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RESUMO 

 

Um emaranhado legal, normativo e regulatório mal desenhado é uma queixa frequente de 

empresários brasileiros. Recursos das empresas seriam, nesse cenário, drenados das empresas 

para agentes e organizações improdutivas. Na teoria, esse ambiente institucional desempenha 

um importante papel no desenvolvimento e competitividade das empresas. As empresas criam 

valor aos consumidores, mas em ambientes institucionais mais hostis aos negócios elas de fato 

conseguem se apropriar desse valor gerado? Este trabalho propõe contribuir para uma teoria de 

apropriação de valor que leve em consideração o papel desempenhado pelo ambiente 

institucional na elaboração das estratégias de apropriação de valor por parte dos agentes 

tomadores de decisão das empresas. O objetivo é mostrar a apropriação de valor pelas empresas 

como resultado de decisões estratégicas de apropriação de valor que são motivadas pelas regras 

institucionais formais do ambiente institucional. O estudo se concentrou em empresários do 

setor de bares e restaurantes do município de São Paulo. Utilizou-se entrevistas em 

profundidade e análise qualitativa dos dados. O estudo propõe um modelo conceitual que 

relaciona a qualificação feita pelo tomador de decisão das regras formais com a estratégia de 

apropriação utilizada. Para capturar a imagem do conflito entre diferentes agentes econômicos 

por quinhões do valor gerado por uma empresa propôs-se o termo “rendas de luta” (ou struggle 

rents). A necessidade de tomadores de decisão lidarem com essa situação em suas estratégias 

de apropriação de valor é mediada pelas instituições. O poder de barganha dos agentes é 

condicionado pelas regras formais e a forma como a empresa qualifica e lida com o ambiente 

institucional irá definir suas estratégias para se apropriar dessas rendas de luta. 

 

Palavras-chave: apropriação de valor, instituições, estratégia. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACTS 

 

A poorly designed legal, normative and regulatory tangle is a frequent complaint of Brazilian 

entrepreneurs. Companies' resources would, in this scenario, be drained from companies to 

unproductive agents and organizations. In theory, this institutional environment plays an 

important role in the development and competitiveness of companies. Do companies create 

value for consumers, but in institutional environments that are more hostile to business can they 

actually take ownership of this generated value? This thesis contributed to a theory of 

appropriation of value that takes into account or the role played by the institutional environment 

in the elaboration of strategies of appropriation of value by decision makers of companies. The 

objective is to show an appropriation of value by companies because of strategic decisions of 

appropriation of value that are motivated by the formal institutional rules of the institutional 

environment. The study focuses on entrepreneurs in the sector of bars and restaurants in the city 

of São Paulo. Use in-depth interviews and qualitative data analysis. The study adopted a 

conceptual model that relates the qualification made when making formal rules decisions with 

an appropriation strategy used. To capture an image of the conflict between different economic 

agents for shares of value generated by a proposed company or term "fight rents". The need for 

decision makers to deal with this situation in their strategies for appropriating value and 

mediated by institutions. The agents' bargaining power is conditioned by formal rules and as a 

qualified company with an institutional environment that must define its strategies to 

appropriate these fight agendas. 

Keywords: appropriation of value, institutions, strategy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação inicial desse estudo foi a percepção de como o ambiente institucional brasileiro 

distorce negócios e acaba sendo desfavorável para quem quer empreender cumprindo as regras 

vigentes. De acordo com índices como  o da THE HERITAGE FOUNDATION (2017) e 

WORLD BANK GROUP (2017), o Brasil está muito mal posicionado no ranking global em 

relação ao seu ambiente de negócio, notadamente no que se refere à estrutura de leis e normas. 

Esse estudo propõe entender a questão da apropriação de valor pelas empresas sob a lente 

teórica da Nova Economia Institucional.  

Um emaranhado legal, normativo e regulatório mal desenhado é uma queixa frequente 

de empresários brasileiros. Recursos das empresas seriam, nesse cenário, drenados das 

empresas para agentes e organizações improdutivas. Especificamente no setor de bares e 

restaurantes, o volume de intervenções estatais torna o dia-a-dia do empresário um verdadeiro 

exercício de paciência, adequação a normas sem lógica, uma batalha constante por participar 

do valor criado pelo seu próprio negócio e um exercício constante de se adaptar a um cenário 

de regras que não aumenta só o risco, mas a própria incerteza quanto a possibilidade de usufruir 

dos ganhos gerados pelo trabalho.  

A análise estratégica que leva em consideração o ambiente institucional parece ser 

especialmente relevante em economias emergentes, como o caso do Brasil, que normalmente 

apresentam ambientes institucionais desfavoráveis aos negócios, com efeitos perversos sobre o 

potencial de crescimento dessas nações.  

A literatura recente em gestão estratégica traz uma série de trabalhos que procuram 

entender melhor os mecanismos de apropriação de valor pelas empresas, seja do ponto de vista 

da Visão Baseada em Recursos (BARNEY, 2018; CHATAIN; ZEMSKY, 2011; DENICOLAI; 

RAMIREZ; TIDD, 2014), quanto da abordagem relacionada à Competição Baseada na 

Indústria (LIEBERMAN; GARCIA-CASTRO; BALASUBRAMANIAN, 2017; LIPPMAN; 

RUMELT, 2003; RAMÍREZ; TARZIJÁN, 2018).  

Em comum nesses trabalhos está a percepção de que: (1) a distinção entre os conceitos 

de criação e apropriação de valor nem sempre é clara; e, (2) a literatura ainda está longe de ter 

um modelo teórico que dê conta de explicar a questão da apropriação de valor pelas empresas. 
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Preocupado com a distinção entre criação e apropriação de valor, Barney (2018) destaca 

a importância da pesquisa aprofundar o entendimento teórico do modelo de apropriação de 

valor para dar consistência à VBR (Visão Baseada em Recursos). Além disso, o autor defende 

que um modelo de lucro baseado na hipótese da “supremacia do acionista” é inconsistente com 

as hipóteses teóricas da própria VBR. Para Barney,  

“[...] modelo de geração de lucro requer um modelo de apropriação de lucro 

que reconheça que a geração de lucros da firma exige que as partes 

interessadas, além dos acionistas, mantenham reivindicações sobre lucros 

residuais da firma” (BARNEY, 2018, tradução do autor)1. 

As empresas criam valor aos consumidores, mas em ambientes institucionais menos 

favoráveis aos negócios, elas de fato conseguem se apropriar desse valor gerado? Na teoria, 

esse ambiente institucional desempenha um importante papel no desenvolvimento e 

competitividade das empresas. Peng (2002) mostra que as empresas apresentam performances 

distintas também por sua capacidade de tomar decisões estratégicas melhor adaptadas aos 

ambientes institucionais. Da mesma forma, Ramírez e Tarziján  mostram a importância das 

instituições (ambiente institucional) na “capacidade” de empregados se apropriarem de uma 

fatia maior do valor gerado nas empresas. 

 

Modelos de apropriação de valor que procuram elucidar os mecanismos de distribuição 

do lucro gerado pelas empresas, ou seja, da distribuição do valor criado pela empresa entre os 

stakeholders, aparecem em vários trabalhos recentes como Ramírez e Tarziján (2018), 

Lieberman, Garcia-Castro e Balasubramanian (2017).  Em todos esses estudos, o Estado é tido 

como um importante stakeholder que também “briga” por parte do valor gerado pelas empresas. 

Por exemplo, Lieberman; Garcia-Castro; Balasubramanian  mostram como o governo japonês 

foi capaz de se apropriar de parte importante do aumento de produtividade e geração de valor 

conseguido pela Toyota naquele país.  

Em Lippman e Rumelt (2003), os autores já procuravam mostrar a insuficiência das 

hipóteses da teoria econômica neoclássica de competição perfeita para explicar a distribuição 

dos ganhos da empresa entre seus principais stakeholders. Para esses autores, assumir que a 

 
1 “model of profit generation requires a model of profit appropriation that acknowledges that the generation of 
firm profits requires that stakeholders, besides shareholders, hold residual claims on firm profits” 
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remuneração dos fatores produtivos será coerente com a produtividade marginal desses fatores 

não são consistentes com os achados empíricos. Os autores utilizam modelos de jogos 

cooperativos (baseados na teoria dos jogos) para ilustrar como o poder de barganha entre os 

diferentes agentes econômicos influencia a capacidade desses diferentes stakeholders em 

apropriar parte do valor gerado pela empresa.  

O papel do Estado como um importante stakeholder capaz de se apropriar de valor está 

associado fortemente ao ambiente institucional ao qual a empresa está inserida . Desde o 

seminal trabalho de North (1990), os autores em diversos campos perceberam que as 

instituições são importantes. A Nova Economia Institucional, na economia, e o 

Neoinstitucionalismo, nas teorias das organizações e nos estudos de estratégia, lançaram luz 

sobre uma série de questões de pesquisa importantes tanto para entender tópicos como 

eficiência de mercado, como para entender questões relacionadas às vantagens competitivas de 

empresas e até mesmo das nações.  

Peng et al.   propõem que o ambiente institucional constitui uma terceira “perna” do 

tripé da estratégia, juntamente com Capacidades e Recursos específicos da firma e a competição 

baseada na indústria. Estudos recentes propõem trazer essa contribuição institucionalista para 

o campo da estratégia, notadamente a chamada visão baseada nas instituições (Duran et al., 

Peng e Wang, . Esses estudos trabalham com a premissa de que uma visão baseada em 

instituições deve fazer parte da análise estratégica das organizações. Para esses autores, as 

instituições interagem dinamicamente com as organizações e impõem restrições formais e 

informais às escolhas estratégicas. Esses autores trabalham com duas premissas centrais: 1) as 

escolhas estratégicas são formalmente ou informalmente restringidas em um dado ambiente 

institucional; 2) quando restrições formais falham ou não são claras, as restrições institucionais 

informais desempenham um papel relevante conferindo legitimidade e recompensas aos 

gerentes e firmas.  

As instituições formais brasileiras podem ser parte de um sério entrave ao crescimento 

econômico das empresas e do próprio país, mas como identificar o seu papel na apropriação do 

valor?  

Em North (1990), instituições e organizações coevoluem em um processo dinâmico de 

feedbacks que torna a formação do ambiente institucional de um país dependente de sua própria 

trajetória. O ambiente institucional, com essa lente teórica, pode ser visto como um processo 

dinâmico, de natureza evolutiva e adaptativa, que irá exigir dos empresários estratégias que 
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permitam essa melhor adaptação ao ambiente. Todavia, a literatura teórica não avançou no 

entendimento desse processo co-evolucionário de como os empresários desenham estratégias 

para proteger o valor gerado por suas empresas em ambientes institucionais desfavoráveis.  

Este trabalho propõe contribuir para uma teoria de apropriação de valor que leve em 

consideração o papel desempenhado pelo ambiente institucional na elaboração das estratégias 

de apropriação de valor por parte dos agentes tomadores de decisão das empresas, nessa ótica 

adaptativa e dinâmica encontrada na literatura derivada de North, mas com a proposta de 

destrinchar melhor os aspectos que condicionam a relação entre empresa e ambiente 

institucional. Para isso é necessário adotar uma abordagem de metodológica que combine 

elementos de conteúdo e de processo (BURGELMAN et al., 2018). 

A questão de pesquisa que se busca responder nesta tese é, portanto: como as decisões 

estratégicas de apropriação do valor são influenciadas pelas regras formais do ambiente 

institucional? 

O objetivo geral consiste em analisar a apropriação de valor pelas empresas a partir das 

decisões estratégicas de apropriação de valor que são motivadas pelas regras institucionais 

formais do ambiente institucional. Do ponto de vista de objetivos específicos, busca-se: 

_ identificar as leis e regras formais que impactam a apropriação de valor no setor de 

bares e restaurantes na cidade de São Paulo; 

_ qualificar as normas formais de acordo com a percepção dos tomadores de decisão;  

_ identificar as estratégias utilizadas pelos tomadores de decisão; 

_ identificar um padrão de comportamento estratégico de apropriação de valor conforme 

a norma formal vigente; 

_ identificar processos de decisão estratégica de apropriação de valor.   

Um modelo teórico de apropriação de valor que procure incorporar a influência do 

ambiente institucional na capacidade da empresa apropriar o valor gerado por seu modelo de 

negócio tem apelo não só teórico, mas também para empresários e formuladores de políticas 

públicas em seu dia-a-dia.  

Empiricamente, a pesquisa será conduzida tendo como base o setor de serviços, mais 

especificamente, o setor de bares e restaurantes da cidade de São Paulo. A escolha desse setor 

deve-se a três fatores: (1) por ser um setor bastante competitivo, onde ofertantes e consumidores 
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não tem poder de barganha relevante, questões relacionadas ao posicionamento na indústria 

devem desempenhar um papel menos significante; (2) não é um setor caracterizado pela 

necessidade de constante evolução tecnológica ou forte presença de ativos específicos; e, (3) 

facilidade de acesso a stakeholders e shareholders.  

Além da introdução, o trabalho está dividido em seis seções ou capítulos: revisão de 

literatura, recorte e modelo conceitual, método, análise dos dados, resultados e discussão e 

conclusão.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

.  PROTOCOLO UTILIZADO 

A revisão de literatura teve como objetivo mapear o estado da arte na literatura de apropriação 

de valor, bem como avaliar a possibilidade teórica de se construir a relação entre apropriação 

de valor e a discussão sobre instituições.  

Com esse intuito a revisão foi subdividida em três seções: (1) Definição de Valor; essa 

seção procurou mostrar o debate em torno do próprio conceito de valor, bem como da 

dificuldade teórica em distinguir claramente o processo de criação de valor do processo de 

captura de valor; (2) Competição, Distribuição e Apropriação do Valor, nessa seção destaca-se 

as várias teorias alternativas que tratam da apropriação de valor, mostrando que todas destacam 

o ambiente competitivo como o contexto onde ocorre o processo de apropriação de valor, 

também aborda a literatura que trata da divisão do valor entre os diferentes stakeholders da 

empresa; e, (3) Apropriação de Valor e Ambiente Institucional; que debate as várias vertentes 

institucionalistas e define como essa lente teórica será utilizada para ajudar a explicar o processo 

de apropriação de valor.  

Para conduzir a revisão optou-se pela criação de um protocolo de revisão de literatura 

que pretende tornar a análise dos trabalhos utilizados e as escolhas realizadas ao longo da 

pesquisa em termos de trabalhos e autores citados mais compreensível ao leitor e de fácil 

replicação. O principal objetivo foi ter um guia para a análise. Não foi objetivo dessa seção 

realizar uma revisão sistemática da literatura. 

Na revisão sistemática da literatura é necessário ao pesquisador explicitar formalmente 

a lógica da pesquisa, bem como definir os critérios utilizados para as escolhas que serão feitas 

na condução da pesquisa. Isso é relevante para que os resultados encontrados possam ser 

replicados (MEDEIROS et al., 2015; SAMPAIO; MANCINI, 2007). A proposta aqui não é 

realizar uma revisão sistemática, mas sim uma revisão abrangente da literatura que funcione 

como um guia que ajude nas escolhas das fontes e da literatura a ser utilizada no trabalho. 

Adaptado da proposta encontrada em Okoli e Schabram (2010) adota-se aqui as seguintes 

etapas no processo de revisão da literatura: 

Etapa 1: Definir a pergunta de pesquisa: explicitada na introdução 

Etapa 2: Critérios de busca 
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• Artigos acadêmicos com revisão por pares encontrados na base Web of Science  

• Artigos julgados relevantes e que façam parte do referencial bibliográfico dos 

textos utilizados 

• Artigos e autores considerados pelos pesquisadores da área como 

indispensáveis, mesmo que não apareçam na pesquisa realizada na base da Web 

of Science 

• Idioma: textos em inglês e português 

• Período: 1945 a 2020 (período disponível na base da Web of Science) mais 

artigos importantes que porventura sejam anteriores a essa data 

• Áreas: business, management, economics 

• Pesquisa básica 

• Apenas textos classificados (document types) como “Article” (com peer review) 

• Conceitos de interesse: value appropriation (apropriação de valor) sinônimos:  

value capture, capturing value. 

Etapa 3: Critérios para a seleção de artigos:  

• Selecionar todos os textos que tratem do tópico apropriação de valor nos contextos 

econômico, de gestão, e de estratégia, de acordo com as seguintes etapas (de filtro): 

• São lidos (no primeiro filtro) apenas títulos: excluídos os textos cujos títulos não 

apresentam alguma conexão com o tema; 

• São lidos (no segundo filtro) os resumos: excluídos os textos cujos resumos não 

apresentam alguma conexão com o tema; 

• São lidos os textos completos apenas daqueles que cumprem os critérios de inclusão.  

• São incluídos os textos que, mesmo estando fora do contexto de apropriação de valor, 

ajudam na definição conceitual do termo. 

Etapa 4: Critérios para a exclusão de textos 

• Artigos que não abordem diretamente a questão da apropriação de valor ou que não 

contribuam para a definição conceitual e/ou operacional. 
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Etapa 5: Critérios para inclusão de textos fora da busca na base utilizada: 

• Textos indicados por especialistas  

• Textos seminais (muito citados) e não necessariamente “articles”. 

Etapa 6: A partir da seleção dos artigos é realizado o mapeamento da literatura utilizando 

o conceito de Van Eck e Waltman (2010). Eles mostram a possibilidade de uso de dois tipos de 

mapas: mapas baseados em distância e mapas baseados em gráficos. Mapas baseados em 

distância são mapas nos quais a distância entre dois itens reflete a força da relação entre eles; 

uma distância menor indica uma relação mais forte; e, mapas baseados em gráficos nos quais a 

distância entre dois itens não necessariamente reflete a força da relação entre os itens; ao invés 

disso, linhas são desenhadas indicando as relações (VAN ECK; WALTMAN, 2010, p. 525). 

O primeiro passo do método adotado é o mapeamento dos dados da revisão de literatura 

a partir dessas duas categorias de mapa. O software utilizado nessa análise é o VOSviewer 

(VAN ECK; WALTMAN, 2010). A unidade de análise dos dados é o documento e o tipo de 

análise é por citações. Um segundo passo é a identificação de clusters de documentos a partir 

da ferramenta Cluster Density View do VOSviewer. As técnicas utilizadas para a construção 

dos mapas e clusters podem ser encontradas em Van Eck e Waltman (2010). Esse passo 

possibilita que se detectem pontos de convergência da “conversa” teórica, identificados a partir 

da construção de “mapas de calor”.  

A partir dos mapas e clusters construídos são identificados os documentos que se 

mostrem mais relevantes (medidos em termos de citações). É realizada, então, uma análise do 

seu conteúdo em busca de relação entre o documento e a questão de pesquisa – essa etapa é 

realizada a partir da leitura dos abstracts. São escolhidos os documentos que se mostrem 

relevantes e que tenham um conteúdo que se aproxime da proposta dessa pesquisa.  

 

.  DEFINIÇÃO DE VALOR E O CONCEITO DE APROPRIAÇÃO 

Usando os critérios estabelecidos na seção 2.1, em 17/12/2018 (e revisada em 30/05/2020) foi 

realizada a pesquisa com as palavras-chave: “value capture” e “value appropriation” na base 

de dados da Web of Science. Foram identificados e mapeados 432 documentos. A Figura 1 

mostra o mapa processado no VOS Viewer dessa busca. 
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Figura 1: Mapa da busca por "Value Capture" e "Value Appropriation" 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Um dos textos mais influentes encontrados foi Bowman e Ambrosini (2000). A 

relevância desse trabalho deve-se ao fato dos autores procurarem conceituar valor de forma 

mais formal e clara do que tinha sido feito até então em trabalhos no âmbito da estratégia 

empresarial e, mais especificamente, da Visão Baseada em Recursos (VBR) (como em 

BARNEY, 1991; PETERAF, 1993). 

Esse texto é um importante ponto de partida para o entendimento do conceito de valor 

e a distinção entre criação de valor e captura de valor que serão utilizados ao longo desse estudo. 

Os autores definem valor retomando os conceitos de valor de uso e valor de troca (como em 

Marx, Smith e Ricardo). Para eles, valor de uso " refere-se às qualidades específicas do 

produto percebidas pelos clientes em relação às suas necessidades"2 (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000, p. 2, tradução do autor). É uma percepção de valor subjetiva e individual 

e está relacionada com a quantidade de dinheiro que o consumidor está disposto a dar em troca 

do bem. Já o valor de troca refere-se ao preço que o consumidor irá pagar no mercado pelo 

bem em um dado lugar e tempo e que depende essencialmente das condições de oferta e 

demanda no momento da transação. 

 
2 “refers to the specific qualities of the product perceived by customers in relation to their needs” 
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Definindo que lucro "é efetuado se o valor de troca realizado na venda for superior à 

soma dos preços dos recursos introduzidos (incluindo custos salariais)" (BOWMAN; 

AMBROSINI, 2000, p.2)3; os autores mostram que obter lucros superiores em relação às firmas 

competidoras depende da habilidade em gerar excedente do consumidor superior aos dos 

concorrentes, possibilitando a cobrança de preços mais elevados (poder de barganha em relação 

ao consumidor); e, por outro lado, da habilidade da empresa aumentar o seu poder de barganha 

em relação aos ofertantes de recursos. 

