
 
 

 
 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

 

 

VÍCTOR ZÔMPERO ORTOLAN 

 

 

 

 

 

 

FUSÃO E AQUISIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM 
COMPETITIVA: UM ESTUDO EM SUPERMERCADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019  



 
 

 
 

VÍCTOR ZÔMPERO ORTOLAN 

 

 

 

 

 

FUSÃO E AQUISIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM 
COMPETITIVA: UM ESTUDO EM SUPERMERCADOS 

 

 

 

 

 

 Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Administração de 
Empresas da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie para obtenção do título de 
Mestre em Administração. 
 
 
 
 
Área de Concentração:  
Recursos e Desenvolvimento Empresarial 
 
 
Orientador:  
Prof. Dr. Moisés Ari Zilber 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
O78f   Ortolan, Víctor Zômpero. 
                  Fusão e aquisição para obtenção de vantagem competitiva: um estudo  
             em supermercados. / Víctor Zômpero Ortolan.  
                                                       
                   90 f. : il. ; 30 cm  
 
                   Dissertação (Mestrado em Administração) - Universidade Presbiteriana  
               Mackenzie, São Paulo, 2019.     
                     
                    Orientador: Prof. Dr. Moisés Ari Zilber.  
                     Bibliografia: f. 80-88. 
 
                    1. Estratégia. 2. Planejamento estratégico. 3. Supermercados.                  
             4. Vantagem competitiva sustentável. I. Zilber, Moisés Ari, orientador. II.   
              Título. 
 
                                                                                                                    CDD 658.4012 

 

Bibliotecário Responsável: Aline Amarante Pereira – CRB 8/9549 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos os meus 

familiares e amigos, em especial aos 

meus pais, Univaldo Gabriel Ortolan e 

Rosa Cristina Dias Zômpero Ortolan, 

e minha avó materna, Maria Benedita 

Dias Zômpero pois a ajuda deles 

durante essa etapa, e todas as outras, 

foram de fundamental importância. 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço aos meus pais pelo exemplo e dedicação que sempre 

recebi.  

Aos meus familiares e amigos que tiveram a compreensão de minha ausência, 

devido à dedicação aos estudos. Aos meus colegas de trabalho e companheiros de 

curso, que me deram forças sempre que precisei. 

Ao meu orientador, Professor Dr. Moises Ari Zilber, por todo apoio, empenho e 

atenção sempre disponível para orientar e contribuir para o êxito deste trabalho. À 

banca examinadora, Professor Dr. Gilberto Perez e Professor Dr. Marcos Cortez 

Campomar pela disponibilidade e precisas orientações realizadas durante a fase de 

qualificação, as quais foram fundamentais para a finalização da dissertação. 

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Administração de 

Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cujas aulas tive a satisfação de 

frequentar e, por meio delas, obter mais conhecimento. 

A minha namorada, meu irmão e minha avó, muito obrigado! 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não há sucesso sem grandes privações. 
Sófocles 



 
 

 
 

RESUMO 

O estudo apresentado a seguir busca compreender a estratégia de fusão e aquisição 

como fonte de criação de vantagem competitiva para pequenas e médias empresas 

em supermercados localizados em regiões do interior do Estado de São Paulo. De 

modo a melhor conhecer os fenômenos que se desejava estudar, foram pesquisadas 

duas empresas do segmento de supermercados atuantes na região Oeste do Estado 

de São Paulo e que utilizam ou já utilizaram tal estratégia. Para tanto, buscou-se 

conhecer através de uma pesquisa de natureza exploratória qualitativa realizada junto 

à seis executivos responsáveis pela gestão das empresas. Este estudo tem como 

objetivo analisar se o processo de fusão e aquisição gera Vantagem Competitiva para 

a empresa e se ela é Sustentável. A coleta de dados foi realizada e tratada através da 

análise do material recolhido. O referente estudo resultou na identificação de ações 

estratégicas realizadas pelas empresas em busca de um posicionamento estratégico 

diferenciado no mercado em que elas estão inseridas. O presente estudo apresenta 

em suas considerações finais a utilização da Estratégia de Fusão e Aquisição por parte 

das empresas foco como sendo um fator de importante desenvolvimento de uma 

Vantagem Competitiva Sustentável. 

Palavras-chave: Estratégia, Planejamento Estratégico, Supermercados, Vantagem 
Competitiva Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This study seeks to understand the merger and acquisition strategy as a source of 

competitive advantage for small and medium-sized companies in supermarkets located 

in interior regions of the State of São Paulo. In order to better understand the 

phenomena to be studied, two companies in the supermarket segment operating in the 

western region of the State of São Paulo were researched and using or already used 

such a strategy. Therefore, we sought to know through a qualitative exploratory 

research carried out with the six executives responsible for the management of the 

companies. This study aims to analyze if the merger and acquisition process generates 

Competitive Advantage for the company and if it is Sustainable. Data collection was 

performed and treated through content analysis. The referred study resulted in the 

identification of strategic actions carried out by companies in search of a strategic 

positioning differentiated in the market in which they are inserted. The present study 

presents in its final considerations the use of the Fusion and Acquisition Strategy by the 

companies focus as a factor of important development of a Sustainable Competitive 

Advantage. 

Keywords: Strategy, Strategic Planning, Supermarkets, Sustainable Competitive 
Advantage. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os anos 1990, a economia brasileira tem passado por significativas 

alterações. Essas mudanças tiveram um impacto direto no cenário econômico 

nacional, especialmente sobre os processos de crescimento através de Fusões e 

Aquisições, que passaram a ocorrer com maior frequência. Na extensa literatura sobre 

Fusões e Aquisições observa-se que a maioria dos trabalhos envolve grandes 

empresas, portanto, o presente artigo tem foco nas pequenas e médias empresas e 

em seu comportamento em relação a estes processos. 

O estudo visa observar este processo em duas redes de supermercados com 

6 lojas físicas, localizadas em 5 cidades no interior do estado de São Paulo, com foco 

em como os processos de fusão e aquisição podem gerar vantagem competitiva para a 

pequena e média empresa e se essa vantagem é sustentável. 

Segundo Camargo e Barbosa (2005) as aquisição de empresas, são uma 

maneira de reestruturar a empresa, através de maior participação de mercado e 

eliminação do concorrente o que gera vantagem competitiva. Kloeckner (1994) ressalta 

que o risco de falência de empresas combinadas é menor. No entanto, essas 

operações, segundo Camargos e Barbosa (2010), não se tratam de um simples 

caminho para resolver problemas internos ou ameaças de mercado, devido à 

complexidade das operações e às incertezas que as permeiam. 

Carlin (2015) afirma que é preciso uma noção realista e prática do processo de 

fusão e aquisição. Há que se considerar não apenas a compreensão das situações 

negociais, do papel dos assessores estratégicos e das intenções que envolvem ambas 

as partes interessadas, mas também os aspectos técnicos, tais como métodos de 

avaliação de preço e medição de riscos. Essas ponderações levaram à intenção de 

observar se há ou não um acréscimo de valor na vantagem competitiva de uma 

pequena ou média empresa, quando esta opta pelo processo de fusão e aquisição. 

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS, o setor 

supermercadista brasileiro registrou faturamento de R$ 353,2 bilhões em 2017, um 

crescimento nominal de 4,3% na comparação com 2016. O resultado de 2017 é 

responsável por 5,4% do PIB (Produto Interno Bruto). A ABRAS ainda informa que o 

setor encerrou o ano passado com 89,3 mil lojas e 1,822 milhão de funcionários diretos 

ante 1,802 milhão registrados em 2016, registrando a criação de 20 mil empregos 

(ABRAS, 2018). 
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Em 2018, as vendas no setor supermercadista vêm crescendo em relação ao 

mesmo período de 2017. Em fevereiro, o crescimento foi de 0,22%, porém no 

acumulado do ano (Janeiro e Fevereiro), as vendas já aumentaram 1,57% 

(Departamento de Economia e Pesquisa da ABRAS 2018). 

É comum, no que se refere a fusões e aquisições, pensar-se  nas grandes 

empresas, cujas transações em geral envolvem centenas de milhões de reais. Mas, na 

verdade, as pequenas empresas utilizam essas estratégias de crescimento como 

forma de alavancar seus negócios. Em 2017, as fusões e aquisições por empresas de 

pequeno porte foram responsáveis por quase metade das operações registradas, 

demonstrando a sua importância. 

Portanto, esse estudo delimitou-se à pequena e média empresa e à análise do 

processo de fusão e aquisição, buscando o entendimento do processo e a verificação 

à respeito da geração ou não de vantagem competitiva.  

Quanto ao outro constructo deste artigo, vantagem competitiva, Barney e 

Hesterly (2007) afirmam que, uma empresa possui vantagem competitiva quando é 

capaz de gerar maior valor econômico do que empresas rivais. O valor econômico é a 

diferença entre os benefícios percebidos, ganhos por um cliente que compra produtos 

ou serviços de uma empresa e o custo econômico desses produtos ou serviços. 

Já Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) argumentam que a vantagem competitiva 

ocorre quando uma empresa implementa uma estratégia que os concorrentes não 

conseguem copiar ou acham custosa demais para imitar. 

À respeito de porte de empresas, foram encontradas muitas definições e 

classificações, porém neste estudo, a quantidade de funcionários ou faturamento não 

foram os dados mais relevantes para classificação, e sim, o seu comportamento, o fato 

de ter o gerenciamento focado em apenas uma pessoa, de esse dirigente (no caso, 

proprietário) ser responsável pela grande maioria das decisões importantes da 

empresa. Neste âmbito, a aquisição de novas empresas foi tratada como fator gerador 

de vantagem competitiva. 

Vale ressaltar que este estudo, cujo objeto são duas redes de supermercados 

que realizaram aquisições, visa demonstrar que os processos de fusão e aquisição 

podem gerar vantagem competitiva, a qual, segundo Michael Porter (1986) entende-se 

como uma condição que diferencia uma empresa, ou um profissional, da concorrência.  
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1.1 Questão e objetivos de Pesquisa 

Este estudo foi estruturado em torno do seguinte problema de pesquisa: As 

fusões e aquisições podem gerar vantagem competitiva para empresas de pequeno e 

médio porte? 

Nesta pesquisa foi escolhido o setor supermercadista. Esta escolha se justifica 

pelos seguintes fatores: 

a) a grande representatividade econômica do setor para a economia brasileira;  

b) a participação das pequenas e médias empresas na economia;  

c) o alto número de alianças de pequenas e médias empresas. 

 

No intuito de responder ao problema de pesquisa estabeleceu-se o seguinte 

objetivo final a ser alcançado: 

 Analisar se os processos de fusão e aquisição podem gerar vantagem 

competitiva em uma empresa de pequeno e médio porte. 

Como objetivos intermediários, deseja-se: 

 Compreender o que leva uma empresa de pequeno e médio porte a adquirir 

outra empresa e  

 Quais as vantagens obtidas em função da fusão e aquisição de empresas 

de pequeno e médio porte. 

Vale destacar que por si só, um trabalho com foco nas pequenas empresas já 

tem relevância, pois este não é o caso da maioria das pesquisas e que o setor 

supermercadista foi escolhido pela sua importância e pela colaboração do setor para a 

economia do Brasil. 

1.2 Justificativas da pesquisa 

A busca da resposta para o problema de pesquisa proposto justifica-se devido 

às potenciais implicações que este estudo trará. O problema de pesquisa interessa às 

empresas de pequeno e médio porte que buscam fazer fusões e aquisições como 

forma de gerar vantagem competitiva em seus mercados e também à academia, pois a 

grande maioria dos estudos sobre fusões e aquisições são realizados com grandes 

empresas. 

Para a realização de fusões e aquisições em pequenas e médias empresas, 
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normalmente o que se busca é maior participação de mercado e eliminação do 

concorrente, fatores que podem gerar vantagens competitivas, pois a empresa com 

maior participação de mercado consegue ser mais competitiva em relação ao preço 

dos produtos e ter maior controle sobre os fornecedores.  

É preciso destacar que o processo de fusão e aquisição é complexo e nem 

sempre tem resultado positivo. É necessário ter um alto grau de conhecimento sobre o 

mercado e conhecer a empresa a ser adquirida. 

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), aproximadamente 20% das fusões e 

aquisições são bem sucedidas, 60% tem resultados decepcionantes e os outros 20% 

são fracassos óbvios. Portanto, é evidente a importância do estudo, principalmente 

abordando as empresas de pequeno e médio porte, setor pouco estudado até o 

momento. 

Segundo estudo do SEBRAE, promovido em 2014, grande parte da economia 

Brasileira é movimentada por pequenos negócios. As 8,9 milhões de micro e pequenas 

empresas são responsáveis por 27% do PIB, 52% dos empregos com carteira 

assinada e 40% dos salários pagos. 

A partir desses dados, pode-se observar a relevância desses negócios para a 

economia brasileira. Sua importância no aspecto econômico e também no social são 

notadamente reconhecidas, sobretudo em países em desenvolvimento, como o Brasil, 

onde elas são uma resposta à falta de investimentos (JULIEN, 1997). Funcionam, 

portanto, como incubadoras de desenvolvimento regional e na alocação de mão-de-

obra, proporcionando o aumento do nível de emprego onde estão inseridas. 

Desta maneira, o presente trabalho tem como principal motivação a carência 

de estudos de fusão e aquisição, destinados ao ambiente das pequenas e médias 

empresas. Sendo assim a pesquisa contribuirá para o entendimento dos processos de 

fusão e aquisição nas pequenas e médias empresas e para compreender como esse 

processo gera vantagem competitiva para essas empresas. 

A escolha da região e dos mercados onde foi realizado o estudo ocorre devido 

a conveniência para realização do estudo, facilidade de acesso aos entrevistados e 

importância destas empresas para a região. 
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1.3 Delimitação do estudo 

Este estudo está restrito às pequenas e médias empresas. Apesar de se 

utilizar de dados de fusões e aquisições de empresas internacionais e grandes marcas 

nacionais, o estudo se baseia nas fusões e aquisições realizadas por uma rede de 

supermercados localizada no interior do estado de São Paulo. Os concorrentes destas 

redes também são supermercados de pequeno e médio porte, portanto, quando 

aplicado às grandes redes, os resultados não poderão ser conclusivos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão discutidos quais os principais enquadramentos teóricos 

que foram utilizados para explicar os conceitos de fusões e aquisições e vantagem 

competitiva, que irão embasar esta pesquisa. Como o foco desta pesquisa está na 

pequena e média empresa, este capítulo também traz uma definição das classes de 

empresa, para uma melhor contextualização das análises realizadas. 

Para a fundamentação teórica dos tópicos aqui destacados, foi realizada uma 

revisão de literatura, com o objetivo de circunscrever o problema de pesquisa em um 

quadro de referências teóricas que o explique. 

2.1 Estratégia 

Para que se possa apresentar um estudo mais aprofundado envolvendo 

fusões e aquisições como fator gerador de vantagem competitiva, será apresentado o 

conceito de estratégia que vem sendo utilizado pelas organizações brasileiras, com 

foco no seu crescimento e expansão dentro do mercado nacional e internacional. Para 

uma melhor compreensão deste contexto, faz-se necessário apresentar o conceito de 

estratégia segundo os principais autores sobre este construto. 

Quando é realizada uma retrospectiva sobre o pensamento estratégico, 

observam-se conceitos e definições que passaram por diversas fases e 

transformações ao longo do tempo.  

No início da abordagem estratégica, o termo `estratégico` era oriundo das 

técnicas militares, ou seja, estava ligado à maneira como os comandantes conduziam 

os seus exércitos em tempos de guerra. Tratava-se de um esforço utilizado pelos 

militares para que, no momento do confronto, seus objetivos de derrotar os opositores 

fossem alcançados (GHEMAWAT, 2005). Segundo Stead & Stead (2008), as diversas 

estratégias utilizadas pelos exércitos estavam diretamente ligadas a como vencer os 

seus oponentes, de modo a utilizarem o seu efetivo de maneira otimizada e inteligente 

para que a batalha fosse vencida do modo menos traumático possível.    

O termo estratégia vem do grego strategia. Diretamente relacionado com a 

arte de fazer a guerra, em sua origem, o termo tem sido traduzido como “general no 

comando de tropas”, ou “a arte do general”, ou ainda “plano de destruição de 

inimigos através do efetivo de recursos” (GONÇALVES, REIS NETO, 2010; 
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STEINER e MINER, 1977; BRACKER, 1980; STEAD e STEAD, 2008).  A estratégia, 

de um modo amplo, significa plano, método, manobras ou estratagemas usados 

para alcançar um objetivo ou resultado específico. Segundo Gonçalves e Reis Neto 

(2010), no mundo moderno a estratégia está relacionada não apenas à vertente 

militar, mas também à econômica, a psicológica e a política no que se refere à 

preparação para a defesa de um país contra qualquer ameaça.  

Hoje, a palavra estratégia possui vários significados e é um conceito presente 

em vários contextos sendo difícil uma única definição, podendo, inclusive, em 

sentido figurado, ser utilizada para estipular a ultrapassagem de um problema, 

enquanto sinônimo de habilidade, astúcia ou esperteza.  Para Gonçalves e Reis 

Neto (2010), pensamento estratégico é essencial ao ser humano e por isso pode ser 

aplicado em diferentes situações, sejam referentes ao universo do trabalho, sejam 

no contexto pessoal. 

