

Atacadão, 

Hoje nós 

transformamos 

o milho e a soja 

produzidos que 

a cooperativa 

recebe na 

região, a 

produção onde 

vai então para 

os fomentos, 

que é de 

frango, para 

que a gente 

tenha a matéria 

prima 

suficiente. E aí 

vem esse... Os 

economistas 

dizem assim, 

Pensando-se 

em soja, são 

as grandes 

tradings do 

grupo ABCD, 

que chama-se 

aí no mercado 

ADM, Bull, 

Cargill e 

Dreyfuss, são 

as grandes 

compradoras. 

E na questão 

do milho, 

BR-F, BR-

Foods, e a 

JBS são 

nossos 

principais 

O nosso 

cliente é o 

associado, é o 

produtor 

rural, ou seja, 

nós somos 

fornecedores 

de insumos 

para o 

produtor rural 

para ele 

produzir soja, 

ou milho, 

então nós 

temos 

fornecedores 

da 

cooperativa, 

da nossa área, 

Grandes 

atacadistas e 

supermercados. 

(Ex: Pão de 

açúcar, 

Atacadão, Assaí, 

Makro). 

 

Mercado 

externo. (Ex: 

Mc’ Donalds 

Global) 
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especiais, o 

McDonald’s 

como o 

Grupo, o 

Grupo Moy 

Park, que 

opera também 

segmentos do 

McDonald’s, 

então nós 

temos clientes 

no Japão, 

clientes na 

Europa, que 

têm, assim, 

uma 

necessidade, 

uma demanda 

grande de 

produtos com 

alto valor 

agregado. 

 

 

Assaí, Makro, 

que são essas 

redes que tem 

hoje lá uma 

centena de 

lojas 

espalhadas 

pelo Brasil e 

quando você 

se torna 

fornecedor 

nacional, você 

acaba 

atendendo a 

todas essas 

lojas, claro 

que com 

logísticas 

programadas, 

cargas 

fechadas num 

processo bem 

mais 

otimizado. 

 

São cinco 

“um processo 

de 

maximização 

da riqueza da 

região”, que é 

essa 

transformação 

então da 

matéria prima 

que se faz. 

Porque se fosse 

exportar, por 

exemplo, uma 

tonelada de 

soja, talvez 500 

dólares o preço, 

mas se você 

exporta frango, 

que dá uma 

conversão de 

1.65 mais ou 

menos. E então, 

na hora que 

você vai vender 

o frango, você 

recebe em 

compradores. seja 

fertilizantes, 

defensivos, e 

micronutrient

es. 
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estados foco 

onde nós 

procuramos 

destinar até 80 

por cento da 

produção do 

mercado 

interno, PR, 

SP, RJ, RS e 

SC. 

 

No 

mercado 

externo, nós 

exportamos 

para mais de 

30 países no 

momento. Nós 

somos hoje 

fornecedores 

habilitados do 

Mac Donald's 

global. 

torno de 2 mil 

dólares, 

chegando até a 

4 mil dólares a 

tonelada. 

Então, veja que 

de 500 para 

duas ou para 

quatro, é um 

salto muito 

grande. Então 

hoje nós temos 

um trabalho 

muito forte 

para exportar 

esse frango 

para grandes 

clientes lá fora, 

pois remura 

melhor toda a 

cadeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. O que é 

entendido 

por inovação 

Nós 

entendemos 

que inovação 

A inovação, 

ela não precisa 

diariamente 

A cooperativa 

tem uma 

preocupação, 

Então a 

inovação é 

buscada 

Teve muita 

coisa de 

inovação, 

Mudança no 

perfil da gestão e 

inovação focada 
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no âmbito 

das ações da 

Lar? 

Envolve 

produtos e 

processos? 

é tudo aquilo 

que me traz 

algum tipo de 

diferencial, é 

fazer 

diferente. 

 

Inovação é 

que vai me 

diferenciar 

em relação 

àquilo que eu 

vinha fazendo 

anterior, de 

alguma 

forma, ou 

valor 

agregado para 

o produto, ou 

uma melhoria 

no processo 

que me traga 

mais 

produtividade

, por exemplo, 

ser algo 

extraordinário. 

Inovar na 

forma de 

fazer, inovar 

na forma de 

atender, de 

oferecer e até 

de ler 

oportunidades 

que a gente 

pode trazer 

para dentro de 

casa e 

melhorar o 

processo ou o 

produto. Então 

dentro da 

Cooperativa 

Lar, a 

inovação, ela 

faz parte de 

um trabalho 

bastante 

amplo, que é... 

o banco de 

muito grande 

com essa 

questão de 

inovação para 

que a gente 

continue a 

buscar formas 

diferentes de 

produção, com 

produtividade. 

Mas, que seja 

cada vez mais, 

com menos 

problemas, em 

termos de ter 

que adicionar 

um antibiótico, 

usar o menos 

possível de 

agrotóxico. 

Toda essa 

questão de 

produção, ela é 

muito, muito 

entendida de 

que a gente 

através de 

sinergias com 

as demais 

áreas, por ela 

estar 

diretamente 

relacionada 

com as 

demais áreas, 

tanto de 

fomento 

pecuário 

como 

insumos, 

como 

financeiro, 

logística e 

industrial 

também, 

então esse é o 

grande foco. 

inclusive tem 

um seminário 

sobre isso, 

que trata de 

fazer com que 

o nosso 

funcionário 

ajude com 

ideias, vamos 

falar assim, 

para inovar 

dentro da 

Cooperativa. 

No nosso 

negócio, mais 

relacionado 

com o cliente 

final, que é o 

nosso cliente 

lá de compra 

do insumo, a 

nossa gestão 

está muito em 

cima de 

pessoas, junto 

às 

no processo 

 

Diversificação de 

produtos 

 

Cultura de 

inovação 

 

Processo 

participativo 

 

Parcerias 

externas. 
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o que em 

última 

instância 

também é 

redução de 

custo, é 

melhoria de 

processo. 

Eu vejo que 

assim, 

grandes 

inovações na 

história da 

cooperativa 

tenha sido 

essa questão 

da mudança 

do perfil de 

gestão, 

especialmente 

de produtor 

primário para 

uma produção 

de agregação 

de valor, 

ideias, essa 

questão toda 

que é um 

programa que 

os 

funcionários 

vão 

registrando 

tudo aquilo 

que no dia a 

dia a gente 

nota. 

 

 

precisa treinar e 

retreinar as 

pessoas e, 

enfim, estar 

junto com os 

processos de 

inovação, de 

novas 

tecnologias. A 

gente sempre 

fala, assim "Ou 

a gente estar 

com quem tem 

novas 

tecnologias, 

assim, aprende 

com elas e 

convive com 

elas e começa a 

andar juntos 

com elas, ou 

alguém vai 

fazer isso e 

estar na nossa 

frente". 