Vários campos teóricos parecem se complementar para explicar as diferenças de 

lucratividades existentes entre os diferentes setores e empresas, ou seja, completam-se para que 

se tenha um quadro amplo de como as empresas conseguem se apropriar de valor em diferentes 

situações. Com base nesse debate é possível agora elaborar um desenho esquemático de como 

o conhecimento científico atual aborda a questão da apropriação de valor e da diferença de 

performance (em termos de lucratividade) das empresas (ver Figura 2) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 “is made if the amount of exchange value realized on sale is superior to the sum of the prices of the inputted 
resources (including wage costs)” 
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Figura 2: Apropriação de Valor nos Diferentes Campos Teóricos 
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A microeconomia neoclássica trabalha com a ideia de mercados competitivos. Nessa 

visão, empresas que geram produtos (bens e serviços) homogêneos competem com empresas 

de tamanhos semelhantes (não há poder de mercado por parte de nenhum player). O preço é 

definido no equilíbrio entre oferta e demanda, quando o custo marginal de produção se iguala 

ao benefício marginal do consumo. Nessa situação, as empresas seriam “tomadoras de preço” 

e o lucro econômico (no sentido daquilo que excede a remuneração de todos os fatores de 

produção, incluindo os custos de oportunidade dos recursos) seria zero4.  

Dentro dessa lógica, setores que viessem a ter lucro acima da média atrairiam novos 

ofertantes que, ao aumentar a disponibilidade de bens e serviços, fariam com que o mercado 

tendesse ao equilíbrio de lucro zero novamente. Nesse ambiente, a lucratividade das empresas 

e entre os setores tenderia sempre a ser semelhante, ou seja, apenas seriam remunerados os 

fatores produtivos de acordo com a sua produtividade marginal. 

A evidência empírica, no entanto, não confirma essa hipótese. Existem diferentes níveis 

de lucratividade tanto entre setores industriais, quanto entre empresas do mesmo setor. Para 

entender essa aparente diferença em relação a proposta teórica é importante ressaltar as 

hipóteses necessárias para que o modelo de concorrência perfeita se sustente. Esse modelo 

teórico trabalha com a ideia de que os produtos ofertados em um dado mercado são percebidos 

pelos consumidores como homogêneos, ou seja, nenhum consumidor estaria disposto a pagar 

mais por um produto de uma empresa A em relação ao da empresa B, pois ele percebe esses 

produtos como idênticos e, portanto, os valoriza de forma igual. 

A segunda hipótese importante é que existe perfeita mobilidade de recursos. Essa é uma 

hipótese relevante, pois determina que as empresas teriam recursos estratégicos homogêneos e 

negociáveis no mercado, assim como o fluxo de capital entre empresas e entre setores seria 

livre. Qualquer empresa estaria apta a entrar em um setor que apresentasse lucros anormais, a 

qualquer momento. E, tão importante quanto, as empresas poderiam sair de setores com 

lucratividade negativa também sem incorrer em custos de saída. 

O modelo de competição perfeita permite entender como seriam determinados preços e 

quantidades de equilíbrio de mercado nessas condições “ideais”. Nessa lógica, excedente do 

consumidor e excedente do produtor seriam iguais. As empresas apenas remunerariam seus 

fatores produtivos. A questão de apropriação de valor seria irrelevante no desenho de estratégias 

 
4 O artigo de Pitelis (2009a) traz uma interessante discussão sobre a apropriação de valor vista sob a lente da 
teoria microeconômica e da Organização Industrial.  
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empresariais, já que toda a capacidade de absorver valor pela empresa estaria “pré-

determinada” pelo ambiente. No entanto, a capacidade de obter lucros acima da média 

(lucratividade econômica positiva) varia tanto entre diferentes setores, como entre empresas de 

um mesmo setor. 

Para entender esse fenômeno, a microeconomia da competição imperfeita e a Economia 

Industrial (Organização Industrial) foram buscar nas diferentes estruturas de mercado as 

explicações para os diferentes níveis de lucratividade. Uma importante questão levantada foi 

justamente a existência de competição imperfeita, monopólios e oligopólios. A teoria do 

monopólio mostra que em situações de monopólio a empresa consegue precificar seus bens 

acima do custo marginal e maximizar lucro restringindo a oferta.  

Uma das explicações para a existência de mercado imperfeitos está na estrutura de 

custos das empresas. Economias de escala e economias de escopo podem alterar de forma 

significativa a estrutura de um mercado. Significativas economias de escala fariam com que a 

chamada Escala Mínima Eficiente (EME), ou seja, o tamanho da planta que minimiza custos, 

fosse ampla o bastante para que uma empresa pudesse operar com amplo poder de mercado. 

Nesse cenário, empresas que não conseguissem atingir a EME estariam fadadas a fechar. Em 

alguns setores, a EME seria praticamente todo o mercado do produto, gerando uma situação de 

monopólio para a empresa (ver, p.e., LOOTTY; SZAPIRO, 2002). 

Economias de escala podem ser reais e pecuniárias e dinâmicas ou estáticas. De qualquer 

forma, a existência de economias de escala significativas em um dado setor, trariam poder de 

mercado para a empresa, modificando os parâmetros estabelecidos pelo modelo de 

concorrência perfeita. Essa empresa com poder de mercado teria capacidade de determinar o 

preço de equilíbrio de mercado para obter lucros ditos “anormais” (lucro econômico positivo). 

Ou seja, essa lógica pode alterar a capacidade de apropriação de valor por parte das empresas. 

Note que o modelo de concorrência perfeita, mesmo quando não aplicável para estudar 

um caso real, pode ser usado como um benchmark para ajudar a entender o que seriam lucros 

anormais ou extraordinários, e o que seriam preços acima do equilíbrio competitivo. Que é uma 

forma importante de se ter noção da capacidade de uma empresa de explorar poder de mercado 

e se apropriar de valor. 

Por sua vez, a evolução do estudo da economia de mercados imperfeitos mostrou a 

importância das interações estratégicas entre empresas em situações de oligopólio como fonte 

de apropriação de valor. Situações de conluio podem influenciar a capacidade das empresas 
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absorverem valor. A chamada Teoria do Jogos ajudou muito no entendimento dessa questão, 

permitindo clarificar as diferentes situações que alteram a forma como as empresas irão 

interagir estrategicamente. Situações onde possam ocorrer interações cooperativas irão 

aumentar a capacidade de apropriação de valor das empresas. Situações que geram não 

cooperação entre as empresas irão afetar negativamente a capacidade da empresa se apropriar 

de valor. 

Apenas a existência de economias de escala e escopo não é capaz de explicar 

satisfatoriamente a existência de diferenciais de lucros entre setores e empresas. Bain (1956) 

mostra que barreiras à entrada e saída constituem um aspecto fundamental para entender essa 

questão. Nesse sentido, a capacidade das empresas impedirem potenciais competidores de 

entrarem em seu mercado será um fator determinante para a empresa conseguir manter lucros 

extraordinários e, portanto, um dos determinantes da apropriação de valor. 

Nesse ponto, a discussão evolui no entendimento das barreiras à entrada estruturais e 

dinâmicas e da importância das chamadas barreiras à saída, associadas ao conceito de sunk 

costs, que podem determinar a capacidade de um concorrente potencial entrar no mercado. 

Barreiras a entrada é um conceito associado aos fatores que dificultariam a nova entrante 

de competir com as empresas estabelecidas em condições de igualdade. Enquanto a ideia dos 

sunk costs (ou custos irrecuperáveis) se relacionada com a capacidade da empresa, ao sair do 

mercado, recuperar parte do investimento realizado quando tomou a decisão de entrar no 

mercado. Quanto maior for a incapacidade da empresa recuperar seus investimentos realizados 

ao entrar no novo setor, mais difícil será a entrada de novas empresas nesse mercado. 

Todos esses fatores levantados até agora estão relacionados com o ambiente externo da 

empresa e são campo de estudo tanto da economia industrial, da microeconomia e da teoria dos 

jogos. Por outro lado, a explicação da capacidade das empresas se apropriarem de valor também 

dependem de aspectos relacionados a interação da empresa com o mercado e aspectos internos 

da empresa. 

Em Porter (1980), os fatores apontados pela ciência econômica são levados para o 

estudo da discussão de estratégias empresariais a partir do que ficou conhecido como “as cinco 

forças de Porter”: rivalidade estre os concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de 

negociação dos fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes e ameaça de produtos 

substitutos. Com esse trabalho, Porter traz alguns insights teóricos da economia em uma nova 

roupagem e a partir da visão de estratégia empresarial. A preocupação de Porter não é mais com 
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a discussão de alocação de recursos e bem-estar social que está no cerne da teoria econômica e 

sim em como as empresas podem usar esses fatores estrategicamente para criar e manter 

vantagens competitivas. 

A discussão de apropriação de valor encontradas na literatura de administração 

estratégica ressaltam a importância do chamado “poder de mercado” da empresa. Ou seja, a 

capacidade da empresa em precificar acima do equilíbrio competitivo. Empresas que pelos 

determinantes apontados conseguem precificar seus bens acima de concorrentes ou do preço de 

equilíbrio de mercado estão capturando o que será chamado aqui de renda de monopólio. 

Essa nova linha de pesquisa em estratégia empresarial dá folego a construção do 

conceito de vantagens competitivas das empresas, mas ainda sob o prisma externo à 

organização. Autores como Barney (1991) e Peteraf (1993), influenciados por insights teóricos 

originais dos trabalhos de Penrose (ver p.e. PENROSE, 1960, 2006) procuram trazer a 

discussão das vantagens competitivas para dentro do ambiente da organização. Esse novo 

recorte analítico dá origem a linha de pesquisa hoje conhecida como Visão Baseada em 

Recursos (ou Resouce Based Theory). 

A partir da hipótese de que os recursos estratégicos sob comando das empresas são na 

verdade heterogêneos e que não há perfeita mobilidade de recursos, a VBR procura desenvolver 

uma teoria que é, nas palavras de Peteraf e Barney (2003) “A VBR é, ao mesmo tempo, uma 

teoria da vantagem competitiva sustentável e uma teoria dos aluguéis”. Esses mesmos autores 

reafirmam que a VBR não pretende substituir e sim ser complementar a teoria de Porter, a 

Teoria dos Jogos, a teoria dos custos de transação e da economia industrial. 

Um contraponto interessante à visão de Barney e Peteraf pode ser encontrada em 

trabalhos como os de Priem (2007) e Zubac, Hubbard e Johson (2010), como mostrado acima, 

esses autores, ao procurar esclarecer melhor as diferenças entre criação de valor e apropriação 

de valor, deslocam o foco de análise dos recursos e capacidades internos das empresas para a 

disposição a pagar por parte do consumidor. Esses autores procuram mostrar que a criação de 

valor é guiada pelas preferências dos consumidores, cabendo às empresas usar seus recursos e 

capacidades de forma a entender e ofertar produtos alinhados com essas preferências. Essa 

mudança de foco é bastante influenciada por teorias da área de marketing. 

A VBR e algumas de suas derivações como a chamada Teoria Baseada no Lado da 

Demanda (Priem 2007), argumentam que as empresas conseguem se apropriar de valor pelo 
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controle e uso de recursos e capacidades heterogêneos e não disponíveis a todas as empresas 

concorrentes. A apropriação de valor oriunda dessa lógica será chamada de renda ricardiana. 

Uma outra linha de pesquisa teórica importante para a questão da apropriação de valor 

apoia-se no conceito de inovação tecnológica no sentido dado por Schumpeter. A teoria 

evolucionária, defendida por autores como Winter e Nelson, trata da perspectiva de como a 

inovação tecnológica pode fazer com que as empresas obtenham maior capacidade de se 

apropriar de valor, ainda que temporariamente.  

Nessa linha de pesquisa o conceito de destruição criativa, ou seja, a estratégia de criação 

de novos produtos, novos mercados, novas fontes de matéria-prima, podem aumentar a 

capacidade da empresa de se apropriar de valor (acima do equilíbrio de mercado). Essa 

estratégia de captura de valor, ou geração de renda, será chamada de renda Schumpeteriana. 

O interessante na visão schumpeteriana é a abordagem processual de mercado, ou seja, 

o mercado é o espaço da estratégia, da busca de oportunidades (MEIRELLES, 2015) . Nesse 

processo constante de busca de lucros é que monopólios criam e são destruídos 

(SCHUMPETER, 1964). 

Essa visão schumpeteriana é particularmente interessante para se compreender a 

apropriação de valor em uma perspectiva dinâmica, que, por sua vez, conforme será apresentado 

a seguir, permite compreender a diferença entre criação e apropriação do valor. 

Por fim, em relação às vertentes teóricas que tratam o conceito de apropriação de valor, 

encontra-se a abordagem institucional. Em seu artigo seminal, Coase (1937) faz uma pergunta 

até então não explicitada na teoria econômica e que ajuda a entender as relações entre mercado 

e empresa. Por que as empresas existem? Para entender essa questão é necessário perceber que 

a teoria microeconômica até então não a havia explicitamente formulado. As firmas são 

tomadas como realidade sem que uma explicação para a sua existência tenha sido feita. 

A questão que surge é: por que os empresários não compram diretamente no mercado 

todos os fatores de produção e serviços que necessitam para elaborar seus bens e serviços? Ou 

seja, o que justifica abandonar o sistema de preços de mercado como coordenador da alocação 

de recursos para uma coordenação baseada em decisões hierárquicas e, em última instância, 

coordenadas diretamente pelo empresário? 

Essa linha de raciocínio leva Coase a levantar a questão dos custos de transação. E que 

até então eram tratados sob a hipótese de que seriam zero. Coase e posteriormente Williamson 
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irão dar as bases para a chamada teoria dos custos de transação que joga luz nessas questões 

(WILLIAMSON, 1979, 1985). 

A linha teórica batizada como Visão Baseada em Instituições preocupa-se com o papel 

do ambiente institucional na capacidade das empresas em gerar vantagens competitivas 

sustentáveis, seriam as rendas capturadas pelas empresas derivadas de sua capacidade de tomar 

decisões estratégicas condicionadas pelo ambiente institucional. Essa forma de captura de valor, 

será denominada, seguindo Peng (2009), de renda de influência (Influential rents). 

Conforme apresentado no item 2.5, a vertente institucional é fundamental para 

compreender a apropriação de valor numa perspectiva da distribuição do valor. 

 

.  CRIAÇÂO E APROPRIAÇÃO DO VALOR 

 

Para Bowman e Ambrosini (2000), a clara distinção entre criação e apropriação de valor 

elucida melhor o papel da VBR e das teorias da Organização Industrial (OI). Para eles, cada 

vertente teórica explica metade da mesma história. Com a VBR explorando o conjunto de 

recursos controlados pela firma na tentativa de explicar a performance de lucros superiores; 

enquanto a OI, procura a diferença de performance nas relações que ocorrem fora da empresa, 

em suas interações com fornecedores e compradores. 

Esses autores também destacam que a captura de valor depende do poder de barganha 

da empresa em dois sentidos: 1) na negociação com os consumidores, que depende da 

capacidade da empresa usar seus recursos para entregar produtos que tenham maior benefício, 

ou seja, da capacidade da firma oferecer bens e serviços com um valor maior de excedente do 

consumidor do que seus rivais; e, 2) do poder de barganha da empresa com seus fornecedores 

e ofertantes de recursos, como mão-de-obra e proprietários do capital, que depende 

essencialmente das condições dos diferentes mercados de recursos. 

Barney et al. (2001) trata a apropriação de valor utilizando a palavra “apropriação de 

renda”. Nesse texto, os autores mostram que uma teoria de apropriação de renda ainda está 

longe de ser alcançada, e destaca os trabalhos que focam no poder relativo de barganha e a 

distribuição de renda entre os stakeholders (como em ALCHIAN; DEMSETZ, 1972; COFF, 

1999, tradução do autor). 
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Com essa visão, fica mais fácil entender o papel da renda ricardiana proposto em Peteraf 

(1993). O controle de recursos que geram rendas ricardianas não garante que a empresa irá se 

apropriar desse valor. Esses recursos podem produzir lucros, mas estes podem ser apropriados 

pelos donos dos recursos, e não pela empresa, se esta não for capaz de capturar esse valor de 

troca. A capacidade de capturar valor depende de como os ofertantes de recursos enxergam a 

posição da firma em relação as outras firmas que demandam esses recursos. Essa percepção é 

função das relações de barganha entre ofertantes e demandantes dos recursos.     

Peteraf e Barney (2003) entendem valor como a soma do excedente do produtor e do 

excedente do consumidor - a disposição a pagar do consumidor menos o custo econômico dos 

recursos utilizados na produção, conceito proposto por Bowman e Ambrosini (2000). Assim, 

esse conceito de valor é essencialmente o mesmo conceito econômico de excedente total “que 

é igual à soma dos aluguéis econômicos (excedente do produtor) e do valor pelo dinheiro ou 

excedente do consumidor” (PETERAF; BARNEY, 2003, p. 314, tradução do autor)5. 

Uma empresa possui vantagem competitiva (VC) se for capaz de criar maior valor 

econômico do que o competidor que está no breakeven do setor. Assim, para Peteraf e Barney 

(2003), o conceito de VC só faz sentido em termos relativos. Na visão desses autores, a VBR 

procura mostrar que essa diferença entre firmas competidoras pode ser atribuída às diferenças 

nos recursos que elas controlam. 

Em contraste com a VBR, outros níveis de análise atribuem os resultados de 

desempenho mais diretamente a fatores externos, como a estrutura de 

mercado, os fatores institucionais ou as interações estratégicas, em vez de 

fatores internos ou corporativos. Essa distinção entre níveis de análise é 

importante (PETERAF; BARNEY, 2003, p. 312, tradução do autor)6.  

Tanto Peteraf e Barney (2003), como Bowman e Ambrosini (2000) mostram a 

importância da teoria econômica no entendimento, não só do conceito de valor, mas também 

da apropriação de valor. Para esses autores, a apropriação de valor é vista como fruto da 

percepção das relações de poder entre os agentes econômicos. Nesse sentido, procuram mostrar 

a importância de uma separação conceitual entre criação de valor e apropriação de valor. Por 

outro lado, eles ressaltam que a VBR deve manter o foco no papel dos recursos e capacidades 

 
5 which equals the sum of the economic rents (producer surplus) and customers' 'value for the money' or consumer 
surplus 

6 In contrast with RBT, other levels of analysis attribute performance outcomes more directly to external factors, 
such as market structure, institutional factors, or strategic interactions, rather than to internal or enterprise-level 
factors. This distinction among levels of analysis is an important one 
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na criação de diferenciais de valor, seguindo a linha inicial proposta por Penrose (1959). Nessa 

visão, a VBR explica como a VC leva a criação de renda, o que não significa que a empresa 

será capaz de capturar renda na forma de maiores lucros. Ou seja, a proposta dos autores é um 

framework que explica a VC sustentável entendida como a capacidade da empresa criar mais 

valor do que seus competidores e não uma explicação de como essa renda será distribuída, ou 

seja, quem irá capturá-la. 

Para Priem e Butler (2001), a necessidade de tomar emprestado de outros campos 

teóricos a explicação para a criação de valor enfraquece a VBR, e o próprio campo da estratégia. 

Esses autores defendem uma teoria mais completa da criação de valor, que em sua visão, deve 

abranger a curva de utilidade do consumidor final.  

Makadok e Coff (2002) discordam desse argumento. Para esses autores isso seria como 

“reinventar a roda”, já que áreas como o marketing e a economia já tratam de uma teoria sobre 

o valor de uso. Para eles, o objetivo primário do campo da estratégia é explicar a lucratividade 

da firma e, portanto, a captura de valor.  

A controvérsia expressa em Priem (2001), Makadok e Coff (2002) e Barney et al. (2001) 

ilustra a dificuldade teórica que envolve a conceitualização de valor. No cerne desse debate está 

a diferenciação entre a criação de valor e apropriação de valor. Para Priem e Butler (2001), a 

VBR, até então, era uma teoria sobre a captura de valor, isso porque, para os autores, a VBR 

falhava em explicar o que Bowman e Ambrosini (2000) haviam chamado de valor de uso do 

bem para o consumidor final. Ou seja, não é uma teoria sobre a criação de valor.  

Retomando Bowman e Ambrosini (2000), Priem irá definir a apropriação de valor  

[…] como apropriação e retenção pela firma de pagamentos feitos pelos 

consumidores em expectativa de valor futuro do consumo. O valor é 

capturado quando uma empresa: (1) recebe pagamentos do consumidor 

frustrando as tentativas dos concorrentes de se apropriar desses pagamentos 

(por exemplo, por imitação); e, (2) retém esses pagamentos simultaneamente 

negando reivindicações sobre eles de membros a montante ou a jusante do 

mesmo sistema de valor (por exemplo, através da alimentação do canal). 

Assim, a captura de valor envolve a alocação do valor de troca. (PRIEM, 

2007, p 220, tradução do autor)7.  

 
7 “as the appropriation and retention by the firm of payments made by consumers in expectation of future value 
from consumption. Value is captured when a firm (1) receives consumer payments by thwarting competitors’ 
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Já a criação de valor é vista como a valorização que o consumidor faz dos benefícios 

gerados pelo bem, aumentando a sua disposição a pagar, ou seja, quando há incremento no valor 

de uso do bem. Priem (2007) utiliza a perspectiva da CBE (Consumer Benefit Experienced) 

para procurar responder à questão: por que a disposição a pagar varia entre os consumidores? 

O autor defende que a perspectiva da CBE ajuda a entender melhor a relação entre estratégias 

do produtor e os benefícios do consumidor. Essa relação fundamenta-se na proposição de que 

o consumo gera aprendizado de uso e relacionamento com a marca, o que na visão da CBE 

melhora a função de utilidade do consumidor.  

Esse olhar pode ajudar os gestores a desenhar estratégias que ajudem o consumidor a 

ter experiência com o valor de uso do bem, o que torna a demanda passível de ser incrementada. 