Assim, desde os tempos mais remotos, o termo estratégia já era utilizado para 

trazer uma ideia de objetivos a serem alcançados e ainda, os planos de ação que 

deveriam ser utilizados para vencer o inimigo em seus mais diferentes cenários, 

levando sempre em consideração o comportamento do opositor (SCHNAARS, 1991). 

Vale ressaltar, no entanto, que Mintzberg e Quinn (1991) afirmam que a estratégia 

também já era utilizada no âmbito administrativo, significando habilidades gerenciais, 

em torno do ano 450 a.C.  

Após a Segunda Guerra Mundial, a estratégia começa a ser utilizada pelas 

organizações. O mundo tomava novos rumos e as empresas precisavam se 

desenvolver de modo estruturado e robusto, a fim de atenderem a um mercado em 

evolução e que contava com um número cada vez maior de participantes e 

concorrentes (GONÇALVES e REIS NETO, 2010; BRACKER, 1980). A necessidade de 

desenvolvimento neste novo cenário mundial, fez com que as organizações fossem 

estimuladas a se criar um ambiente de mudanças, assumindo estruturas mais 

complexas de modo a atingirem os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, em um 

novo e desafiador cenário econômico (GONÇALVES e REIS NETO, 2010; DESS e 

LUMPKIN EISNER, 2007).  

Na primeira década dos anos 80, as empresas apresentaram um 

desenvolvimento ainda mais expressivo. Surgem, nesta época, fenômenos como a 

reestruturação organizacional, decisões e ou escolhas estratégicas alinhadas com as 
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devidas ações de dimensões organizacional, financeira e de portfólio (WRIGHT; 

KROLL; PARNEL, 2000). Os grandes fatores que estimularam as empresas a focarem 

os seus esforços, de maneira estratégica, foi o desenvolvimento tecnológico nos 

diversos aspectos e em uma dimensão global. Desde então, a estratégia viria a ser um 

fator indispensável para a sobrevivência das organizações (MOORE, 2000). 

Conceitualmente, existem certas discussões sobre o construto estratégia, 

quanto aos seus principais aspectos, que vão passando desde as abordagens mais 

convencionais, que apresentam a estratégia como sendo uma atividade lógica, racional 

e sequencial (CHANDLER, 1990) até as definições mais dinâmicas que entendem as 

estratégias como diretamente ligadas a aspectos relacionados à cultura organizacional, 

aprendizagem, política e relação de poder (MINTZBERG; AHSLTRAND; LAMPEL, 

2000). 

Porter (1996) aborda dois aspectos sobre a compreensão da estratégia. O 

primeiro está relacionado ao conceito em que a estratégia, muitas vezes, se confunde 

com ferramentas de eficácia. Para o autor, um segundo aspecto está ligado às 

definições de estratégia e planejamento estratégico. 

Certamente os pensamentos conflitantes à respeito da palavra estratégia estão 

ligados à ausência de uma perfeita compreensão do termo. 

O emprego da palavra estratégia apresenta, também, uma estreita ligação com 

a antecipação de cenários, enfocando o modo como os planos de ação devem ser 

realizados a fim de que os objetivos sejam alcançados (GONÇALVES e REIS NETO, 

2010; SCHNAARS, 1991). Todavia, ao longo dos anos, a estratégia teve diversos 

significados, como se pode observar nos parágrafos anteriores. Seus significados 

percorreram o limiar de associações com política, objetivos, táticas, metas, programas, 

entre outros, na busca de uma definição mais assertiva do termo.  

As áreas mais atuantes de gestão nas organizações utilizam a estratégia de 

maneira um tanto quanto indiscriminada, permeando desde uma determinada ação 

bem formulada / com foco até a razão de existir das empresas. É um conceito bastante 

utilizado nos meios acadêmicos e organizacionais, possuindo vasta diversificação e 

amplitude, ao ponto de, algumas vezes, tais interpretações serem complementares 

entre si, mas, em outras, serem totalmente divergentes (PORTH, 2002). 

Fahey (1999) reforça esta percepção de que uma definição inadequada expõe 

o termo “estratégia” à diversos significados, uma vez que sua aplicação é usada 
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aleatoriamente. Para o autor, isto se deve ao fato de uma definição inadequada ser 

utilizada na literatura de gestão, expondo o termo a diversos significados e gerando, 

com isso, ampla discussão entre os teóricos. 

Para Mintzberg, Ahsltrand e Lampel (2000), a estratégia é inimiga das 

abordagens deterministas e mecanicistas pelo fato dessas minimizarem a liberdade de 

escolha organizacional. Já Mintzberg e Quinn (1991) afirmam que a estratégia não é 

apenas uma maneira de lidar com um oponente em um ambiente de competição 

mercadológica, como é tratada por grande parte da literatura. Nesta linha, Porth (2002) 

complementa que estratégia não pode, assim, ser diminuída somente a idéias, 

proposições, diretrizes ou indicativos de caminhos e soluções. 

Segundo Porter (1996), a estratégia é detentora de uma abrangência capaz de 

englobar o conceito de eficácia operacional e não deve ser confundida com táticas 

inerentes a ela.  

Em se tratando de estratégia, não se deve observar a diversificação, a 

inovação ou ainda o planejamento financeiro de modo isolados, pois, não se trata de 

algo estático o que torna a sua compreensão ainda mais complexa (DESS, EISNER e 

MCNAMARA, 2016).  

Ao longo dos anos, vários modelos conceituais de estratégias corporativas 

foram surgindo. Entre elas, as que mais tiveram destaque foram os estudos 

desenvolvidos no meio acadêmico da Harvard Business School, como o de Andrews 

(1971), baseado em observações empíricas, e nos trabalhos desenvolvidos por 

empresas de consultoria, como a Boston Consulting Group e Mckinsey & Company, 

que se consagraram pelas ferramentas de apoio à gestão nomeada “matriz BCG”. 

Ressalvas, também, para o método de análise de portfólio e de unidades estratégicas 

de negócios, que desenvolveu o modelo de análise SWOT. 

Em vista do exposto, pode-se afirmar que a estratégia é responsável pela 

fixação do direcionamento, da concentração de esforços, da definição organizacional e, 

consequentemente, de um favorecimento da coerência quanto aos objetivos que se 

deseja alcançar (MINTZBERG, AHLSTRAND e PAMPEL, 2010). 

Com base nos estudos e nas pesquisas bibliográficas realizadas até o 

presente momento, é consensual que, para que implementação da estratégia nas 

organizações ocorra de maneira assertiva, são necessários alguns passos 

cautelosamente seguidos a fim de avaliar diversas variáveis, uma vez que este esforço 
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demanda significativo investimento de recursos humanos e financeiros (CARDOSO, 

SANTOS e POLACINSKI, 2016). 

Crainer e Dearlove (2014, p.1) afirmam que “uma estratégia é um plano ou 

conjunto de ações que organizam as atividades de uma empresa a fim de alcançar 

seus objetivos. Desse modo, a estratégia leva em consideração os recursos da 

empresa e do ambiente externo em que opera”. Ainda segundo os autores, a estratégia 

tem muito a ver com o comportamento sistêmico de cada uma das partes (CRAINER e 

Dearlove, 2014). Ela envolve a organização com totalidade e se refere ao 

comportamento adaptativo da organização. Seguindo esta linha de pensamento, cabe 

a afirmação de que o estabelecimento da estratégia bem formulada no âmbito 

organizacional, proporciona um aumento das chances de que os objetivos propostos 

sejam alcançados com êxito. 

Segundo Mintzberg, Ahlstrande e Lampel (2000, p. 110), o conceito de 

estratégia inclui pelo menos cinco definições: “estratégia é plano; estratégia é padrão 

ou comportamento consistente ao longo do tempo; estratégia é perspectiva, isto é, 

maneira como a empresa faz as coisas; e a estratégia é truque ou manobra para 

enganar os concorrentes”.    

A estratégia pode, então, ser também definida como um caminho, ou maneira, 

ou ação estabelecida e adequada para alcançar os resultados da empresa, 

representados por seus objetivos, desafios e metas.  Para os autores, uma situação é 

considerada estratégica quando uma interligação ocorre, envolvendo os aspectos 

internos e controáveis com os aspectos externos e não controláveis da empresa 

(MINTZBERG, AHLSTRANDE e LAMPEL, 2000). 

Ocorre que as estratégias são responsáveis por um papel fundamental dentro 

das organizações, uma vez que são desenvolvidas com o intuito de atingir os objetivos 

individuais da empresa no médio e no longo prazo. Para tanto, faz-se necessário um 

volume expressivo de investimentos. De fato, pode-se compreender que a estratégia 

aponta a direção em que a organização deverá seguir, a partir de determinado período, 

até um período previamente estabelecido, bem como quais serão as ações 

necessárias para que ocorra êxito neste processo estratégico (JHONSON, SCHOLES 

e WHITTINGTON, 2011).  Nas palavras de Santos (2007, p.2), a estratégia consiste 

em “um plano deliberado de ações futuras que sirvam de direção ou guia de ação para 

o futuro, ou seja, um padrão de ações a ser seguido que, ao longo do tempo, deverá 
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manter a solidez nos propósitos das organizações”.    

No Quadro 1, abaixo, encontram-se as principais definições de Estratégia, 

dentro do contexto organizacional e que embasam teoricamente esta pesquisa. 

 

Quadro 1 – Definições de Estratégia no Contexto Organizacional 

Autor  Definição de Estratégia 

Chandler (1990) Estratégia é a fixação de objetivos básicos de longo prazo de uma 
empresa e a adoção de ações adequadas e recursos para atingir esses 
objetivos. 

Mintzberg (1967) Estratégia é a soma das decisões tomadas por uma organização em todos 
os aspectos, tanto comerciais como estruturais, sendo que a estratégia 
evolui de acordo com o processo de aprendizado do gestor da firma. 

Mintzberg (1979) Estratégia é uma mediação de forças entre a organização e seu ambiente: 
estabelece padrões consistentes de decisões organizacionais conforme o 
ambiente vivenciado. 

Bracker (1980) Estratégia tem duas características: uma análise situacional ou ambiental 
que determina a posição da empresa no mercado; o uso apropriado dos 
recursos da empresa para alcançar os seus objetivos. 

Porter (2004) Estratégia é a escolha da firma de variáveis de decisão-chave, como 
preço, promoção, quantidade e qualidade. A empresa, para ter bom 
desempenho, deve se posicionar corretamente na sua indústria. 

Porter (1985) Estratégia é um conjunto de ações ofensivas ou defensivas para criar uma 
posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças 
competitivas e, assim, obter um retorno maior sobre o investimento. 

Fahey (1999) Estratégia explicita como a empresa utilizará os seus recursos e 
capacidades para construir e sustentar as vantagens competitivas que 
influenciarão de forma favorável às decisões de compra dos clientes. 

Rumelt, Schendel e 
Teece (1994) 

Estratégia é a definição da direção das organizações. Isso inclui assuntos 
de preocupação primária para o gestor, ou qualquer pessoa que busque 
razões para o sucesso e fracasso entre as organizações. 

Porter (1996) Estratégia significa desempenhar atividades diferentes das exercidas 
pelos rivais ou desempenhar as mesmas atividades de maneira diferente. 

Wright, Kroll e Parnell 
(1997) 

Estratégia é o conjunto de planos da alta administração para alcançar 
resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da 
organização. 

Mintzberg, Ahlstrand e 
Lampel (1998) 

Estratégia é força mediadora entre a organização e o seu meio 
envolvente, centrando-se nas decisões e ações que surgem naturalmente. 
A formação da estratégia não se limita aos processos intencionais, mas 
pode ocorrer como um padrão de ações formalizadas ou não. 

Barney (2001) Estratégia é a teoria da firma de como competir com sucesso. Considera 
também o desempenho como um fator influenciado pela estratégia, já que 
se pode considerar que competir com sucesso significa ter um 
desempenho satisfatório. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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À seguir, será apresentado o constructo Vantagem Competitiva e os principais 

autores usados como referência para a validação da pesquisa. 

2.1.1 Vantagem Competitiva 

Entender o constructo vantagem competitiva é importante para o entendimento 

deste estudo. O processo de fusão e aquisição deve gerar vantagem competitiva para 

a empresa adquirente. 

O conceito de vantagem competitiva está intimamente ligado ao já 

apresentado conceito de estratégia. Johnson, Scholes e Whittington (2007) definem 

estratégia como a direção e o escopo de uma organização em longo prazo que atinge 

vantagem em um ambiente mutante através de sua configuração de recursos e 

competência, com o objetivo de atingir as expectativas dos stackeholders. 

Vantagem competitiva pode ser definida, assim, como sendo a capacidade de 

uma empresa em gerar maior valor econômico do que as empresas concorrentes 

(BARNEY; HESTERLY, 2007). Portanto, o tamanho da vantagem competitiva de uma 

empresa é a diferença entre o valor econômico que ela consegue criar e o valor que 

seus concorrentes conseguem criar. 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2014) definem que a competitividade estratégica é 

obtida quando uma empresa consegue formular e implantar, com sucesso, uma 

estratégia de criação de valor para seus clientes.  

A competição entre as organizações existe basicamente porque um ou mais 

players atuais ou potenciais, de um determinado mercado, percebem a oportunidade 

de melhorar sua posição (ou estabelecê-la) ou se sentem pressionados por outro 

player. 

Isso ocorre porque os movimentos de uma empresa repercutem nas demais, 

numa relação de interdependência. Apesar de não terem uma ligação formal, elas 

estão ligadas pelo fato de atuarem no mesmo segmento de mercado. Portanto, 

conhecer o ambiente é de importância vital. 

 Dessa forma, é constante a busca por alternativas que permitam, às 

organizações, antecipar as ações dos seus concorrentes, uma vez que, se não o 

fizerem, acabarão por ser impactadas pelas ações deles, o que pode ser prejudicial e 

criar situações difíceis de serem revertidas. Nesse contexto, as empresas, de todos os 
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tamanhos, buscam criar, desenvolver e sustentar vantagens em relação às suas 

concorrentes, de forma que possam crescer e se desenvolver em ambiente 

competitivo. 

O termo “vantagem competitiva”, amplamente divulgado por Michael Porter 

(2004) nos anos 80, diz respeito às estratégias que uma organização deve adotar a fim 

de criar e sustentar vantagens em relação aos seus concorrentes, como forma de 

gerar lucro e desenvolvimento. Segundo Porter (2004), vantagem competitiva advém 

do valor que a empresa entrega a seus clientes em excesso ao custo que necessita 

para criá-lo. 

Porter (2004) apontou, então, três direcionamentos estratégicos nos quais as 

empresas poderiam se basear: liderança em custo, diferenciação ou foco, este último 

combinado com custo ou diferenciação. 

A estratégia de liderança em custo é adotada pela empresa que deseja ser o 

produtor de mais baixo custo entre seus concorrentes, mediante, por exemplo, 

economia de escala, tecnologia patenteada, acesso preferencial a matérias-primas, 

entre outros. Geralmente, estas empresas comercializam um produto-padrão que 

apenas atende à expectativa do consumidor, mas é interessante por seu baixo preço. 

Porter (2004) lembra que desenvolver um produto-padrão não significa que as 

necessidades dos consumidores não devem ser levadas em conta. Em outras 

palavras, é necessário que o produto apresente ao menos um nível de diferenciação 

que seja capaz de compará-lo aos produtos dos concorrentes. 

A estratégia de diferenciação conduz a empresa a buscar a vantagem por meio 

de ofertas altamente valorizadas pelos consumidores, mesmo que mais custosas. O 

custo maior não é problema, já que os consumidores pagam um preço maior por 

produtos que são percebidos como capazes de satisfazer suas necessidades. Isto não 

significa, porém, que se possa esquecer os custos, o que comprometeria todos os 

resultados da empresa. Assim, apesar das estratégias serem diferente, elas sempre 

estarão interligadas. 

Quando a estratégia escolhida pela empresa é o foco, esta deve selecionar um 

segmento de mercado onde atuar e, assim, desistir de atender a outros segmentos ou 

à indústria como um todo. Isto porque, quando se escolhe o foco, “só” aquilo importa. A 

partir da escolha do segmento, ela deve optar pela estratégia de foco, com liderança 

em custo ou diferenciação, para obter vantagem competitiva, portanto, a estratégia em 
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foco é radical e atende um nicho mais específico. 

Embora o mesmo autor apresente essas três “estratégias genéricas”, com o 

intuito de guiar as ações empresariais para que estas criem uma posição defensável a 

longo prazo, o aumento da competitividade, em razão da maior acessibilidade a bens, 

know-how e capital, fez com que os direcionamentos estratégicos propostos 

passassem a ser questionados. Porter (2004) apontou, naquela ocasião, dois riscos 

inerentes à sua proposta: não conseguir criar ou sustentar a estratégia escolhida, e o 

desgaste dos benefícios advindos da estratégia escolhida. 

Barney (2007) afirma que a vantagem competitiva decorre da implementação 

de uma estratégia não adotada por outras firmas, o que facilita a redução de custos, a 

exploração de oportunidades de mercado e a neutralização de ameaças competitivas. 