 

propriedades 

do produtor 

dando 

assistência 

técnica para 

ele produzir 

melhor, 

produzir 

mais, enfim, 

o nosso 

trabalho, 

além de 

fornecer 

insumos de 

qualidade, 

que é o que a 

gente sempre 

quer fazer, 

nós também 

damos uma 

assistência 

técnica, ou 

seja, para que 

ele use esses 

insumos e 

produza mais. 
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produção 

agroindustrial

, daquele 

produtor que 

passou a 

cultivar outras 

culturas, além 

da soja. 

Falando da 

cooperativa, 

de uma 

maneira geral, 

eu penso que 

saindo da 

produção 

exclusiva de 

grãos e 

começando a 

diversificar 

em termos de 

produtos, ai 

começou o 

processo de 

pensar 

diferente. E aí 

Nós estamos 

muito 

receptivos ao 

tema da 

inovação, pois 

temos uma 

preocupação 

com relação à 

questão da 

longevidade, 

não só da 

cooperativa, 

mas, 

principalmente, 

dos bons 

negócios e 

conseguir 

alcançar 

oportunidade 

para região e 

para as pessoas 

que vivem aqui. 
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eu entendo 

que já tem 

sido para nós 

inovação. A 

partir daí,com 

esse 

pensamento, a 

gente foi 

sempre 

buscando 

programas, 

formas de 

trazer 

novidades, de 

trazer uma 

injeção de 

inovação, de 

formas 

diferentes de 

fazer as 

coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Qual o 

foco das 

inovações na 

cooperativa? 

E qual a sua 

O nosso foco, 

ele tem sido 

bastante forte 

em processos. 

Até porque, a 

Um exemplo 

de inovação no 

processo de 

produção que 

nossos clientes 

Hoje nosso 

foco é o 

processo em si, 

com as pessoas 

conscientes do 

Obs: não 

houve 

resposta 

relevante. 

Acredito que 

seja muito 

nesse 

processo de 

entrega de 

Melhoria 

continua dos 

processos para 

exportação 
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amplitude? gente ter até 

um passado 

formado 

basicamente 

por produção 

primária, a 

gente não tem 

a inovação em 

produto muito 

desenvolvido 

ainda, temos 

ainda que 

crescer, temos 

que melhorar, 

em relação à 

inovação de 

produto. 

Então a gente 

tem investido 

muito em 

inovação, 

quando eu 

digo é tempo, 

pessoas, 

recursos 

mesmo, 

da Europa 

pedem muito é 

o frango “free 

antibiótico”. 

Criar essas 

aves sem uso 

de antibiótico 

no decorrer da 

vida dela 

alojada. Então, 

ainda tem a 

possibilidade 

de aplicação 

das vacinas 

preventivas 

dentro do 

processo de 

incubação. Já 

tem hoje 

nichos de 

mercado que 

compram e 

pagam um 

prêmio para 

carne oriunda 

de lote não 

que estão 

fazendo para 

que realmente, 

quando o 

produto chegue 

lá, ele tenha, 

realmente, o 

produto de 

qualidade na 

mão e possa 

fazer isso. 

Então, no 

âmbito de 

desenvolviment

o dos negócios 

da cooperativa, 

a gente sabe 

que nós 

precisamos, 

cada vez mais, 

estar focados 

nisso, para que 

a gente, através 

das pessoas, 

consiga fazer a 

diferença. 

uma boa 

ração para a 

questão da 

produção de 

frangos. Por 

exemplo, um 

milho com 

melhor 

qualidade tem 

menos 

problema no 

processo de 

fabricação de 

ração precisa 

usar menos 

sequestrante 

para 

combater 

alguns fungos 

ou algumas 

microtoxinas 

que tem lá no 

grão de milho 

– que se você 

não fizer isso 

você pode ter 

Considerar as 

legislações 

complexa. 

 

Oferta de 

produto 

diferenciado. 
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financeiros 

para inovação 

e melhoria 

contínua de 

processos, o 

que nos dá 

uma 

competitivida

de, porque a 

gente 

consegue ter 

uma redução 

de custos 

normalmente 

quando a 

gente melhora 

processo. E, 

claro, produto 

também, mas 

principalment

e custo. Então 

nós estamos 

num 

momento, 

assim, de 

estruturação 

medicado. 

Trabalhamos 

muito em 

inovação no 

processo. 

 

No 

negócio de 

alimentos, nós 

procuramos 

inovar 

fortemente e 

isso tem sido 

um diferencial 

que a 

cooperativa 

tem 

especialmente 

em atender, 

por exemplo, 

legislações 

complexas. 

Trabalhamos 

no mercado 

internacional, 

a cooperativa 

Porque, o 

processo, ele 

está ali, é difícil 

você inovar no 

processo, 

também dá, 

mas quem faz a 

inovação, 

normalmente, 

são as pessoas. 

Então, não é só 

em relação 

tecnológica de 

equipamento, 

mas precisa ter 

as pessoas para 

operar o 

equipamento. 

 

 

problema lá 

com o 

animal, as 

porcas terem 

problema de 

parir antes do 

tempo, são 

essas coisas 

que 

acontecem, 

então o milho 

de melhor 

qualidade 

ajuda em todo 

esse processo, 

até redução 

de custo, 

vamos falar 

assim, lá (...) 

na hora da 

ração e 

chegando no 

frango, que 

tem daí uma 

melhor 

conversão, 
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de uma área 

de pesquisa e 

desenvolvime

nto interno 

justamente 

para atender 

também à 

questão de 

produto. 

Tem

os um 

laboratório 

central que foi 

inaugurado 

onde nós 

temos uma 

equipe para 

análise dos 

alimentos que 

nós temos e 

matérias 

primas na 

Cooperativa 

Lar, mas 

também 

vende file de 

peito. A 

Cooperativa 

Lar tem um 

conceito, tem 

uma 

qualidade, tem 

um SIF 

respeitado lá 

fora, que lá 

fora a gente é 

muito mais 

conhecido 

pelo número 

do SIF que a 

gente produz 

do que às 

vezes pela 

própria marca. 

 

A Lar 

busca inovar 

no sentido de 

atender uma 

legislação de 

GlobalGap 

digamos 

assim, quilo 

de ração 

vezes 

quantidade de 

carne 

produzida. 
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queremos, a 

partir daqui 

desenvolver 

novos 

produtos, 

avaliar 

primeirament

e os produtos 

que temos 

internamente, 

onde temos 

oportunidade 

de melhoria e 

desenvolver 

novos 

produtos  e 

levar para o 

consumidor 

algo diferente, 

através de 

inovação 

aberta junto 

com os nossos 

consumidores

, parceiros, 

universidades. 

que é a 

certificação da 

produção no 

campo para 

poder ter uma 

rastreabilidade 

e poder chegar 

lá na origem 

de tudo dentro 

de um 

conceito 

padrão 

europeu, e isso 

é um resultado 

da inovação 

porque ela 

passa a atender 

clientes que 

tem isso como 

uma exigência, 

e por 

consequência, 

ela garante 

uma 

diferenciação 

de preço até 
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porque ela 

precisa fazer 

valer os seus 

investimentos, 

o seu trabalho, 

a sua inovação 

dentro do 

processo, e em 

contrapartida 

ela também, 

evita o leilão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De que 

maneira as 

inovações 

nestes 

produtos têm 

criado valor 

para os 

clientes? 