Priem sugere que a visão baseada no benefício experimentado pelo consumidor ajuda a entender 

os mecanismos de criação de valor orientados por estratégias que antes eram vistas como parte 

de um processo de captura de valor, ajudando a distinguir melhor os conceitos de criação e 

apropriação de valor. 

Uma resposta interessante a essas críticas de Priem aparece em Barney et al. (2001). 

Não interessa aqui o debate em torno da VBR propriamente dita, e sim em torno do conceito 

de valor e a distinção entre criação e captura de valor. Barney conclui dizendo que o texto de 

1991- (BARNEY, 1991) - deveria ter tratado de forma mais pormenorizada a questão do 

conceito de valor, de como o parametrizar e como o valor é relacionado com a estrutura de 

mercado. 

 O texto de Priem (2007) teve um impacto significativo na literatura que trata de 

apropriação e criação de valor, como pode ser visto na Figura 3 produzida no VOS Viewer. 

Diversos textos procuram explicar e entender de forma mais clara o processo de criação de 

valor adotando uma perspectiva do consumidor, como defendido por Priem (LANDROGUEZ; 

CASTRO; CEPEDA-CARRIÓN, 2013; MARTELO-LANDROGUEZ; BARROSO-CASTRO; 

CEPEDA-CARRIÓN, 2015; ZACHARIAS; NIJSSEN; STOCK, 2016). 

 
attempts to appropriate those payments (e.g., through imitation) and (2) simultaneously retains those payments by 
denying claims on them from upstream or downstream members of the same value system (e.g., through channel 
power). Thus, value capture involves the allocation of exchange value”. 
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Figura 3: Apropriação de Valor - destaca Priem 2007 e Lepak 2007 

Fonte: elaborado pelo autor 

Em Priem, Li e Carr (2012) e Priem, Butler e Li (2013) os autores destacam o rápido 

crescimento e desenvolvimento do campo em estratégia, influenciado pelo artigo de 2007 de 

Priem, chamado de Demand-Side Strategy. O algoritmo de agrupamento do VOS Viewer reúne 

nesse cluster trabalhos que propõem a visão da estratégia do Lado da Demanda para explicar 

como modelos de negócios competidores entre si podem coexistir em um determinado mercado 

(MCNAMARA; PECK; SASSON, 2013). Como usar de forma integrada a visão da firma e a 

percepção do consumidor sobre valor de serviços para entender a criação de valor  (O’CASS; 

SOK, 2015). Como colocar a perspectiva do lado da demanda para explicar a tomada de decisão 

em negócios internacionais (SIQUEIRA; PRIEM; PARENTE, 2015). Para entender a cocriação 

de valor (GALVAGNO; DALLI, 2014). Para caracterizar valor como uma experiência do 

consumidor (HELKKULA; KELLEHER; PIHLSTRÖM, 2012). 

A perspectiva pelo lado da demanda foi utilizada, ainda, para entender a cadeia de 

criação de valor a partir da percepção do consumidor (KUEHNL et al., 2017). Para explicar a 

cocriação de valor em cadeias de inovação multi-stakeholders (REYPENS; LIEVENS; 

BLAZEVIC, 2014). Na tentativa de entender a disposição à pagar do consumidor como parte 

do modelo de negócio da empresa (RIETVELD, 2018). Para entender os mecanismos de criação 

de valor em modelos de negócios (BILOSHAPKA; OSIYEVSKYY, 2018). E, para, entender o 

link entre poder e apropriação de valor em relações de negócios (CHICKSAND; REHME, 

2018) – que será melhor detalhado à frente. 

Para melhorar a compreensão da perspectiva da estratégia pelo lado da demanda, a 

Tabela 1, a seguir, sintetiza a proposta encontrada em Priem, Wenzel e Koch (2018). Os autores 
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advogam que a literatura da Estratégia pelo Lado da Demanda e de Modelos de Negócios tem 

pontos convergentes importantes: (1) trazem os consumidores de volta para a pesquisa em 

estratégia; e, (2) iluminam a importância da criação de valor.  

O conceito de criação e captura de valor, que antes do texto de Bowman e Ambrosini 

(2000) eram tratados na literatura de forma pouco diferenciada e muitas vezes sem distinção 

conceitual, passam a ter conceitos melhor delineados e utilizados pelos diferentes autores com 

sentido aparentemente convergente.  

Tabela 1: Comparação entre a Estratégia pelo Lado da Demanda e VBR  

 Demand-side strategy Resource-based Strategy 

Foco predominante Downstream: em direção aos 
mercados de produtos 

Upstream: em direção ao 
mercado de fatores 

Unidade de Análise Primária Criação de Valor Captura de valor 
Principal explanandum Estratégias de inovação no 

lado da demanda visando 
consumidores heterogêneos 

Drivers baseados em 
recursos heterogêneos do 
desempenho da empresa 

Fonte: Priem, Wenzel e Koch (2018)  

Como pode ser visto na Figura 3, o mapa do VOS Viewer mostrou ser bastante influente 

na literatura de valor o texto de Lepak, Smith e Taylor (2007). Nesse artigo, os autores procuram 

mostrar que a definição de criação de valor depende se o valor é criado para um indivíduo, uma 

organização ou para a sociedade, ou seja, depende do nível de análise. Usando a definição de 

Bowman e Ambrosini (2000), os autores procuram definir criação de valor utilizando os 

conceitos de valor de uso e valor de troca. Vistos juntos, a criação de valor depende da 

quantidade de valor que é subjetivamente realizada pelo usuário, seja ele, indivíduo, 

organização ou sociedade. Esta quantidade deve aumentar a disposição a pagar uma quantia 

monetária igual ao valor recebido (LEPAK; SMITH; TAYLOR, 2007, p. 182). 

Os autores destacam a existência de duas condições econômicas para isso acontecer: (1) 

a quantidade monetária trocada deve exceder os custos de produção; e (2) a quantidade 

monetária que o usuário pagará é uma função da diferença de performance percebida entre o 

novo valor criado e sua alternativa mais próxima (LEPAK; SMITH; TAYLOR, 2007, p. 182). 

Em relação ao processo de criação de valor, os autores destacam que o usuário do novo 

valor irá “julgar” dois conceitos oriundos de Amabile (1996): novidade e apropriabilidade. 

Lepak, Smith e Taylor (2007) mostram que ambos são dependentes do contexto social e 

cultural. A contribuição importante desses autores é propor as questões: “que” valor é criado? 
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Como este é percebido? E, os processos pelos quais o valor é criado variam de acordo com o 

nível de análise?  

Parte do valor criado pode ser “perdido” pela organização que o criou (os autores 

chamam de value slippage), ou ainda, ser partilhado com stakeholders, como: funcionários, 

competidores e sociedade. Lepak, Smith e Taylor (2007) novamente utilizam os conceitos de 

valor de uso e valor de troca de Bowman e Ambrosini para mostrar a questão da captura de 

valor. Value slippage, ou a perda de valor por quem o criou, ocorre quando o valor de uso é 

alto, mas o valor de troca é baixo.  

Lepak, Smith e Taylor (2007) sugerem dois conceitos para entender a captura de valor 

em qualquer nível de análise: competição e mecanismos de isolamento. A competição reduz 

o valor de troca, reduzindo a captura de valor. Tipicamente a competição ocorre quando uma 

empresa imita o novo valor criado, mas os autores mostram que não se limita ao nível de 

indústria, podendo ocorrer em termos de indivíduos, por exemplo, funcionários.  

A definição dos mecanismos de isolamento é 

qualquer barreira legal, física ou de conhecimento que possa impedir a 

replicação da nova tarefa, produto ou serviço que gera valor por um 

concorrente. Em essência, os mecanismos de isolamento operam em níveis de 

análise para limitar o desvio de valor, permitindo assim que as fontes de 

criação de valor capturem a maior parte do valor. (LEPAK; SMITH; 

TAYLOR, 2007, p. 188, tradução do autor)8. 

Os autores destacam que os mecanismos de isolamento aumentam o poder de barganha 

do criador do valor e depende do nível de análise. No nível do indivíduo, os mecanismos de 

isolamento são posição na rede social, natureza da relação com outros indivíduos da 

organização, expertise ou conhecimento especializado e conhecimento tácito. No nível da 

organização os autores citam o conceito de análise da cadeia de valor, que ajuda a entender 

como a empresa pode configurar as atividades principais e de suporte para maximizar sua 

vantagem competitiva (PORTER, 1985). Autores da VBR como Barney, mostram mecanismos 

de isolamento através da gestão de recursos e sendo fonte da própria destruição criativa à la 

Schumpeter (1942). No nível da sociedade, seguem Porter (1990) que sugere que nações 

 
8 “any knowledge, physical, or legal barrier that may prevent replication of the value-creating new task, product, 
or service by a competitor. In essence, isolating mechanisms operate across levels of analysis to limit value 
slippage, thus enabling the sources of value creation to capture the majority of the value created”. 
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capturam valor quando tem vantagem em recursos ou fatores, condições fortes de demanda, 

infraestrutura de suporte e mercados competitivos.  

Em outro influente texto sobre criação e captura de valor, ver Figura 4, Pitelis (2009a) 

retoma a controvérsia em relação a dificuldade de conceituar valor e propõe a seguinte 

definição: 

Valor é a valoração percebida de um objeto para um agente socioeconômico 

que é exposto e/ou pode fazer uso do objeto em questão. (PITELIS, 2009a, p. 

1118, tradução do autor)9. 

Pitelis pretende se afastar da ideia de disposição a pagar, que, segundo ele, pressupõe a 

existência de um preço de mercado. Para Pitelis, algo pode ter valor mesmo quando não há um 

mercado para esse bem ou serviço. Segundo o autor, essa percepção de valor possibilita o 

entendimento de todos os potenciais beneficiários: consumidores, ofertantes ou competidores. 

Esse foco reconhece a dimensão social do valor.  

Figura 4: Apropriação de valor – destaca Pitelis 2009 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

A implicação dessa proposta é a ideia de dois conceitos de criação de valor: 

conjecturado e realizado. E a proposta de que para a firma, valor criado realizado e valor 

capturado são a mesma coisa. A passagem abaixo resume bem essa proposta conceitual de 

Pitellis. 

 
9 “Value is perceived worthiness of a subject matter to a socio-economic agent that is exposed to and/or can make 
use of the subject matter in question”. 
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Valor conjecturado é o que uma organização acredita que pode gerar ao 

realizar uma determinada ação, por exemplo, uma inovação ou uma atividade 

transacional. O valor conjecturado é realizado através da venda no mercado. 

No nível individual, como o de uma empresa, o valor criado é realizado 

apenas como valor capturado - ontologicamente, o valor é criado e só se 

manifesta como valor capturado. Nesse contexto, a criação de valor ao 

produtor é igual à criação de valor ao consumidor no ponto de troca, pelo 

preço acordado. Antes disso, no entanto, o valor do produtor criado é apenas 

potencial e pode divergir do valor percebido do consumidor  (PITELIS, 2009, 

p. 1119, tradução do autor)10. 

No entanto, o autor destaca que valor criado realizado e valor capturado é o mesmo 

apenas no nível individual. Em níveis de agregação maiores, como indústria ou economia, um 

agente pode realizar a captura de valor criado “potencial” de outro agente, ou ainda, o valor 

pode ser cocriado por mais de um agente, incluindo competidores, ofertantes, consumidores e 

usuários.  

Pitelis procura mostrar que as estratégias para a captura de valor interagem entre si e, 

também, com as estratégias de criação de valor. Nesse sentido, o autor propõe quatro 

determinantes genéricos da criação de valor no nível da firma: inovação, recursos humanos e 

seus serviços, economias de custo/retornos de escala e infraestrutura da firma e estratégia 

(PITELIS, 2009, p. 1121). Como se pode observar na Figura 5, para o autor esses fatores se 

relacionam entre si, mas, o mais importante aqui, ajudam as firmas a capturar valor.  

O tamanho do bolo capturado por uma empresa depende de fatores como 

barreiras à entrada (Bain 1956; Porter 1980), 'estratégias genéricas' no nível 

da empresa, nomeadamente: liderança de custos, estratégias de diferenciação 

e nicho (Porter 1985), cooperação de integração estratégias de diversificação 

(Penrose 1959; Chandler 1962; Williamson 1981; Teece 1986) e estratégias 

de diferenciação em toda a empresa.. (PITELIS, 2009p. 1125, tradução do 

autor)11. 

 
10 “Conjectured value is what an organization believes it can engender by undertaking a certain action, for example 
an innovation or a transactional activity. Conjectured value becomes realized through sale in the market. At the 
individual level, such as that of a firm, value created is only realized as value captured—ontologically, value is 
created and only manifests itself as value captured. In this context, producer value creation equals consumer value 
creation at the point of exchange, for the agreed price. Prior to this, however, producer value created is only 
potential and it can well diverge from perceived consumer value”. 
11 “The size of the pie captured by a firm depends on factors such as barriers to entry (Bain 1956; Porter 1980), 
firm-level ‘generic strategies’, namely cost leadership, differentiation and niche strategies (Porter 1985), 
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Figura 5: Processo e relações causais da criação e captura de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pitelis (2009, p. 1128). Adaptado pelo autor 

Na proposta desse modelo, o agente imagina que tem vantagens ou capacidades que 

permitirão criar valor para os usuários finais. Ele imagina como vender no mercado o produto 

ou serviço. Até esse ponto só existe valor criado conjecturado. Quando o agente consegue 

vender no mercado o produto ou serviço por um preço satisfatório, ele automaticamente realiza 

o valor conjecturado. O agente passou a capturar o valor criado. Essa realização depende do 

grau de existência de um completo e perfeito, presente e futuro mercado. Sob incerteza e 

racionalidade limitada é vitualmente impossível o agente conseguir predizer, estimar e desenhar 

estratégias de captura de valor que permitam capturar todo o valor por ele criado. O que é 

possível fazer é uma organização da firma que o ajude nessa tarefa. Essa organização da firma 

irá ser “influenciada” pelos determinantes genéricos da criação de valor potencial e pela 

competição, cooperação, mercado e cocriação de valor. Dessa organização da firma é que sairão 

as estratégias organizacionais para a captura de valor e seus veículos. O que, por sua vez, irá 

determinar o valor realizado na venda do produto ou serviço. (PITELIS, 2009, p. 1128-1130). 

 
integration co-operation and diversification strategies (Penrose 1959; Chandler 1962; Williamson 1981; Teece 
1986), and firm-wide differentiation strategies”. 

Vantagens da criação de 
valor conjecturada pelos 
agentes e ação potencial 

Organização da firma 
Estratégias 

organizacionais de 
captura de valor e 

“veículos” 

Determinantes 
genéricos da criação 

de valor potencial 

Competição, 
cooperação, mercado 
e cocriação de valor 

Venda do produto ou 
serviço, valor 

realizado 
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Resgatando o conceito de “relatively impregnable bases” (PENROSE, 1960), Pitelis 

procura mostrar como em um mundo de incerteza e racionalidade limitada as empresas podem 

desenhar e escolher entre infinitas possibilidades uma estratégia de captura de valor 

intertemporal. O autor mostrar a importância de se ter “bases” relativamente impregnadas, 

rotinas (como em NELSON; WINTER, 1982) ou capacidades dinâmicas (como em HELFAT 

et al., 2007; TEECE, 1986), que sejam “veículos” para que a empresa consiga aliar estabilidade 

e mudança, diversidade e direção, equilíbrio e crescimento (PITELIS, 2009, p. 1130).  

A discussão de Pitelis (2009) sobre o caráter intertemporal das estratégias de captura de 

valor traz à tona alguns pontos importantes sobre os ganhos com inovação que valem a pena 

serem revisitados. Em seu seminal trabalho, Teece (1986) mostrou que as empresas podem se 

apropriar do valor gerado pela inovação sem necessariamente precisar de integrações verticais. 

Trabalhando com o conceito de regime de apropriabilidade, Teece mostra a ligação existente 

entre o beneficiário da inovação e as relações contratuais existentes em torno da inovação, bem 

como entre o inovador e os proprietários de ativos verticalmente relacionados.  

Nessa análise, Teece trabalha com o conceito de ativos complementares, que seriam os 

recursos complementares necessários para o sucesso da inovação. Teece (1986) mostra que a 

empresa deve integrar ou internalizar o ativo dependendo de fatores como: (a) grau de 

especificidade do ativo; (b) se o regime de apropriabilidade é fraco ou forte; (c) se o ativo 

especializado é crítico ou não; (d) posição de caixa da empresa; e, (e) se 

imitadores/competidores estão em melhor posição ou não.  

Nesse trabalho, Teece faz um esforço pioneiro para combinar elementos da economia 

dos custos de transação com ideias de dinâmica da inovação e evolução (economia 

evolucionária) (JACOBIDES; KNUDSEN; AUGIER, 2006). A ênfase no caráter dinâmico dos 

negócios passou a ser um ingrediente fundamental no campo da estratégia e mais 

especificamente em temas como capacidades dinâmicas e inovação em modelos de negócios. 

O artigo de Jacobides, Knudsen e Augier (2006) é um autodeclarado aprofundamento das ideias 

encontradas em Teece (1986).  

Na análise de cluster feita través do VOSviewer é possível perceber um outro grupo de 

autores (Figura 6) que apresentam um diálogo interessante sobre apropriação de valor da 

inovação e que ajuda a entender alguns aspectos do conceito de bases relativamente 

impregnadas de Pitelis. Os conceitos de controle da arquitetura da indústria (JACOBIDES; 

KNUDSEN; AUGIER, 2006), arquitetura de sistema (PITELIS, 2009) e inovação em modelos 
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de negócios (AUGIER; TEECE, 2007) seriam veículos para que as empresas tenham bases 

relativamente impregnadas e possam ajustar suas estratégias de captura de valor as condições 

ambientais (PITELIS, 2009, p. 1130). 

Uma importante contribuição de Jacobides, Knudsen e Augier (2006) é a proposta de 

usar arquitetura da indústria como unidade de análise no lugar da empresa em si, o que permite 

entender melhor a captura de valor e as estratégias a ela relacionadas em um contexto onde 

vários agentes podem capturar o valor gerado pela inovação, como apontou Pitelis. A Figura 6 

destaca a influência do texto de Jacobides, Knudsen e Augier (2006) na literatura de apropriação 

de valor.  

Figura 6: Apropriação de valor - destacando Jacobides 2006 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Li (2007) propõe os conceitos de proposta de valor e coprodução de valor e procura 

mostrar a importância da proposta de valor e da coprodução na captura de valor. Tee e Gawer 

(2009) procuram mostrar como diferentes arquiteturas de indústria geram resultados distintos 

em estratégias de plataforma semelhantes. Christiansen et al. (2010) chamam a atenção para a 

criação de valor oriunda da interação entre produto e consumidor. Descrevem a criação de valor 

como um processo que depende da interação da empresa com seus consumidores. Pagani (2013) 

mostra como as inovações incrementais vistas de um prisma dinâmico podem mudar cadeias 

de valor de estáticas e verticalmente integradas para redes mais fracamente acopladas, o que 

altera os limites da indústria.  

Estudando a indústria de “hard disk drive”, Dedrick e Kraemer (2015) mostram a 

importância da capacidade absortiva para capturar os benefícios da inovação. Mostram também 
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que a estratégia de ser o primeiro a se mover (first mover) tem vida curta em indústrias 

competitivas. Dattée, Alexy e Autio (2018) estudando ecossistemas de inovação criticam a 

noção de que as propostas de valor das empresas são conhecidas ex-ante. Os autores mostram 

que em condições de incerteza, a criação de ecossistemas de inovação é um processo sistêmico 

guiado por feedbacks loops, que as empresas procuram controlar de forma dinâmica. Esse 

controle dinâmico das empresas se dá, também, em pontos que permitam a captura de valor. 

A relação entre criação de valor e captura de valor foi destaque no bastante citado texto 

de Mizik e Jacobson (2003) – ver Figura 7. Os autores mostram que firmas que alocam seus 

recursos escassos em investimentos destinados à captura de valor tendem a ser mais valorizadas 

no mercado financeiro que firmas com viés em criação de valor (ex: inovação). Mizik e 

Jacobson chamam a atenção para a importância dos mecanismos de apropriação de valor, mas 

destacam que esse processo é moderado pelas características da firma e da indústria, o nível da 

estratégia enfatizado no passado e o ambiente tecnológico no qual a firma opera. 

 Figura 7: Apropriação de valor - destacando Mizik e Jacobson (2003) 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

Diversos trabalhos podem ser agrupados em torno do artigo de Mizik e Jacobson (2003). 

Essa literatura procura identificar as estratégias de criação e captura de valor, seus efeitos 

financeiros e seu papel para vantagens competitivas da empresa. Por exemplo, Boyd e Spekman 

(2010) destacam as estratégias de licenciamento de produtos em alianças cooperativas entre 

empresas e destacam a captura de valor pelos shareholders. Dell´era, Landoni e Verganti (2015) 

abordam estratégias de captura de valor em empresas relacionadas a economia baseada em 

conhecimento.  
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Esses trabalhos implicitamente reconhecem e destacam o caráter inter-relacional dos 

conceitos de criação de valor e captura de valor. O caráter dinâmico e inter-relacionado dos 

conceitos de criação de valor e captura de valor é uma característica comum aos autores que 

trabalham com o tema de Modelos de Negócios. Zott, Amit e Massa (2011) revisando a 

literatura de modelos de negócios destacam essa convergência entre autores com abordagens 

distintas para o tema de modelo de negócios. Para esses autores, modelo de negócios aparece 

como uma unidade de análise, diferente de indústria, firma, mercado e outras unidades de 

análise que se caracteriza pela relação interdependente de criação e captura de valor, bem como 

ao caráter dinâmico desse processo. 