Na mesma linha do pensamento acima, Newbert (2008) argumenta que a 

vantagem competitiva está estritamente associada ao valor econômico que foi criado 

com a exploração das capacidades e recursos da firma. 

Complementando, segundo Barney e Hesterly (2007), a vantagem competitiva 

pode ser temporária ou sustentável. A vantagem competitiva temporária é aquela 

mantida por um curto período de tempo, enquanto a vantagem competitiva sustentável 

é aquela que pode durar um período maior. 

Os mesmos autores ainda apontam situações onde as empresas encontram-

se em desvantagem competitiva, podendo esta ser temporária ou sustentável, ou 

ainda, uma situação onde a empresa se encontra em paridade competitiva. A figura a 

seguir demonstra os tipos de vantagem competitivas apontada pelos autores. 

 

Figura 1 - Tipos de Vantagens e Desvantagens Competitivas 

 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly, 2007. 
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Vale a pena ressaltar, que segundo alguns autores, nenhuma vantagem 

competitiva é permanente (LEI e SLOCUM, 2005 e DOUGLAS e RYMAN, 2003). 

Analisando as definições dos mais conceituados autores, nota-se que grande 

parte deles associa vantagem competitiva ao valor e, sob essa perspectiva são 

indicadas, a seguir, algumas definições de valor. 

Bowman e Ambrosini (2000) argumentam que o termo valor pode ser utilizado 

de diferentes formas. Segundo esses autores, o uso do termo valor é subjetivo e pode 

tomar as seguintes formas: 

 O valor é percebido subjetivamente pelo cliente que utiliza o excedente de 

consumo como critério para decisão de compras;  

 Valor de troca, que é o preço pago pelo valor de uso criado para o cliente, 

que é realizado quando a venda é realizada. 

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), o valor é medido pelas 

características de desempenho do produto ou serviço e pelas particularidades pelas 

quais os clientes estão dispostos a pagar.  

Ghemawat (2007) afirma que o valor total criado por uma transação é a 

diferença entre a disposição do comprador a pagar e o custo de oportunidade do 

fornecedor. 

Resumindo, os conceitos dos últimos autores, o valor é avaliado 

subjetivamente, baseado nas percepções dos compradores sobre suas necessidades 

e na medida em que seus produtos atendam às suas necessidades. 

Nesse sentido, o valor está associado a atender as necessidades dos clientes. 

No caso em questão da distribuição física, o valor também pode ser associado a 

atender as necessidades dos clientes em tempo e espaço (BOWERSOX; CLOSS, 

2001).  

Newbert (2008) admite que o valor está associado à vantagem competitiva, 

que, por sua vez, está relacionada ao desempenho da empresa. O autor também 

afirma que a vantagem competitiva, através da implementação de uma estratégia 

baseada em recursos, é importante para que a empresa melhore seu desempenho. 
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2.1.2 Visão Baseada em Recursos 

O conceito central da visão baseada em recursos parte do princípio de que os 

recursos e capacidades da firma são geradores de vantagem competitiva sustentável, 

na medida em que os mesmos variam entre distintas firmas e possuem sua mobilidade 

limitada de forma imperfeita (conforme WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1986 e 1991; 

PETERAF, 1993). Para Penrose e Pietelis (2009), importante influenciadora da VBR, a 

empresa é um conjunto de recursos organizados administrativamente que cresce e 

procura sobreviver em torno da concorrência. Barney e Hesterly (2007) propõem que a 

visão baseada em recursos está fundamentada em dois pilares. O primeiro pilar 

estabelece que as empresas que atuam no mesmo ramo de atividade podem possuir 

conjuntos de recursos e capacidades diferentes. A este conceito dá-se o nome de 

heterogeneidade. Barney (1991) argumenta que os recursos são distribuídos 

heterogeneamente entre as firmas e que suas diferenças são estáveis ao longo do 

tempo. 

Peteraf (1993) define que heterogeneidade implica em que as firmas que 

variam suas capacidades são capazes de competir no mercado. Dessa forma, firmas 

com recursos marginais podem somente obter um resultado em breakeven. Em 

contrapartida, as firmas com recursos superiores aumentarão seus ganhos. 

O segundo pilar conceituado por Barney (1991) refere-se ao fato de que as 

diferenças de recursos e capacidades entre as empresas podem ser duradouras. O 

autor denomina este conceito de imobilidade dos recursos. Essa questão da 

imobilidade dos recursos diz respeito à capacidade desses recursos de se moverem 

entre firmas distintas. Nesse sentido, caso os recursos pudessem se movimentar entre 

as firmas de forma perfeita, tais recursos e capacidades não seriam capazes de gerar 

vantagem competitiva sustentável, pois todas as firmas competidoras teriam acesso 

aos mesmos. 

A respeito da imobilidade dos recursos, Peteraf (1993) faz uma distinção entre 

recursos perfeitamente imóveis e imperfeitamente imóveis. Segundo a autora, os 

recursos são perfeitamente imóveis caso eles não possam ser comercializados entre 

firmas distintas, isto é, são os recursos não comercializáveis. No caso dos recursos 

imperfeitamente móveis, a autora argumenta que tais recursos são passíveis de 

comercialização, porém, são mais valiosos dentro da firma que os emprega no 

momento ao invés de sua aplicação em uma firma distinta. 
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Segundo Barney (2007) a existência de um mercado imperfeito de recursos é 

uma das condições necessárias para a existência da vantagem competitiva. 

Na mesma linha do argumento acima, Cool, Costa e Dierickx (2002) definem 

que recursos únicos e fator de mercado imperfeito são condições para os recursos 

estabelecerem vantagem competitiva e retornos acima do normal. Os autores também 

apontam que os ganhos de lucro provenientes dos recursos dependem não somente 

da habilidade deles obterem vantagem competitiva, mas também de por quanto tempo 

essa vantagem pode ser sustentada. Portanto, fica claro que conquistar uma vantagem 

é só uma parte do processo, mantê-la também requer muito esforço e conhecimento. 

Para Foss (2007), a visão nos recursos fundamenta-se em duas 

generalizações empíricas e dois postulados: 

Generalizações: 

 Existem diferenças sistemáticas entre firmas no tocante à forma com que 

elas controlam os recursos necessários para a prática de suas estratégias; 

 Essas diferenças são relativamente consistentes. 

Postulados: 

 As diferenças nas dotações de recursos causam algumas diferenças de 

desempenho; 

 As firmas sempre procuram melhorar seu desempenho econômico. 

Segundo Barney (2007), as análises sobre vantagem competitiva da firma tem 

se concentrado nas oportunidades e ameaças do ambiente e, neste sentido, muito 

pouca atenção tem sido dado às capacidades e recursos internos da firma. 

Essa foi uma oposição à visão da organização industrial onde prevalece a 

análise em âmbito externo e de mercados. Seguindo a mesma linha, Porter (1980) 

propõe a análise estratégica da firma através das cinco forças competitivas ou 

barreiras de entradas. Em contraposição, a visão baseada em recursos elabora um 

paralelo ao conceito de barreiras de entrada considerando a questão dos recursos e 

não sob a perspectiva dos produtos (WENERFELT, 1984). 

2.1.3 Definição de recursos 

Segundo Wenerfelt (1984), recurso significa qualquer coisa que pode ser 

pensada como uma fortaleza ou fraqueza de uma firma. 
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Em uma visão mais sucinta, Barney (1991) afirma que os recursos podem ser 

divididos entre recursos de capital, recursos humanos e recursos organizacionais. 

Relacionado aos recursos da empresa, Porter (1986) criou o conceito de 

cadeia de valor como sendo um conjunto de ações desempenhadas por uma empresa, 

que, através de seus recursos, garantem a qualidade e o valor do produto entregue ao 

consumidor final. 

2.1.4 Cadeia de Valor 

Segundo Porter (1986), a cadeia de valor é o conjunto de ações realizadas e 

acompanhadas por uma empresa desde o relacionamento com os fornecedores até o 

pós venda. A cadeia de valor é dividida em três tipos de atividades, primárias, de apoio 

e margem, conforme figura abaixo. 

 

Figura 2 - Cadeia de Valor de Porter 

  

Fonte: Porter (1986). 

 

O objetivo da cadeia de valor de Porter é garantir a qualidade e valor do 

produto entregue ao consumidor, criando vantagem competitiva para a empresa. 

A cadeia de valor incorpora integração de informações, logística, integração de 

distribuição, compras, integração interna, de fornecedores, clientes, processos e 

produtos (Das et al., 2006). 

Os processos executados na empresa devem ser todos interligados, sendo, de 

certa forma, dependentes. Toda a cadeia deve ser visualizada pela empresa e ter o 

máximo de controle possível sobre a cadeia. Desmembrar a organização dos 
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processos e avaliar como são executados, com as devidas partes, pode otimizar o 

funcionamento da empresa e acrescentar valor aos produtos. 

Segundo Donaldson (2001), o ambiente no qual uma organização opera, 

molda suas estruturas e processos. As organizações da mesma cadeia devem 

combinar suas estruturas e processos, de modo a maximizar o desempenho. 

Definindo as atividades, temos como primárias da cadeia de valor, as 

relacionadas à criação e transformação dos produtos, vendas, manutenção e suporte. 

Podemos observar nas empresas cinco atividades primárias: 

 Logística interna: são os processos relacionados à recepção, controle de 

estoque, marcação de transporte e relacionamento com fornecedores; 

 Operações: correspondem às atividades ligadas à transformação da matéria 

prima, como a própria criação do produto. Aqui estão inseridos os 

maquinários, montagem, embalagem, testes, entre outras etapas; 

 Marketing e vendas: todos os processos utilizados pela empresa para 

convencer os consumidores a adquirir os produtos ou serviços fazem parte 

das atividades primárias, incluindo-se toda a parte de divulgação e de 

propaganda; 

 Serviços: são as atividades relacionadas ao SAC e pós-venda e que têm o 

poder de aumentar o valor do produto para o cliente. O pós-venda 

atualmente é fator de alta importância para os clientes. 

As atividades de apoio na cadeia de valor são as que auxiliam, direta ou 

indiretamente, as atividades primárias. 

Podem existir diversas atividades de apoio de acordo com cada setor ou porte 

de empresa, porém essas quatro categorias são as mais comuns: 

 Infraestrutura da empresa: servem para manter as operações diárias, como 

é o caso da gestão, seja ela administrativa, legal, geral, contábil ou de 

qualidade; 

 Gestão de recursos humanos: está associado ao recrutamento, seleção, 

desenvolvimento, retenção e redução do quadro de funcionários, 

normalmente realizada pelo setor de RH das empresas, o qual, hoje em dia, 

tornou-se comum e muitas vezes até meio independente da empresa, não 

tendo contato direto com os outros setores; 

 Desenvolvimento tecnológico: embora de suma importância em uma 
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empresa, faz parte do setor de apoio, servindo para manter as atividades 

em expansão e bem executadas. Nas pequenas e médias empresas, do 

setor supermercadista, o setor tecnológico é mais restrito e normalmente 

não desenvolve tecnologia. 

 Aquisição: são os processos que a empresa utiliza para adquirir os 

materiais, licenças, softwares e maquinários para trabalhar. 

Já a margem corresponde à diferença entre o valor percebido, definido como a 

percepção do cliente de custo-benefício de um produto, e o custo coletivo da execução 

das atividades para a criação do produto ou serviço. 

As atividades se relacionam de acordo com a estratégia adotada, podendo ser: 

 Atividades estratégicas: imprescindíveis para a implementação da estratégia 

e que afeta de forma crítica o desempenho do negócio. 

 Atividades táticas: complementam ou dão suporte às atividades estratégicas 

dentro da cadeia de valor, sendo importantes, mas não indispensáveis. 

 Atividades de base: são necessárias para o funcionamento da empresa, 

contudo, o impacto no desempenho competitivo é baixo. 

A análise da cadeia de valor, observando-se os elementos, tem por objetivo 

aumentar a excelência na prestação do serviço, valor do produto e satisfação do 

cliente, gerando assim vantagem competitiva. 

De forma mais específica, podem- se observar alguns objetivos alcançados 

através da sua utilização: 

 Permite compreender as fontes e vantagens competitivas da empresa, 

podendo amplificá-las e desenvolver diferenciais; 

 Acrescentar valor percebido ao produto ou serviço; 

 Disponibilizar uma visão geral e completa do fluxo de informações da 

empresa, facilitando a adequação das etapas e setores quando incorretos; 

 Avaliar as operações como um todo; 

 Melhorar o desempenho dos processos na empresa; 

 Criar estratégias para obtenção de melhores resultados. 

Conforme apresentado, a cadeia de valor, independente do tamanho da 

empresa, pode trazer benefícios caso a estratégia da empresa e sua execução 

estejam alinhadas. 

À seguir serão apresentados diferentes conceitos sobre fusões e aquisições. 
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2.2 Fusões e Aquisições 

As estratégias de fusão e aquisição vêm sendo cada vez mais utilizadas pelas 

empresas que buscam crescimento. Nas pequenas e médias empresas e no setor 

supermercadista, esse meio de crescimento tem grande destaque e para se 

compreender a sua utilização é necessário entender as definições de fusão e 

aquisição. 

Através do tempo os termos fusão e aquisição tem sido relacionados com a 

entrada e acesso de novos mercados, ganhos de escala, aumento da parcela de 

mercado, criação de monopólio, geração de sinergias, aquisição de conhecimentos e 

tecnologias, benefícios fiscais e aumento da utilidade dos gestores da empresa, 

redução de riscos ou até de dar estabilidade ao sistema (Ver, sobre o tema,  

Kloeckener, 1994; Ross, Westerfield e Jaffe 1995; Suen e Kimura, 1997; Camargo e 

Barbosa, 2005; Brito, Batistella e Famá, 2005; Reis Carvalho e Ferreira, 2015; Du e 

Sim, 2016). 

Abordagens mais recentes ressaltam ainda a utilização dos processos de 

fusão e aquisição como uma forma de acessar recursos intangíveis das organizações 

e para a utilização das empresas (Gupta e Ross, 2001; Patrocínio, Kayo e Kimura, 

2005) e, talvez estas estejam ligadas às recentes aquisições no setor supermercadista 

brasileiro. Entende-se portando que os processos de fusão e aquisição tem a intenção 

de gerar vantagem competitiva para as empresas. 

São duas as formas como uma empresa passa a ter propriedade e controle 

sobre outra: a empresa ou grupo adquire outra empresa ou elas se fundem, havendo 

assim a combinação de negócios. A empresa que assume o controle é comumente 

chamada de adquirente, acquirer ou ainda bidder enquanto a adquirida é chamada de 

empresa alvo, empresa adquirida ou ainda empresa target (BERK e DEMARZO, 2009, 

p.891). 

Dodd (1980) afirma que a fusão é uma transação na qual a firma (adquirente) 

compra ações circulantes ou ativos de outra. Para Mirvis e Marks (2016), a fusão é o 

processo de criação de uma empresa a partir de duas ou outras empresas que se 

unem com uma nova identidade e as anteriores se fundem deixando de existir. 

 Já Rossetti (2001) destacou fusão de outra forma, afirmando que é a união de 

duas ou mais empresas que passam a formar uma única, sob domínio da maior ou da 

mais próspera delas. 
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Segundo a Lei das Sociedades Anônimas, N° 6404/76 “fusão é a operação 

pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que 

lhes sucederá em todos os direitos e obrigações. A aquisição é quando uma das 

sociedades compra a outra, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações” (BRASIL, 

1976). 

Para Camargo e Barbosa (2003), fusões diferem-se das aquisições, pois na 

fusão existe a criação de uma nova empresa e na aquisição, uma das empresas 

envolvidas mantém sua identidade jurídica. 

Já para Harrison (2005), assim como para Rossetti (2001), uma fusão ocorre 

quando duas empresas se juntam para formar uma única e aquisição ocorre quando 

uma organização adquire o controle de outra, através da compra de ações ou compra 

direta com seus proprietários.  

Juridicamente, pode-se dizer que aquisições, de acordo com Fabretti (2005), é 

uma transação onde um ou mais compradores assumem o controle total da empresa, 

podendo manter o nome da companhia adquirida.  

Segundo Fabretti (2005) é importante lembrar que uma holding difere do 

processo de fusão e aquisição, pois a mesma é juridicamente independente, 

constituída com o objetivo de participar do capital de outras empresas, também 

juridicamente independentes.  

Para Tanure e Cançado (2005), mesmo que teoricamente as transações de 

fusões e aquisições tenham características diferenciadas, na prática a quantidade de 

fusões reais é tão pequena que os dois tipos de transações podem ser englobados em 

aquisições. Para as autoras, ainda que as transações de fusões ocorram por meio da 

combinação de empresas que deixam de existir e formam uma terceira, com nova 

identidade, sem predominância das empresas anteriores, na realidade o que acontece 

é que a empresa constituída fica sendo controlada por uma das extintas, aproximando-

se das transações de aquisições. 

Segundo Nakamura (2005), fusões consistem na celebração de um acordo 

legal entre duas firmas, no qual ambas renunciam à autonomia, às particularidades e 

às especificidades e passam a se submeter a um controle comum. Aquisições se dão 

quando ocorre a compra de uma firma por outra. Nesse caso, a empresa adquirida 

passa a se submeter ao controle da adquirente. 