Na medida 

em que eu 

melhoro um 

produto, um 

processo 

especialmente 

nosso caso, o 

consumidor, 

ele pode 

sentir quando 

recebe o 

produto, a 

diferença. Se 

ele já era um 

produto 

Conseguimos 

contratos que 

são de médio e 

longo prazo, 

isso nos torna 

fornecedores 

exclusivos em 

determinados 

produtos e isso 

nos permite a 

remuneração 

diferenciada 

do mercado, 

como o Mc 

Donald’s 

A questão do 

bem-estar 

animal, que é 

algo muito 

forte, porque o 

consumidor 

quer dessa 

forma, ele quer 

ter a segurança 

de que ao 

comprar um 

produto que ele 

tenha esses 

diferenciais, 

que num abate, 

Bom, nem 

tanto para os 

clientes, pois 

quando eu 

estou 

trabalhando 

com um 

processo 

interno, a 

busca 

primeira 

sempre é da 

manutenção 

do mercado, 

de 

A principal 

questão é a 

conversão de 

ração e bem-

estar animal. 

Quando a 

ração é ruim, 

existem 

muitos 

problemas 

que 

acontecem 

com a ave. Aí 

um deles, de 

baixa 

Produtos com 

alto nível de 

sanidade 

 

 

Atendendo 

especificidades 

dos clientes. 

 

Conexão do 

processo 

produtivo com as 

demandas de 

mercado 
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diferente, 

melhor, 

porque o 

processo lhe 

proporcionou 

isso. E aí 

quando eu 

falo assim, é 

mais ao nível 

de produto 

acabado, 

carnes e 

vegetais, que 

é onde a gente 

consegue 

efetivamente 

colocar algum 

diferencial, 

como um 

produto com 

alto nível de 

sanidade, um 

produto com 

características 

específicas 

sob o ponto 

Global por 

exemplo que 

já vendemos 

há 10 anos, 

além de 

mercados 

como Europa, 

China, 

Alemanha, 

Singapura. 

É um 

tipo de 

parceria que 

agrega valor, 

que permite 

que nossos 

clientes 

também 

estejam bem 

inseridos em 

seus mercados, 

e se isso não 

acontecesse de 

verdade, 

certamente o 

nosso trabalho 

por exemplo, a 

gente faça um 

abate num 

método Halal 

em que a 

comunidade 

muçulmana 

possa dizer, 

assim "Eu estou 

com a 

segurança de 

que o processo 

está sendo 

feito". Então, é 

buscar o 

detalhe, 

realmente, de 

aonde está, 

vamos dizer 

assim, aquele 

anseio do 

consumidor e 

voltar para 

dentro da 

cadeia toda. 

 

permanecerm

os ativos no 

mercado, pois 

ano passado, 

como eu 

comentei da 

questão do 

paradigma 

que foi 

trabalhado, 

muitas 

empresas do 

setor tiveram 

dificuldades, 

trabalharam 

com 

resultados 

negativos e 

acabaram, 

muitas 

inclusive, 

entrando em 

recuperação 

judicial, coisa 

que não 

aconteceu 

conversão 

alimentar que 

é o principal, 

ou seja, ele 

precisa comer 

mais ração, 

isso dá 

problema no 

intestino, isso 

interfere na 

questão do 

crescimento 

adequado 

dentro dos 45 

dias. 
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de vista de 

peso, 

gramatura, 

sob o ponto 

de vista até 

mesmo da 

especificidade

, sem muita 

gordura, sem 

muita pele. 

 

não se 

estenderia a 

esse ponto. 

 

Conse

guimos criar 

valor para 

nossos 

clientes, pois 

estamos 

abertos à 

inovação, 

como é o caso 

de um cliente 

nosso na 

Europa que 

exige que o 

soja não seja 

oriundo de 

lavouras que 

foram criadas 

em detrimento 

do 

desmatamento, 

então esse é 

um dos 

Nós 

queremos ter 

uma postura 

diferente, uma 

postura mais 

profissional, 

para que a 

cooperativa 

consiga mostrar 

seu produto, 

"Olha, está 

aqui", deixa o 

cliente vir e 

auditar aqui, 

ver como é que 

você está 

fazendo o 

processo, 

enquanto se 

gera, então, 

essa 

credibilidade 

para que você 

possa estar nos 

melhores 

mercados, 

dentro da 

Cooperativa, 

a Cooperativa 

se manteve, 

manteve o 

setor dentro 

da linha 

positiva de 

resultado. 
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requisitos e 

nos diferencia 

dos demais. 

 

O 

nível de 

padrão de 

qualidade da 

Lar, ele é 

excepcional. 

No mercado 

internacional, 

cada empresa 

tem a sua 

especificação 

de produto e 

você vende 

pautado numa 

especificação. 

possa estar nos 

mercados que 

mais 

remuneram, e 

dessa forma, 

você se 

solidificando e 

podendo, então, 

pensar em 

crescer 

enquanto outras 

empresas estão 

padecendo. 

Então eu acho 

que isso é 

inovação, isso é 

você, 

realmente, estar 

preocupado 

com a 

longevidade, 

não só da 

cooperativa, 

mas por 

exemplo, 

assim, para que 
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as pessoas que 

entram, por 

exemplo, que 

nem eu fiz. 

7. Quais são 

as 

característica

s que tornam 

as inovações 

destes 

produtos 

superiores 

aos dos 

concorrentes 

na percepção 

dos seus 

clientes? 

A questão 

sanitária. Para 

nós o 

diferencial de 

sanidade tem 

sido muito 

importante. 

Nós temos 

agregado 

muito valor e 

conseguido 

mercados-

chaves com 

esse status de 

padrão 

sanitário. 

 

A Lar tem 

sido visitada 

por outras 

parceiras 

cooperativas 

Hoje no 

mercado 

interno o 

produto da Lar 

tem uma 

qualidade 

muito boa, é 

comparada de 

igual para 

igual com 

produto da 

BRF, que é 

Sadia, que é 

Perdigão, que 

são marcas 

centenárias, 

em detrimento 

de nós termos 

apenas, 15 

anos de 

avicultura, 

então nós 

Hoje os 

produtos Lar 

são comprados 

pela qualidade, 

pelo processo 

de abate, pela 

questão de 

qualidade 

sanitária, na 

questão do uso 

de menos 

antibiótico, 

então são 

diferenciais que 

a cooperativa 

vem fazendo. 

 

Temos um 

processo de 

acompanhamen

to de o cliente 

olhar aonde que 

Alto nível de 

sanidade 

Carne de 

melhor 

qualidade, um 

frango de 

melhor 

qualidade do 

que usando 

uma ração de 

baixa 

qualidade no 

processo 

industrial de 

ração. 