Hall e Foxon (2014) e Hall e Roelich (2016) abordam a dificuldade das distribuidores 

de energia elétrica no Reino Unido em capturar valor das tecnologias de smart grid de menor 

impacto ambiental. A leitura do artigo implicitamente traz à tona a questão levantada em Pitelis 

(2009a) do nível de análise na captura de valor. Entendendo a melhora ambiental proporcionada 

por tecnologias como o smart grid como um bem público (no sentido econômico da palavra, 

ou seja, bens não rivais e não excludentes), a dificuldade de capturar valor por empresas ou 

indivíduos quando o valor criado é capturado pela sociedade em situações de bens públicos. 

Jolink e Niesten (2015) também abordam a questão de negócios que precisam lucrar e mercados 

de massa, mas que têm modelos de negócios com foco nas questões ambientais.  

Kohtamäki e Partanen (2016) estudando firmas prestadores de serviços a outros 

negócios (e não consumidor final), intensivas em conhecimento, melhoram o seu desempenho 

em criar e capturar valor adotando estratégias de aprendizado e cocriação de valor na relação 

entre ofertante-consumidor. A relação de aprendizado entre empresa-consumidor também 

aparece em Wu, Guo e Shi (2013). O estudo vincula a pesquisa de gestão do conhecimento do 

cliente à literatura de inovação do modelo de negócios e amplia a pesquisa de gestão do 

conhecimento do cliente através da integração da perspectiva do cliente e da perspectiva da 

empresa (WU; GUO; SHI, 2013, p. 359).  

A questão da inovação em modelos de negócios, mostrada em Wu. Guo e Shi (2013) é 

um tema recorrente nesse cluster de artigos. Ou seja, a preocupação dos autores em entender os 

determinantes da capacidade da empresa em experimentar e alterar seu modelo de negócio 

quando necessário e seu impacto na performance da empresa são preocupações recorrentes e 

que explicitamente ou implicitamente perpassam esses estudos.   



41 
 

Vendrell Herrero et al. (2018) estudam a experimentação do modelo de negócios em 

ambientes dinâmicos. Os resultados encontrados pelos autores mostram que a captura de valor 

nesses contextos são determinadas por dois principais fatores: (a) se existe um formato 

dominante, um efeito “network” torna-se prevalente; (b) quando as empresas se envolvem em 

experimentos que levam a um conjunto altamente diversificado de modelos de negócios, o setor 

da indústria torna-se mais capaz de capturar diversificando e mudando as necessidades dos 

consumidores.  

Clauss (2017) procura desenvolver uma escala para medir apropriadamente inovação 

em modelos de negócios. O autor trabalha com três dimensões de inovação em modelos de 

negócios: inovação na proposição de valor, inovação na criação de valor e inovação na captura 

de valor. Destacando a questão da inovação na captura de valor, o autor trabalha com os 

seguintes sub construtos: (1) modelo de receita; (2) fluxo de receita; (3) precificação; (4) 

mecanismos de receita; (5) fórmula de lucro; (6) estimação da estrutura de custos e lucro 

potencial; (7) volume e estrutura de receitas; (8) margem (modelo); (9) obstáculos financeiros.  

No modelo estrutural, a inovação em captura de valor é determinada por duas variáveis 

que agregam os sub constructos anteriores: a) novos modelos de receita; e, (b) valor das 

estruturas de custo. É interessante notar que a captura de valor é modelada aqui seguindo 

implicitamente a proposta encontrada em Bowman e Ambrosini (2000), ou seja, captura de 

valor pelo lado demanda, buscando entender como a empresa converte o valor criado aos seus 

consumidores em receitas da empresa e a visão do lado da oferta, olhando as possibilidade de 

entregar o mesmo valor, mas com menor custo. 

Rajakallio et al.(2017) chamam a atenção para a necessidade dos gestores entenderem 

o impacto da inovação no modelo de negócios nos mecanismos de apropriação de valor na rede 

de relacionamento da empresa. Bouncken e Fredrich (2016) trabalham a inovação em modelos 

de negócios em alianças e destacam as configurações que permitem maior apropriação de valor. 

As configurações diferem principalmente de acordo com o papel da cadeia de suprimentos das 

empresas, sua escolha de parceiros, suas salvaguardas de participação acionária e a direção da 

aliança. 

Hossain (2017) faz uma revisão ampla da literatura em inovação de modelos de negócios 

e mostra que essa linha de pesquisa ainda se apresenta muito fragmentada. Em termos de 

captura de valor, Hossain destaca na literatura a importância da precificação, timing e eficácia 

na apropriação de valor, o papel de produtos complementares e a dificuldade do gestor em lidar 
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com a inércia organizacional quando é necessário inovar na captura de valor. Alguns autores 

ressaltam a importância do conhecimento externo e interno para a inovação na captura de valor. 

O mapeamento do processo de captura de valor passa pelo modelo de receita, a estrutura de 

custos, os estudos das margens e a rotatividade do estoque. Hossain encontrou também estudos 

mostrando a importância de se criar valor para todos os stakeholders para que a firma consiga 

capturar valor para ela mesma (SOSNA; TREVINYO-RODRÍGUEZ; VELAMURI, 2010).  

Com a evolução de mercados com grande dinâmica tecnológica, as empresas passaram 

a adotar cada vez mais estratégias de promover inovação conjunta com empresas competidoras, 

a chamada “coopetição”. Ritala e Hurmelinna-Laukkanen (2009) propõem aprofundar as 

questões relacionadas à criação e captura de valor nessas situações. A proposta dos autores é 

que as habilidades da firma em gerar benefícios desse tipo de estratégia estão relacionadas com 

os fatores que possibilitam a criação coletiva de valor. A dificuldade é conseguir isolar os 

mecanismos de criação de valor da inovação e os lucros que possam derivar da inovação. Os 

autores concluem que o grau de novidade e diferença com que já existia no mercado são fatores 

importantes para o sucesso dessas estratégias.  

A coopetição e as alianças estratégicas são o tema central nos trabalhos agrupados no 

cluster onde o texto de Ritala e Hurmelinna-Laukkanen (2009) é o principal destaque em termos 

de influência. Grande parte dos autores destacam a capacidade de criar valor em alianças e 

coopetição. Ressalta-se nesse ponto as tensões existentes entre a criação de valor e a captura de 

valor. Capturar valor nessas situações parece ser o principal desafio dos gestores em estratégias 

desse tipo. Ritala e Tidstrom (2014) mostram que os objetivos de criação e captura de valor 

podem variar entre dois níveis distintos: o relacional e o nível da firma. A principal implicação 

desse estudo é que as estratégias de coopetição em nível de empresa evoluem e coevoluem ao 

longo do tempo, tanto em linha como contra a estratégia relacional (RITALA; TIDSTROM, 

2014, p. 513). Os autores concluem chamando a atenção para os aspectos dinâmicos e 

evolutivos da criação e captura de valor nas situações de coopetição.  

Capaldo e Messeni Petruzzelli (2011) destacam exigências conflitantes nas estratégias 

de criação de valor e captura de valor em situações de alianças e coopetição. Duhamel, Reboud 

e Santi (2014) levantam uma importante questão com relação à captura de valor. Muitas vezes 

a literatura aborda o tema dos determinantes da captura de valor ex-post, ou seja, depois que a 

empresa coloca no mercado seu produto ou serviço. Esse estudo procura entender como 

inovadores podem ex-ante maximizar a apropriação de renda de seus projetos inovadores. O 

interessante do framework proposto por Duhamel, Reboud e Santi (2014) é que ele mapeia os 
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principais determinantes da captura de valor encontrados na literatura até então, que seriam: (a) 

as características da inovação; (b) forças ambientais; (c) forças competitivas; e, (d) análise de 

recursos e capacidades adicionais necessárias. 

Leten et al. (2013) destacam a crescente importância dada pelas empresas para a questão 

das atividades de inovação que fazem parte de um ecossistema inovativo. Esses ecossistemas 

de inovação são formados por múltiplos agentes, incluindo empresas públicas e privadas.  

Esse cluster destacou, sobretudo, a questão da coopetição e as dificuldades de capturar 

valor em situações de competidores atuando conjuntamente. Essa preocupação passou a ser 

crescente na literatura quando os autores identificaram a cocriação de valor que ocorre em 

modelos de negócios sujeitos a externalidades de rede ou em plataforma. Ou seja, quando 

múltiplos stakeholders, incluindo ofertantes, competidores e consumidores conjuntamente 

criam mais valor do que se o negócio estivesse de alguma forma “isolado”.  

Chesbrough e Appleyard (2007) mostram que a criação de valor que ocorre em 

plataformas, redes e ecossistemas de inovação desafiam a teoria “tradicional” de estratégia 

baseada na necessidade das empresas desenvolverem posições estratégicas de defesa contra 

concorrentes e empoderamento em suas cadeias de valor e criação de barreiras contra 

competidores. Os autores sugerem que esse novo cenário baseado no conceito de “open 

innovation” desafia os gestores a encontrar novas maneiras de lidar com as questões da captura 

de valor e da sustentabilidade de seus modelos de negócios. 

Figura 8: captura de valor: destacando Chesbrough 2007 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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O cluster de artigos ao qual se insere o influente texto de Chesbrough e Appleyard 

(2007) trata basicamente dessas questões – ver Figura 8. Os autores propõem que: 

“[…] é necessária uma nova abordagem para a estratégia - estratégia aberta 

-. A estratégia aberta equilibra os princípios da estratégia de negócios 

tradicional com a promessa de inovação aberta. (CHESBROUGH; 

APPLEYARD, 2007, p. 73, tradução do autor)12. 

Um importante ponto dessa linha de pesquisa é entender o equilíbrio entre o grande 

potencial de criação de valor existente em modelos de negócios com inovações abertas e que 

exploram arranjos em rede de relacionamentos, plataformas e ecossistemas e a dificuldade em 

se apropriar desse valor para garantir sustentabilidade ao modelo de negócio. 

Hughes e Wareham (2010) destacam o papel das “absorptive capacity” nos desenhos 

estratégicos baseados em inovação aberta. O conceito de capacidade absortiva refere-se a 

habilidade da empresa em utilizar tecnologia externa desenvolvida a partir do investimento 

interno em pesquisa, na mesma linha proposta por Cohen e Levinthal (1990). Bogers e West 

(2012) analisam a questão da inovação ao longo de cadeias verticais e criticam o modelo 

tradicional da economia industrial. Um importante argumento é que o conhecimento necessário 

para a inovação está disperso além dos limites de qualquer empresa. Os autores propõem uma 

perspectiva de análise que eles chamam de inovação distribuídas que divergem das demais 

perspectivas, como a da economia industrial, na ênfase das principais partes interessadas. Essa 

perspectiva também difere em suas considerações sobre as motivações para a criação de 

inovação e suas definições do resultado desejado.  

“Nesse sentido, a inovação aberta é, em alguns aspectos, mais semelhante à 

integração vertical e, portanto, diferente das outras perspectivas ao enfatizar 

o sucesso da empresa. Uma crítica que permanece única no núcleo da 

pesquisa sobre inovação do usuário é a ênfase (empírica) na organização 

extra-organizacional da inovação que (em grande parte) se origina com 

indivíduos e não dentro dos limites de outras organizações” (BOGERS; 

WEST, 2012, p. 73).  

 
12 “a new approach to strategy—open strategy—is needed. Open strategy balances the tenets of traditional business 
strategy with the promise of open innovation”. 
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Balka, Raasch e Herstatt (2014) analisam os trade-offs entre a criação de valor em 

inovações abertas e o problema da captura de valor. O artigo destaca que olhando pelo prisma 

da comunidade de usuários esse trade-off é mais suave do que os autores imaginavam até então. 

Em Appleyard e Chesbrough (2017), os autores procuram entender os condicionantes 

da decisão de abrir a inovação e promover a cocriação de valor ou tratar a inovação como 

proprietária e focar na captura de valor. Os autores mostram que empresas que desejam rápido 

crescimento ou que ainda necessitam ter um legado maior no mercado optam por estratégias de 

inovação abertas. Isso não significa que ao longo do ciclo de vida da inovação as empresas não 

irão reverter o processo e procurar mecanismos para tornar a inovação proprietária.  

Com o intuito de clarificar o conceito de “open innovation” crescentemente utilizado 

por pesquisadores, Chesbrough e Bogers (2014, p. 17, tradução do autor) definem “open 

innovation” como: 

[…] um processo de inovação distribuído com base em fluxos de 

conhecimento gerenciados propositadamente através das fronteiras 

organizacionais, usando mecanismos pecuniários e não pecuniários, de 

acordo com o modelo de negócios da organização13. 

Essa definição de inovação aberta é novamente proposta em Chesbrough, Lettl e Ritter 

(2018), mas chamam a atenção para a dificuldade que os pesquisadores enfrentam com o 

conceito de valor quando debatem as questões de criação e captura de valor nesse contexto 

teórico. 

Na literatura econômica, com destaque para Arrow (1962) e Romer (1986),  a inovação 

tecnológica é tratada como um insumo produtivo que apresenta retornos crescentes à escala. 

Grosso modo, isso significa que quando as empresas investem em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), boa parte do conhecimento gerado será público e poderá ser aproveitado por outros 

agentes econômicos. Usando um termo da economia, o investimento em inovação gera 

externalidades positivas para a economia, ou seja, benefício marginal social gerado por este 

investimento é maior que o benefício marginal privado. Esse efeito ficou conhecido na literatura 

econômica como spillover, ou vazamento do conhecimento. Do ponto de vista da estratégia, 

isso implica que o valor criado supera o valor capturado quando a unidade de análise é a 

 
13 “a distributed innovation process based on purposively managed knowledge flows across organizational 
boundaries, using pecuniary and non-pecuniary mechanisms in line with the organization’s business model”. 
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empresa individual. Retorna assim para a questão da captura de valor em bens públicos já 

citada. 

 Retomando a ideia de spillover, Chesbrough, Lettl e Ritter (2018) argumentam que no 

âmbito do conceito de inovação aberta esses spillovers podem ser transformados em fluxos de 

conhecimento, para dentro e fora da empresa, gerenciáveis. Ignorar esse fato, para esses autores, 

faz teóricos e práticos de estratégia terem uma visão distorcida do que é capturar valor nesses 

contextos. Dessa forma, o texto procura entender a inovação aberta usando uma perspectiva de 

valor.  

Chesbrough, Lettl e Ritter (2018) procuram mostrar que em processos colaborativos de 

inovação tecnológica que permitem a criação de valor, as empresas podem desenvolver 

habilidades de capturar valor a partir do esforço de criação de valor de outros participantes, e 

esse é um driver importante para a empresa se engajar nesse tipo de estratégia. Nesse processo 

há uma tensão entre a criação de valor e a captura de valor. Os autores mostram, por exemplo, 

que a criação de valor requer que a firma seja aberta para alavancar o conhecimento oriundo de 

diferentes contribuições, enquanto na captura de valor, a firma necessita de um processo de 

maior proteção. 

Kraaijenbrink, Spender e Groen (2010) retomam as críticas encontradas em Barney et 

al. (2001) com respeito a VBR. Os autores mostram que o texto de Peteraf e Barney (2003) 

ajudaram os pesquisadores da VBR a entender melhor os conceitos de valor e distinguir mais 

claramente a criação e a captura de valor. No entanto, chamam a atenção para a dificuldade dos 

pesquisadores em entender esses conceitos e o processo de criação e captura de valor seguindo, 

o que eles chamam, de uma visão neoclássica da economia. Para os autores, em situações de 

mercado pouco maduro e imprevisível a criação e captura de valor inicia-se na imaginação e na 

criatividade das pessoas envolvidas no processo. Isso traz a imaginação humana de volta para 

o centro da teoria de estratégia (KRAAIJENBRINK; SPENDER; GROEN, 2010, p. 365). 

Essa perspectiva ressalta a natureza idiossincrática e dependente das especificidades do 

contexto institucional do conceito de valor. Os autores sugerem a necessidade de incorporar 

insights da teorização legal, institucional e de direitos de propriedade. Kraaijenbrink, Spender 

e Groen (2010) sugerem que a aproximação da VBR com o conceito neoclássico da economia 

de racionalidade estaria impedindo um maior avanço da teoria. Para eles, correntes teóricas 

como a Austríaca e evolucionária que trabalham com a ideia de “não-equilíbrio” seriam mais 

promissoras, sobretudo por possibilitarem a incorporação do tempo, espaço e incerteza.  
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Essa crítica é interessante ao chamar a atenção para dois aspectos relevantes no 

entendimento não só do processo de criação e captura de valor, mas para a própria 

conceitualização desses constructos: (1) a percepção de que benefício ao consumidor é a base 

do conceito de valor; (2) valor, no sentido que será usado nesse estudo, relaciona-se diretamente 

com a noção de que não existe um único “valor” para o bem que seria comum a todos os 

consumidores.  

O primeiro aspecto é a natureza humana do valor, ou seja, valor é um conceito que está 

relacionado ao imaginário das pessoas. Não existe per se. Valor é um conceito subjetivo e 

individualista no sentido em que é o consumidor o agente soberano para julgar o quanto ele 

valoriza aquele bem ou serviço. E o imaginário das pessoas é contexto específico, ou seja, não 

pode ser desconectado da sua experiência social, cultural e institucional. O segundo aspecto é 

a natureza dinâmica desse processo. Criação e captura de valor estão intimamente relacionadas 

com um processo de aprendizado dos atores, tanto daquele que produz como daquele que 

consome os bens e serviços. Nesse sentido, vale destacar a visão de Amit e Schoemaker (1993), 

os quais procuram mostrar que o desafio dos gerentes é ex-ante identificar, desenvolver, 

proteger e implantar recursos e capacidades que gerem VC sustentáveis.  

Diferentemente de Barney (1991) e Peteraf (1993), os autores mostram que a análise 

empírica é ex-post, enquanto os gestores tomam decisões ex-ante. Essas decisões são 

caracterizadas por: incerteza, complexidade e conflitos internos – que dão discricionariedade 

às decisões empresariais estratégicas. Nesse ambiente, destacam os autores, é importante a ideia 

da racionalidade limitada dos gestores. A racionalidade limitada seria a fonte de 

heterogeneidade, fazendo com que as empresas, mesmo em equilíbrio, difiram em termos de 

recursos e capacidades.  

Amit e Schoemaker (1993) fazem uma distinção mais clara entre recursos e capacidades. 

Eles mostram que capacidades são baseadas em informações e são desenvolvidas ao longo do 

tempo e, por isso, teriam uma dependência da trajetória histórica da empresa. Eles propõem o 

conceito de Strategic Industry Factor (SIF), que seriam difíceis de negociar e imitar, raros, 

escassos e especializados. Esses SIFs são determinados pelas complexas inter-relações entre 

competidores, consumidores, reguladores, inovadores e outros stakeholders. Mesmo em 

equilíbrio, firmas assimétricas podem coexistir. Nesse contexto, o desafio dos gestores é 

identificar ex ante um conjunto de ativos estratégicos que permitirão que a firma tenha VC 

sustentável e gere rendas econômicas, que tem raízes nos recursos e capacidades, e que possam 

ser apropriadas pela organização. 
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Amit e Schoemaker (1993) mostram que para entender como essas rendas podem ser 

apropriadas pela firma é necessária uma visão multidimensional que inclua fatores internos e 

externos, aspectos estáticos e dinâmicos e considerações de racionalidade e comportamentais. 

Os autores chamam a atenção para dois pontos relacionados com a questão de geração e 

apropriação de rendas econômicas: 1) o fato das decisões gerenciais serem discricionárias e 

afetadas por um amplo conjunto de vieses cognitivos, devido à incerteza e a complexidade das 

decisões, criando imperfeita imitabilidade; e, 2) entender que as empresas são entidades 

socialmente complexas e a dificuldade de resolver problemas do tipo agente-principal é crucial 

para as assimetrias de recursos e capacidades. 

Esses aspectos conduzem a duas abordagens: (1) a importância do empreendedor e do 

conhecimento no uso de recursos heterogêneos, que leva a uma aproximação da teoria de 

empreendedorismo como sugerem Foss e Ishikawa (2007) e a abordagem da visão baseada em 

conhecimento (como em FOSS, 2007); e (2) uma visão mais dinâmica e processual do processo 

de criação e captura de valor (como em FOSS; ISHIKAWA, 2007). 

Alvarez e Barney (2005) debatem a organização da empresa em um mundo de incerteza. 

Os autores ressaltam que os empreendedores devem organizar a empresa e se preocupar com 

as questões de coordenação de recursos e os problemas de apropriação de lucro antes mesmo 

de conhecer o valor econômico da oportunidade de mercado por ele percebida. Alvarez e 

Barney distinguem risco de incerteza, para eles, a teoria dos custos de transação e a teoria de 

contratos incompletos se adaptam bem em condições de risco, mas não de incerteza. Risco 

poderia ser “controlado”, por exemplo, por técnicas de planejamento de negócios e negócios 

com risco podem ser financiados por agentes econômicos como bancos e empresas de “venture 

capital”.  Já sob incerteza, flexibilidade no planejamento do negócio pode ser mais importante 

e o financiamento irá depender de relações de confiança entre as partes, ou da preexistência do 

que os autores chamaram de “clãs” (ALVAREZ; BARNEY, 2005, p. 788).  

Os autores também distinguem empresas não empreendedoras das empreendedoras. As 

empresas empreendedoras são organizadas sob condições de incerteza e precisam resolver 

problemas de transação oriundos no fato de não conhecerem o valor de troca de sua proposta 

de valor antes de se colocar efetivamente no mercado.  