Os processos de fusão e aquisição são classificados segundo suas 
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características, havendo diferentes formas de classificação. As mais comuns são 

baseadas na forma de pagamento e na relação entre empresa adquirente e alvo. O 

processo pode ser realizado através de aquisição de ações (empresas de capital 

aberto), aquisição de ativos ou fusão, e, em se tratando de forma de pagamento, essas 

operações são classificadas entre pagamento em caixa, troca de ações (ações da 

empresa adquirente e da empresa alvo) ou combinação dos dois casos (BERK; 

DEMARZO, 2009, p.893). Normalmente as empresas envolvidas em uma fusão são do 

mesmo setor. 

Nas trocas de ações, as operações são divididas entre horizontais, verticais e 

conglomerados. Esse tipo de classificação está fortemente baseado em conceitos da 

área de estratégia, mais especificamente do conceito de fronteiras da firma 

(boundaries of the firm), que por sua vez está ligado ao quão grande é a empresa, ao 

que ela faz e qual seu ramo de negócio (BESANKO et al, 2008. p.5). 

As fusões horizontais ocorrem quando a empresa adquirente e a adquirida 

(alvo) atuam no mesmo mercado. As fusões por conglomerados envolvem empresas 

de diferentes mercados e que não possuem atuações relacionadas. Por sua vez, as 

verticais ocorrem quando as empresas operam na mesma indústria, mas em pontos 

distintos da cadeia. Isso ocorre quando a adquirente compra seu fornecedor ou cliente 

(BERK; DEMARZO, 2009, p.893). 

Weston, Mitchell e Mulherin (2003, p.6) dizem que as fusões e aquisições 

horizontais ocorrem motivadas por duas razões: busca de maior competitividade 

(alcançada por maior eficiência operacional obtida principalmente por ganhos de 

escala) e por aumento de poder de mercado. As operações verticais podem ser 

motivadas por diversos fatores, principalmente relacionados aos custos, os quais 

podem ser através da melhora de processos, tecnológicos, contratos e pagamentos, 

melhoria nas atividades de planejamento e produção. 

No Brasil, as operações de fusões e aquisições se intensificaram a partir dos 

anos 1990, desencadeadas principalmente pela abertura econômica do país e a maior 

conexão da economia, mundial por meio da liberalização de fluxos de capitais 

(MARION FILHO e VIEIRA, 2010). Assim, com mercados mais competitivos, as 

empresas passaram a buscar nessas operações aspectos como ganhos de escala, 

ampliação de atuação geográfica, acesso a novos produtos, mercados e tecnologias, 

além da obtenção de sinergias (RIDOLFO NETO, 2012). 
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No Quadro 2, encontram-se as principais definições de Fusão e Aquisição de 

Empresas e que embasam teoricamente esta pesquisa. 

 

Quadro 2 -  Definições de Fusão e Aquisição 

 

Autor (es) 

 

Definição de Fusão e Aquisição 

Dodd (1980) Fusão é uma transação na qual uma firma (a adquirente) compra 
ações circulantes ou ativos de outra (o alvo). 

Mirvis e Marks 
(1998) 

Fusão é o processo de criação de uma empresa a partir de duas 
ou outras empresas que se unem com uma nova identidade e as 
anteriores se fundem deixando de existir. 

Rossetti (2001, 
p.72) 

Fusão é a União de duas ou mais companhias que formam uma 
única empresa, geralmente sob controle administrativo da maior. 
Aquisição é a compra de controle acionário de uma empresa por 
outra. 

Barros (2003) Fusão é a combinação de duas ou mais empresas que deixam 
de existir diante da formação de uma terceira empresa 
totalmente nova que construirá uma identidade organizacional 
inédita, sem predominância de nenhuma das empresas. 
Aquisição é quando ocorre o desaparecimento legal de uma 
empresa que teve seu controle acionário comprada por outra. 

Harrison (2005) Fusão ocorre quando duas empresas se juntam para formar uma 
única e aquisição quando uma organização adquire o controle 
de outra, através da compra de ações ou diretamente com os 
proprietários da mesma. 

Fabretti (2005) Denomina aquisição como transações em que o comprador 
assume o controle total da empresa a partir da compra de todas 
as suas ações, mantém a mesma denominação da companhia 
adquirida. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais 
sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá 
em todos os direitos e obrigações. 

Nakamura (2005) Fusões consistem na celebração de um acordo legal entre duas 
firmas, no qual ambas renunciam à autonomia, às 
particularidades e às especificidades, e passam a se submeter a 
um controle comum. Aquisições se dão quando ocorre a compra 
de uma firma por outra. Nesse caso, a empresa adquirida passa 
a se submeter ao controle da adquirente. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

É de fundamental importância apresentar o conceito da Fusão e aquisição, 
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para analisar se esses processos podem gerar Vantagem Competitiva. 

2.2.1 Motivações que fomentam fusões e aquisições 

As fusões e aquisições ocorrem quando a empresa adquirente acredita ser 

capaz de adicionar valor econômico à empresa adquirida por meio da aquisição, o que 

o investidor comum não seria capaz de fazer. O resultado dessa adição de valor é a 

sinergia criada pela combinação das empresas (BERK e DEMARZO, 2009, p.894). 

Segundo Bradley, Desai e Kim (1988, p.4) espera-se que a aquisição do 

controle da empresa adquirida permita à empresa adquirente redefinir a utilização dos 

ativos conjuntos das duas empresas em busca de maior valor de mercado. Os autores 

também elencam diversos fatores que podem resultar em criação de valor devido à 

combinação de duas empresas: gestores mais eficientes, economias de escala, 

melhoria nos processos produtivos, combinação de recursos complementares, a 

redistribuição de ativos e seu melhor aproveitamento e a exploração de aumento de 

poder de mercado.  

Quando se refere às pequenas e médias empresas, as fusões e aquisições 

acontecem como forma de alcançar tanto uma maior participação no mercado, como a 

eliminação do concorrente, o que gera vantagem competitiva. 

A seguir definiremos o que são pequenas e médias empresas no Brasil e 

discutiremos suas particularidades, especificidades e orientação estratégica. 

2.3 Pequenas e Médias Empresas 

2.3.1 Classificação e definição 

As pequenas empresas carregam algumas especificidades. Apesar de alguns 

autores acreditarem que a pequena empresa é aquela que ainda não cresceu, 

Dandridge (1979) afirma que assim como as crianças não são pequenos adultos, 

pequenas empresas não são grandes empresas em miniatura e necessitam de uma 

teoria organizacional própria, ainda que futuramente sejam grande empresas e passem 

a se comportar de outra forma.  

Para Julien (2010), as pequenas empresas devem ser estudadas 

separadamente. Para o autor, separá-las e considerá-las como unidade produtiva 
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dentro da economia é de primordial importância para entender seu funcionamento. 

Entender o gerente da pequena empresa também é muito importante, pois os desafios 

são completamente diferentes quando falamos de grandes empresas (BARROS, 

2005). 

Nesse sentido, algumas classificações de pequena empresa, encontradas 

dentro da literatura, permitem que seja feita uma caracterização das organizações. Os 

critérios são quantitativos, quando se utilizam números relativos à receita e ao número 

e empregados, por exemplo, e são quando há a tentativa de classificar o que é uma 

pequena empresa. 

De acordo com a Lei 123/06 (BRASIL, 2006), as empresas podem ser 

classificadas quanto à receita bruta anual e quanto a quantidade de funcionários, 

conforme o quadro a seguir. 

Quadro 3 - Classificação Pequenas Empresas 

Tamanho Receita Bruta Anual 
Quantidade máxima de 

Funcionários 

Microempresa Até R$ 360.000,00 
Indústria - 19 Comércio – 

9 

Pequena Empresa 
Entre R$ 360.000,00 e 

R$ 4.800.000,00 

Indústria – 99 Comércio - 

49 

Média Empresa 
Entre R$ 4.800.000,00 e 

R$ 300.000.000,00 

Indústria – 499 Comércio - 

99 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Lembrando ainda que desde a criação da Lei citada, tivemos a criação do MEI 

– Micro Empresário Individual, o qual consta de alguns benefícios e isenções, porém o 

tal, não foi objeto de estudo nesta pesquisa. 

Apesar dos critérios quantitativos serem fáceis de coletar e necessários no 

momento de definir o porte de uma empresa, são os critérios qualitativos que vão 

realmente traduzir uma imagem fiel da empresa visto que descrevem a estrutura, 

organização e a gestão da empresa (LEONE, 1991). 

Drucker (1998) afirma que a estrutura interna e administrativa da empresa está 

relacionada com seu porte. Cada porte de empresa requer diferentes comportamentos 

e atitudes de seus dirigentes, compatíveis com seu estágio de desenvolvimento, sendo 
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assim, parte importante da análise do tamanho de uma empresa é a análise da 

composição e da atividade gerencial. 

Já Peterson, Albaum e Kozmetsky (1986) consideram pequenas empresas 

aquelas que são operadas e gerenciadas independentemente e que não dominem o 

seu mercado. Tais firmas raramente estão engajadas em uma mudança ou inovação 

de marketing e são estudadas e tratadas como um setor a parte, não por serem 

homogêneas, porque de fato não o são, mas sim pela falta de recursos, fator comum 

em todas elas. 

2.3.2 Especificidades organizacionais 

As pequenas e médias empresas precisam ser criativas e estar atentas aos 

mais diferentes cenários, procurando trabalhar dentro das próprias condições e assim 

garantindo a perenidade no mercado. Segundo Mintzberg (2000), os primeiros anos, 

no mundo corporativo, são os mais difíceis e é preciso superar desafios em diversas 

áreas para se alcançar resultados satisfatórios. 

O mesmo ainda afirma que algumas características organizacionais distinguem 

as pequenas das grandes empresas, dentre elas: 

 Ausência de uma estratégia formalizada; 

 A estratégia se baseia em como pensa o dirigente; 

 Baixa tecnologia, na maioria dos setores; 

 Ausência de funcionamento entre as áreas funcionais da empresa. Existe o 

dirigente e os empregados, porém não existe divisão matricial; 

 Visão global de todo o processo por parte dos funcionários; 

 Comunicação informal entre os funcionários; 

 Baixa qualificação técnica; 

 Existe comunicação entre proprietários e clintes, o que traz proximidade e 

facilita a adequação dos produtos às necessidades individuais dos clientes; 

Na mesma linha de pensamento, Julien (2010) traçou algumas características 

próprias das pequenas empresas, mas que podem variar de uma para a outra. Sendo 

algumas delas: 

 Gestão centralizada na mão do no dirigente; 

 Baixa especialização das atividades sejam elas gerenciais ou operacionais; 
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 Baixa complexidade no sistema de informação interna, ou seja, entre 

dirigente e funcionários, sendo a comunicação de forma direta e ágil 

(informal). 

 Segundo Leone (1999), as características próprias que diferenciam as 

empresas quanto ao seu porte podem ser divididas em três grupos: 

 Especificidades individuais são características relacionadas com a figura 

de seu proprietário-dirigente, tais sejam: forte influência do proprietário 

dirigente na condução dos negócios, dependência do dirigente com alguns 

funcionários e junção de patrimônio pessoal do dirigente com patrimônio 

social da empresa; 

 Especificidades decisionais são características próprias que se 

relacionam com o processo decisório. Destacam-se: decisões intuitivas, 

poucos dados quantitativos à disposição para o processo de tomada de 

decisão e racionalidade política, econômica e familiar nas decisões; 

 Especificidades organizacionais são as características relacionadas à 

estrutura organizacional, sendo elas: baixo volume de recursos, gestão 

centralizada, pouco controle do ambiente externo, estrutura simples, pouca 

especialização e especialmente a estratégia pouco formalizada, ainda que 

permeie a organização dessas firmas. 

Portanto, com base nos principais autores relacionados ao tema, as 

características próprias das pequenas empresas podem ser resumidas em: estratégia 

não formalizada e centrada na figura do dirigente, gestão centralizada na figura do 

dirigente, baixa tecnologia nas atividades da empresa e baixa especialização dos 

funcionários e dirigentes, funcionários com visão global dos processos e dependência 

de certos funcionários, contato direto entre dirigentes e consumidores, adaptação dos 

produtos e serviços às necessidades dos consumidores e baixo controle do mercado 

em que atua. 

2.3.3 Orientação Estratégica 

Em pequenas empresas, a orientação estratégica, seguida por uma firma, não 

tem relação direta com o desempenho organizacional, diferente do que apresentam os 

estudos relacionados as grandes empresas. 
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Segundo Cooper (1981), ainda que haja uma grande heterogeneidade entre as 

pequenas empresas, tais como quantidade de recursos disponíveis, metas dos seus 

dirigentes, oportunidades e estágio de desenvolvimento, não se pode deixar de 

reconhecer algumas características próprias que as diferem das grandes 

organizações. Essas particularidades são responsáveis pela criação de ameaças e 

oportunidades diferentes das enfrentadas pelas grandes empresas. 

Hambrick (1983) afirma que a orientação estratégica pode ser considerada um 

fator fundamental e de importantes implicações no gerenciamento das pequenas 

empresas. 

Brouthers et al (1998) apontam que há dentro da literatura, diversos fatores 

que influem no processo de orientação estratégica e apontam os três principais deles: 

características gerenciais ligadas à figura do dirigente; relações entre membros da 

organização relacionadas à organização interna da empresa e fatores externos 

relacionados ao ambiente. 

Dentre as características gerenciais, Hambrick e Mason (1993) pontuam que a 

personalidade dos dirigentes responsáveis pela elaboração da estratégia irá influenciar 

nas decisões que eles tomam. Dentre os fatores que influenciam a personalidade, 

podem ser destacados: procedência econômica e social, grau de escolaridade, 

experiência profissional, dentre outras. 

No caso específico das pequenas empresas, quem toma as decisões 

estratégicas, na maioria dos casos, é o próprio dirigente-proprietário, de tal forma que 

suas decisões tendem a ser menos racionais, devido à forte influência de suas 

características pessoais (BROUTHERS et al, 1998). 

Brouthers (1998) afirma que um dos fatores que influencia a orientação 

estratégica é a relação entre membros da organização. Essa perspectiva destaca que 

as decisões estratégicas são moderadas pelas relações entre o dirigente e os 

funcionários. Outro fator está relacionado a não separação entre departamentos e há 

poucos níveis organizacionais. Portanto, o poder fica todo centralizado na figura do 

dirigente, deixando o dirigente livre de qualquer pressão interna.  

Por último, está a influência do ambiente na orientação estratégica. Através 

dessa perspectiva, há a influência de grupos externos à empresa no processo de 

decisão estratégica. Dentre esses grupos podem ser destacados: fornecedores, 

clientes, governo, entre outros agentes externos ao ambiente organizacional. Nas 
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pequenas empresas a intensidade do efeito do ambiente externo irá variar de acordo 

com a situação. A quantidade de consumidores dos seus produtos ou serviços é de 

extrema importância. Ter suas atividades atreladas a um único consumidor ou a um 

pequeno número de consumidores, torna forte a influência do ambiente externo na 

orientação estratégica da empresa, pois esta precisa se adaptar às necessidades de 

seu cliente. No outro caso, quando há vários consumidores, a firma fica pouco 

depende deles e, portanto, tem maior liberdade para orientar suas decisões 

(BROUTHERS, 1998). 

Finalizando, fica evidente que a formação da estratégia em pequenas 

empresas está sujeita a influências, em menor ou maior grau, ou seja, a orientação 

estratégica seguida por uma empresa é sempre passível de sofrer influências dos 

stakeholders. 
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3 ÂMBITO 

Para a realização desta dissertação foi escolhida a microrregião do Oeste 

Paulista, onde se localizam as cidades de Parapuã, Bastos, Iacri, Rinópolis e Osvaldo 

Cruz, as quais, por sua vez, possuem lojas dos supermercados que servem de objeto 

de estudo desta pesquisa. A escolha desta região ocorreu em função da importância 

da região e do acesso as informações e aos entrevistados. 

3.1 Um pouco de história 

 A colonização do Oeste Paulista ocorreu, inicialmente, pela cultura cafeeira, 

tendo os primeiros municípios sido emancipados no início do século XX, a partir de 

1908. Já a colonização se deu graças à Companhia de Agricultura, Imigração e 

Colonização (CAIC), responsável por trazer os trabalhadores rurais para colonizar a 

região. A malha ferroviária que se desenvolveu em todo o estado de São Paulo no 

auge da produção cafeeira foi a responsável pela expansão do interior do estado, 

levando imigrantes e novos colonos para as regiões fronteiriças (NILO e CALDEIRA, 

2010). 

 A região passa então a se destacar como a principal região cafeeira do 

estado. Entretanto, a produção do café viria a enfraquecer a partir da segunda 

metade do século XX e seu lugar foi ocupado pela criação de gado bovino e pelo 

plantio de outras culturas, principalmente o algodão, a cana-de-açúcar e o 

amendoim. A crescente urbanização da região e os incentivos para a produção de 

álcool, no começo do século XXI, a cana-de-açúcar teria sua grande expansão, para 

suprir a produção sucralcooleira.  

 A desativação das estradas de ferro locais, além de desastres climáticos, 

promoveram um forte êxodo rural e o crescimento das áreas urbanas, 

consequentemente, promovendo um aquecimento do terceiro setor (NILO e 

CALDEIRA, 2010). 