 

 

Qualidade 

sanitária para 

atender 

mercados-chave 

 

Portfólio de 

produtos 

variados: parte é 

blue, parte é 

salgado, parte é 

IQF, parte é 

temperado. 

Possibilidade de 

agregar maior 

valor. 
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buscando 

avaliar o que 

nós temos 

feito 

internamente 

que nos tem 

trazido esse 

diferencial, ou 

seja, a 

preferência do 

consumidor 

em relação a 

outras, por 

conta do 

status 

sanitário. 

E padrão de 

qualidade 

mesmo. Nós 

até em alguns 

aspectos 

corremos o 

risco de 

sermos 

rigorosos 

somos ainda 

um bebê 

dentro da 

avicultura. 

Mas 

hoje, por 

exemplo, em 

todos os 

destinos que 

nós 

comercializam

os, a 

Cooperativa 

Lar, ela tem 

um alto 

conceito para 

com o seu SIF. 

Outro fator 

importante, é 

pelo baixo 

nível de 

registros de 

não-

conformidades 

que nós temos. 

foi plantado 

soja, com que 

produtor, isso 

traz uma 

confiança 

maior, além de 

uma 

estabilidade 

para você 

conhecer o 

produto final, 

quer dizer, 

como é que ele 

chega na mesa 

do cliente e de 

que forma que 

ele chega. É 

claro que a 

gente sempre se 

preocupa com 

aquilo que o 

consumidor 

quer e, 

evidentemente, 

temos aí, por 

exemplo, a 
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demais, 

rigorosos 

conosco 

mesmo, nós 

já avaliamos 

em algumas 

situações, que 

nem o 

consumidor 

exige tanta 

qualidade e a 

gente está 

fazendo. 

 

 

Que é um fator 

que nos mostra 

que o nosso 

produto atende 

com louvor 

aquilo que o 

cliente lá fora 

espera receber 

quando ele 

compra o 

nosso 

produto.·. 

 

 

 

 

 

linha do tipo, 

MC Donald's, 

que são clientes 

muito exigentes 

a nível mundial 

e que se você 

está com um 

clientes desses, 

evidentemente, 

que os outros já 

entendem que 

você tem, 

realmente, um 

processo de 

qualidade 

muito bom. E, 

claro que às 

vezes, você diz, 

assim "Poxa, 

mas o que você 

tem de 

inovação do teu 

produto?". Às 

vezes, não é o 

produto em si, 

mas é o 
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processo. 

Caracterizar 

os recursos 

e 

capacidades 

estratégicos 

que têm 

permitido a 

criação de 

valor aos 

clientes; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Que 

recursos e 

capacidades 

têm sido 

responsáveis 

pelas 

inovações 

desses 

produtos/pro

cessos? 

Recursos são 

pessoas, em 

número de 

pessoas. 

Recu

rsos 

financeiros 

para 

investimento 

especialmente

. 

Pessoas, 

capital e aqui 

na parte de 

capacidades, 

basicamente, 

então, 

conhecimento 

técnico, 

porque nós 

não sabíamos 

trabalhar com 

frango, nós 

não sabíamos 

Na questão de 

alimentos, eu 

penso assim, 

que primeiro é 

a Lar ter 

evoluído com 

a sua indústria. 

Nós tivemos 

um processo 

de duplicação 

da nossa 

planta em 

2010 e hoje a 

Cooperativa 

Lar tem uma 

planta 

frigorífica que 

ela é 

reconhecida, 

especialmente 

pelos clientes 

internacionais, 

então hoje nós 

temos, uma 

das plantas 

Credibilidade, 

transparência 

nos negócios, e 

essa gestão 

mais 

profissional que 

nós adotamos 

nos últimos 

anos, acho que 

isso é 

fundamental. 

Então nós 

temos um 

trabalho, muito 

focado com 

todos os 

quadros 

principalmente 

o associado. 

 

O que 

é que faz 

diferença e a 

gente vê hoje é 

a questão das 

Hoje nós 

temos um 

grande fator 

que joga a 

favor da 

Cooperativa, 

é a questão da 

capacidade 

estática de 

armazenamen

to na 

empresa, 

principalment

e focado no 

Mato Grosso 

do Sul. Então 

quando você 

tem um 

armazenamen

to 

razoavelment

e confortável 

ou grande, 

você 

consegue 

O principal 

recurso é 

pessoas. 

Pessoas 

comprometid

as com os 

objetivos da 

Cooperativa, 

estarem 

sendo 

treinadas para 

isso. Tem 

muito essa 

questão 

também do 

marketing 

disso junto ao 

nosso time, 

marketing 

interno, 

vamos falar 

assim, da 

postura, de 

saber falar 

disso de uma 

Recursos 

tangíveis 

Planta frigorífica 

automatizada 

Armazenagem e 

logística 

 

Recursos 

intangíveis 

- 

Investimentos e 

recursos 

financeiros. 

Equipe com 

conhecimento 

técnico 

atualizado. 

Gestores 

profissionais 

jovens. 

Equipe técnica 

de garantia de 

qualidade do 

insumo. 

 

Recursos 

tangíveis 

- 

Planta 

frigorífica 

automatizad

a 

 

Recursos 

intangíveis 

- 

Investimento

s e recursos 

financeiros. 

- 

Equipe com 

conheciment

o técnico 

atualizado. 

 

Capacidade

s 

- 

Atendimento 

eficaz das 

Recursos 

intangíveis 

 

-

Equipe com 

conhecimento 

técnico 

especializado; 

- 

Aplicação de 

tecnologia de 

ponta; 

 

Capa

cidades 

Cap

acidade de 

análise das 

demandas dos 

clientes com 

atendimento 

eficaz. 
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trabalhar com 

vegetais 

congelados. 

Capa

cidades 

também em 

relação a 

estratégias, de 

nada adianta 

a gente ter 

um produto, 

desenvolver 

um novo 

negócio sem 

ter uma 

estratégia. 

Pega

ndo o 

exemplo de 

alimentos 

aqui, nós 

definimos, o 

nosso foco ia 

ser o mercado 

externo, 

mais modernas 

do Brasil. O 

nível de 

automação da 

nossa planta, 

ele é bastante 

significativo. 

Isso garante, 

primeiro 

qualidade nos 

cortes, menos 

não-

conformidades 

de processo, 

padronização, 

e por sua vez a 

forma de ela 

seguir o 

processo 

dentro da 

indústria após 

o corte, a 

checagem, o 

embalamento, 

o envio para o 

túnel de 

pessoas que 

estão 

trabalhando 

aqui eu acho 

que isso é uma 

coisa muito 

forte nossa. 

Nós temos uma 

equipe 

gerencial 

bastante nova, 

porém, toda ela 

praticamente 

formada aqui 

dentro. 