Foss et al. (2007) procuram ressaltar a importância da heterogeneidade do capital e 

buscam uma teoria que explique essa heterogeneidade. Um aspecto importante ressaltado pelos 

autores é a natureza subjetiva dos atributos percebidos de um recurso. Os atributos de um 
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recurso não são dados e sim criados e descobertos por meio da ação empreendedora. 

Aprofundando essa ideia, Foss e Lindenberg (2013) procuram mostrar que a criação de valor 

está enraizada nas motivações dos empregados. Os autores propõem um modelo de micro 

fundamentação da estratégia que considera as dimensões cognitivas e motivacionais no 

processo de criação de valor. 

Becerra (2008) propõem dois caminhos para contribuir com a VBR. O primeiro é levar 

a VBR além de uma teoria de sustentabilidade da renda para uma teoria de criação de renda. 

Para o autor, as três condições implícitas para a sustentabilidade de lucratividade são a 

incerteza, especificidade e inovação, mas que não são suficientes para explicar a emergência da 

lucratividade. E um segundo caminho é explorar como essas três condições podem ser traçadas 

para a natureza da firma como uma coleção de recursos. 

Simplesmente possuir recursos e criar valor não significa que a empresa irá ter 

lucratividade, pois como já salientava Penrose (2006) não necessariamente a firma irá capturar 

para si o fluxo de renda gerado por esse recurso. Becerra mostra que o conhecimento da firma 

de como integrar os recursos é um recurso em si mesmo. Assim, qualquer diferença de 

performance entre empresas pode ser atribuída em termos de melhor conhecimento. No entanto, 

o autor ressalta que a capacidade de se apropriar de valor é baseada no poder relativo de 

barganha entre os detentores dos recursos. Citando Coff (1999), o poder de barganha depende 

de (a) a capacidade do stakeholder em agir em conjunto; (b) ter acesso a informações chaves; 

(c) ter um alto custo de troca para a empresa; e, (d) ter custos menores que outras empresas 

(BECERRA, 2008, p. 1115). 

O argumento central de Becerra é que lucros supranormais, além da compensação dos 

donos dos recursos, não está nas imperfeições de mercado de recursos como proposto por 

autores da VBR, e podem emergir mesmo quando as empresas têm acesso e pagam os mesmos 

preços pelos recursos. Becerra aponta três condições para a emergência de lucro mesmo nessas 

condições: (1) incerteza de valor e dificuldade em estimar a contribuição dos recursos 

individuais em um conjunto de recursos; (2) a coespecialização dos recursos e mudanças ao 

longo do tempo no valor gerado pelos recursos da empresa podem fazer com que a empresa 

gere quase-rendas que não serão capturadas pelos donos dos recursos; (3) como a firma gerencia 

a incerteza, a especificidade de seus recursos e a inovação.  

Aprofundando a questão da incerteza, Hallberg (2018) propõe usar uma literatura 

baseada na tomada de decisão sob incerteza da psicologia para mostrar que empresas podem 
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capturar valor em suas relações de troca, investindo em recursos comerciais de decisão que 

permitem um processamento de informações mais eficaz em decisões comerciais. Desyllas et 

al. (2018) utilizam uma perspectiva de resolução de problemas para mostrar que a precificação 

é uma capacidade da empresa que pode influenciar a captura de valor. Hallberg (2017) também 

trabalham com a noção que o processo de precificação de bens e serviços é complexo e custoso 

e que vai além de um mero exercício de otimização. Destacam que o julgamento individual, 

capital humano e experiência comercial são variáveis relevantes desse processo. 

Lin, Devinney e Holcomb (2016) mostram que a expectativa dos gerentes em relação 

ao valor total que um contrato de terceirização terá uma influência positiva na decisão de 

terceirizar. Além disso, o nível de valor que os gerentes esperam apropriar fortalece esse 

relacionamento quando o valor que um compromisso de terceirização cria envolve 

investimentos compartilhados em recursos e capacidades. Os autores apontam a existência de 

significativas idiossincrasias em modelos de preferência gerencial. Em vários casos, as 

características do tomador de decisão explicam uma grande parte da variação na decisão de 

terceirizar. 

O que essa literatura tem em comum é o papel do indivíduo na tomada de decisão que 

irá influenciar o processo de criação e captura. Apesar de a maioria dos artigos nesse cluster 

estarem alinhados com os avanços e hipóteses da VBR, em comum, esses autores propõem 

incorporar insights de diferentes campos teóricos para melhorar a forma como a VBR lida com 

as questões da incerteza, da heterogeneidade dos ativos e do papel do indivíduo no processo de 

criação e captura de valor. 

Schneckenberg et al (2017) procuram clarificar como os tomadores de decisão lidam 

com as incertezas e ganham entendimento sobre as interdependências na configuração de novos 

modelos de negócios. Com uma visão evolucionária da inovação em modelo de negócios, os 

autores encontram cinco estratégias: foco no cliente, cocriação de valor, evolução de 

capacidade, crescimento do ecossistema e precificação adaptativa. Essas estratégias também 

delineiam as decisões para a proposição de valor, criação de valor e captura de valor. 

Dopfer et al. (2017) também ressaltam a natureza adaptativa da inovação em modelos 

de negócios que envolve um processo de busca contínua, seleção e melhoria na criação de valor, 

proposição de valor e captura de valor, com base no ambiente circundante. As adaptações nos 

modelos de negócios estão relacionadas a: (a) mercado – geografia e consumidor; (b) estratégia 

de marketing, vendas e crescimento; (c) fórmula de lucro e estrutura de custo; (d) estruturas, 
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processos e capacidades. Usando uma perspectiva de recursos, os autores destacam a 

importância do estoque e fluxo de recursos na adaptação dos modelos de negócios. 

Furnari (2015) propõe uma abordagem da literatura de cognição para entender a 

estrutura da relação causa-efeito nos links entre as atividades de criação de valor e captura de 

valor sob a perspectiva de modelo de negócios como um mapa cognitivo do empreendedor e da 

alta gerência. Destaca quatro propriedades dessa relação causal: nível de complexidade, foco e 

agrupamento que caracterizam a estrutura causal e os mecanismos subjacentes aos elos causais 

apresentados nessa estrutura. 

Na perspectiva multi-ator da inovação aberta, Chesbrough, Lettl e Ritter (2018, p. 932, 

tradução do autor) definem valor como “todas as consequências percebidas pelo ator 

decorrentes da implantação de um recurso em um processo”14. Esses benefícios podem ser 

recompensas intrínsecas (ex: diversão, desafio intelectual), recompensas pró-sociais (sensação 

de pertencimento, bom cidadão), recompensas extrínsecas não pecuniárias (aprendizado, 

reputação) e recompensas extrínsecas pecuniárias (ganhos monetários).   

Nessa perspectiva, citando Eggert et al. (2018), os autores mostram duas características 

relevantes para o entendimento do próprio conceito de valor e dos conceitos de criação e captura 

de valor: (1) o tempo; e, (2) valor “para quem”. Chesbrough, Lettl e Ritter (2018) propõem 

uma taxonomia de conceitos de valor que merece ser melhor explorada nessa revisão. 

Em relação a questão do tempo, dois pontos no tempo podem ser considerados: (a) 

quando os recursos são utilizados; e, (b) quando os recursos são trocados. Como consequência 

disso, segundo os autores, duas perspectivas de valor coexistem na literatura: valor-de-uso e 

valor-de-troca. A perspectiva do valor-de-uso vê o valor como resultado do processo que 

consome recursos. A perspectiva do valor-de-troca entende valor como encapsulado no recurso 

e, assim, um recurso tem um sacrifício (seu custo de aquisição) e um benefício estimado 

(relacionado com os benefícios de sua utilização posterior).  

Em relação ao item (b), “para quem”, Chesbrough, Lettl e Ritter (2018), apontam uma 

ambiguidade no uso do conceito de criação de valor. Os autores (p. 933, tradução do autor) 

definem criação de valor como “a tentativa de um autor de aumentar o valor”. Mas valor para 

quem? Se é utilizada a perspectiva de valor-de-uso o foco da análise é o valor que um ator cria 

 
14 “all actor-perceived consequences arising from the deployment of a resource in a process”. 
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através do processo de uso para si mesmo. Usando a perspectiva de valor-de-troca, a criação de 

valor é um processo de troca entre atores.  

A mesma ambiguidade existiria para a captura de valor, os autores definem a captura de 

valor como “o processo de garantir retorno financeiro ou não financeiro da criação de 

valor”15. Na perspectiva do valor-de-uso, a captura de valor é um processo de proteger uma 

participação do valor criado por outro ator no momento da utilização do recurso. Já na 

perspectiva de valor-de-troca a captura de valor implica receber recursos em troca dos recursos 

providenciados por outro ator (CHESBROUGH; LETTL; RITTER, 2018, p. 933). 

Para resolver essas ambiguidades conceituais quando se considera as questões do tempo 

e do “para quem”, os autores propuseram a taxonomia de valor exposta na Figura 9. 

Figura 9: Quatro Processos de Valor 

  

Fonte: Chesbrough, Lettl e Ritter (2018, p. 933) – adaptado pelo autor 

O interessante da proposta de Chesbrough, Lettl e Ritter (2018) para análise da captura 

de valor é a distinção conceitual clara de dois aspectos, ou perspectivas, do processo de captura 

de valor. Sob a perspectiva do valor-de-troca, a captura de valor poderia ser definida como o 

processo de negociação do acesso e/ou propriedade sobre os recursos em retorno pela provisão 

de valor para um parceiro comercial. Esse processo é o que comumente a literatura chama de 

“appropriability” (apropriabilidade), seguindo a definição de Teece (1986). Esse seria o 

quadrante 4 da Figura 9. 

 
15 “the process of securing financial or nonfinancial return from value creation” 

Criação de Valor
Valor da realização 
"Value realization "

Valor da provisão 
"Value provision "

Captura de Valor
Valor compartilhado 

"Value partake "
Valor da negociação 
"Value negotiation "

Valor-de-uso Valor-de-troca
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O valor compartilhado (“Value partake”), quadrante 3, é a captura de valor sob a 

perspectiva do valor-de-uso do usuário. Nesse caso, quem providencia o recurso fica 

dependente de como o usuário aplica, ou utiliza, esse recurso, e precisa desenvolver 

mecanismos para compartilhar a criação de valor de outro ator. Como ressaltam Chesbrough, 

Lettl e Ritter (2018, p. 934), do ponto de vista de uma firma focal, isso significa conseguir 

monetizar o valor realizado (“Value realization”) de outros atores. Para esses “outros atores”, 

alguém está alavancando sua realização de valor para fins de monetização. 

Chicksand e Rehme (2018) se propõem a aprofundar o entendimento dos “drivers” de 

apropriação de valor em relações comerciais (compradores ou demandantes/vendedores ou 

ofertantes). A primeira proposta desse artigo é que o conceito de valor encontrado na literatura 

não é claro o suficiente para permitir um entendimento da relação entre poder e apropriação de 

valor em relações de negócios. Os autores argumentam que a literatura trata extensivamente da 

noção de valor pela perspectiva do consumidor, seja a do prisma da disposição a pagar do 

consumidor, valor percebido pelo consumidor e benefícios e custos para o consumidor. 

Pelo lado do ofertante, os autores também ressaltam a perspectiva do balanço entre 

sacrifícios e benefícios como chave para entender valor. O argumento central da noção de valor 

dos autores é a necessidade de se entender valor sob o prisma conjunto das perspectivas do 

consumidor e do ofertante. Essa tratativa dá origem a proposta que os autores chamam de valor 

total, que pode ser resumido na Figura 10  . 

Figura 10: Valor total em uma relação de negócios 

 

Fonte: Adaptado de Chicksand e Rehme (2018, p.10) – adaptado pelo autor 

 

Benefícios Sacrifícios Sacrifícios Benefícios
Diretos: Diretos: Diretos: Diretos:

Receita Preço Produto ou serviço Receita
Operacional Custos de financiamento Aprendizado e adaptação Operacional
Redução de risco Custo de pesquisa/busca inventário dedicado Redução de risco

Custos de aprendizado
Custos de mudança

Indiretos: Indiretos: Indiretos: Indiretos:

Efeitos sobre a reputação Efeitos de relacionamento Relacionamento Efeitos sobre a reputação
Social/relacional Psicológicos Psicológicos Social/relacional
Ambiental Perda de poder Perda de poder Ambiental

Valor do Consumidor Valor do Vendedor

VALOR TOTAL
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A dificuldade encontrada na literatura em separar conceitualmente a criação e 

apropriação de valor parece ter relação com a natureza processual desse fenômeno. As empresas 

não criam valor e não apropriam valor de forma estanque. Existe na realidade uma intensa 

dinâmica tanto entre a criação e a apropriação do valor, quanto entre os vários atores, incluindo 

empresários, governo e consumidores, que alimentam um processo de feedbacks permanentes.  

Nesse sentido, uma lógica processual pode ajudar a elucidar a definição de apropriação 

de valor, como no trecho abaixo: 

Apropriação de valor significa o processo de aprendizado por meio da 

avaliação dos efeitos dos feedbacks, ligando os resultados do desempenho às 

escolhas estratégicas, caminhando na linha tênue entre criação de valor e 

configuração de valor. Isso inclui (i) avaliar estratégias competitivas em 

termos de concorrentes em potencial e redes de usuários; ii) avaliar as 

vantagens arquitetônicas de ativos co-especializados e redes de atividades 

por meio da valorização (ou depreciação) de ativos de preços e mobilidade 

da cadeia de produção; iii) avaliação do posicionamento estratégico em 

novos ciclos de valor por coerência corporativa e feedback das partes 

interessadas (MEIRELLES, 2019, tradução do autor)16. 

Até esse ponto o destaque é a dificuldade de definição formal dos conceitos de criação 

e apropriação de valor em diferentes ambientes competitivos. Ainda é necessário mostrar um 

retrato de diferentes lentes teóricas dessa questão, ressaltando as questões da competição e da 

distribuição do valor entre os stakeholders. 

 

.  APROPRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VALOR 

Em uma relação de negócios, a distribuição do valor entre as partes irá depender do 

poder de cada um dos participantes. Chicksand e Rehme (2018) trabalham o conceito de poder 

na relação o descrevendo como função da dependência entre as partes. Nesse caso em tela, 

 
16 “Value appropriation means the process of learning through evaluation of feedbacks effects linking performance 
outcomes with strategic choices, walking the fine line between value creation and value configuration.  This 
includes (i) appraising competitive strategies in terms of potential competitors and  user networks; ii) evaluating 
the architectural advantages of co-specialized assets and activity networks through price asset appreciation (or 
depreciation) and production chain mobility; iii) assessing strategic positioning in new value cycles by corporate 
coherence and stakeholder feedback”. 
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poder é função da dependência de recursos. Ofertante ou comprador terá maior ou menor poder 

na relação conforme ele dependa mais da outra parte do que a outra parte dele. 

Figura 11: O link entre poder e apropriação por tipo de gestão do relacionamento 

  

Fonte: Chicksand e Rehme (2018) – adaptado pelo autor 

 

Chicksand e Rehme (2018) propõem que o diferencial de poder determina quem irá se 

apropriar de valor em uma relação de Negócios, como ilustrado na Figura 11. Segundo esses 

autores, quando uma firma entra em uma relação com outra, as fontes de influência em sua 

tomada de decisão são: (a) o poder que ambas as partes possuem; (b) os benefícios diretos e 

indiretos que cada um têm a oferecer; e, (c) os sacrifícios diretos e indiretos que deverão ser 

feitos. A relativa significância de cada uma dessas fontes é contexto-específica.  

Barney (2018) retrata a importância de se entender melhor os mecanismos de 

distribuição da renda entre os stakeholders. Ele mostra que a VBR precisa de um modelo mais 

consistente no que tange a apropriação de valor. O autor propõe que um modelo de apropriação 

de valor precisa adotar a perspectiva dos stakeholders. Uma lista dos stakeholders inclui 

empregados, ofertantes, consumidores, credores, devedores e acionistas. Essa lista pode incluir 

ainda o governo, as comunidades e o meio ambiente (BARNEY, 2018; p. 3312). 

Barney argumenta que na hipótese do modelo teórico de supremacia dos shareholders 

na apropriação de lucros, como na VBR, o potencial para a geração de lucro econômico está 

condicionado ao uso de recursos raros, inimitáveis e não substituíveis. O argumento que Barney 

traz nesse estudo é que os stakeholders, que detém tais recursos, ou que detém recursos que 

terão essas características quando utilizados em conjunto com os recursos da firma ou de outros 

stakeholders, também “reclamarão” uma parcela do lucro das empresas.  



56 
 

A visão da apropriação do valor, a partir da distribuição do valor entre os stakeholders 

segue uma outra linha de pesquisa em apropriação (ou captura) de valor, fortemente agrupada 

em torno do trabalho de MacDonald e Ryall (2004). 

Lieberman, Garcia-Castro; Balasubramanian (2017) usando dados da indústria de 

aeronáutica dos EUA e de companhias automotivas americanas e japonesas propõem um 

modelo de criação e apropriação de valor pelos stakeholders chamado de productivity technique 

(VCA model). Os autores mostram que as empresas não criam valor apenas para seus acionistas 

(shareholders), mas sim para todos os stakeholders da empresa, incluindo empregados, 

consumidores e ofertantes.  

Os autores mostram que na literatura existe uma confusão teórica entre criação de valor 

e captura de valor. A confusão surge quando os pagamentos aos acionistas são confundidos 

com os pagamentos totais para a firma e todos os seus stakeholders (LIEBERMAN; GARCIA-

CASTRO; BALASUBRAMANIAN, 2017, p. 1194). Na proposta dos autores, o valor criado 

através de todas as atividades da firma deve ser igual ao valor distribuído a todos os seus 

stakeholders. 

Existem diversos autores que tratam a questão da apropriação de valor e distribuição da 

renda entre os stakeholders com modelos formalizados e usando métodos quantitativos. 

MacDonald e Ryall (2004) é um dos textos pioneiros em propor o uso da teoria dos jogos para 

modelar a apropriação de valor. Chatain e Zemsky (2011) é um bom exemplo de um modelo 

teórico formal de apropriação de valor. Os autores trabalham em situações de mercado com a 

existência do que eles chamam de fricções, que são ligações incompletas na cadeia de valor da 

indústria e que impedem que algumas partes se encontrem e transacionem.  

Em outro texto, Chatain (2011) testa a hipótese da teoria baseada no valor da existência 

de uma ligação entre valor agregado e captura de valor. Para isso, o autor utiliza um modelo 

econométrico de dados de empresas de advocacia no Reino Unido. 

  Em um exemplo mais recente, Lieberman, Garcia-Castro e Balasubramanian (2017) 

propõem um modelo, o VCA, que permite estimar como o valor criado por uma empresa é 

distribuído pelos seus stakeholders. A Equação 1 mostra como esse modelo pode ser 

representado matematicamente: 
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Equação 1: Modelo VCA 

 

∆𝑌
𝑌 − 𝑠 ∆𝐿

𝐿 − 𝑠 ∆𝐾
𝐾 − 𝑠 ∆𝑀

𝑀

= 𝑠 ∆𝑊
𝑊 + 𝑠 ∆𝑟

𝑟 + 𝑠 ∆𝑚
𝑚 − (

∆𝑝
𝑝) 

Fonte: Lieberman, Garcia-Castro e Balasubramanian (2017) 

O lado esquerdo da equação mostra a variação total do valor criado e o lado direito da 

equação mostra a variação do valor apropriado pelos diferentes stakeholders. Os autores 

utilizam esse modelo para estimar a apropriação de valor pelos stakeholders em dois setores: 

na aviação civil dos EUA e na indústria automobilística do Japão (Toyota e Nissan) e dos EUA 

(GM). 

Ramírez e Tarzijan (2018) usam modelos econométricos para avaliar como choques 

exógenos que afetam o preço do produto da indústria de mineração afetam a apropriação de 

valor por parte dos trabalhadores. Os autores mostram que a apropriação de valor depende da 

estrutura de propriedade das empresas e das instituições presentes no local. As principais 

hipóteses do trabalho são: 1) aumentos de preços oriundos de choques exógenos beneficiam 

mais os trabalhadores; 2) regulações trabalhistas tem efeitos moderadores: 2.1) processo 

centralizado de barganha beneficia o trabalhador; 2.2) regras mais flexíveis para demissões e 

contratações beneficiam mais os trabalhadores; 3) maior participação do Estado na empresa 

beneficia empregado; 4) empresas com propriedade menos concentrada beneficia empregados; 

5) pagamento por produtividade beneficia produtividade. 

Todos esses estudos têm algumas características em comum: 1) se apoiam em uma teoria 

já bem estabelecida; e, 2) tratam da apropriação de valor utilizando uma lente “ampla”, ou seja, 

sem a intenção de esmiuçar em detalhes os fatores determinantes das relações causais que estão 

sendo propostas ou teorizadas. 

Os mecanismos que condicionam e permitem que as empresas aumentem a capacidade 

de captura desses tipos de renda, mostrado nas seções anteriores de apropriação do valor, já 

vêm sendo motivo de debate. Neste estudo, em especial, propõe-se o conceito de “struggle 

rents”, ou “rendas de luta”, tendo como referência a visão institucionalista. As rendas de luta 

são fruto da disputa entre stakeholders para se apropriar de valor gerado pela empresa a partir 

do ambiente institucional. A hipótese proposta é que a distribuição de valor entre os 

stakeholders não é fruto apenas de sua produtividade marginal, como preconiza a teoria 
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microeconômica, e sim de um confronto entre agentes mediado pelas instituições. O próximo 

capítulo revisa os modelos institucionalistas para dar maior solidez a esse conceito proposto. 

Essa hipótese não foi encontrada na revisão da literatura realizada e é uma importante 

contribuição para esse debate. 