3.2 Características da Microrregião de Tupã 

 A microrregião de Tupã pertence à mesorregião de Marília. No censo de 2017, 

o IBGE (2017) estimou a população em 114.315 habitantes, em uma área total de 
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2.307,196 km2. 

Figura 3 - Divisão da Microrregião de Tupã 

 

 

Fonte: Plano Regional de Desenvolvimento Rural Sustentável, 2010. 

 

 O Produto Interno Bruto (PIB) da região, segundo o IBGE (2017) gira em 

torno de 48.090.504.884,00, sendo o PIB per capita em torno de 13.998,93. 

Atualmente, a economia local tem sido impulsionada pela agropecuária, destacando-

se a criação de bovinos e constituindo-se em um dos principais criadouros do país. 

 O Quadro 4, abaixo, traz a distribuição de habitantes por município, 

considerando apenas os municípios envolvidos nesta pesquisa (IBGE, 2017). 

 

Quadro 4 - Distribuição de Habitantes por Cidade 

CIDADE NÚMERO DE HABITANTES 

BASTOS 21.837 

IACRI 6.652 

PARAPUÃ 12.101 

RINÓPOLIS 10.116 

OSVALDO CRUZ 32.709 

Fonte: IBGE, 2017 
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3.3 Ambiente da Pesquisa 

 O objetivo desta pesquisa, como já mencionado anteriormente, é identificar se 

há vantagem competitiva para as pequenas e médias empresas que optam pela 

fusão e aquisição. As empresas escolhidas para esta avaliação são dois 

supermercados que atuam na microrregião de Tupã.  

São eles Supermercados Santo Antônio, com 157 funcionários e o 

Supermercados Vitória com 55 funcionários.  

O Quadro 5, a seguir, discrimina todas as lojas destes mercados no que diz 

respeito a cidade, origem da loja (contruída ou adquirida), ano de abertura e 

quantidade de funcionários. 

 

Quadro 5 - Contextualização das Empresas 

EMPRESA CIDADE 
STATUS 

DA LOJA 

ANO DE 

ABERTUR

A 

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS 

Supermercado Santo 

Antônio 
Parapuã Matriz 1995 40 

Supermercado Santo 

Antônio 
Bastos Adquirida 2012 53 

Supermercado Santo 

Antônio 
Iacri 

Construíd

a 
2016 28 

Supermercado Santo 

Antônio 
Rinópolis Adquirida 2003 36 

Supermercado Vitória Parapuã Matriz 
199 

9 
25 

Supermercado Vitória 
Osvaldo 

Cruz 
Adquirida 2009 30 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo buscou, primeiro, fazer uma revisão bibliográfica que 

trouxesse conceitos e informações sobre fusões e aquisições de pequenas 

empresas, um tema que, ao contrário do que se refere a grandes empresas, ainda 

carece de um maior número de publicações, especialmente acadêmicas. 

Para essa parte do trabalho, foram utilizados os bancos de dados Proquest, 

Ebsco e Economatica, disponíveis na biblioteca da Universidade Mackenzie, além de 

uma busca por autores que pudessem trazer algum tipo de contribuição para esta 

análise, ainda que não tratassem, especificamente, da pequena e média empresa. 

O objetivo desta pesquisa, como mencionado anteriormente, é Verificar se os 

processos de fusão e aquisição podem gerar vantagem competitiva em uma 

empresa de pequeno e médio porte. Sendo assim este estudo busca explorar e 

aprofundar o conhecimento sobre esse assunto e, para tanto, definiu-se por um 

procedimento racional e sistemático, cujo objetivo é oferecer respostas aos tema 

proposto (GIL, 2008 e 2017). 

Segundo Vergara (2000), a pesquisa metodológica é o estudo dos 

instrumentos de captação e análise da realidade, ela está associada a caminhos, 

maneiras e procedimentos para atingir determinado objetivo. O estudo exploratório 

também é citado pela autora, o mesmo é realizado em âmbito pouco explorado. Sua 

essência é de sondagem, não comportando hipóteses, porém, estas poderão surgir 

durante ou ao final da pesquisa. 

Este trabalho define-se como uma pesquisa em busca de informações 

suficientes para ajudar a entender o tema aqui proposto, tal seja identificar a obtenção 

de vantagem competitiva para a fusão e aquisição de uma pequena empresa no setor 

de supermercados. Assim, sob o ponto de vista metodológico, este estudo caracteriza-

se como exploratório, por se tratar de um trabalho preliminar, cuja intenção é constituir-

se em um dos elementos a apontar o caminho para estudos mais profundos e 

específicos no que se refere às questões aqui abordadas, oportunizando uma melhor 

compreensão e precisão de resultados em futuras pesquisas sobre o tema (SANTOS, 

2016).  

A pesquisa exploratória tem, como objetivo, proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, auxiliando na constituição de 

hipóteses mais precisas. A abordagem exploratória, como metodologia de pesquisa, 
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busca o aprimoramento de ideias, a descoberta de intuições e os procedimentos 

técnicos ligados a esta abordagem envolvem: (a) levantamento bibliográfico, (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão do fenômeno 

abordado neste estudo (GIL, 2008). 

Segundo Severino (2017), as técnicas de pesquisa são os procedimentos 

operacionais que conduzem as pesquisas, com base nas metodologias e nas teorias 

adotadas para análise do fenômeno estudado. A escolhida para a pesquisa foi não 

estruturada e não disfarçada pois as perguntas eram abertas e os entrevistados 

sabiam o que eu estava pesquisando e quais eram os pontos importantes em minha 

pesquisa. 

Uma das técnicas escolhidas, como informado anteriormente, foi a revisão 

bibliográfica, por consistir em uma análise da literatura produzida sobre o tema, ou, 

neste caso, sobre o tema mais abrangente e que, nem por isso, deixa de auxiliar na 

reflexão deste e de futuros estudos. O propósito desta revisão foi obter um 

entendimento mais aprofundado do fenômeno pesquisado, uma compreensão mais 

ampla do tema escolhido, com base em estudos anteriores, tanto teóricos quanto 

empíricos, ressaltando que, como a maioria desses estudos refere-se a fusões e 

aquisições de grandes empresas, o ineditismo desta pesquisa recai na transposição 

analítica e conceitual dessas teorias para as pequenas e médias empresas, 

especificamente no setor de supermercados. 

Para Severino (2017), documento, em ciência, é todo e qualquer objeto que 

possa ser utilizado como suporte material de uma informação, seja ela oral, escrita 

ou qualquer outra forma em que se manifeste. Nesta condição, o documento 

transforma-se em fonte durável de informação sobre os temas ou fenômenos 

estudados e podem ser livros, jornais, fotos, vídeos, etc. 

A revisão bibliográfica, especialmente de artigos científicos, jornais e sítios da 

internet, propiciou a utilização de dados secundários para a composição e o 

embasamento deste trabalho. Os dados secundários, conforme Gil (2008) são 

informações já existentes, tabuladas, analisadas e publicadas, que auxiliam a 

complementar novas investigações.  

É importante ressaltar, também, a que método se refere este trabalho. Em Gil 

(2017) verifica-se que os métodos dedutivos partem de princípios reconhecidos 
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como verdadeiros e indiscutíveis, o que permite chegar a conclusões puramente 

formais, utilizando a lógica. Por sua característica, este método é amplamente 

utilizado na Matemática e na Física, por exemplo, ciências cujos princípios podem 

ser enunciados por leis. 

Entretanto, as Ciências Sociais, como no caso da Administração, o método 

dedutiva é mais restrito, em virtude da dificuldade de se obterem argumentos gerais 

que não coloquem em dúvida sua veracidade. 

Gil (2017) aponta também para o Método Indutivo, segundo o qual o 

conhecimento científico é o caminho mais seguro para a verdade dos fatos. Sendo 

um conhecimento fundamentado exclusivamente na experiência, não leva em conta 

os princípios estabelecidos. No método indutivo são consideradas: as circunstâncias 

e a frequência com que ocorre determinado fenômeno, os casos em que o 

fenômeno não se verifica e os casos em que o fenômeno apresenta intensidade 

diferente. Para os teóricos do conhecimento científico, o método indutivo promove 

um salto indutivo de “um pequeno grupo” para o “todo”, o que demandaria uma 

observação infinita de fatos isolados (SANTOS, 2016). 

Há, porém, um terceiro método, conhecido por Método Hipotético-Dedutivo, 

surgido para combater as críticas ao método indutivo (MINAYO, 2011). Este método 

pode ser explicado a partir do seguinte apresentado abaixo. 

 

Figura 4 - Sequência do Método Hipotético-Dedutivo 

 

PROBLEMA – HIPÓTESES – DEDUÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS OBSERVADAS – 

TENTATIVA DE PROVAR A VERACIDADE OU NÃO – CORROBORAÇÃO 

 

Fonte: Elaborada a partir de Minayo (2011) 

 

Segundo Minayo (2011), quando os conhecimentos disponíveis sobre um 

determinado assunto são insuficientes para explicar um fenômeno, surge o 

problema. Na tentativa de explicar o problema, são formuladas hipóteses, das quais 

se deduzem as consequências que deverão ser testadas e provadas falsas ou 

verdadeiras.  

Enquanto uma pesquisa exploratória, este trabalho encontra-se entre o 
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método indutivo, porque irá se valer de um grupo limitado de pessoas, cujos 

depoimentos serão analisados para validar a hipótese de geração de valor no 

processo de fusão e aquisição para pequenas e médias empresas, e entre o método 

hipotético-dedutivo, uma vez que, a final das análises, os dados podem levar a 

conclusão diferente da hipótese primária. 

Portanto, o trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, seguida de 

levantamento de dados e análise em profundidade do material colhido.  

4.1 Abordagem Qualitativa da Pesquisa 

 A pesquisa qualitativa, segundo Santos (2016), não se preocupa com a 

quantificação ou a representação numérica dos dados. Este tipo de abordagem 

busca um aprofundamento na compreensão de uma organização, de uma 

determinada situação, de um grupo social, etc. Isto ocorre porque os pesquisadores 

que se valem da abordagem qualitativa opõem-se à afirmação de que há um modelo 

único de pesquisa par todas as ciências (GIL, 2008). 

 Segundo Minayo (2011), os pesquisadores que se utilizam dos métodos 

qualitativos buscam explicar o porquê das coisas, sem quantificar os valores e as 

trocas simbólicas. O cientista, na pesquisa qualitativa, é ao mesmo tempo sujeito e 

objeto de suas pesquisas, seu conhecimento é parcial e limitado. Portanto, o objetivo 

da amostra é justamente produzir novas informações, com foco na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2011), a pesquisa 

qualitativa trabalha com um universo de significados, motivos, crenças, valores e 

atitudes.  

4.2 Quanto aos Procedimentos 

De acordo com Severino (2017), a pesquisa abre a possibilidade de uma 

aproximação e um entendimento da realidade a investigar, como um processo 

permanentemente inacabado. Seu processo é o resultado de um exame minucioso, 

realizado com o objetivo e resolver um problema, recorrendo a procedimentos 

científicos. Como foi dito anteriormente, o procedimento adotado para este estudo é 

a investigação exploratória, com a intenção de conhecer melhor o problema e os 
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sujeitos nele envolvidos. 

 Assim, os dados primários foram obtidos por meio de entrevista com o 

proprietário da empresa, com o gerente de compras e com outros funcionários em 

posição de gestão estratégica, cujo objetivo é coletar dados que auxiliem a 

compreender como o processo de fusão e aquisição ocorre dentro da pequena 

empresa, qual a motivação para se optar por este processo e quais (ou se ocorrem) 

as vantagens competitivas.  

Para Gil (2008), as entrevistas semiestruturadas devem seguir algumas 

condições essenciais, como: por ser um diálogo, o entrevistado deve sentir-se à 

vontade para expressar-se do modo que achar mais conveniente, considerando o 

estímulo provocado pelo entrevistador; a ordem e a fragmentação das perguntas 

não podem prejudicar a livre expressão dos entrevistados, principal objetivo desta 

metodologia; o entrevistador deve criar um ambiente onde ele mesmo se sinta ä 

vontade para fazer outras perguntas, além das previamente estabelecidas, desde 

que se mantenha o objetivo de esclarecer o tema investigado. 

As entrevistas semiestruturadas baseiam-se em intercâmbios verbais onde o 

entrevistador (pesquisador de tese) tenta obter informações de outra pessoa 

(profissionais do setor) fazendo perguntas sobre questões específicas e relevantes 

no que se refere à fusão e aquisição nas pequenas e médias empresas, assim como 

o entendimento do mesmo se existe ou não ocorrência de vantagens competitivas 

advindas desse processo (GIL, 2017; Severino, 2017).   

O propósito das entrevistas é gerar hipóteses sobre opiniões, usos, costumes, 

valores, experiências, atitudes, estilos de vida, comportamentos passados e 

presentes e intenções (SANTOS, 2016). Os dados obtidos não pretendem ser 

conclusivos, mas geradores de novos questionamentos e estudos para maior 

aprofundamento do tema, especialmente dentro da academia. 

O roteiro de pesquisa semiestruturado utilizado encontra-se em anexo, ele 

que servirá de base para uma conversa aberta entre as partes, cujo foco é gerar 

informações qualitativas, dado que o procedimento de amostragem não é 

probabilístico (SEVERINO, 2017). 

 Os diálogos foram abertos, não limitando, portanto, a escolha de respostas 

dos entrevistados, buscando criar uma atmosfera propícia para entrevistador e 

entrevistados possam discutir os tópicos em detalhes, sem pressões. Neste cenário, 



53 
 

 
 

o pesquisador faz uso de dicas e sugestões para ajudar a investigar 

comportamentos complexos, opiniões, emoções e para coletar informações sobre 

uma gama diversificada de experiências. As entrevistas pretendem otimizar a 

pesquisa, aprofundando os aspectos práticos da área temática de raciocínio 

(Creswell, 2003). 

 

Quadro 6 - Identificação dos Respondentes 

Codinome 
Empresa em que 

atua 

Cargo que 

ocupa 

Formação 

do 

Entrevistado 

Cidade Sede 

 

Entrevistado 1 

Supermercado Santo 

Antonio 
Proprietário (Diretor) 

Administração 

de Empresas 
Parapuã – SP 

 

Entrevistado 2 

Supermercado Santo 

Antonio 
Gerente Comercial Educação Física Parapuã – SP 

 

Entrevistado 3 
Supermercado Vitória Proprietário (Diretor) Contabilidade Parapuã – SP 

 

Entrevistado 4 
Supermercado Vitória 

Proprietário (Frente 

da loja e compras) 
Agronomia 

Osvaldo Cruz – 

SP 

 

Entrevistado 5 
Supermercado Vitória 

Analista de 

Contabilidade 
Contabilidade Parapuã – SP 

 

Entrevistado 6 

Supermercado Santo 

Antônio 

Supervisor de 

Compras 

Administração 

de Empresas 
Bastos - SP 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como demonstrado no Quadro 6, foram realizadas seis entrevistas, todas 

elas com funcionários que foram declarados pelos proprietários como atuantes no 

processo de fusão e aquisição ou de abertura de nova loja. 

O roteiro de pesquisa construído para esta população contém perguntas, cujo 

objetivo foi identificar o entendimento e análise de cada gestor sobre as vantagens 

competitivas para pequenas e médias empresas, no processo de fusão e aquisição. 

A construção do roteiro de pesquisa busca agrupar questões que apresentem 

conceitos semelhantes e, por ser semiestruturado, oferece oportunidade para que o 

entrevistado discorra livremente sobre um ou outro conceito que se lhe apresente 

como mais importante, dentro do tema exposto como objetivo desta pesquisa.  

Após a realização da pesquisa, ocorreu uma análise qualitativa desses dados, 
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analisando-se as categorias levantadas em função do referencial teórico, de acordo 

com o entendimento de cada um dos entrevistados sobre os tópicos que constituem 

a geração ou não de vantagem competitiva nas fusões e aquisições para pequenas 

e médias empresas do setor de supermercados. 

4.3 Quanto à análise dos dados 

 Os dados coletados foram divididos em categorias e a análise desse 

conteúdo segue a proposta de Bardin (2011), que apresenta um conjunto de técnicas 

para se extrair e analisar o conteúdo das mensagens formuladas pelos 

entrevistados, por meio das seguintes etapas: pré-análise, análise e, por último, 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

 Nesse sentido, Bardin afirma que “Nem todo o material de análise é 

susceptível de dar lugar a uma amostragem e, nesse caso, mais vale abstermo-nos 

e reduzir o próprio universo (e, portanto, o alcance da análise) se este for demasiado 

importante” (BARDIN, 2011 p.123) 

 Na pré-análise, as categorias foram estabelecidas a partir dos critérios de: 

homogeneidade, exaustividade, exclusividade e pertinência. Esse processo pretende 

oferecer uma representação simplificada dos depoimentos, para que se possa 

realizar as análises e interpretações que forem pertinentes. Uma vez criadas e 

estabelecidas as categorias extraídas dos depoimentos e que são essenciais ao 

problema de pesquisa, pôde-se proceder à análise e interpretação dos dados. 