 

A 

tecnologia e os 

investimentos 

financeiros 

também são 

recursos 

importantes, na 

realidade fez 

toda a diferença 

na nossa planta 

distribuir a 

sua logística e 

garantir um 

fornecimento 

ao longo de 

um 

determinado 

período. 

Onde eu 

quero chegar 

com isso? 

Nós sabemos 

que nós 

vivemos num 

mercado de 

commodities 

caracterizado 

pela 

sazonalidade 

de oferta e 

demanda. 

Nós temos 

uma safra e 

uma 

entressafra, 

ou seja, 

forma que o 

produtor se 

conscientize 

que ele tem 

que melhorar 

a produção, 

enfim, é por 

aí. 

 

Olha

ndo no nosso 

negócio 

específico, e 

nós temos 

uma equipe, 

digamos, de 

campo, uma 

equipe 

técnica, eu 

diria assim, 

bem treinada 

para falar 

com o 

produtor no 

nosso 

diferencial de 

Capacidades 

- 

Atendimento 

eficaz das 

exigências dos 

clientes e 

consumidores 

- 

Aplicação de 

tecnologia de 

ponta. 

 

exigências 

dos clientes 

e 

consumidore

s. 

- 

Aplicação de 

tecnologia 

de ponta. 

- 

Oferta de 

frango com 

alto valor 

agregado. 

 

- 

Venda em 

mercados 

específicos 

que 

remuneram 

mais, 
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produtos com 

alto valor 

agregado. 

Então isso foi 

uma 

capacidade de 

gestão, e de 

estruturação 

de toda a 

equipe para 

que isso 

acontecesse. 

 

congelamento, 

a estocagem, a 

expedição, 

esse processo, 

ele está bem 

alinhado e 

aliado à alta 

tecnologia. 

Então hoje é 

menos gente 

interferindo no 

processo capaz 

de poder gerar 

não-

conformidades

. 

E por outro 

lado, um time 

extremamente 

capacitado para 

coordenar todo 

esse trabalho, 

coordenar essa 

questão da 

evolução 

industrial, pois 

foi a partir de 

processos 

melhores e com 

mais qualidade 

que nós 

conseguimos 

acessar 

mercados que 

pagam mais. 

 

quando você 

tem uma 

capacidade 

estática 

pequena, 

você precisa 

receber e 

expedir muito 

durante a 

safra e isso 

você fica à 

mercê de uma 

coisa 

chamada 

frete. 

ser 

cooperativa, 

que o 

principal é o 

cara, o 

associado, o 

produtor que 

trabalha com 

a 

Cooperativa, 

ele participa 

das sobras de 

balanço, ou 

seja, ele é 

dono da 

empresa, 

então quanto 

mais ele 

trabalha 

comprando 

insumo, 

vendendo a 

produção, 

melhor ele 

participa da 

distribuição 
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constante das 

exigências de 

mercado, 

ajustando os 

padrões da 

planta para as 

novas 

tendências, 

paralelo a isso 

uma equipe 

muito forte 

também, 

compreendend

o e atualizada 

para lidar com 

essa tecnologia 

na operação. 

A cooperativa 

teve que fazer 

um alto 

investimento, 

em 

tecnologias, 

teve que 

trabalhar a 

de sobras, 

então isso a 

gente acaba 

conseguindo 

trabalhar com 

o produtor. 
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capacitação 

técnica da sua 

equipe interna, 

buscando 

profissionais 

no mercado 

com 

habilidades e 

competências e 

desenvolvendo 

essas 

habilidades e 

competências 

nas suas 

pessoas de 

gestão, que a 

cooperativa por 

natureza 

trabalha com 

sistema de 

evolução 

interna muito 

forte, as nossas 

lideranças são 

oriundas de 

dentro do 
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quadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vide 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Esses 

recursos são 

valiosos de 

maneira que 

permita a 

empresa 

aproveitar 

uma 

oportunidade 

ou 

neutralizar 

uma 

ameaça? 

Sim, 

especialmente 

o recurso 

humano e 

capacitação 

técnica e de 

gestão. Pode 

nos tirar de 

uma grande 

ameaça, se eu 

tiver o 

conhecimento 

dentro de 

casa. 

Em 

relação ao 

recurso 

financeiro 

também é 

muito valioso, 

pois no nosso 

caso foi 

A Lar fez uma 

atualização e 

uma 

revitalização 

completa em 

todas as suas 

unidades na 

questão da 

tecnologia e 

isso nos 

proporcionou 

alcançar 

mercados que 

remuneram 

mais. Isso é 

uma grande 

vantagem que 

a gente tem, é 

um processo 

extremamente 

atualizado 

tecnologicame

Eu considero 

que as pessoas 

são recursos 

valiosos, pois a 

cooperativa 

também 

trabalha de uma 

maneira 

transparente 

nos números, 

com conselho 

fiscal atuante, 

então o nosso 

associado tem 

condições de 

olhar todos os 

números, todos 

os documentos. 

É difícil de 

explicar, mas 

com certeza, 

isso é um 

Sem dúvida, 

pensando em 

armazenagem

, é um recurso 

valioso sim, 

porque nós 

temos toda a 

nossa cadeia 

produtiva de 

pecuária, 

então eu 

tenho uma 

necessidade 

de 

armazenamen

to ao longo 

do ano até 

chegar à 

próxima safra 

novamente. E 

isso me exige 

uma 

Tem oferta de 

mão de obra 

no mercado, 

só que a 

qualidade, às 

vezes, desse 

profissional 

não é 

completament

e pronta 

como a gente 

precisa. 

Porque hoje 

um bom 

agrônomo, 

ele tem que 

saber muito 

além do que o 

banco escolar 

ensina. E esse 

profissional 

mais 

Recursos 

tangíveis 

 Planta 

frigorífica 

automatizada 

 

Recursos 

intangíveis 

 Investim

entos e recursos 

financeiros. 

 Equipe 

com 

conhecimento 

técnico 

atualizado. 

 

Capacidades 

 Atendim

ento eficaz das 

exigências dos 

clientes e 

consumidores 

 Aplicaç

ão de tecnologia 

de ponta. 
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importante 

para a gente 

poder renovar 

as estruturas, 

inovar em 

termos de 

equipamentos

, de processos 

e agregar 

valor. 

nte em termos 

de garantir 

para nós um 

processo de 

padronização 

do nosso 

processo de 

qualidade, seja 

ele no corte, 

seja ele no 

congelamento, 

seja ele na 

armazenagem, 

são processos 

fundamentais 

para que isso 

aconteça. 

 

Na questão das 

pessoas 

considero 

como um 

grande 

diferencial, 

nós temos uma 

equipe técnica 

diferencial 

contra qualquer 

outra empresa 

em destaque. 

Realmente 

essas 

diferenças, elas 

são muito 

claras, para 

nós, está muito 

claro isso, e 

dificilmente 

isso se perde, 

porque se o 

associado está 

junto e 

acompanha, o 

associado não 

vai permitir que 

entre aqui um 

espertalhão e se 

aproveite disso. 