 

.  APROPRIAÇÃO DE VALOR E AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 

O objetivo dessa seção é discutir e apresentar as diferentes visões institucionalistas e as 

diferenças epistêmicas entre as vertentes a partir de categorias de análise para fundamentar a 

opção teórica que será utilizada na proposta do modelo de apropriação de valor desse estudo. 

Nesse debate serão consideradas as três vertentes institucionalistas histórica, sociológica e da 

escolha racional, sugeridas em DiMaggio e Powell (1991), e mais as vertentes econômica e 

legal, que para efeito desse estudo serão tratadas separadamente. 

Não existe uma linha de pesquisa uniforme e homogênea sendo construída sob o epíteto 

de institucionalismo. As raízes do institucionalismo podem ser encontradas nos trabalhos de 

autores do chamado "velho" institucionalismo como Veblen, Commons e Selznick. O 

institucionalismo também tem influência de autores da sociologia, como Berger e Luckmann, 

Parsons, Bourdieu e Giddens. 

O texto de DiMaggio e Powell (1991) consolida no cenário dos estudos organizacionais 

o termo "neo" ou "novo" institucionalismo para designar as correntes de pensamento 

institucionalistas que estavam ganhando força no âmbito teórico e para explicitar as diferenças 

em relação ao "velho" institucionalismo. Hoje, os autores "novo" institucionalistas têm grande 

espaço e importância nos estudos organizacionais, e são categorizados em três principais 

vertentes teóricas: institucionalismo da escolha racional, institucionalismo sociológico e 

institucionalismo histórico (DIMAGGIO; POWELL, 1991). 

O "novo" institucionalismo, como visto por DiMaggio e Powell, têm como 

características essenciais a ênfase na importância do ambiente ao qual a organização está 

inserida, a necessidade de legitimação social como fonte de inércia institucional, a importância 

do simbolismo na estrutura formal e a ambiguidade nos objetivos dos agentes. 

Immergut (1998) faz uma análise das correntes institucionalistas sob o prisma das 

escolhas políticas. Ela mostra que todas as correntes "novo" institucionalistas têm em comum 
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uma crítica tanto a visão behaviorista, que defende que o comportamento observável do agente 

é uma expressão das suas preferências, quanto ao determinismo presente em autores como Marx 

e Durkheim. Immergut procura mostrar que um aspecto básico da crítica institucionalista é que 

o comportamento do agente não expressa suas preferências e nem pode ser visto fora do 

contexto das instituições que ajudam a explicar esse comportamento. 

A visão de Immergut foca a análise do institucionalismo, em suas variadas correntes, na 

questão da agregação das preferências individuais nas escolhas políticas. Ela chama atenção 

para três aspectos relevantes da crítica institucionalista ao behaviorismo: 1) o questionamento 

da hipótese que o comportamento político expressa preferências; 2) a visão institucionalista de 

que as decisões políticas não podem ser baseadas na agregação de preferências individuais e; 

3) nas questões normativas. 

A partir da análise de Immergut (1998) é possível perceber que de uma forma geral o 

institucionalismo critica a visão predominante na economia, sobretudo, da escola neoclássica, 

que postula o comportamento racional e a possibilidade de entender as decisões coletivas como 

fruto de agregação de preferências individuais expressas nas escolhas políticas.  

Seguindo a divisão proposta por DiMaggio e Powell, três vertentes do “novo” 

institucionalismo e mais o que será chamado de institucionalismo econômico podem, a 

princípio, serem utilizados como lente teórica para o estudo da apropriação de valor. 

O institucionalismo histórico prioriza a análise das instituições a partir de uma visão da 

construção histórica e de uma análise contexto-específica. Essa visão prioriza as questões de 

dependência de trajetória (path dependence) para entender a formação, permanência e mudança 

nas instituições. Nessa corrente, as instituições são vistas como normas, regras, procedimentos 

e legados.  

Autores dessa corrente criticam a hipótese da racionalidade do agente e destacam a 

importância de temas relacionados ao poder e interesses. Immergut (1998) destaca a influência 

da sociologia de Weber nessa corrente e aponta uma visão macrossociológica e orientada para 

as questões de poder que permeiam a análise.  

Immergut (1998) mostra que as instituições são vistas a partir de grupos de interesses 

econômicos e políticos que se relacionam em um processo político estruturado em instituições 

políticas e nas relações do Estado com grupos de interesse e redes políticas. Immergut ressalta 

que o poder, nessa visão, depende do reconhecimento do Estado, do acesso a tomada de decisão, 
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do reconhecimento político e das estruturas mentais. Nesse caso, os agentes são auto-reflexivos, 

e sua ação influencia e sofre influência de normas sociais, culturais e históricas. 

A grande preocupação dos autores dessa linha é com a questão das escolhas sociais a 

partir da crítica à ideia de que a expressão política dos indivíduos reflete objetivamente suas 

preferências individuais. Dessa crítica, surge o questionamento se é possível agregar 

preferências individuais na construção de escolhas sociais. Prevalece o entendimento de que as 

escolhas coletivas não refletem um agregado de preferências individuais que levaria a escolhas 

eficientes no sentido dado pelos economistas. Dessa forma, as escolhas coletivas precisam ser 

entendidas dentro de um contexto institucional local e historicamente determinado e, por isso, 

irredutíveis a um modelo ou framework teórico geral e universal. 

O texto de Immergut (1998) critica essa tendência existente nessa linha de pesquisa em 

abandonar explicações gerais em nome de análises contexto-específicas e locais. Para a autora, 

isso distancia desnecessariamente a corrente histórica das demais correntes do "novo" 

institucionalismo.  

Ao tentar explicar a distribuição desigual dos recursos e do poder, os autores do 

institucionalismo da escolha racional, como mostram Hall e Taylor (1996), passam a dar 

atenção ao papel do Estado, mostrando-o "como um complexo de instituições capaz de 

estruturar a natureza e os resultados dos conflitos entre grupos" (HALL; TAYLOR, 1996, p. 

195). O conflito de interesses entre grupos e indivíduos será refletido pelas instituições, que por 

sua vez "fornecem modelos morais e cognitivos que permitem a interpretação e a ação" 

(HALL; TAYLOR, 1996, p. 198). 

Diferentemente das demais vertentes do institucionalismo, não parte da crítica à 

hipótese de racionalidade do agente. Usa essa hipótese na construção da explicação da ação dos 

agentes. Como aponta Immergut (1998), nessa visão, instituições são as regras de decisão e o 

agente racional faz escolhas limitado pelas regras do jogo (as instituições). Esse comportamento 

estratégico de agentes racionais pode levar a escolhas que são subótimas do ponto de vista 

social, mas que precisam ser vistas como fruto de escolhas racionais feitas por agentes 

individuais.  

Hall e Taylor (1996, p. 203) mostram que autores dessa corrente trazem da "nova 

economia das organizações a importância dos direitos de propriedade, das rendas e dos custos 

de transação para o desenvolvimento e funcionamento das instituições". Os autores mostram 

que apesar da existência de debates internos, autores dessa corrente teórica partilham 
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propriedades comuns, entre elas: 1) atores partilham preferências ou gostos e procuram 

maximizar suas preferências; 2) a maximização da satisfação individual pode resultar em uma 

escolha subótima para a coletividade; 3) situações políticas são determinadas por interações 

estratégicas dos indivíduos; 4) o processo de criação de instituições é "centrado na noção de 

acordo voluntário entre os atores interessados".    

Há autores que distinguem o novo institucionalismo de escolha racional da nova 

economia institucional. Para evitar esse debate, a nova economia institucional será tratada 

separadamente. 

O trabalho de North (1990) procurou explicar a trajetória econômica e social das nações 

com base nas diferenças de suas instituições. Essa linha de pesquisa ganhou proeminência e 

influenciou estudos, sobretudo, na macroeconomia e na área de crescimento econômico de 

longo prazo. A proposição básica de North é de que as diferenças institucionais são 

responsáveis por explicar boa parte das diferenças de crescimento e prosperidade econômica 

entre os países. Esse autor define instituições como sendo: 

as regras do jogo em uma sociedade ou, mais formalmente, são as restrições 

criadas humanamente que moldam a interação humana. (NORTH, 1990, p. 

3, tradução do autor)17.  

Acemoglu, Johnson e Robinson (2005) mostram a importância da chamada "matriz 

institucional" na explicação do processo de crescimento econômico dos países. Usando quasi-

experimentos históricos para a análise empírica, os autores mostram que aspectos culturais e 

geográficos não explicam as diferenças de trajetória de crescimento econômico dos países. Os 

autores defendem a tese de que as diferenças encontradas em termos de renda per capita podem 

ser explicadas como diferenças na qualidade das instituições dos países. Acemoglu, Johnson e 

Robinson (2001) definem que instituições "ruins" (de baixa qualidade) para o crescimento 

econômico são aquelas que possibilitam que grupos sociais com controle político e econômico 

sobre o desenho formal das instituições extraiam renda da maioria da sociedade em benefício 

próprio. 

        Para esses autores, países com instituições econômicas que não garantam direito 

de propriedade para a maioria de seus cidadãos e que não garantam que contratos estabelecidos 

sejam respeitados irão desfrutar de taxas menores de crescimento econômico e níveis inferiores 

 
17 “the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape human 
interaction” 
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de prosperidade. Nesse modelo teórico, as instituições econômicas irão determinar a 

performance econômica do país e definir a distribuição dos recursos entre os diferentes grupos 

sociais. Já as instituições políticas são usadas pelos grupos sociais com poder político e 

econômico para desenhar instituições que permitam que estes mesmos grupos continuem 

garantindo acesso ao desenho das instituições formais e, como isso, que a distribuição da renda 

flua em seu favor.  

  Rodrik (2004) apresenta uma crítica ao que ele chama de visão reducionista da questão 

institucional proposta por Acemoglu, Johnson e Robinson (2005). Para esse autor, mostrar que 

um país tem instituições no sentindo de proteger direitos de propriedade não é suficiente para 

garantir crescimento econômico e prosperidade. Rodrik concorda que um ambiente 

institucional que seja hostil aos negócios irá reduzir a possibilidade de crescimento econômico 

e prosperidade do país, mas defende que as análises empíricas precisam buscar com mais 

profundidade quais são essas instituições e como elas funcionam dentro do contexto-específico 

da análise.  

A linha de pesquisa em instituições e crescimento econômico foi incorporada ao 

mainstream da economia a partir de modelos de crescimento econômico de longo prazo. 

Mantendo a hipótese de racionalidade do agente econômico, esses estudos mostram que um 

ambiente institucional hostil aos negócios reduz o nível de prosperidade econômica do país. 

Nessa linha de pesquisa, as questões econômicas e políticas explicam a recursividade existente 

entre ação e instituições e procura modelar a permanência das instituições como parte de um 

jogo político onde as pessoas que detém poder político e econômico influenciam o desenho 

institucional.  

Easterly (2004) destaca em sua obra outro aspecto presente na definição de North das 

instituições: incentivos. A ideia de que as pessoas respondem a incentivos permeia todo o texto 

de Easterly, que defende que instituições mal desenhadas e que distorcem os mecanismos de 

mercado, incentivando as pessoas a procurarem atividades não produtivas, geram menor 

prosperidade econômica. 

Helpman (2004) faz uma detalhada revisão da literatura de instituições e crescimento 

econômico e mostra que instituições que garantem direitos de propriedade e o enforcement de 

contratos são importantes para a prosperidade das nações. Mas, o autor também ressalta a 

importância de se detalhar e entender melhor essas instituições e os canais pelos quais as 

instituições afetam a performance econômica das nações. 
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A partir dessas análises teóricas, ganhou força a criação de indicadores de qualidade do 

ambiente de negócios dos países. Os índices da THE HERITAGE FOUNDATION (2017) e do 

WORLD BANK GROUP (2017) procuram ranquear os países com base na qualidade de suas 

instituições, no sentido de propiciar um ambiente institucional menos burocrático, com menos 

custos de transação, que favoreça a competição de mercado, com pouca interferência do Estado, 

que proteja direitos de propriedade de forma ampla e seja eficiente para fazer com que contratos 

estabelecidos sejam cumpridos. Ou seja, procuram medir a qualidade do ambiente institucional 

no sentido de garantir um bom ambiente de negócios capaz de atrair e manter empresas. Garrido 

el al. (2014) detalham as diferentes medidas de qualidade institucional.  

La Porta et al. (2000) enfatizam a relação entre essas instituições "ruins" e o sistema 

jurídico dos países. Esses autores defendem que países com sistemas legais com origem no 

chamado "French Civil Law" têm instituições mais fracas no sentido de garantir direito de 

propriedade da maioria dos cidadãos. O argumento chave é que esse sistema jurídico possibilita 

maior centralização de poder e, portanto, aumenta a capacidade de grupos políticos que 

detenham poder exercerem maior controle sobre as instituições em benefício próprio. 

 Deakin et al. (2016) mostram que a questão da qualidade institucional gira em torno 

das chamadas instituições-chaves do capitalismo: direitos de propriedade, contratos e firma. 

Esses seriam os aspectos relevantes para a prosperidade de uma nação. Essa corrente teórica, 

conhecida como Institucionalismo Legal, defende a centralidade da lei para a organização da 

economia e da vida social. 

Existem duas reivindicações ontológicas primárias. A primeira diz respeito à 

natureza da lei. Argumenta-se que a lei (pelo menos no sentido mais amplo e 

mais desenvolvido) envolve necessariamente tanto o Estado (amplamente 

interpretado para se referir a um domínio da ordem pública) quanto arranjos 

privados ou costumeiros. A redução da lei para apenas um desses dois 

aspectos está equivocada. Além do costume, a lei envolve um judiciário 

institucionalizado e um aparato legislativo. 

A segunda afirmação ontológica é que a lei - entendida como resultado da 

intervenção do Estado e da ordem privada - é responsável por muitas das 

regras e estruturas da sociedade capitalista moderna. Consequentemente, o 

direito não é simplesmente uma expressão das relações de poder, mas também 

é uma parte constitutiva da estrutura de poder institucionalizada e um dos 
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principais meios pelos quais o poder é exercido (DEAKIN et al., 2016, p. 4, 

tradução do autor)18.   

Esses autores entendem que as leis são uma subcategoria das regras e normas sociais 

que são originárias nos costumes, mas ressaltam que essa não é uma subcategoria qualquer e 

procuram destacar a importância das leis como uma expressão da força do Estado. Nessa 

corrente teórica, o papel das leis e do aparato institucional que o Estado cria, como o sistema 

jurídico e legislativo, ganham importância não presente em outras correntes do 

institucionalismo. 

Deakin et al. (2016) procuram mostrar que três aspectos tratados como naturais são na 

verdade fruto da existência de leis: direitos de propriedade, trocas e firmas. Propriedade é um 

conceito estabelecido a partir das leis que o estabelecem. Não existe de forma separada das leis, 

ou apenas estabelecidos por costumes ou outras regras e normas sociais. É a capacidade do 

Estado de estabelecer as regras que definem propriedade e de garantir seu cumprimento que 

garante a existência de direitos de propriedade. Nesse sentido, propriedade é uma instituição 

legal. Por sua vez, as trocas são transferências de direitos de propriedade entre indivíduos e, 

desse modo, precisam ser entendidas a partir da análise das instituições que as tornam possíveis.  

Deakin (2016) mostra que as firmas também são "criaturas da lei", no sentido de que 

são as leis que definem a existência, as obrigações e os direitos da firma. Ou seja, é a lei que 

faz da firma um ente particular que espelha o acordo de compartilhamento de responsabilidades 

entre os sócios; e, que garante, também, que o lucro residual da produção flua para o 

empreendedor. Algo visto como natural por autores de outras correntes teóricas e que os autores 

argumentam que não existe sem a existência das leis. 

Visão aparentemente dominante no campo de estudos organizacionais, o 

institucionalismo sociológico, critica a hipótese de racionalidade do agente e trabalha com a 

ideia de racionalidade limitada, onde os agentes tomam decisões a partir de quadros ou scripts 

 
18 “There are two primary ontological claims. The first concerns the nature of law. It is argued that law (at least 
in the fullest and most developed sense) necessarily involves both the state (broadly construed to refer to a realm 
of public ordering) and private or customary arrangements. Reduction of law to just one of these two aspects is 
mistaken. As well as drawing from custom, law involves an institutionalized judiciary and a legislative 
apparatus. The second ontological claim is that law  – understood as an outcome of both state intervention and 
private ordering  – accounts for many of the rules and structures of modern capitalist society. Consequently, law 
is not simply an expression of power relations, but is also a constitutive part of the institutionalized power 
structure, and a major means through which power is exercised”. 
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de regras pré-estabelecidas que procuram reduzir as incertezas, ambiguidades e complexidade, 

características das decisões que precisam ser tomadas em ambientes caóticos. 

O conceito de legitimidade se torna fundamental para explicar a ação dos agentes. Os 

quadros de referência que validam as decisões estão relacionados com a importância da 

legitimidade social na tomada daquela decisão. Seguir scripts legitimados socialmente facilita 

a tomada de decisão e gera o que DiMaggio e Powell chamam de isomorfismo. Na definição 

dos autores:  

o isomorfismo constitui um processo de restrição que força uma unidade em 

uma população a se assemelhar a outras unidades que enfrentam o mesmo 

conjunto de condições ambientais (DIMAGGIO; POWELL, 2000, p. 76). 

O isomorfismo ocorre a partir de três processos: 1) coercivos: quando decorrente de 

pressões externas sofridas pelas demais organizações ou pela sociedade; 2) miméticos: quando 

as empresas "copiam" o padrão de respostas às incertezas das demais empresas; e, 3) 

normativos: que se origina no processo de profissionalização da força de trabalho, 

homogeneizando o conhecimento profissional entre as empresas. Essas normas institucionais 

dependem do ambiente organizacional. 

Kondra e Hinings (1998) destacam que adequar-se às normas gera para a firma 

capacidades de legitimação, recursos e sobrevivência. DiMaggio e Powell (1991) mostram que 

nessa abordagem, a estrutura cognitiva dos agentes é baseada em classificações, rotinas, scripts 

e esquemas; e, destacam a importância dos hábitos para explicar as ações práticas. As normas 

organizacionais seriam determinadas por fatores externos como crenças e valores. 

A pré-condição para a existência do isomorfismo é a emergência e estruturação de um 

campo organizacional. DiMaggio e Powell (2000) definem campo organizacional como "as 

organizações que, em conjunto constituem uma área reconhecida da vida institucional". E, por 

estruturação, os autores entendem um processo de institucionalização que aumenta as 

interações e a troca de informações entre as empresas, levando ao surgimento de padrões de 

dominação e coalizões e à conscientização dos participantes de estarem envolvidos em um 

negócio que é comum a todos.  

Kondra e Hinings (1998) propõem uma perspectiva dinâmica ao processo de 

isomorfismo. Os autores definem uma taxonomia das empresas em função do seu grau de ajuste 

às instituições de um campo organizacional e da sua performance econômica em relação às 

demais empresas no mesmo campo. De um lado, empresas com alto grau de ajuste às 
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instituições do campo, as chamadas "institutional operators", sempre terão performance 

econômica condizente com a média. Apenas terão performances diferentes da média as 

empresas com baixo grau de ajuste institucional. Essas empresas poderão ter performance 

abaixo, acima, ou mesmo na média do campo. Empresas com performances abaixo da média 

(categorizadas como "dogs") ou buscarão mimetizar as "institutional operators" ou 

desaparecerão. As empresas que estão na média de performance do mercado (equifinalists) 

tenderiam a buscar ou uma performance mais alta, ou seguir as "institutional operators" para 

se legitimarem.  

O caso que poderia trazer alteração no campo organizacional seria o das empresas de 

alta performance e baixo ajuste institucional, chamadas de "renegades". Nesse caso, os autores 

apontam duas possibilidades: 1) se essa performance acima da média se mantiver, as demais 

empresas do campo mimetizarão a renegade, mudando o padrão institucional do campo; 2) se 

a performance não se sustentar, a renegade tenderá a copiar o padrão já estabelecido do campo. 

Essa é uma perspectiva dinâmica e de mudança do campo organizacional que reforça a 

tendência ao isomorfismo, mas explica a possibilidade de mudança institucional. 

Percebe-se por essa rápida revisão da vertente sociológica que sua raiz teórica pode ser 

encontrada nos autores da sociologia citados na seção anterior. Nessa vertente, a importância 

da estrutura sobre a agência também fica clara, mesmo quando busca-se uma perspectiva 

dinâmica de mudança, como em Kondra e Hinings (1998). O conceito de campo organizacional, 

ao qual a empresa está inserida, é fundamental para a análise e, segundo DiMaggio e Powell 

(2000), só pode ser compreendido a partir da análise empírica e não de modelos pré-concebidos. 

O foco de análise nessa linha de pesquisa é o campo organizacional. 

Powell e Colyvas (2008) defendem que a pesquisa do "novo" institucionalismo 

sociológico precisa ser melhor micro fundamentada. Esses autores procuram mostrar a 

necessidade de uma teoria que se preocupe com " interação, interpretação, translação e 

significado.19 

As instituições são sustentadas, alteradas e extintas à medida que são 

promulgadas por indivíduos em situações sociais concretas. (POWELL; 

COLYVAS, 2008, p. 4, tradução do autor)20. 

 
19 “enaction, interpretation, transalation, and meaning” 

20 “Institutions are sustained, altered, and extinguished as they are enacted by individuals in concrete social 
situation”s. 
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Os autores mostram que a ênfase dada pela teoria na persistência e convergência 

institucional está sendo substituída por uma maior preocupação com as questões da dinâmica e 

da contestação. Os autores mostram duas linhas distintas para essa construção teórica:  

O primeiro baseia-se em argumentos que adotam um foco “acumulado”, no 

qual rituais e negociações de nível micro se agregam ao longo do tempo. 