 A partir de roteiros propostos por Gil (2017), Minayo (2011) e Bardin (2011), 

elaborou-se uma sequência para compreensão do processo metodológico da 

pesquisa, apresentado na figura a seguir.  
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Figura 5 - Sequência do Processo Metodológico da Pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 Uma etapa importante do processo global de análise do conteúdo, como já foi 

mencionado anteriormente, é a fase de planejamento, coleta e sistematização dos 

dados. Segundo Bardin, (2011) a análise de conteúdo, enquanto método, torna-se 

um conjunto de técnicas cujo objetivo é a análise das comunicações, utilizando 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O 

teste de associação de Bardin (2011) é utilizado para fazer surgir espontaneamente 

associações relativas às palavras exploradas, que a autora chama de palavras 

Preparação, Teste e Formulação do Instrumento de Coleta de Dados 

 

Coleta e Preparação dos Dados 

 

Piloto e o Estabelecimento dos Dados 

 

Análise e Interpretação dos Dados 

 

Resultados da Pesquisa 

 

Discussão e Considerações Finais 
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indutoras (estímulos), outras palavras (respostas) ou palavras induzidas. 

 Com as entrevistas transcritas, iniciou-se a leitura flutuante, seguida da 

escolha de índices e categorias que surgiram das questões norteadoras, culminando 

na organização destes indicadores. Os temas repetidos com muita frequência foram 

recortados do texto (entrevistas) e transformados em unidades comparáveis de 

categorização para análise e decodificação (BARDIN, 2011, p.100). 

 Considere-se que, segundo Bardin (2011), os principais direcionadores do 

trabalho de análise de conteúdo são as etapas descritas a seguir. 

 Preparação: corresponde à organização do material a partir da 

sistematização das ideias iniciais. 

 Codificação: etapa em que os dados coletados são sistematicamente 

transformados e organizados em unidades de registro que irão fornecer uma 

descrição das características do conteúdo.  

 Unidades de Registro: representam os principais termos recortados em nível 

semântico. 

 Unidade de Significado: nessa etapa, Bardin (2011) afirma que as unidades 

de registro já estão identificadas e a partir delas é possível definir os ‘núcleos de 

sentido’. 

 Categorização: identifica a classificação dos elementos que compõem um 

conjunto de unidades de significado. 

 Inferência: com base em conhecimentos prévios, o pesquisador pode chegar 

a conclusões ou inferências específicas e gerais que respondam às suas perguntas 

de pesquisa. 

 Esses conceitos e parâmetros direcionaram os passos da pesquisa no que 

concerne à análise de dados. Passou-se, então, a identificar as unidades de 

codificação, tendo-se adotado os procedimentos a seguir: a) codificação, que, 

segundo Bardin (2011) compreende a escolha de unidades de registro, ou o recorte 

propriamente dito; b) seleção de regras de contagem, ou a enumeração dos 

registros; c) escolha de categorias, incluindo classificação e agregação de rubricas 

ou classes que se reúnem em grupo de elementos (unidades de registro), por suas 

características comuns; d) classificação semântica, pela definição de temas – e 

classificação léxico-sintática, formada a partir do agrupamento pelo sentido das 

palavras e, por último, categorização, que permite reunir o máximo de informações, 
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por meio da esquematização e, assim, correlacionar classes de acontecimentos para 

ordená-los. (Bardin, 2011) 

 Neste estudo, foram retiradas das entrevistas apenas as falas que se 

referiram às opiniões dos processos de fusão e aquisição, assim como de vantagem 

competitiva para a empresa, e que vieram a confirmar ou modificar aquelas 

presentes nas hipóteses e nos referenciais teóricos aqui propostos. 

Na sequência serão apresentados e analisados os resultados obtidos durante 

as entrevistas. 
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

 

5.1. Formação das Categorias 

 Buscou-se estabelecer categorias a partir das verbalizações relativas aos 

temas apresentados, tomando por base as respostas dos entrevistados, em sua 

forma mais fiel. As unidades de registro são aqui determinadas pela frequência com 

que as palavras foram citadas. 

 Segundo Bardin (2010), a formação das categorias, que ela identifica como 

Unidades de Significado, são realizadas por meio de agrupamento das unidades de 

registro. A leitura atenta das transcrições, permitiu a identificação de palavras e/ou 

expressões que constituem os núcleos de sentido das categorias estabelecidas. 

Estes Núcleos de Sentido fazem parte do processo de categorização apresentado 

por Bardin (2010) e que refletem, em sua essência, o esforço de síntese de 

comunicação pela redução dos dados com o objetivo de encontrar consistência nas 

categorias definidas nesse estudo. 

 Vale ressaltar que essa pesquisa tem um objetivo específico que é identificar 

a compreensão dos entrevistados sobre as vantagens e desvantagens da fusão e 

aquisição para pequenas empresas e, nesse sentido, a categorização dos temas 

analisados se define pelos temas apresentados aos entrevistados e pelas repetições 

identificadas nas falas desses mesmos entrevistados. 

 Assim, a partir dos elementos apresentados, do referencial escolhido para 

esse trabalho, foram identificadas algumas categorias para análise: 

1. Estratégia Empresarial 

2. Ferramentas de Gestão 

3. Tomada de Decisão e Resolução de Problemas 

4. Vantagem Competitiva na Estratégia de Fusão e Aquisição 

5. Estratégia de Aquisição 

A escolha destas categorias se deve a importância delas na referência 

bibliográfica sobre os assuntos aqui propostos. Foram escolhidas estas 5, porque de 

acordo com a literatura estudada são as 5 mais importantes. 
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O quadro 7, a seguir, indica o número de vezes em que essas categorias 

foram mencionados pelos entrevistados. 

 

Quadro 7 - Frequência das Categorias em Sentenças 

Entrevistado 
Estratégia 

Empresarial 
Ferramentas 

de Gestão 

Tomada de 
Decisão e 

Resolução de 
Problemas 

Vantagem 
Competitiva 
na Fusão e 
Aquisição 

Estratégia 
de 

Aquisição 

E1 4 4 2 4 5 

E2 5 2 1 2 2 

E3 5 1 3 2 2 

E4 3 5 2 2 3 

E5 6 4 5 4 3 

E6 4 1 2 2 1 

TOTAL 27 17 17 16 16 

Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1 5.2. Análise das Categorias 

 Num primeiro momento, os entrevistados se apresentaram e apresentaram as 

suas respectivas organizações. Detalhes sobre a fundação de cada empresa e de 

como tudo começou permitem afirmar que negócios pequenos e médios, tendem a 

manter certo comportamento quanto a sua origem.  Ambas são empresas familiares 

que vão passando para as mãos de seus herdeiros, os quais, por sua vez, vão se 

aperfeiçoando na condução dos negócios, com melhor conhecimento sobre as 

diferentes ferramentas de gestão.  

Quanto às organizações e às suas estruturas, Mintzberg (1995) considera-as 

um conjunto de formas de alocação e coordenação da força de trabalho em suas 

tarefas, enfatizando a burocracia profissional, a organização dividia por áreas e ou 

setores e a organização inovadora. Para Hall (2009) os setores existentes na 

organização são partes que resultam em sua estrutura, isto é, a estrutura 

organizacional pode ser considerada a combinação das partes organizacionais. Ao 

abordar o tema “estrutura organizacional”, de modo a buscar compreender inicialmente 

como as empresas pesquisadas se apresentam estruturalmente, pôde-se observar a 

existência de uma estrutura organizacional enxuta, mas que atende, todavia, as 
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necessidades das organizações com eficiência, eficácia e agilidade. 

 

Figura 6 - Organograma das Empresas Entrevistadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 6 apresenta o organograma das empresas entrevistadas, cuja 

estrutura organizacional traz o proprietário como diretor. Ambas possuem um Gerente 

geral que, por sua vez, é responsável pelos gerentes setoriais, responsáveis pelos 

departamentos de Compras, Conferência, Frente da Loja, Perecíveis e Entrega. Cada 

gerente setorial possui um encarregado que lhe presta contas sobre o andamento do 

setor e repassa, aos funcionários, as ordens de seu gerente. 

Essa contextualização da estrutura organizacional das empresas entrevistadas 

contribui para o entendimento do que se constatou na Categoria 1, analisada a seguir. 

Categoria 1 – Estratégia Empresarial  

A Estratégia Empresarial é responsável por determinar (mapear) a direção que 

a organização deve seguir (MINTZBERG, 2007). Pesquisadores também apresentam 

estudos sobre o tema que não restringem o desenvolvimento e a aplicabilidade da 

estratégia somente à grandes empresas (ALVES; ANTONIALLI; LOPES; SOUKI; REIS 

NETO, 2013).   

 A entrevista abordou o construto de “estratégia” e, sobre esse aspecto, os 

executivos entrevistados foram categóricos na afirmação de que as estratégias 

desenvolvidas pelas empresas pesquisadas são realizadas diretamente pelos seus 

diretores e disseminadas por eles para os seus comandados dos diversos níveis 

PROPRIETÁRIOS / DIRETORES 

PERECÍVEIS 

GERENTE GERAL 

FRENTE DA LOJA CONFERÊNCIA COMPRAS ENTREGA 
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hierárquicos. 

  Para o E1, “buscar novos produtos que os concorrentes não trabalham, 

desenvolver estratégias de preços e variedades de produtos” é estrategicamente 

fundamental para o posicionamento da empresa. Neste mesmo direcionamento, 

contribui o E2 no sentido de que “buscar os melhores preços que o seu concorrente é 

muito importante neste modelo de negócio”, todavia, “a qualidade do atendimento faz 

toda a diferença”. Já para o E3, a existência de um indicador que permita à 

organização monitorar a participação de mercado e identificar variáveis relevantes, que 

venham a contribuir para alavancar os seus resultados, são de suma importância, pois 

“são estratégias importantíssimas no sentido de conhecer melhor os seus concorrentes 

e desenvolver novas estratégias que permitam colocá-lo em um posicionamento 

favorável em seu mercado”. 

Segundo o E4, fidelizar o cliente e desenvolver boas políticas de atendimento, 

faz toda a diferença: 

“Buscamos oferecer cada vez mais vantagens aos nossos clientes, ações de 
fidelização são vitais para que possamos nos diferenciar de nossos clientes. Os 
produtos comercializados, normalmente são os mesmos, as mesmas marcas. Não 
existe a possibilidade de desenvolver políticas de preços muito abaixo do que o 
mercado oferece, o atendimento e a fidelização do cliente são estratégias que nos 
permitem estarmos a frente de nossos concorrentes” (E4).    

O E5 cita como fator de suma importância estratégica para a sua empresa, a 

política de preços, “ter um preço mais baixo é de extrema importância em uma região 

como a nossa, em função das características da população”. Essa é também a posição 

do E6, que afirma que “o preço é fator determinante na estratégia e no nosso caso o 

proprietário tem decisão direta nessa política e nos preços estabelecidos”. 

Embora sejam os próprios diretores os responsáveis pela elaboração das 

estratégias de suas respectivas organizações, este processo é realizado juntamente 

com as demais lideranças organizacionais, buscando envolver as mais diversas áreas. 

Neste aspecto, existe consenso entre os entrevistados no sentido de quem elabora o 

planejamento estratégico da companhia.    

“[...] o Gerente Comercial contribui com a elaboração da estratégia da companhia 
buscando novos produtos no mercado e mantendo os preços dos concorrentes 
atualizados, o gerente financeiro realiza análises financeiras que contribuem para 
que a direção da empresa tome decisões mais assertivas” (E1). 

“[...] eu elaboro o planejamento através de conversas com meus gerentes e com 
alguns consultores na região, sempre procurando compreender o maior número de 
informações possível do setor [...]” (E3).  
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Para o E4, envolver toda a equipe, da alta gerência aos líderes da linha de 

frente, é necessário, contribuindo para que a estratégia seja mais bem difundida e haja 

maior comprometimento. Nessa mesma linha de pensamento, o E5 destacou a 

importância de todos os setores trabalharem juntos na estratégia, para que não passe 

nada despercebido e não apareçam fatos novos que prejudiquem o andamento de 

algum setor específico. Essa é também a percepção do E6, que declara 

“[...] o setor de compras, juntamente aos outros, participa das reuniões com o 
proprietário e demonstra suas carências, opiniões e projeções, para que após o 
estabelecimento da estratégia, não surjam surpresas” (E6). 

Os entrevistados apresentaram a mesma linha de pensamento quando 

questionados sobre a implementação e a execução da estratégia empresarial. Para 

eles, o envolvimento de toda a empresa no processo de planejamento estratégico, é de 

fato muito importante para alcançar os objetivos propostos pelos seus idealizadores.  

“Neste momento de implantação e execução, o papel de toda a diretoria e 
gerência é fundamental. Envolver toda cúpula da empresa e muitas vezes até 
mesmo a equipe operacional, permite que todos estejam comprometidos com os 
resultados da companhia” (E1). 

“Apesar de o planejamento ser baseado nas opiniões do proprietário e ele agir 
como cabeça da operação, nossas experiências e sugestões são sempre levadas 
em conta e acreditamos que isso possa trazer benefícios a empresa. A nossa 
opinião, no caso relacionado a compras, sempre são ouvidas” (E6). 

 

O E4, assim como o E5, acreditam que delegar às áreas as atribuições de 

acordo com a estratégia a ser implementada, também se faz necessário, para que o 

empenho e comprometimento com a tarefa e os seus respectivos resultados ocorram 

com mais intensidade. 

“O responsável por cada área é responsável por sua área na execução. Por 
exemplo, quando investimos na infraestrutura do mercado, os responsáveis pelos 
corredores implantam as mudanças, quando investimos em tecnologia de 
atendimento no caixa, os gerentes e chefe do caixa implantam a mudança” (E4). 

 “Os gerentes executam esse planejamento em seus setores. Aqui na empresa 
todos temos uma visão geral do planejamento, portanto a área de compras tem 
conhecimento de todos os processos e assim por diante. Todos temos uma noção 
de onde estamos saindo e onde queremos chegar” (E3). 

  

Percebe-se os gestores entrevistados concordam que uma participação mais efetiva 

dos diferentes níveis e áreas de atuação da empresa, promove melhoria no 
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desempenho da empresa como um todo. Isso remete ao que analisou a Categoria 2 

deste trabalho, ao abordar as Ferramentas de Gestão utilizadas e de interesse dos 

gestores entrevistados. 

Categoria 2 - Ferramentas de Gestão 

Um outro aspecto que se buscou conhecer neste estudo, refere-se às 

ferramentas de gestão que são utilizadas pelas empresas de modo a controlarem os 

resultados originados como consequência do processo de planejamento estratégico. 

Considerando-se as seis principais ferramentas de gestão empresarial, tais 

sejam: 

 Análise SWOT -  auxilia no aprimoramento do planejamento estratégico e outros 

tipos de projetos, tanto para o ambiente externo quanto pra o interno. SWOT é a 

sigla para Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (opotunidades 

e Threats (ameaças). No Brasil, alguns estudiosos a chamam de FOFA, sigla para 

Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças 

 Matriz BCG – técnica para seleção de estraégias, baseada no estudo da 

participação no mercado e na análise do portfólio de produtos. 

 Matriz de ANSOFF – triata dos riscos potenciais para a elaboração de um plano 

mais adequado para o desenvolvimento de um produto ou serviço e a abertura de 

novos mercados ou aproveitamento dos atuais. 

 Modelo de Negócios CANVAS – utilizada para o desenvolvimento de modelos de 

novos negocios, assim como para reestruturar os existentes, descrevendo o 

funcionamento de uma empresa em todas as áreas de atuação e seu 

desenvolvimento. 

 As 5 forças competitivas de PORTER – modelo que permite nalisr o ambiente 

competitivo e o seu posicionamento diante dos concorrentes. As forças são: 1) 

rivalidade entre concorrentes; 2) poder de barganha dos clientes; 3) poder de 

barganha dos fornecedores; 4) ameaça de novos concorrentes e 5) ameaça de 

produtos substitutos. 

 Princípio de PARETO 80/20 – técnica que permite selecionar prioridades, quando 

se enfrenta grande número de problemas, localiza as causas mais importantes que 

geraram o problema, considerando que 80% dos resultados são produzidos por 
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20% das causas. 

 

As empresas analisadas demonstraram desconhecimento das ferramentas de 

gestão tanto na teoria quanto na prática, valorizando os resultados pela velocidade de 

retorno do capital. 

O Quadro 8 descreve uma síntese das afirmações dos respondentes quanto 

ao uso de ferramentas que lhes permitam melhor controlar os resultados posteriores à 

implementação do planejamento estratégico, no sentido de se obter melhor 

desenvolvimento no processo. 

 

Quadro 8 - Síntese sobre o Uso de Ferramentas Gerenciais que Contribuem 
para Mensurar os Indicadores do Planejamento Estratégico 

Entrevistado Afirmação 

E1 
“Não são utilizadas ferramentas para gestão. O controle é feito de forma bem 

pessoal pelo diretor (proprietário).” 

E2 
“Não tem ferramentas, a gestão é feita pelos proprietários”. 

E3 
“São realizadas pesquisas para se conhecer a região, o nosso cliente e o cliente 

do nosso concorrente.” 

E4 
“A gestão é elaborada pelos diretores e gerentes e as ferramentas são utilizadas 

por ele”.  

E5 
“A contabilidade é parte importante na medição de indicadores do planejamento 

estratégico, a Demonstração do resultado do exercício, o balanço patrimonial e o 

fluxo de caixa são instrumentos que auxiliam os Diretores e supervisores na 

utilização de ferramentas de gestão quando estes precisam direcionar as 

estratégias da empresa”. 