Porque eles vão 

olhar tudo isso, 

transparência, 

eles vão olhar 

capacidade 

estática de 

armazenagem 

maior, porque 

independente 

do que 

aconteça, a 

quantidade 

determinada 

para pecuária, 

ela precisa ser 

armazenada e 

o 

fornecimento 

garantido ao 

longo do ano. 

completão a 

gente acaba 

moldando ao 

longo do 

tempo, ele 

pronto, do 

banco escolar 

ele não sai. 

Então aí tem, 

nós 

contratamos 

às vezes 

pessoas 

recém-

formadas, até 

como trainee 

às vezes, e 

aqueles que já 

estão no 

mercado com 

uma certa 

experiência, 

que aí já 

integram o 

nosso time. 

Eu diria 
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bem formada, 

com 

conhecimento, 

seja de alguns 

profissionais 

oriundos já do 

setor antes de 

Lar, outros 

fortemente 

treinados e 

capacitados 

dentro da 

Cooperativa 

Lar para que a 

gente pudesse, 

então, aliar 

essa 

tecnologia que 

nós temos hoje 

no mercado e 

saber 

aproveitar as 

demandas que 

os nossos 

clientes trazem 

para 

quem é que está 

aí fazendo o 

que e de que 

forma. 

 

Na questão do 

recurso 

financeiro 

acredito que 

esteja 

disponível, mas 

depende 

também dessa 

gestão e da 

preocupação 

em fazer 

negócios, que 

realmente 

sejam 

relevantes para 

quem está do 

outro lado, 

tanto quanto se 

compra quando 

se vende. Então 

por exemplo, a 

assim, tem 

bastante mão 

de obra, mas 

aí quando 

você vai 

fazendo as 

entrevistas e 

os peneirões, 

acaba não 

sobrando 

tantos assim 

com atitude, 

com postura 

que a 

Cooperativa 

quer, mas 

hoje o 

profissional 

técnico da 

agronomia, 

ele tem que 

ter uma 

mescla muito 

grande de 

conhecimento

. Porque hoje 
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Cooperativa. Lar pede um 

crédito num 

banco. O banco 

te dá dinheiro 

para você poder 

crescer, o 

banco te 

oferece limite 

de crédito, tudo 

isso faz parte, 

da 

credibilidade, 

então ter 

realmente, essa 

questão, como 

eu disse, da 

transparência 

possível, isso é 

algo que está 

muito claro pra 

nós e tem 

oportunizado 

negociações 

interessantes 

com os bancos. 

o produtor, 

ele mudou, o 

produtor, ele 

não é mais 

aquele 

produtor 

antigo, da 

enxada, o 

colonão, 

vamos falar 

assim, o cara 

é um 

empresário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Esses Não, eu Eu diria para Na verdade é o Não, não são Nós Recursos 
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recursos e 

capacidades 

são raros, de 

maneira que 

poucos ou 

nenhum 

concorrente 

dispõe 

deles? 

acredito que 

não, pois no 

caso das 

pessoas elas 

estão no 

mercado, 

talvez a gente 

consiga, com 

a nossa 

cultura, 

desenvolver 

aí um senso 

de 

cumplicidade, 

senso de 

pertença que 

diferencie dos 

demais, mas 

eu não 

acredito que 

isso seja o 

grande 

diferencial. 

 

Mas o 

dinheiro sim, 

você que eles 

não são raros, 

as pessoas e as 

tecnologias 

estão 

disponíveis no 

mercado. 

 

As 

cooperativas 

que se 

fortaleceram e 

cresceram, foi 

porque elas 

tiveram 

capacidade de 

investimento e 

visão de 

necessidade do 

investimento. 

Eu diria que o 

diferencial 

está aí. A 

tecnologia está 

à disposição, 

mas a 

seguinte, às 

vezes a 

empresa que 

não é 

cooperativa, ela 

não tem esse 

espírito, talvez 

tanto de estar 

junto, de 

paixão, de 

sentir que é 

uma empresa 

diferenciada. 

Porque 

primeiro, a 

cooperativa é 

formada por 

pessoas, ela não 

está atrelada ao 

capital, a 

essência 

cooperativa, é o 

seguinte, a 

pessoa, o voto.  

Então, a cultura 

de 

raros, estão 

no mercado, 

estão 

disponíveis, é 

questão de 

análise de 

investimento. 

trabalhamos 

com o nosso 

time para que 

eles tenham o 

conhecimento 

técnico para 

ter uma 

fidelização do 

produtor e 

logicamente 

gerar 

negócios para 

a 

Cooperativa, 

seja na venda 

de insumos 

ou 

recebimento 

de grãos, que 

são os dois 

negócios que 

impactam nas 

unidades. 

Hoje nós 

somos 

referência 

intangíveis 

- Equipe 

com 

conhecimento 

técnico 

atualizado. 

- 

Investimentos e 

recursos 

financeiros. 

 

Capacidades 

- 

Aplicação de 

tecnologia de 

ponta. 

- 

Atendimento 

eficaz das 

exigências dos 

clientes e 

consumidores 
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pois depende 

muito de 

gestão 

empreendedor

a. Saúde 

financeira, 

credibilidade 

da empresa. 

O recurso, ele 

está no 

mercado, 

agora quem 

vai usufruir 

desse recurso 

é quem tem 

mais 

capacidade de 

gestão, e aí é 

um recurso 

que pode ser, 

no nosso caso 

aqui, um 

diferencial. 

 

capacidade de 

investimento e 

a visão do 

momento certo 

de investir são 

os pontos de 

decisão. 

 

Na questão das 

pessoas, nosso 

quadro teve 

que ser 

também 

renovado, 

ampliado, as 

capacidades 

dos nossos 

profissionais 

hoje são 

outras, o nível 

de exigência 

de contratação 

de um médico 

veterinário 

hoje é muito 

diferente do 

pertencimento 

que nós 

formamos ao 

longo dos anos, 

acredito que 

seja raro sim. 

 

Agora, a 

questão de 

tecnologia e 

recurso 

financeiro não 

considero raro. 

A não ser que 

se fale em 

tecnologias que 

a própria 

cooperativa 

desenvolveu, 

por exemplo. 

técnica 

também aqui 

na região, 

onde alguns 

concorrentes 

de repente 

nem tem um 

agrônomo lá 

para atender o 

produtor, 

talvez um 

mero 

vendedor, 

vamos falar 

assim, aquele 

vendedor de 

insumos, o 

cara que é 

vendedor, 

empurra o 

produto lá 

para o 

produtor, não 

tem esse 

conhecimento 

técnico tão 
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que era há dez 

anos atrás, 

então, quer 

dizer, são 

pessoas muitas 

vezes até mais 

jovens, mais 

bem formadas, 

que precisam 

conhecer 

também um 

idioma além 

do seu de 

origem, 

porque hoje 

nós temos 

muitas 

demandas de 

legislações 

internacionais 

que precisam 

ser seguidas. 

apurado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Eles são 

difíceis ou 

impossíveis 

de serem 

O recurso 

financeiro até 

eu não vejo 

dificuldade 

Eu acredito 

podem ser 

copiadas, 

especialmente 

Eu acho que 

acesso à 

tecnologia 

consegue imitar 

Todos eles 

são 

facilmente 

imitados. 