Essas influências locais podem surgir e ameaçar ou substituir a coerência 

em nível macro. A segunda linha de análise concentra-se em como as ordens 

macro são "suspensas" e se tornam imbricadas em casos locais ou 

particulares, situando efeitos macro dentro de organizações e indivíduos. 

Ambos os fluxos de pesquisa são vitais para a construção de micro 

fundamentos para a teoria institucional, mas é importante atender às 

diferentes direções das setas causais nessas tradições de pesquisa  

(POWELL; COLYVAS, 2008, p. 4, tradução do autor)21.   

Os autores mostram que os blocos de construção dessa teoria seriam: interaction rituals, 

ethnomethodology, performativity, sensemaking e status expectations. O que transparece aqui 

é a necessidade de explicar a origem, evolução e desaparecimento ou mudança nas instituições, 

a partir de um entendimento mais claro dos fatores cognitivos e da percepção individual da 

realidade social e da sua inserção dentro dessa realidade na formação das instituições que 

moldam o comportamento dos indivíduos e suas relações em sociedade. 

A literatura atual de apropriação de valor incorpora elementos teóricos da economia e 

da administração estratégica. Explora, sobretudo, a questão de inovação tecnológica e 

apropriação de valor em ambientes dinâmicos, em um contexto de mercados altamente 

competitivos de países desenvolvidos. E, talvez por esse foco, não tem considerado de forma 

aprofundada em seu corpo teórico problemas inerentes ao ambiente institucional. 

Incorporar ao debate de apropriação de valor o ambiente institucional ao qual a empresa 

está inserida é possível a partir da contribuição teórica das abordagens institucionalistas. Nesse 

sentido, o restante dessa seção propõe responder as seguintes questões: do ponto de vista 

epistemológico, é possível haver intercâmbio teórico e conceitual entre a linha de pesquisa em 

 
21 “The first draws on arguments that adopt a “built-up” focus, in which micro-level rituals and negotiations 
aggregate over time. These local influences may bubble up and threaten or replace macro-level coherence. The 
second line of analysis focuses on how macro-orders are “pulled down,” and become imbricated in local or 
particular cases, situating macro effects inside organizations and individuals.  Both streams of research are vital 
to building micro-foundations for institutional theory, but it is important to attend to the different directions of 
the causal arrows in these research traditions”. 
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apropriação de valor e as diferentes abordagens institucionalistas? Qual a abordagem 

institucionalista se adequa melhor a responder à questão aqui proposta? 

Para responder essas questões e mostrar a possível contribuição das vertentes 

institucionalistas, a discussão epistemológica segue em linha com as críticas e considerações 

apresentadas em Kuhn (2013), chamando a atenção para pontos que o pesquisador deve estar 

atento para possíveis incomensurabilidades, ou seja, paradigmas científicos distintos podem 

não ser "comunicáveis" se os pesquisadores que o adotem estabeleçam conceitos e medidas que 

não dialoguem com as de outro paradigma.  

Partindo da proposta de Povoa et al (2012), as seguintes categorias de análise serão 

comparadas para se entender até que ponto conceitos teóricos e métodos de interpretação e 

análise da realidade são compatíveis no âmbito do estudo de apropriação de valor e das 

diferentes vertentes institucionalistas:  

i) Realidade: O que se pode entender por realidade para os pesquisadores das 

diferentes correntes? A realidade é objetiva ou subjetiva? Essa categoria procura 

mapear a natureza da realidade utilizada pelos autores das diferentes correntes 

teóricas que serão analisadas. Entende-se que objetividade e subjetividade 

marcam de forma relevante autores mais positivistas ou positivistas críticos de 

autores de outras vertentes que não adotam o paradigma positivista. 

ii) Conceito: Nessa categoria é sintetizado o conceito teórico predominante entre 

os autores das diferentes vertentes. Busca-se aqui semelhanças e diferenças que 

tornem possível o entendimento de possíveis incompatibilidades teóricas. 

iii) O universo de análise: Essa categoria busca sintetizar qual o universo analítico 

dos estudos nas diferentes vertentes e indicar se a teoria gerada tem pretensões 

a ser universal e generalizável ou não. Entende-se que autores que trabalhem na 

construção de modelos teóricos pretensamente generalizáveis e universais gerem 

resultados incomunicáveis em relação a autores que trabalhem com a premissa 

teórica da impossibilidade de generalização e universalização de modelos 

teóricos. 

iv) Métodos científicos e métodos de procedimento: Essa categoria procura 

mostrar qual o método científico predominante na vertente teórica. Mostra 

também métodos de procedimento mais frequentes. O debate entre o método 
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indutivo, dedutivo e hipotético-dedutivo é bastante profundo na literatura 

científica com relevantes implicações para o que os autores entendem como 

"fazer ciência". Diferenças fundamentais nessa categoria podem implicar em 

dificuldade de diálogo teórico.  

v) Atores: Essa categoria expressa o ponto focal, ou o tipo de "lente" predominante 

nas diferentes abordagens. Entender a realidade também pressupõem a definição 

de como será o olhar do pesquisador para essa realidade. No caso em tela, o olhar 

sobre o ator pressupõe um entendimento teórico do conceito de "agência". Junto 

com o papel da estrutura (próximo item) esse ponto é central no debate aqui 

proposto. 

vi) Estrutura: As vertentes teóricas analisadas variam bastante na forma como 

conceituam a estrutura social e analisam a sua importância na ação dos atores. 

A dialética estrutura-agência, tão cara à sociologia, também é relevante nessa 

proposta, e por isso será analisada como categoria epistêmica. 

Analisando a questão da incomensurabilidade do prisma da objetividade ou 

subjetividade da realidade, a Tabela 2 mostra que o institucionalismo normalmente trata a 

realidade de forma objetiva. Apenas alguns autores da vertente sociológica têm proposto uma 

abordagem subjetiva da realidade. Esses autores teriam uma filosofia da ciência com maior 

aderência a uma abordagem pós-moderna (no sentido definido em KUMAR, 1997).  

Tabela 2:  Categoria: natureza da realidade 

Corrente/Categoria Realidade 

Histórico Objetiva 

Escolha Racional Objetiva 

Sociológico Objetiva/subjetiva (em algumas abordagens) 

Legal Objetiva 

Economia Objetiva 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conhecimento é científico para o positivismo crítico de Popper quando pode ser 

refutado. Para Kuhn, conhecimento é científico quando dá explicações coerentes dentro de um 

paradigma. Ou seja, está associado à escolha de problemas. Quando um pesquisador escolhe 

um paradigma, ele "adquire igualmente um critério para a escolha de problemas que, enquanto 
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o paradigma for aceito podem ser considerados de uma solução possível" (KUHN, 2013, p. 

67). 

A discussão dessa seção mostra que os principais problemas de pesquisa não são os 

mesmos em todas as correntes. A vertente histórica preocupa-se, sobretudo, com os aspectos 

relacionados ao poder político e de “path dependence" para entender a evolução das 

instituições. A corrente da escolha racional preocupa-se com as questões de escolhas públicas 

e decisões coletivas subótimas. A vertente sociológica enfatiza problemas de natureza 

organizacional, incluindo as normas organizacionais e o processo de tomada de decisão nas 

organizações. A vertente econômica tem se ocupado principalmente das questões de 

prosperidade econômica dos países. O institucionalismo legal e histórico também se preocupam 

com questões relacionadas à democracia e sistema de governo. Considerando que a escolha dos 

problemas de pesquisa é uma resultante fundamental de um paradigma, percebe-se um 

distanciamento teórico das diferentes vertentes institucionalistas.  

Isso se reflete nas diferenças de método científico e abordagens metodológicas que 

podem ser percebidas nas tabelas Categoria: métodos científicos e de procedimento e 

Categoria: abordagem metodológica. Em relação à lógica do método científico, existe uma 

distância entre as diferentes vertentes. No positivismo de Popper, o método seria inerentemente 

hipotético-dedutivo, afastando as vertentes histórica e sociológica da vertente econômica e da 

Escolha Racional. Kuhn relativiza a escolha do método, defendendo a ideia de que essa é restrita 

pelo paradigma.  

Uma outra categoria de análise seria em relação aos critérios de demarcação entre 

ciência e não-ciência. No positivismo de Popper, a demarcação está na busca pelo falseamento 

da teoria, possível pelos testes empíricos. Kuhn abandona essa noção e critica afirmações que 

se pretendam universais e absolutas, acusando-as de dogmáticas. Como mostra a Tabela 4, 

todas as correntes se apoiam em pesquisas empíricas, mas com objetivos distintos. Não é 

possível afirmar que a pesquisa empírica no institucionalismo histórico seja com a intenção de 

falsear teorias. Muitos autores dessa área se afastam dessa ideia; e, portanto, de uma lógica 

positivista Popperiana, ao menos nessa categoria. As demais vertentes, em maior ou menor 

grau, são mais aderentes ao positivismo Popperiano nessa categoria, ao admitir a possibilidade 

de falseamento de teorias.   

Método histórico, estatístico e tipológico foram mostrados na Tabela 5. Essas distinções 

somadas as diferentes unidades de análise sintetizadas na Tabela 4, e as distinções conceituais 
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mostradas na Tabela 3, apontam novamente para importantes diferenças entre as várias 

vertentes institucionalistas. 

As diferentes abordagens teóricas também diferem em termos dos aspectos cognitivos 

dos atores e da consequente questão da agência. As diferentes correntes institucionalistas ainda 

têm o desafio de dar maior robustez teórica a essa questão, bem como ao link desses aspectos 

com as questões de estrutura. Hodgson (1998) defende que uma reaproximação com ideias 

evolucionárias presentes no "velho" institucionalismo ajudariam a clarear esse link entre 

agência e instituições. Na visão do autor, as hipóteses comportamentais só serão robustas se 

forem capazes de gerar explicações ao longo de uma linha Darwiniana de evolução.  

A formulação de uma base teórica que busque entender as relações sociais a partir do 

problema do link agência e estrutura é o elo que une o institucionalismo. As diferenças 

apontadas acima são formas distintas de se buscar respostas a esse problema. A busca por 

respostas a essa questão diferenciou as diferentes vertentes do institucionalismo, mas manteve 

traços teóricos e conceituais comuns. Scott (2001) aponta que todas as vertentes 

institucionalistas definem instituições apoiadas em três pilares básicos: regulativo, normativo e 

cultural-cognitivo. 

Hall e Taylor (1996), Hirsch e Lounsbury (1997) e Selznick (1996) procuraram 

defender, ainda, que um maior intercâmbio de ideias e uma comunicação mais efetiva entre os 

pesquisadores dessas diferentes correntes, incluindo também um resgate de ideias do chamado 

"velho" institucionalismo, pode fortalecer e dar maior robustez ao institucionalismo como um 

todo. Nesse sentido, os autores apontam dificuldades, mas não enxergam barreiras 

intransponíveis na comunicação entre as correntes institucionalistas. 

A análise realizada nessa seção mostrou que as diferentes vertentes institucionalistas, 

apesar de pontos de convergência, seguiram caminhos teóricos distintos, com problemas de 

pesquisa e métodos de análise da realidade também distintos. Essa conclusão sugere que o uso 

inadvertido de teorias e conceitos das diferentes vertentes institucionalistas não é possível. O 

pesquisador deve ser cauteloso no intercâmbio de ideias, conceitos e construção teórica entre 

as diferentes vertentes institucionalistas. A simples apropriação descuidada de autores 

pertencentes a linhas teóricas distintas pode levar a conclusões falaciosas fruto de uma 

percepção equivocada da similaridade de conceitos, métodos e lógica conceitual.  

A capacidade de uma empresa capturar valor depende de diferentes circunstâncias e 

pode ser melhor entendida conforme a lente teórica utilizada. No entanto, a definição de 
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apropriação de valor colocada acima traz questões não respondidas por esse corpo teórico. 

Entender a apropriação de valor como um processo estratégico traz elementos que ainda não 

estão bem mapeados na literatura. Primeiro porque coloca ao pesquisador o desafio de entender 

esse fenômeno sob uma abordagem processual, o que não é usual nas lentes da análise do 

ambiente competitivo e da VBR. Um segundo ponto é o enfoque estratégico que 

necessariamente aponta a lente para a tomada de decisão por parte dos agentes econômicos. Ao 

se trazer para a definição as questões da dialética entre os stakeholders, a lente teórica precisa 

abarcar as questões de estrutura-agência. Como mostrado acima, esses aspectos teóricos e 

metodológicos são presentes nas abordagens institucionalistas.  

O arcabouço teórico de modelos de negócios trata a realidade como objetiva e apresenta 

um corpo teórico que propõe ser universal e generalizável. Como está relacionada com o 

conceito de valor de troca do bem ou serviço, as questões de oferta e demanda tanto do produto 

da empresa quanto das matérias-primas e recursos que a empresa necessita para produzir irão 

determinar a capacidade de captura de valor. A apropriação de valor não pode ser entendida 

como uma variável ou um evento contingencial. É um processo dinâmico, que exige constante 

aprendizagem e feedbacks. O problema chave é entender como as empresas interpretam, 

analisam e reagem às mudanças ambientais em uma realidade complexa e caótica para capturar 

valor. Na seção teórica de apropriação de valor foram discutidas as várias correntes que 

permitem um delineamento dos fatores determinantes desse processo, mas ainda falta debater 

um arcabouço teórico capaz de explicar como as empresas lidam com a questão do ambiente 

institucional. 

A Nova Economia Institucional mostra que países com instituições mais sólidas no 

sentido de garantir direito de propriedade e contratos será mais próspera (ver p.e. ACEMOGLU; 

JOHNSON; ROBINSON, 2005; LA PORTA et al., 2000). Ou seja, como ressaltam Deakin et 

al. (2016), a qualidade das instituições em termos de garantir um ambiente de negócios próspero 

está relacionada com as instituições-chaves para o capitalismo: direitos de propriedade, 

contratos e a firma. Incluindo aqui o próprio conceito de trocas que é o cerne do debate de 

apropriação de valor. Aceitando a premissa defendida por Deakin et al.  (2016) de que trocas e 

firmas são em si mesmos conceitos que só existem dentro de um arcabouço institucional 

formalizado em leis e garantido pelo Estado, fica clara a relevância de se estudar apropriação 

de valor pela firma a partir do entendimento das normas e regras formais e informais que 

determinam não só direitos de propriedade e contratos, como a própria existência da firma e 

das trocas. 
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O institucionalismo sociológico, por sua vez, mostra que o isomorfismo é resultado da 

necessidade das empresas de se ajustarem a um padrão institucionalizado em seu campo 

organizacional. Esse debate abre espaço para entender decisões que buscam legitimação e não 

eficiência. A capacidade da empresa capturar valor pode ser afetada por essa questão. Nesse 

sentido, os processos coercitivos, miméticos e normativos que levam as empresas a se 

adequarem as normas institucionais em busca de capacidades de legitimação, obtenção de 

recursos e sobrevivência são categorias importantes para se entender o processo de apropriação 

de valor. 

De maneira geral a abordagem institucionalista pode ajudar a preencher uma lacuna 

teórica relevante ao lançar luz sobre todos esses aspectos e, sobretudo, no entendimento de 

como a questão estrutura-agência condiciona o processo de tomada de decisão que irá 

determinar a captura de valor pelas empresas. 

O institucionalismo histórico prioriza a análise das instituições a partir de uma visão da 

construção histórica e de uma análise contexto-específica. A realidade é objetiva e pode ser 

acessada via dados, documentos históricos e outras fontes que o pesquisador irá usar como 

referência para entender a realidade. Na visão da escolha racional, as instituições são as regras 

de decisão e o agente racional faz escolhas limitado pelas regras do jogo (as instituições). A 

realidade é objetiva e acessível ao pesquisador. 

Na vertente sociológica a natureza da realidade é menos consensual entre os autores. 

Normalmente tratada como objetiva, alguns autores da vertente sociológica têm proposto uma 

abordagem subjetiva da realidade (ver p.e., CHIA; HOLT, 2006). 

Em relação ao conceito de Instituições, a Tabela 3 procura sintetizar como as diferentes 

vertentes conceituam instituições. 
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Tabela 3: Categoria: conceitos de instituições 

Corrente/Categoria Conceito de Instituições 

Histórico Procedimentos, protocolos, normas e 

convenções oficiais e oficiosas 

Escolha Racional Regras de decisão 

Sociológico Regras, normas, sistemas de símbolos 

(esquemas cognitivos e modelos morais que 

fornecem “padrões de significação”) 

Legal Ressaltam importância das leis 

Economia Regras do jogo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Na corrente sociológica, as instituições são vistas como normas, regras, procedimentos 

e legados Immergut (1998). As instituições são vistas a partir de grupos de interesses 

econômicos e políticos que se relacionam em um processo político estruturado em instituições 

políticas e nas relações do Estado com grupos de interesse e redes políticas (IMMERGUT, 

1998). A autora ressalta que o poder, nessa visão, depende do reconhecimento do Estado, do 

acesso a tomada de decisão, do reconhecimento político e das estruturas mentais. o conceito de 

legitimidade se torna fundamental para explicar a ação dos agentes. Os quadros de referência 

que validam as decisões estão relacionados com a importância da legitimidade social na tomada 

de decisão. Seguir scripts legitimados socialmente facilita a tomada de decisão e gera o que 

DiMaggio e Powell (1991, 2000) chamam de isomorfismo. Na definição dos autores "o 

isomorfismo constitui um processo de restrição que força uma unidade em uma população a se 

assemelhar a outras unidades que enfrentam o mesmo conjunto de condições ambientais" 

(DIMAGGIO; POWELL, 2000, p. 76). 

Como aponta Immergut (1998), na visão da Escolha Racional, instituições são as regras 

de decisão e o agente racional faz escolhas limitado pelas regras do jogo (as instituições). Tanto 

nessa visão (mais sociológica) como na visão da economia a influência de Douglass North é 

marcante.  

A vertente legal prioriza as leis na definição das instituições. Deakin et al. (2016) 

procuram mostrar que três aspectos tratados como naturais são na verdade fruto da existência 

de leis: direitos de propriedade, trocas e firmas. Propriedade é um conceito estabelecido a partir 

das leis que o estabelecem. Não existe de forma separada das leis, ou apenas estabelecidos por 

costumes ou outras regras e normas sociais. É a capacidade do Estado de estabelecer as regras 
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que definem a propriedade e de garantir seu cumprimento que garante a existência de direitos 

de propriedade. Propriedade é uma instituição legal. Por sua vez, as trocas são transferências 

de direitos de propriedade entre indivíduos e, desse modo, precisam ser entendidas a partir da 

análise das instituições que as tornam possíveis. Deakin et al. (2016) mostram que as firmas 

também são "criaturas da lei", no sentido de que são as leis que definem a existência, as 

obrigações e os direitos da firma. Ou seja, é a lei que faz da firma um ente particular que espelha 

o acordo de compartilhamento de responsabilidades entre os sócios; e, que garante, também, 

que o lucro residual da produção flua para o empreendedor. Algo visto como natural por autores 

de outras correntes teóricas e que os autores argumentam que não existe sem a existência das 

leis. Quanto ao universo de análise, a Tabela 4 sintetiza essa categoria. 

Tabela 4: Categoria: universo de análise 

Corrente/Categoria Universo de Análise 

Histórico Contexto-específico. Importância do tempo e local. Quase 

sempre não generalizável 

Escolha Racional Normalmente países. Generalizável e universal 

Sociológico Campo organizacional (definido empiricamente). Pode ser 

generalizável e universal 

Legal Estado 

Economia Normalmente países. Generalizável e universal 

Fonte: elaborado pelo autor 

O institucionalismo histórico prioriza a análise das instituições a partir de uma visão da 

construção histórica e de uma análise contexto-específica. Essa visão prioriza as questões de 

"path dependence" para entender a formação, permanência e mudança nas instituições. Assim, 

é uma corrente com uma visão quase sempre local e pouco generalizável.  

Hall e Taylor (1996) mostram que autores da corrente da Escolha Racional trazem da 

"nova economia das organizações" a "importância dos direitos de propriedade, das rendas e dos 

custos de transação para o desenvolvimento e funcionamento das instituições". Os trabalhos de 

Coase (1937)  e Williamson (1985) são exemplos de perspectivas teóricas relevantes que usam 

esse contexto de análise. Nesse sentido, apresenta uma perspectiva universal e generalizável e 

que costuma ter como unidade de referência os diferentes países. 

A vertente sociológica trabalha com o conceito de campo organizacional que, como 

apontam DiMaggio e Powell (2000) só pode ser compreendido a partir da análise empírica e 
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não de modelos pré-concebidos. Apesar da necessidade do recorte empírico, argumentos 

teóricos podem ser generalizáveis como o conceito de isomorfismo e sua explicação.  

DiMaggio e Powell (2000) definem campo organizacional como "as organizações que, 

em conjunto constituem uma área reconhecida da vida institucional". E, por estruturação, os 

autores entendem um processo de institucionalização que aumenta as interações e a troca de 

informações entre as empresas, levando ao surgimento de padrões de dominação e coalizões e 

à conscientização dos participantes de estarem envolvidos em um negócio que é comum a todos.  