E6 
“A gestão é feita a partir dos resultados do supermercado, vendas, estoque e 

fornecedores. O planejamento estratégico é atingido quando esse resultado é 

compatível com o esperado.” 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao analisar as informações contidas neste estudo, percebe-se claramente a 

existência de certo direcionamento quanto às estratégias formuladas e implantadas por 

pequenas e médias empresas. Ainda que, na maioria das vezes, este modelo de 
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negócio seja possuidor de uma estrutura simples, o processo de planejamento, 

geralmente ocorre de modo informal e centralizado. A análise das respostas indica que, 

na maioria das empresas entrevistadas, a pessoa que está à frente da organização 

possui condições de elaborar uma estratégia empresarial fortemente controlada pelo 

diretor geral (ou proprietário), ainda que de forma desarticulada. Esse tipo de 

comportamento, segundo Andrade (2016), posiciona a empresa em um nicho 

estrategicamente protegido pelas suas ações e modo de operar em seu mercado. 

Categoria 3 - Tomada e Decisão e Resolução de Problemas 

Quanto à tomada de decisão e a sua contribuição para a resolução de 

problemas estratégicos dentro das organizações, os teóricos sobre o tema informam 

que que são utilizados dois modelos quando o gestor se depara com a necessidade de 

tomar a melhor decisão: modelo racional e modelo comportamental. O primeiro 

caracteriza-se por tomadas de decisões “perfeitas”, onde são analisadas todas as 

alternativas. Já o segundo trabalha com informações “imperfeitas” e incompletas 

(CARAVANTES; PANNO; KLOENCKNER, 2005). 

Os entrevistados confirmaram, por meio de suas falas, que esses dois 

modelos representam o que de fato ocorre no cotidiano da empresa, além de 

apresentarem informações que possibilitam o entendimento no sentido de que a 

tomada de decisão, em suas respectivas companhias, tende a ser direcionada ao 

modelo racional, ainda que a formulação da estratégia esteja limitada a uma 

abordagem de menor complexidade. 

Por um lado, há o depoimento de alguns entrevistados como E1, que informa: 

“[...]o processo de decisão sempre ocorre buscando dados e opiniões obtidos pela 

gerência, mas sempre a aval final é do proprietário”. Esta afirmação é corroborada por 

E2, que complementa: “[...]os gerentes levam uma solução para os donos, e eles vêem 

a melhor forma de executá-la[...]”. Segundo o E3, cabe a gerência da organização 

realizar o levantamento do “problema”, bem como das melhores alternativas que 

minimizem eventuais impactos negativos no processo decisório: “O processo de 

decisão sempre ocorre através de dados de pesquisa e de informações obtidas através 

da Gerência [...]”.  

Por outro lado, há a afirmação de E4, de que a tomada de decisões, no que 
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tange ao desenvolvimento de uma estratégia de sucesso, deve estar em contato com 

diversos níveis organizacionais, a todo momento: 

“Mesmo como diretor, eu trabalho em todos os setores do mercado, estou sempre 
em contato com os clientes, caixas, corredores e entrega, portanto sei o que 
estamos precisando mudar. As decisões são tomadas com base no que vemos no 
dia a dia, com base nas vendas e informações que recebemos de funcionários [...]” 
(E4). 

Ainda à respeito da tomada de decisão, o E5 complementa: 

“Como parte do setor contábil, posso dizer que todos os dados são levantados e 
entregas ao proprietário, que as vezes nos consulta a respeito de dúvidas e 
informações sobre os resultados, as decisões são tomadas em função destes 
números, das oportunidades de mercado e da vivência do proprietário como 
dirigente [...]” (E5). 

Para o E6, “seu setor apenas opina neste processo, mas a palavra final 

depende do proprietário”. 

 Com o objetivo de implementar uma estratégia sólida, que busque alcançar os 

seus reais objetivos, os entrevistados foram unanimes em afirmar que, ao tomar a 

decisão, com base no modelo racional, dificilmente conversões bruscas e radicais 

ocorrem após a implementação das devidas estratégias, embora estejam plenamente 

dispostos a realizar eventuais intercorrências no que se fizer necessário.  

O Quadro 9 traz, na íntegra, o pensamento dos entrevistados quanto à 

necessidade de mudanças mediante decisões já tomadas. 

Quadro 9 - Síntese sobre a Mudança nas decisões Tomadas pelos Gestores 

Entrevistado Afirmação 

E1 “Raramente ocorrem mudanças no que está decidido”. 

E2 “Dificilmente mudam-se decisões, só se ocorrer algo grave”. 

E3 
“Ocorre alteração de rota no planejamento apenas quando surgem oportunidades 

no caminho”. 

E4 

“[...]as decisões normalmente são respeitadas. As decisões ocorrem com base 

em problemas que ocorrem e em função de melhorias no mercado, melhoria de 

processos, de atendimento, de acessibilidade”. 
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E5 

“As mudanças ocorrem quando surgem oportunidades, o fato de a decisão final 

ser tomada pelo diretor proprietário, apenas com sugestões externas, torna as 

decisões um processo mais linear.” 

E6 
“As decisões são tomadas em função dos resultados econômicos das unidades 

do supermercado”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A tomada de decisão, segundo os entrevistados, é responsável por 

promover uma estratégia consistente que leve a uma vantagem competitiva da 

empresa, em especial no que se refere à na fusão e Aquisição. Essa percepção é 

analisada na sequência, na Categoria 5. 

Categoria 4 - Vantagem Competitiva na Fusão e Aquisição 

Vantagem Competitiva pode ser considerada como a capacidade de uma 

empresa gerar maior valor que os concorrentes. Neste sentido, faz-se necessário que 

a empresa seja plenamente conhecedora do mercado em que atua, estando antenada 

com o que ocorre à sua volta. 

Com o objetivo de identificar se de fato a estratégia de fusão e aquisição é 

capaz de gerar maior valor que seus concorrentes, que vem a ser a vantagem 

competitiva, buscou-se conhecer o modo pelo qual as empresas pesquisadas 

desenvolvem as suas estratégias neste sentido. 

Para tanto, os entrevistados foram inqueridos sobre este processo, uma vez 

que todas as empresas entrevistadas já passaram por algum processo interno de 

fusão e aquisição, podendo ser observados os devidos questionamentos no Quadro 

10. 
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Quadro 10 - Questões para a Percepção de Vantagem Competitiva no Processo 
de Fusão e Aquisição 

Item Questionamento 

01 
Como a empresa determina o mercado que irá explorar (identificar 

qual mercado irá comprar ou em qual cidade se pretende abrir uma 

nova loja)? 

02 
Quais metodologias são adotadas na busca pela melhoria dos 

processos organizacionais (conhecer a melhoria dos processos)? 

03 
A experiência obtida pela organização quanto a estratégia de fusão e 

aquisição foi positiva?  

04 
No que se refere à estratégia de fusão e aquisição, qual é o melhor 

caminho a ser seguido, adquirir um supermercado já estabelecido ou 

abrir uma nova unidade de negócio? Quais são as vantagens e as 

desvantagens de cada estratégia?  

05 
De fato, houve o desenvolvimento de vantagem competitiva no 

processo de fusão e aquisição, de modo sustentável?  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ë interessante observar que os entrevistados demonstraram não possuir um 

conhecimento aprofundado sobre vantagem competitiva, o que era de se esperar de 

profissionais do setor em questão. 

Por um lado, pode-se considerar positiva a observação dos proprietários e 

funcionários quanto à necessidade de se trabalhar diferentes e inúmeras variáveis 

para que a vantagem competitiva apresente um bom resultado, mas há que se 

considerar sua importância para que a empresa seja adquirida. 

Categoria 5 - Estratégias de Aquisição 

Quanto ao questionamento sobre o modo pelo qual a organização determina o 
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mercado que irá explorar (item 01 do Quadro 5), os entrevistados trouxeram 

informações correlatas quanto as suas estratégias para a busca do conhecimento de 

seu mercado-alvo.  

Para o E2, a determinação do mercado que se deseja explorar se dá através 

do conhecimento de algumas características peculiares apresentadas por cada região 

que se deseja explorar, como por exemplo, “número de habitantes, PIB da cidade, e 

concorrentes que atuam naquela região” (E2). Nesta mesma direção, complementa o 

E1: 

[...] (a determinação do mercado a ser explorado se dá) através de um estudo da 
população da cidade, do poder aquisitivo e principalmente através da análise da 
concorrência, se existem concorrentes muito fortes e que dominam preços e mix 
de produtos. Basicamente é feito um estudo se ainda existe campo para atuação 
naquela cidade” (E1). 

Segundo o E3: 

“Um estudo do potencial de mercado da cidade que iremos explorar sempre nos 
dá muitas informações sobre ela. Mas o que mais importa é a oportunidade, o 
processo de crescimento funciona bem melhor quando compramos uma loja ou 
adquirimos recursos de alguma loja que está precisando se desfazer daquilo” (E3). 

 

Em consonância com os demais entrevistados, seguindo a mesma linha de 

pensamento, o E4 apresenta o seguinte entendimento: 

“O que ocorre normalmente é uma análise de oportunidade, que é analisar o que 
aparece. Buscamos o crescimento quando uma oportunidade de crescer é 
realmente boa. Abrir uma nova loja é bem mais fácil quando se compra com um 
preço baixo algo que tem potencial. A cidade que vamos explorar, quantidade de 
habitantes, PIB e concorrência também são de fundamental importância” (E4). 

Os entrevistados E5 e E6, também concordam que o mercado a se explorar é 

definido pela oportunidade. Segundo o E6: 

“Quem determina os mercados é o proprietário, por ter extensa experiência em 
Supermercados e no conhecimento da região, o proprietário determina as cidades 
que devemos investir mais e abrir novas lojas, e além da abertura de novas lojas, 
quais serão as lojas que investiremos mais [...]” (E6). 

Quando abordados sobre quais seriam as principais metodologias utilizadas 

por cada gestor (item 02 do Quadro 10), de modo a buscar continuamente melhorias 

nos processos organizacionais, um quesito que foi unanime para os gestores foi a 

qualificação de pessoal. Os entrevistados apresentaram total convergência neste 

sentido. Segundo os entrevistados, investir em qualificação profissional é um grande 



70 
 

 
 

passo para a obtenção da vantagem competitiva no mercado em que a organização 

está inserida. Para trazer mais detalhes sobre a explanação de cada entrevistado, 

apresenta-se, no Quadro 11, a síntese das respostas de cada gestor em torno da 

metodologia de “qualificação profissional”.  

Quadro 11 - Síntese da Principal Ação Utilizada pelos Supermercados para a 
Obtenção da Vantagem Competitiva 

Entrevistado Afirmação 

E1 
“São realizados alguns cursos de qualificação profissional para funcionários, 

assistimos a algumas palestras, mas a melhoria dos processos organizacionais é 

realizada através do controle do diretores e dos gerentes.” 

E2 
“Os processos em nossa organização funcionam muito através de nosso pessoal, 

portanto, sempre estamos buscando um perfil de funcionário que se adeque a 

empresa, que possua experiência em supermercados, cursos de capacitação e que 

tenha participado de palestras.” 

E3 
“É realizado o treinamento e a ambientação dos funcionários. Os com mais tempo 

de casa tem crescimento dentro da empresa.” 

E4 
“Os funcionários recebem treinamento e cursos de aperfeiçoamento. Deixar o 

funcionário trabalhar feliz também é muito importante.” 

E5 
“É realizada profunda análise dos resultados das unidades do supermercado. 

Entendendo vantagem dessa maneira, são realizadas ações estratégicas em busca 

deste retorno econômico positivo duradouro”. 

E6 
“Análise dos fornecedores e dos consumidores, e até dos concorrentes, quanto a 

preço e oferta de produtos”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

De um lado, quando os entrevistados foram inquiridos sobre as experiências 

pelas quais cada um passou quanto ao processo de fusão e aquisição ser positiva ou 

negativa, percebe-se que este processo trouxe resultados positivos para as suas 

carreiras e, principalmente, para o novo modelo de negócio que a empresa implantava 

naquele momento. A síntese das respostas apresentadas neste momento do estudo 

encontra-se no no Quadro 12, a seguir. 
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Quadro 12 - Síntese da Experiência Vivida pelos Entrevistados no Processo de 
Fusão e Aquisição 

Entrevistado Afirmação 

E1 
“A experiência foi positiva, porém sempre é um teste, pois o processo de aquisição 

de uma loja que já está em funcionamento é complicado e requer muito controle e 

tempo de adaptação. É uma oportunidade de testarmos e aprimorarmos nossas 

capacidades e habilidades dentro de um novo ambiente com costumes e 

processos diferentes.” 

E2 
“É sempre bom participar do desenvolvimento de uma nova empresa, pois você 

cresce como pessoa e profissional, é difícil adaptar um mercado já existente ao 

seu jeito de trabalho, mas com o tempo os processos vão se acertando.” 

E3 
“Positiva, pois surgiu a oportunidade. Adquirir uma empresa que tem ativos e está 

com tudo em dia é mais difícil. A não ser que tenha muito potencial, realmente não 

vale a pena. Quando comprei as duas lojas, elas podiam me oferecer muito, eu 

conseguiria abrir as lojas rápido e teria muitas vantagens. O preço era justo e o 

retorno veio rápido.” 

E4 
“Foi muito corrido e exigiu muita atenção voltada para loja. Além de dedicar 

pessoal exclusivamente a essa nova loja, estávamos sempre lá para implantar as 

coisas do nosso jeito.” 

E5 
“O processo foi positivo, pois provavelmente devido ao ponto adquirido e o 

investimento realizado no local o retorno foi e ainda está sendo rápido. Talvez os 

consumidores tenham sido atraídos pelo fato de ser um mercado de bairro onde 

não sejam oferecidos produtos tão baratos quanto os nossos.” 

E6 
“A minha participação nestes processos foi referente ao planejamento de compras, 

levantamento e projeção de compras para as unidades do mercado. Ao meu 

entender foi positivo, pois aumentando o nosso poder compra, fomos 

recompensados com um maior poder de negociação e maior atenção por parte dos 

fornecedores. Por outro lado, mas não como ponto negativo, a dificuldade na 

minha área aumentou muito, pois o volume de compras aumento e o setor 

precisou der ampliado, com novos funcionários e um novo sistema de 

acompanhamento de estoque.” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por outro lado, as respostas apresentadas quanto à aquisição de um 

supermercado já estabelecido ou abrir um novo empreendimento houve divergência 

nas respostas e estas são apresentadas no Quadro 13. 
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Quadro 13 - Síntese sobre a Estratégia de Aquisição ou a Abertura de um Novo 
Empreendimento 

Entrevistado Afirmação 

E1 
“Na minha opinião é melhor abrir um novo supermercado pela facilidade, pois o 

processo de aquisição é complexo e como a marca do mercado já existe, não é 

tão fácil de se desvencilhar.” 

E2 
“Acredito que abrir um mercado da menos trabalho do que já pegar um aberto, 

porque você já escolhe tudo antes de abrir e não existem vícios da gestão anterior. 

Inclusive estamos abrindo um novo mercado em Osvaldo Cruz o qual será nossa 

terceira loja. O mercado já funciona com outro nome, mas o adquirimos e irá 

passar por adequação. A aquisição vale muito a pena quando compramos uma loja 

que não passa por boa situação financeira mas que tem potencial.” 

E3 
“Na minha opinião, quando surge a oportunidade é melhor comprar um mercado, 

apesar de que o processo de aquisição é extremamente complexo.” 

E4 
“A aquisição é um processo complicado, mas o que acho principal é o fato de 

aproveitar a oportunidade. A empresa adquirida tem que ser comprada por um 

preço justo e ter potencial, se esses dois fatores forem respeitados, a aquisição é 

melhor.” 

E5 
“Tudo depende da oportunidade, o processo seja complexo, caro e de alto risco, 

mas para nós aconteceu de forma extremamente positiva. Compramos um ponto, 

que já era um Supermercado de porte menor e com pouca ampliação e mudança 

de pessoal, o resultado foi acima do esperado.” 

E6 
“O começo foi bem difícil pois como o meu setor (compras) ficou todo centralizado 

em mim, o trabalho mudou e o controle de estoque ficou mais difícil. O Processo 

de fusão se mostrou positivo, mas no meu setor, realmente é bem mais fácil abrir 

uma loja do início.” 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As respostas apresentadas, trazem informações de que a estratégia de fusão 

e aquisição apresentam vantagens e desvantagens mediante a abertura de uma nova 

unidade de negócios.  

Para E1: 

“[...] temos algumas vantagens ao abrir uma nova loja, fazemos a contratação dos 
novos funcionários sem vícios e implantamos os nossos processos, do nosso jeito. 
É muito mais fácil de fazer um controle de estoque quando começamos algo novo. 
Uma das nossas facilidades é ter um sistema de controle de estoque em tempo 
real de todas as lojas, do qual eu tomo conta, esse sistema é muito mais fácil de 
se implementar em novas lojas” (E1). 