Eu acho o 

seguinte, a 

Lar, como 

uma história 

Recursos 

intangíveis 

 

- 
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imitados 

pelos 

concorrentes

? 

em imitar, se 

ela tem uma 

capacidade de 

aporte. 

A gestão sim, 

a gestão e a 

questão aí de 

estabelecimen

to de uma 

cultura 

empreendedor

a, de arrojo, é 

difícil. Eu 

vejo como 

mais difícil de 

se imitar. 

 

 

 

 

a capacidade 

técnica. A 

cada ano que 

passa, nós 

temos 

profissionais 

mais bem 

formados e a 

empresas, 

podem 

trabalhar essa 

parte do 

relacionament

o, pois existe 

muita oferta de 

profissionais. 

 

Eu vejo como 

maior 

dificuldade é a 

capacidade de 

investimento. 

Pois ainda 

falta muito nas 

empresas a 

questão de 

sim. Eu diria 

que a 

tecnologia está 

aberta a todos, 

mas isso vai 

depender muito 

da saúde 

financeira da 

empresa. 

 

A forma de 

gestão, eu acho 

que alguém 

pode até tentar 

copiar ou – 

vamos dizer 

assim –chegar 

muito próximo, 

agora esse 

"estar junto" do 

cooperado, de 

se ter esse 

comprometime

nto, como eu 

disse, esse eu 

acho que é o 

que ela tem, 

de 53 anos aí 

na região, ela 

conseguiu ao 

longo do 

tempo se 

consolidar 

como uma 

referência. 

Então tudo se 

busca copiar 

o que a 

Cooperativa 

faz, pelos 

nossos 

concorrentes. 

E isso vale 

também para 

o nosso time 

técnico. 

Investimentos e 

recursos 

financeiros. 

 Equipe com 

conhecimento 

técnico 

atualizado. 

 

Capacidades 

- 

Atendimento 

eficaz das 

exigências dos 

clientes e 

consumidores 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pensamento de 

longo prazo, 

de sucessão e 

isso acaba 

impactando a 

saúde 

financeira da 

empresa, com 

certeza. 

diferencial. 

Porque o 

concorrente, ele 

está antenado 

no resultado, 

mas ele não se 

preocupa que o 

resultado venha 

através da 

pessoa. Então 

se trabalhar a 

pessoa 

primeiro, como 

é que você vai 

reunir dez mil 

pequenos 

produtores, oito 

mil são com 

menos de 60 

hectares, e 

transformar 

isso em uma 

organização 

que é o 

diferencial para 

uma região. 
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Então o 

dinheiro, o 

capital, ele é 

superimportant

e sim, mas ele é 

consequência. 

Identificar 

as 

estratégias 

de mercado 

para obter 

vantagem 

competitiva 

com 

as inovações 

12. Que 

estratégias 

de mercado 

têm sido 

adotadas 

para obter 

mais 

vantagem 

com as 

inovações 

desses 

produtos do 

que os 

concorrentes

? 

 

Entendendo 

qualidade 

como um 

diferencial, 

temos a 

condição de 

transformar 

algo que era 

commoditie 

em algo 

diferenciado, 

uma 

certificação 

que custa um 

pouco mais, 

que dá 

trabalho para 

fazer, tem que 

envolver o 

associado 

Nós somos 

abertos para 

inovação, essa 

é a estratégia. 

 

Nós 

temos, hoje, 

um portfólio 

de produtos 

bem 

elaborado, nós 

procuramos, 

dentro do 

nosso 

portfólio, pela 

nossa 

característica 

de atuação, ela 

já não é 

pautada nos 

Veja bem, nós 

estamos na 

cidade mais 

distante do 

porto, e se nós 

não agregarmos 

valor à 

produção, à 

agropecuária 

primária de 

soja e milho, o 

que é que nós 

teríamos? Um 

preço menor 

para o produtor 

aqui também. 

 

Nós 

não queremos 

trabalhar com 

Nós temos 

buscado, sim, 

uma 

distribuição 

logística 

bastante 

grande, 

buscando 

eficiência 

logística 

participando 

da cadeia 

produtiva a 

maior fatia 

possível, ou 

seja, tentando 

chegar com o 

nosso produto 

o mais longe 

possível, 

Não é 

necessariame

nte no baixo 

custo, ou 

melhor, não é 

bem isso que 

a gente 

enxerga. 

Então a gente 

quer ter 

insumos de 

qualidade que 

gerem 

segurança 

para o 

produtor, que 

ele aplique e 

dê resultado, 

nós também 

temos 

- Certificações 

como maneira de 

vender produtos 

diferenciados. 

 

- Atuação em 

mercados 

específicos e que 

remuram melhor. 

 

- Portfólio de 

produtos 

variados. 

 

- Parcerias com 

bons 

fornecedores. 

 

 

 - Inovar para  

ofertar 

produtos 

diferenciados. 

 

-Inovar em 

produtos e 

serviços que 

aumentem a 

participação 

em clientes de 

grande porte e 

internacionais 
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numa série de 

manejos, na 

própria 

questão de 

operação e 

que tem um 

custo, e tem 

trâmites, 

então eu 

posso dizer, 

sim, que eu 

tenho uma 

forma de me 

diferenciar, e 

isso que ela 

tem buscado 

nesses 

mercados 

específicos 

onde ela atua, 

e que outras 

cooperativas 

não têm. 

Então essa 

questão da 

qualidade é 

básicos. 

 

O 

nosso frango, 

parte ele é 

blue, parte ele 

é salgado, 

parte ele é 

IQF, parte ele 

é temperado, 

ou seja, nós já 

vamos criando 

um portfólio 

de produtos 

que nós já 

temos dentro 

de uma raiz de 

operação para 

que nós 

possamos 

agregar o 

maior valor. 

grande escala 

em detrimento 

da qualidade. 

Eu acho que a 

grande escala, 

somente, que 

ela é muito 

difícil, mesmo 

sendo 

commodity, 

nós queremos 

sempre tentar 

buscar o quê? 