Corroborando com o que foi apresentado por E1, o E2, por sua vez, apresenta 

a seguinte resposta: 
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“Quando abrimos uma loja nova, podemos escolher melhor os funcionários, as 
compras de produtos e materiais são mais exatas para a loja (não vem com 
sobras). A desvantagem de abrir uma loja nova é que é um processo mais 
demorado” (E2).  

Os processos já utilizados pela empresa responsável pela utilização da 

estratégia de fusão e aquisição é também avaliada como sendo de fundamental 

importância para que a estratégia tenha êxito em sua missão, conforme apresenta o 

E3: 

“Quando você adquire uma loja que já está em funcionamento a adaptação ocorre 
de maneira muito mais rápida. O corpo de trabalho já sabe como funciona um 
supermercado e a adaptação pode ser feita por funcionários da nossa rede que já 
entendem como funcionam os nossos processos. Quando se aumenta o mercado 
a suas condições de negociação com os vendedores melhoram, e abrir mais lojas 
pode ser um ponto positivo. Não é exatamente uma desvantagem, mas a 
complexidade do processo pode atrapalhar. Outra coisa que me importo muito é 
com o “ponto” do mercado. Algumas vezes quando se reinaugura um mercado 
comprado, existe a preocupação de desvencilhar o novo do antigo, pois na cabeça 
do consumidor os pontos negativos passam de um mercado a outro” (E3). 

Quanto ao fato do retorno sobre o investimento e sobre a cultura 

organizacional do empreendimento adquirido o E4 traz a seguinte análise: 

“As vantagens são a velocidade do retorno do investimento e que o mercado já 
está funcionando. Como desvantagem temos a identificação com os donos 
antigos, que as vezes pode prejudicar. A existência do ponto já como mercado 
pode ser positivo ou negativo também” (E4). 

Ainda a respeito das vantagens e desvantagens, o E5 assim se manifesta: 

“Vejo como vantagem o fato de a loja não começar do zero, ter uma força de 
trabalho já especializada e com experiência no negócio. Mesmo que a compra 
ocorra em função da oportunidade, de os proprietários antigos provavelmente não 
estarem em boa situação financeira ou terem perdido o interesse no negócio, a 
experiência é sempre um ponto negativo, e a colocação de pessoal de confiança 
normalmente alavanca o negócio. Como desvantagem vejo o passo de a cultura 
organizacional ser difícil de mudar, mas uma leve alteração na força de trabalha 
tende a resolver esse problema” (E5). 

 

Apresentando outro ponto de vista, o E6 demonstrou a seguinte opinião: 

“Analisando como funcionário do setor de compras, vejo a possibilidade de 
trabalhar diferentes produtos e segmentar de diferentes formas as lojas. Mesmo 
com a proximidade as lojas tem diferenças de públicos em função de tamanho e 
distribuição nos bairros da cidade. Como desvantagem vejo a dificuldade em 
desvencilhar a loja antiga da nova, principalmente se forem parecidas” (E6). 

Outro ponto de destaque é o fato de os funcionários acharem complexos os 

processos de fusão e aquisição. Nesse sentido, Camargo e Barbosa (2010) entendem 
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que os processos não se tratam de um simples caminho para resolver problemas 

internos ou ameaças de mercado, devido à complexidade das operações e às 

incertezas que as permeiam. 

 Ao passo que as respostas concedidas pelos entrevistados são agrupadas, 

permite-se melhor compreender as vantagens e desvantagens da fusão e aquisição 

como estratégia de supermercados na região estudada, uma síntese das respostas 

obtidas são representadas no Quadro 14.   

 

Quadro 14 - Vantagens e Desvantagens da Estratégia de Fusão e Aquisição 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por fim, quando os entrevistados foram indagados sobre o fato do 

desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável, percebe-se que a fusão e 

a aquisição permitem o desenvolvimento sustentável da vantagem competitiva, isto é, 

mesmo com o passar do tempo a vantagem competitiva adquirida através da 

estratégia de fusão e aquisição se mantém (BARNEY; HESTERLY, 2007), conforme 

síntese das respostas apresentadas no Quadro 15. 

 

 

 

Vantagens Desvantagens 

Contratação de novos colaboradores 
sem “vícios” 

Demora no processo 

Segmentação dos produtos por tipo 
de loja 

Complexidade do processo existente na 
empresa adquirida 

Rápida adaptação dos colaboradores 
Mudança de posicionamento de mercado 
em detrimento de um ponto de venda já 
existente 

Melhores condições para a 
negociação com fornecedores 
(aumento da capacidade de 
barganha) 

Desvencilhar o “antigo” do “novo” 

Menor prazo do retorno sobre o 
investimento 

Impacto na cultura organizacional para os 
empreendedores, colaboradores e clientes 

Aquisição do ponto, adaptação mais 

rápida 

Mudança nas operações já existentes das 

próprias unidades já existentes. 
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Quadro 15 - Síntese do Desenvolvimento de uma Vantagem Competitiva 
Sustentável 

 

Entrevistado Afirmação 

E1 
“No primeiro momento o faturamento é ilusório, pois sempre a abertura de uma 

nova loja vende muito e depois que conseguimos ter uma ideia melhor. 

Normalmente, no terceiro mês conseguimos ter noção se o processo de abertura 

ou aquisição foi positivo. Como já temos uma marca reconhecida na região, 

geralmente essa vantagem é sustentável, pois as pessoas sabem que temos 

produtos únicos e baixos preços.” 

E2 
“No primeiro momento as pessoas ficam mais curiosas em saber como é a nova 

loja, no começo é difícil dizer se vai ser sustentável ou não, mas depois de uns 

seis meses já se tem uma ideia melhor do que vende e o que não vende na loja, 

assim comprando melhor, a vantagem passa a ser sustentável.” 

E3 
“Ela (Vantagem Competitiva) é sustentável, a fusão e aquisição em si é um 

processo que gera vantagem sustentável, mas cabe a mim e aos gerentes 

compreender as particularidades de cada loja e manter o mercado sempre em 

alta.” 

E4 
“Ela (Vantagem Competitiva) é sustentável, por exemplo, quando se adquire um 

ponto que já era um mercado e tinha uma avaliação positiva, essa vantagem 

acompanha o mercado por sua vida útil.” 

E5 
“Se o supermercado, após a aquisição, for bem administrado, a vantagem é 

sustentável. Podemos relacionar uma vantagem duradoura ao ponto, 

principalmente se for um ponto antigo e que as pessoas já estão acostumadas. 

Acredito que a durabilidade da vantagem esteja relacionada em grande parte a 

gestão”. 

E6 
“A vantagem é sustentável, mas a administração e gestão do mercado são 

responsáveis pela manutenção futura da mesma”. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Portanto, segundo as respostas obtidas com dirigentes e funcionários dos 

supermercados estudados, demonstram que, no geral, a vantagem competitiva existe. 

Entretanto, embora ela seja sustentável, alguns fatores dependem da gestão do 

supermercado. 

À seguir, serão apresentadas as Considerações Finais relacionadas à análise 

dos dados obtidos neste trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo apresentado buscou conhecer se as estratégias de fusões e 

aquisições implementadas em pequenas e médias empresas podem gerar vantagem 

competitiva, tendo como local de pesquisa supermercados da região interiorana do 

Estado de São Paulo.  

A primeira categoria “Estratégia Empresarial” demonstrou que a estratégia é 

elaborada e comandada pelo diretor proprietário, o qual distribui tarefas e funções 

gerenciais a alguns funcionários. A Categoria 2 “Ferramentas de Gestão” atestou certo 

desconhecimento dos gestores quanto as ferramentas apresentadas neste estudo. 

Quanto a Categoria 3 “Tomada e Decisão e Resolução de Problemas” assim como 

afirmavam Leone (1999), Julian (2000), e Mintzberg (2010), em ambos os 

supermercados as decisões são centralizadas nas mãos do proprietário e os 

problemas são resolvidos conforme vão aparecendo. 

A Categoria 4 “Vantagem Competitiva na Fusão e Aquisição” é parte integrante 

do problema de pesquisa apresentado e os entrevistados demonstraram que o 

processo é positivo e gera vantagens competitivas sustentáveis. O fato de alguns 

entrevistados demonstrarem certa dificuldade a respeito do entendimento desse 

construto foi levado em consideração, e foi explicado para os mesmos o que era 

vantagem competitiva segundo a afirmação de alguns autores apresentados no 

trabalho. 

Por último, quanto a Categoria 5 “Estratégias de Aquisição” houve certa 

discordância entre as respostas. Os proprietários afirmaram que o processo tende a 

ser positivo, mas é altamente complexo e a oportunidade determina se vale a pena 

adquirir um mercado ou abrir um novo. Já os funcionários se mostraram mais 

reticentes, demonstrando que o processo era trabalhoso e difícil de analisar se o 

resultado era positivo, mas concordando quanto ao fato de a oportunidade ser fator 

importante na análise dos resultados. 

As empresas estudadas apresentaram grande preocupação com o 

desenvolvimento de estratégias sólidas e bem desenvolvidas, o que sugere a 

preocupação por parte das pequenas e médias empresas por um processo estratégico 

sustentável. Ainda que os processos de desenvolvimento estratégico das empresas 

estudadas não atendam algumas formalidades quanto ao envolvimento amplo dos 

colaboradores e um processo bem estruturado e definido, o estudo evidenciou a sua 
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existência neste mercado mesmo que centralizada nas mãos da alta gerencia das 

organizações. 

Apesar de a pesquisar ter sido realizada em duas empresas diferentes, chama 

atenção o fato de as respostas apresentarem certo padrão quando comparamos 

respostas de funcionários de funções semelhantes. 

A busca pelo conhecimento do mercado o qual as empresas estudas estão 

inseridas é um processo adotado pelas empresas. Conhecer os seus clientes, seus 

fornecedores e seus concorrentes, contribuem para uma vantagem competitiva 

sustentável e eficiente. 

A estratégia de fusão e aquisição utilizada pelas empresas estudadas, 

apresentaram resultados positivos no que sentido do desenvolvimento da vantagem 

competitiva para o mercado no qual elas estão inseridas. Os dados apresentados 

pelos entrevistados, permite melhor compreender o cenário mercadológico atual 

destas empresas e sugerir que tal estratégia permite o desenvolvimento sustentável 

desta vantagem competitiva, mesmo após a sua implantação e desenvolvimento. 

Embora as entrevistas realizadas com gestores de supermercados de 

pequeno e médio porte tenham sido em profundidade, o fato de ter ficado à margem do 

presente estudo grandes empresas do segmento varejistas, permite afirmar que os 

resultados não poderão ser conclusivos quanto à abrangência de todo o mercado 

analisado, ficando como sugestão para estudos futuros uma análise mais ampla deste 

mercado, principalmente em grandes empresas. 

Sendo assim, não é possível afirmar que tal conclusão possa ser estendida a 

toda pequena e média empresa, pertencente ou não ao segmento varejista de 

supermercados, uma vez que foi utilizada, para tanto, uma pequena amostragem 

diante da abrangência e complexidade deste setor.  

Acredita-se que novas pesquisas acrescentem maiores conhecimentos sobre 

o tema abordado de modo a contribuir para as práticas gerencias e acadêmicas dos 

setores em que atuam empresas de pequeno e médio porte.   

6.1 Implicações Gerenciais 

Este estudo ampliou o conhecimento na área de fusão e aquisição e vantagem 

competitiva, relacionado as pequenas e médias empresas, pois foi possível 
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compreender como estes processos ocorrem nestas empresas e isto se traduz em 

uma nova forma de encarar o processo, considerando-se quão preparados estão os 

profissionais responsáveis pelas empresas para essa transformação. Os resultados 

podem ser potencializados com estudos mais amplos, buscando a comprovação deste 

e validando o surgimento de vantagem competitiva que acontecem em função dos 

processos de fusão e aquisição. 

O estudo realizado na academia se mostra como uma grande oportunidade de 

aprendizado. Por um lado, os dirigentes de pequenas e médias empresas poderiam se 

aprofundar em estudos e autores que analisam aspectos de seu interesse e, a 

academia, ganha com este interesse, preenchendo uma lacuna existente, pois 

atualmente, a grande maioria dos estudos são relacionados a grandes empresas. 

Desta forma, a principal contribuição deste estudo está na constatação de que as 

pequenas empresas constituem um ainda inexplorado campo de estudo e de 

contribuição para sua melhoria, especialmente no que se refere à preparação de seus 

profissionais de gestão quanto às ferramentas gerenciais.  

A academia pode contribuir imensamente com a expansão e aperfeiçoamento 

gestacional das pequenas empresas, buscando entender sua cultura, suas estratégias 

e capacidades que, embora careçam de um conhecimento teórico do tema, estão, de 

alguma maneira, dando certo na prática. 

6.2 Limitações e Recomendações 

Algumas limitações foram encontradas na pesquisa, como os poucos dados 

relacionados a pesquisas com supermercados, principalmente os de pequeno e médio 

porte e que possuem na figura do Proprietário as ações estratégicas e tomadas de 

decisões. Portanto, na pesquisa bibliográfica, foram levantadas características de 

empresas de pequeno porte de todos os tipos e não só supermercados. 

A partir dos estudos apresentados não é possível que se formule afirmações 

completas e exatas que se apliquem ao mercado em geral, devido a similaridade entre 

as duas empresas, fazendo com que este tema necessite de mais trabalhos para a 

ampliação da pesquisa para que seja possível uma análise mais generalista. 

Entretanto, é possível indicar caminhos para novas análises e outros estudos mais 

aprofundados. 
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O processo de Fusão e Aquisição nas pequenas empresas, considerando as 

empresas estudadas, pode ser ou não positivo e isso depende de uma série de 

fatores. Os autores estudados reforçam que este é m processo complexo e o senso 

comum afirma que empresas familiares desconhecem as ferramentas e estratégias 

que levam à vantagem competitiva. Esse estudo acabou por comprovando que ambas 

as afirmações, neste caso específico, são verdadeiras. Para as empresas estudadas 

nesta pesquisa, os resultados são baseados na velocidade de retorno do capital. O 

conhecimento e utilização das ferramentas de gestão poderiam gerar vantagens 

competitivas e auxiliar na elaboração de melhores estratégia, adaptadas às 

necessidades da empresa. 

Sugere-se que outros estudos sejam efetuados na academia para um maior 

conhecimento à respeito do funcionamento dessas empresas e quais as contribuições 

que se pode oferecer para sua atualização no mercado e um crescimento sólido e 

constante. 
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8 ANEXO 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Esta pesquisa faz parte da Dissertação de Mestrado do acadêmico Victor 

Zômpero Ortolan, é: FUSÃO E AQUISIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM 

COMPETITIVA: UM ESTUDO EM SUPERMERCADOS, com a orientação do Prof. Dr. 

Moises Ari Zilber, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

Objetivo do Estudo 

 Identificar como e se os processos de fusão e aquisição podem gerar vantagem 

competitiva em uma empresa de pequeno e médio porte. 

Esta entrevista ocorre através de roteiro semiestruturado com 15 perguntas 

abertas, o que significa que cada pergunta pode levar a um depoimento ou a um 

diálogo espontâneo por parte do entrevistado. O tempo previsto é de 45 a 60 

minutos. Espera-se que o entrevistado possa fornecer informações relevantes sobre 

a empresa. O roteiro da entrevista deve abordar os seguintes tópicos: 

 Compreensão do conceito e do processo de fusão e aquisição 

 Análise pessoal e profissional sobre geração de vantagem competitiva a partir 

do processo de fusão e aquisição 

 

I - CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

 Nome da empresa: 

 Ano de sua fundação:  

 Setor de Atuação: 

 Número de Funcionários: 

 Faixa de Faturamento Anual: 

 

II - CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE  

 Nome (iniciais):   

 Cargo:   

 Formação Profissional:   

 Tempo na Organização:   



90 
 

 
 

 Área de atuação na Organização:  

 

III – PERGUNTAS 

 

A) Identificar as estratégias presentes na empresa.  

1. História de sua empresa; 

2. Estrutura organizacional da empresa; 

3. Planejamento estratégico;  

4. Como ocorre o processo de tomada de decisão na empresa? Acontecem 

mudanças na tomada de decisão? 

 

B) Identificação da ocorrência de vantagem competitiva a partir do processo de 

fusão e aquisição.  

5. Como a empresa determina o mercado que irá explorar? 

6. Quais metodologias são adotadas na busca pela melhoria dos processos 

organizacionais? 

7. A experiência obtida pela organização quanto a estratégia de fusão e aquisição foi 

positiva? 

8. No que se refere à estratégia de fusão e aquisição, qual é o melhor caminho a ser 

seguido, adquirir um supermercado já estabelecido ou abrir uma nova unidade de 

negócio? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada estratégia?  

9. De fato, houve o desenvolvimento de vantagem competitiva no processo de fusão 

e aquisição, de modo sustentável?  

 

C) Identificação da existência de vantagem competitiva e analisar sua fonte.  

10. Principais concorrentes; 

11. Em termos de competitividade no mercado, você considera a fusão e aquisição 

uma vantagem? Por quê?  

12. Ações realizadas em busca do crescimento da empresa; 

13. Motivações para buscar fusão e aquisição; 

14. Você é a favor de novas fusões e aquisições para a sua empresa? Por que?  

15. Você recomendaria a fusão e aquisição para pequenas e médias empresas, 

como forma de adquirir vantagem competitiva? Por quê? 