Buscar, 

realmente, 

canais que 

tenham 

qualidade, que 

tenha sinônimo 

de qualidade, a 

gente preza 

muito isso, para 

que a gente não 

quebre esse 

encanto que 

existe com a 

segmentando 

venda, 

distribuindo, 

pulverizando 

ao máximo, 

dando uma 

distribuição 

logística mais 

pulverizada 

para as nossas 

unidades, que 

apesar de 

termos uma 

armazenagem 

grande, nós 

ainda assim 

temos que 

escoar 

bastante 

produção 

durante a 

safra, então a 

gente busca já 

dentro das 

nossas vendas 

antecipadas, 

buscado 

concentrar 

um pouco os 

nossos 

negócios com 

fornecedores 

que são 

melhores, 

vamos falar 

assim, uma 

Syngenta, 

uma Bayer, 

uma Basf, e 

aí a gente 

quer 

concentrar a 

força de 

vendas em 

empresas que 

de fato nos 

dão, às vezes 

além da 

venda de 

produtos 

especificame

nte, outros 
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uma diferença 

que nós temos 

que eu 

acredito que 

nos traz aí um 

diferencial 

competitivo 

sob o ponto 

de vista de 

acessar 

mercados 

mais 

competitivos 

que 

remuneram 

melhor. 

Hoje, 

a Lar optou 

por atuar com 

clientes mais 

específicos. 

Esta

mos atuando 

com grandes 

negócios, 

grandes 

marca, o nosso 

cliente precisa 

dizer, "Espera 

aí têm 

qualidade". 

que no Mato 

Grosso do Sul 

ocorrem aí de 

35 a 40 por 

cento de 

forma 

antecipada, 

fazer essa 

distribuição, 

pulverização 

logística já 

antecipadame

nte para que 

tenhamos 

menos 

impacto 

durante a 

safra. Baixo 

custo e atingir 

mercados 

mais longos. 

serviços. 

Outros 

serviços seja 

treinamento 

para o nosso 

time, 

treinamento 

para o quadro 

gerencial. 
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clientes, 

atuando no 

mercado 

cambial, no 

mercado de 

derivativos, 

no mercado 

de risco, são 

clientes 

diferenciados. 

 13. Como 

são definidas 

as estratégias 

de mercado 

da Lar?  

A gente 

sempre tem o 

olhar no 

mercado, o 

que é que o 

mercado está 

demandando, 

mas a gente 

não tira o 

foco interno. 

Então o 

mercado está 

demandando 

um produto 

com maior 

valor 

As inovações 

na Lar sempre 

surgem a partir 

do mercado. A 

Lar, ela é vista 

no mercado 

como uma 

parceira para 

projetos 

novos, então o 

cliente te 

procura, ele te 

encaminha 

uma demanda, 

pedindo se 

você pode 

A gente tem 

uma 

preocupação 

grande em 

preparar as 

pessoas, na 

parte interna 

para poder 

assumir novas 

demandas. A 

liderança está 

muito 

preparada, a 

gente tem 

inclusive 

trabalhado aí 

Na verdade 

assim, na 

questão de 

commodities 

é bem difícil, 

porque nós 

temos um 

mercado 

extremamente 

transparente, 

e quando 

você não 

trabalha com 

produto 

diferenciado, 

você trabalha 

As estratégias 

são definidas 

pelos 

fundamentos 

da 

Cooperativa 

com essa 

questão de 

dar ao 

produtor uma 

segurança do 

produto que 

ele vai usar, 

de uma boa 

semente, de 

um bom 

As estratégias 

são 

desenvolvidas 

analisando as 

demandas de 

mercado. 

 

Grande escala 

sem detrimento 

da qualidade. 

 

Para atender ou 

não as demandas 

consideram-se os 

recursos que 

existem na 
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agregado, 

produtos 

diferenciados, 

o mercado 

está 

demandando 

inovação ou 

não, está 

demandando 

commoditie, 

então olhando 

isso e 

trazendo para 

dentro de 

casa, claro, 

olhando o que 

é que o 

cliente e o 

nosso 

associado 

pode fazer em 

relação a isso, 

e nós, com as 

nossas 

competências 

e recursos, 

atender, se 

você já 

estudou sobre 

isso, e aí você 

inicia um 

trabalho. 

Então eu diria 

para você 

assim, com 

toda a certeza, 

sempre ele 

vem de fora 

para dentro, 

por quê? 

Porque nós 

ainda somos 

uma empresa, 

uma indústria 

que trabalha 

dentro de um 

processo, que 

num primeiro 

momento, 

nosso objetivo 

é o que? 

Abater frango. 

com relação à 

questão de 

preparação, por 

exemplo, para 

conselheiros de 

administração. 

 

Então, 

uma estratégia 

da Lar é essa 

questão de 

preparar as 

pessoas  para 

que elas 

assumam lá na 

frente a 

cooperativa e 

os negócios que 

existem nesse 

entorno. 

com produto, 

assim, muito 

similar a 

todos. Então 

valem muito 

as estratégias 

adotadas, a 

participação 

maior dentro 

da cadeia, 

quanto mais 

longe você 

conseguir 

chegar com o 

seu grão, 

maior vai ser 

a sua 

eficiência de 

originação na 

ponta. 

tratamento de 

semente, que 

faz com que 

ele produza 

mais. Então 

aquela 

situação, se 

ele comprar 

um insumo de 

baixa 

qualidade, 

tudo bem, ele 

vai ter um 

investimento 

menor, porém 

a 

probabilidade 

de ele ter uma 

produção 

menor 

também é 

muito grande, 

então nós 

fomentamos a 

tecnologia, 

quero usar o 

cooperativa. 
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fazer este 

meio de 

campo, fazer 

esta ligação 

entre o nosso 

associado e o 

mercado. A 

cooperativa 

não pode 

olhar esse 

sujeito 

(associado) 

do processo 

aqui 

simplesmente 

como um 

fornecedor de 

matéria prima 

e recurso ou 

insumo, ele é 

parte disso 

aqui, ele é 

isso aqui, ele 

é a 

cooperativa. 

O segundo 

objetivo é 

vender bem 

esse frango e 

trazer o maior 

valor 

agregado. Mas 

as grandes 

demandas 

diferenciadora

s, elas vêm de 

fora e ai cabe a 

nós dizer ao 

nosso cliente 

se 

conseguimos 

produzir 

dentro das 

características 

que temos 

dentro da 

indústria. 

 

A 

grande mola 

propulsora da 

que tem de 

melhor em 

tecnologia 

para produzir 

mais. Então é 

a questão de 

produzir mais 

em menos 

área, porque 

aqui no 

Paraná, não 

tem aumento 

de área 

agrícola, tem 

talvez, uma 

manutenção 

ou até uma 

redução de 

área de 

plantio na 

região que 

nós atuamos e 

faz com que 

tenha que se 

buscar 

alternativas 
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inovação é de 

fora para 

dentro. Porque 

por mais que 

às vezes a 

empresa quer 

inventar algo 

novo, mas o 

mercado não 

está pronto 

para absorver, 

ele não vai 

pagar por isso, 

o nicho de 

mercado que 

você vai 

atender é tão 

pequenininho 

que isso aqui 

vai se tornar 

extremamente 

oneroso e você 

não consegue 

pagar.  

para produzir 

mais em 

menos área. E 

isso tem 

acontecido ao 

longo dos 

anos com o 

uso da 

tecnologia, 

com a boa 

assistência. 
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