Em relação aos métodos científicos e métodos de procedimento, sintetizada na Tabela 

5, nota-se que:  

Tabela 5: Categoria: métodos científicos e de procedimento 

Corrente/Categoria Método científico 

Histórico Predominantemente indutivo. Predomínio do método 

histórico 

Escolha Racional Hipotético-Dedutivo. Uso frequente de métodos 

estatísticos 

Sociológico Indutivo. Comum uso de métodos tipológicos 

Legal Dedutivo e indutivo. Métodos tipológicos 

Economia Hipotético-Dedutivo. Uso frequente de métodos 

estatísticos 

Fonte: elaborado pelo autor 

Quantos aos atores (aspectos cognitivos), um ponto bastante controverso nas diferentes 

vertentes do "novo" institucionalismo é entender o papel da agência. Diferentes hipóteses e 

entendimentos quanto aos aspectos cognitivos dos atores podem significar caminhos teóricos 

bastante distintos. A necessidade de se construir um corpo teórico mais sólido nessa questão é 

premente em todas as vertentes institucionalistas. A síntese expressa na Tabela 6 é apenas a 

ponta visível de um debate teórico bastante complexo.  
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Tabela 6: Categoria: Atores (aspectos cognitivos) 

Corrente/Categoria Atores (Aspectos cognitivos) 

Histórico Auto-reflexivos. Reagem e agem sobre as 

instituições 

Escolha Racional Racionais. Agem racionalmente limitados 

pelas instituições 

Sociológico Racionalidade limitada. Agem em 

conformidade com as instituições 

Legal Racionalidade limitada 

Economia Racionais (idem escolha racional) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Autores da vertente histórica criticam a hipótese da racionalidade do agente e destacam 

a importância de temas relacionados ao poder e interesses. Immergut (1998) destaca a influência 

da sociologia de Weber nessa corrente e aponta uma visão macrossociológica e orientada para 

as questões de poder que permeiam a análise. Nesse caso os agentes são auto-reflexivos, e sua 

ação influencia e sofre influência de normas sociais, culturais e históricas. 

Diferentemente das demais vertentes institucionalistas, a corrente da Escolha Racional 

e diversos autores da Nova Economia Institucional não partem da crítica à hipótese de 

racionalidade do agente. Usam essa hipótese na construção da explicação da ação dos agentes. 

Para esses autores, o agente racional faz escolhas limitado pelas regras do jogo (as instituições). 

Esse comportamento estratégico de agentes racionais pode levar a escolhas que são subótimas 

do ponto de vista social, mas que precisam ser vistas como fruto de escolhas racionais feitas 

por agentes individuais.  

Na vertente sociológica, os autores criticam a hipótese de racionalidade do agente e 

trabalham com a ideia de racionalidade limitada, onde o agente toma decisões a partir de 

quadros ou scripts de regras pré-estabelecidas que procuram reduzir as incertezas, 

ambiguidades e complexidade, características das decisões que precisam ser tomadas em 

ambientes caótico (DIMAGGIO; POWELL, 1991, 2000). 

Por fim, quanto à estrutura, as vertentes teóricas analisadas variam bastante na forma 

como conceituam a estrutura social e analisam a sua importância na ação dos atores. A vertente 

sociológica, por exemplo, dá um papel central para a estrutura em relação a agência e, mostra 

a ação dos agentes condicionada pela estrutura. Nessa abordagem, a estrutura é, 
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predominantemente, fruto de aspectos culturais. Já na vertente da escolha racional, a agência 

tem papel central na ação dos atores sociais, a estrutura limita suas ações. A Tabela 7 sintetiza 

a questão de como as diferentes vertentes lidam com o papel da estrutura.  

Na vertente histórica, ao tentar explicar a distribuição desigual dos recursos e do poder, 

os autores, como mostram Hall e Taylor (1996), passam a dar atenção ao papel do Estado, 

mostrando-o "como um complexo de instituições capaz de estruturar a natureza e os resultados 

dos conflitos entre grupos" (HALL; TAYLOR, 1996, p. 195). O conflito de interesses entre 

grupos e indivíduos será refletido pelas instituições, que por sua vez "fornecem modelos morais 

e cognitivos que permitem a interpretação e a ação" (HALL; TAYLOR, 1996, p. 198). 

Tabela 7: Categoria: estrutura 

Corrente/Categoria Estrutura 

Histórico Instituições políticas, processo político estruturado, 

Estado, grupos de poder político. Interesse dos atores são 

limitados pela estrutura 

Escolha Racional Regras formais e informais. Limita as ações dos atores. 

Sociológico Cultural: crenças e valores - determinam as normas 

organizacionais. Ação do ator condicionada pela 

estrutura. Busca por legitimação 

Legal Estado e Arranjos privados ou habituais indissociáveis. 

Leis como institucionalização da estrutura de poder. 

Economia Regras formais e informais. Limita as ações dos atores. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Do ponto de vista da abordagem metodológica, essa categoria segue a definição 

proposta por Mohr (1982) e permite mapear se a vertente teórica é melhor compreendida por 

uma abordagem de variância ou de processo. Talvez essa categoria não possa ser chamada de 

epistêmica, mas optou-se por mantê-la, pois a natureza do fenômeno em análise, como será 

exposto à frente, será relevante para a definição conceitual e mapeamento teórico do problema 

de apropriação de valor.   

Conforme se observa na Tabela 8 e na Tabela 9, há diferenças em relação a abordagem 

metodológica dominante nas diferentes vertentes. O método histórico tem um caráter 

eminentemente processual, enquanto nas abordagens econômica e de escolha racional os 
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estudos tendem para a linha da abordagem de variância. O institucionalismo sociológico 

apresenta ambas possibilidades.  

Tabela 8: Abordagens de variância e processos 

Abordagem de Variância Abordagem de Processos 

A base da explicação é a causalidade A base da explicação é o rearranjo 

probabilístico 

1. Lida com variáveis 1. Lida com estados discretos e eventos 

2. X é condição necessária e suficiente para o 

resultado Y 

2. X é uma condição necessária para Y 

3. Lida com causas eficientes 3. Lida com causas finais 

4. Ordenamento do tempo não é determinante 

para Y 

4. Ordenamento do tempo é determinante 

para Y 

Fonte: Mohr (1982) 

 

Tabela 9: Categoria: abordagem metodológica 

Corrente/Categoria Abordagem Metodológica - processos ou 

variância 

Histórico Abordagem de processos 

Escolha Racional Abordagem de variância 

Sociológico Abordagem de processos e abordagem de 

variância 

Legal Abordagem de processos 

Economia Abordagem de variância/Abordagem de 

processos (implícita) 

Fonte: elaborado pelo autor com base em Mohr (1982) 

 

Esta revisão dos diferentes autores institucionalistas mostrou caminhos teóricos 

distintos e, por vezes, “incomunicáveis”, mas deixou claro que partilhando um problema de 

pesquisa comum pode ter seus conceitos e teorização intercambiados, desde que de forma 

coerente com o objeto de estudo. Parece claro, que o debate de apropriação de valor, dependente 

tanto do ambiente organizacional como institucional, tem muito a ganhar em termos teóricos 

ao absorver parte do conhecimento gerado pelo institucionalismo. 
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A partir da revisão da literatura, essa seção propôs categorias que permitissem a análise 

da incomensurabilidade das vertentes: histórica, sociológica e de escolha racional do 

institucionalismo. A discussão realizada mostrou que, apesar de uma raiz semelhante e traços 

teóricos e epistemológicos comuns, não é possível garantir que se tratem de um único 

paradigma científico, no conceito proposto em Kuhn (2013). Mostrou-se, também, que existem 

diferenças entre essas vertentes no campo metodológico. 

A importância da relação agência-estrutura na determinação das relações sociais é o 

problema central de pesquisa em todas as vertentes. Esse problema central comum é o elo do 

institucionalismo, que torna possível a tentativa de construção teórica apoiada em elementos de 

suas várias vertentes. Ressalta-se que esse intercâmbio não deve ser feito de forma inadvertida, 

devendo o pesquisador ter cuidado com as questões epistemológicas e metodológicas. 

O conceito de apropriação de valor é necessariamente multi-teórico. Na linha da 

pesquisa em economia industrial e de estratégia competitiva baseada em Porter (2012), a 

apropriação de valor é determinada pelas condições da estrutura de mercado e de como a 

empresa desenha suas estratégias para reforçar sua posição na indústria. Valor é capturado 

conforme a habilidade da empresa apropriar para si as chamadas rendas de monopólio. Na visão 

baseada em recursos predomina o estudo da chamada renda ricardiana, ou seja, a renda derivada 

do controle pela empresa de recursos e capacidades distintos dos concorrentes (ver p.e 

BARNEY, 1991). 

Em Teece (2010) mostra a importância do chamado regime de apropriabilidade da 

inovação para que a empresa consiga capturar valor advindo da renda Schumpeteriana, ou seja, 

do investimento em inovação tecnológica. Em Peng et al. (2009), ressalta-se a importância das 

"rendas de influência" e do ambiente institucional nas escolhas estratégicas e na performance 

da empresa. 

Portanto, a revisão teórica mostra que a apropriação de valor depende da capacidade da 

empresa em disputar com seus concorrentes, fornecedores, consumidores e governo uma 

parcela maior dessas rendas por ela criada. Utilizando esse framework teórico, percebe-se que 

a apropriação de valor é fruto das escolhas estratégicas realizadas pela empresa em um processo 

contínuo e dialético de interação entre a empresa e seus stakeholders. Esse processo de 

interação é condicionado pelas condições de mercado e pelo ambiente institucional no qual a 

empresa está inserida. 
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Das seções acima pode-se perceber algumas perguntas relevantes para definir como o 

conceito de apropriação de valor a ser utilizado: 1) a questão do “tempo”; 2) valor para “quem”; 

3) canais ou mecanismos pelos quais o “valor” ou a “renda” flui entre os diferentes 

stakeholders. 

O conceito de apropriação de valor que melhor resume a ideia que será trabalhada nesse 

estudo é expressa pela abordagem processual de apropriação de valor. Esse conceito salienta 

alguns pontos importantes: 1) a noção de processo: apropriar valor não é fruto do acaso ou algo 

determinístico. A empresa aprende a explorar o ambiente onde está inserida em um loop de 

feedbacks e interações com seus diversos stakeholders de forma a aumentar a sua habilidade e 

competência em capturar um maior fluxo de renda; 2) aprendizagem aqui ocorre na avaliação 

entre desempenho e escolhas estratégicas; e 3) importância do posicionamento da empresa 

frente a seus competidores, seus usuários e sua rede de acesso a ativos estratégicos. 

 A Tabela 10 procura sintetizar as categorias de análise proposta no âmbito da teoria de 

apropriação de valor. 

Tabela 10: Categorias Apropriação de Valor 

Categoria Definição 

Realidade Objetiva 

Universo de análise Generalizável e Universal 

Método Hipotético-dedutivo 

Atores Racionais e racionalidade limitada 

Estrutura Mercado: onde ocorrem as trocas 

Abordagem Processos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O foco em processos elimina a visão Institucionalista da Escolha Racional. E como o 

trabalho não pretende dar uma perspectiva histórica das instituições, essa linha de pesquisa 

também foi descartada. Alguns insights do institucionalismo legal serão explicitamente 

adotados nessa pesquisa. O principal ponto é o papel das leis como instituições focais. No 

entanto, essa linha teórica preocupa-se com a lei em si, tendo o Estado como o recorte analítico 

comum. Não é essa preocupação central aqui. 
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O institucionalismo sociológico apresenta diversas características importantes e é uma 

vertente teórica relevante nos estudos organizacionais, mas não foi escolhida para esse estudo 

por sua hipótese principal diferir da proposta teórica que será apresentada abaixo. O principal 

ponto é a questão do isomorfismo. A tomada de decisões baseadas em normas e na busca por 

legitimidade não se adequam a hipótese que será tratada nesse estudo.  

A especificidade de contexto será analisada a partir do que a literatura chama de 

ambiente institucional. Autores como Peng et al. (2009) defendem a premissa que uma visão 

baseada em instituições deve fazer parte da análise estratégica das organizações. Nesse texto, 

os autores procuram mostrar que a visão baseada em instituições seria uma terceira perna da 

estratégia, como mostra a Figura 12 . 

Figura 12: Visão Baseada em Instituições 

 

Fonte: Peng et al. (PENG et al., 2009, p. 64) 

 

Para esses autores, as instituições interagem dinamicamente com as organizações e 

impõem restrições formais e informações às escolhas estratégicas. Esses autores trabalham com 

duas premissas centrais: 1) as escolhas estratégicas são formalmente ou informalmente 

restringidas em um dado ambiente institucional; 2) quando restrições formais falham ou não 

são claras, as restrições institucionais informais desempenham um papel relevante conferindo 

legitimidade e recompensas aos gerentes e firmas. 

As empresas apresentam performances distintas também por sua capacidade de tomar 

decisões estratégicas melhor adaptadas aos ambientes institucionais (PENG, 2002; PENG et 

al., 2009). Argumentando a necessidade de trabalhar conjuntamente as vertentes 

institucionalistas econômicas e sociológicas esses autores propõem o conceito de "influencial 

rents" (rendas de influência), que seriam as rendas capturadas pelas empresas derivadas de sua 

capacidade de tomar decisões estratégicas condicionadas pelo ambiente institucional. Esses 

autores reconhecem as diferenças teóricas existentes entre essas diferentes abordagens 
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institucionalistas, mas seguindo Scott (2001), sugerem que ambas são complementares e que 

sua combinação é algo natural para a pesquisa organizacional.  

Combinando as ideias apresentadas em North (1990) e Scott (2001) os autores propõem 

uma abordagem que aproxima as visões de instituições da economia e da sociologia. A Tabela 

11 resume essa proposta dos autores  

Tabela 11: Dimensão das Instituições 

Grau de Formalidade – North 

(1990) 

Exemplos Pilares de suporte – Scott 

(2001) 

Instituições Formais Leis Regulativo (coercitivo) 

 Regulações  

 Regras  

Instituições Informais Normas Normativo 

 Cultura Cognitivo 

 Ética  

Fonte: Peng et al. (2009)  

 

Analisando a proposta de Peng et al., a análise das categorias aqui propostas e o conceito 

de apropriação de valor dentro de uma abordagem processual, a lente teórica que melhor se 

adequa a essa pesquisa é a da Nova Economia Institucional, mais especificamente a proposta 

encontrada em North (1990). O ponto central da proposta de North é endogenizar as instituições 

que até então eram tratadas como variáveis exógenas nos modelos econômicos. Algumas 

premissas da vertente são importantes para o modelo proposto. A primeira é que as pessoas 

tomam decisões em um ambiente de incertezas. Por mais que se use todas as informações 

disponíveis na tomada de decisões, sem um ambiente que torne as relações humanas 

minimamente previsíveis, seria difícil existir um mercado baseado em trocas. Para haver trocas 

duas condições básicas são requeridas: 1) direito de propriedade; e, 2) respeito a contratos.  

Em North, a estrutura de regras formais (constituição, leis, direitos de propriedade, etc) 

e informais (cultura, normas de comportamento), as instituições, permite que as pessoas 

reduzam as incertezas em relação as suas transações, o que garante a existência das trocas e, 

portanto, do mercado. Para North, a matriz institucional de um país influencia a prosperidade 

econômica à medida que proporciona uma estrutura mais estável para as relações humanas. 
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O problema levantado por North é que as instituições podem não ser eficientes. O poder 

político e econômico é exercido por formuladores de política e podem distorcer a matriz 

institucional a seu favor. Para North, as regras do passado criam uma dependência de trajetória 

(Path Dependence) que pode tornar essas instituições mais ou menos aptas a gerar prosperidade. 

Essa visão institucional resolve alguns problemas apontados acima. A visão processual 

ajuda a eliminar a dualidade existente entre entender a realidade como objetiva e subjetiva. 

Também desaparece a dicotomia do nível de análise: país versus campo organizacional, uma 

vez que se entende que a dinâmica de formação institucional de uma nação é fruto do próprio 

processo de coevolução das organizações e das instituições. Importante destacar, também, que 

a escolha entre métodos: dedutivo ou indutivo, perde o sentido na abordagem processual, uma 

vez que a abordagem de processos é abdutiva.  

Aqui pretende-se trazer esse debate para a análise micro, da tomada de decisão. A 

hipótese básica é de que os tomadores de decisões das empresas lutam com outros agentes 

econômicos na apropriação do valor gerado por suas empresas. Nesse embate, tomadores de 

decisão e demais agentes econômicos aprendem a explorar as distorções institucionais na busca 

por um quinhão do valor gerado pelas empresas.  

Nesse embate, agentes econômicos serão melhor sucedidos que outros e irão auferir a 

renda dessa “luta” (struggle rents). Essa proposta é o cerne do modelo conceitual de apropriação 

de valor que procura mostrar como as regras formais (instituições) mediam as escolhas 

estratégicas de apropriação de valor.  
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3 MODELOS CONCEITUAL E OPERACIONAL 

O objetivo dessa seção é sintetizar o debate anterior e propor os modelos conceitual e 

operacional que serão considerados. As bases teóricas da pesquisa estão fundamentadas nos 

seguintes elementos:  

(1) Apropriação de valor como um processo resultado de decisões estratégicas 

(MEIRELLES, 2019).  

(2) Estratégia como processo e prática – SAPP (BURGELMAN et al., 2018) 

(3) Ambiente institucional como condicionante da decisão estratégica (PENG, 2002)  

(4) Instituições como “regras do jogo” (NORTH, 1990). 

Baseado na fundamentação teórica, a pesquisa trabalha com as seguintes proposições: 

(1) As firmas tomam suas decisões estratégicas em busca de seus próprios interesses limitadas 

e motivadas pelas restrições formais e informais impostas por um dado ambiente institucional. 

Nesse estudo o foco serão as regras formais; (2) O desenho institucional confere maior ou 

menor poder de barganha para determinados stakeholders, fazendo com que as estratégias de 

apropriação de valor sejam resultado dos “embates” entre os atores por maior participação na 

renda gerada pela empresa e influenciada pelo desenho institucional com o qual as empresas se 

deparam.  

A apropriação de valor pelos diferentes stakeholders depende do seu poder de barganha 

vis-à-vis aos demais stakeholders. O poder de barganha de um stakeholder, é sustentado por 

duas pernas: (1) pelo tipo de renda que ele é capaz de absorver (monopólio, ricardiana, 

schumpeteriana e de influência); e, (2) pelo ambiente institucional (regras, regulações e leis).  

Esse estudo foca em um ponto específico dessa relação. Propõe a hipótese de que a 

percepção dos atores tomadores de decisão em relação a como as leis, normas e regras afetam 

o seu negócio é determinante na estratégia de apropriação de valor que será escolhida para lidar 

naquele dado ambiente institucional.   

O modelo conceitual pode ser resumido na Figura 13. 
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Figura 13: Modelo Conceitual 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

O conceito de Estratégia como Processo e Prática (SAPP) foi escolhido como um dos 

alicerces teóricos do modelo por incorporar a questão da temporalidade, do papel dos atores e 

de agência e das estruturas (BURGELMAN et al., 2018). Esse conceito combina elementos 

tanto da tradição teórica de estratégia como processo, quanto da estratégia como prática. A 

Figura 14 mostra “um quadro combinatório geral que integra os temas chaves das tradições da 

estratégia como processo e da estratégia como prática” (BURGELMAN et al., 2018, p. 541). 

Esse framework ilustra os temas centrais, tais como os atores, central para 

ambas as teorias de estratégia com processos e estratégia como prática; 

formação da estratégia e assuntos estratégicos, temas enfatizados na pesquisa 

de estratégia como prática; e os episódios de definição de estratégias e 

práticas, que são centrais na estratégia como prática. (BURGELMAN et al., 

2018m, p. 541). 

O conceito e o framework propostos pelos autores “reconhecem a natureza 

evolucionária da estratégia e de recursividade temporal a ela relacionadas como as estratégias 

realizadas do passado e que alimentam os episódios de definição de estratégias do presente” 

(BURGELMAN et al., 2018, p. 541). 

Outro ponto de destaque é que o conceito incluí no “campo organizacional atores fora 

das organizações, como consultores de estratégia, reguladores e agências governamentais” 

(BURGELMAN et al., 2018, p. 542). Essa premissa é fundamental para abarcar os elementos 

chaves da definição de estratégia de apropriação de valor dada acima.  

Ambiente 
Institucional: 

Regras, 
Regulações e Leis 

Agentes: 
tomadores de 

decisão da 
empresa 

Estratégias de 
apropriação 

de valor 

Apropriação 
de valor 
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O caráter processual do modelo conceitual pode ser compreendido quando se incorpora 

elementos do conceito SAPP. A Figura 14 mostra o modelo operacional que será utilizado para 

descrever a relação entre o ambiente institucional e a estratégia de apropriação de valor. 

Figura 14: Modelo Operacional 

 

Fonte: autor 

A proposta desse modelo é complementada com a hipótese de que em cada seta 

encontrada na Figura 14 ocorra o episódio de definição estratégica baseada na Figura 15. 

Figura 15: Instituições e estratégia - mapa conceitual 

 

Fonte: autor 

• Problemas: gatilhos do ambiente 
institucional – mudanças 
regulatórias, novas leis, novas 
entidades e agentes 
fiscalizadores

• Perda de valor para a empresa 
gerada pelo ambiente 
institucional

Estratégia Realizada

• Prática: como incorporar a 
estratégia na rotina da empresa

• Restrições e habilidades geradas 
pelo melhor conhecimento do 
ambiente institucional

Episódios de Definição de 
Estratégia

• Problemas: gatilhos do ambiente 
institucional – mudanças 
regulatórias, novas leis, novas 
entidades e agentes 
fiscalizadores

• Perda de valor para a empresa 
gerada pelo ambiente 
institucional

Estratégia Realizada
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A Figura 15 é o modelo que propõe a existência de qualificadores institucionais 

utilizados pelos tomadores de decisão como mediadores das estratégias de apropriação de valor 

que serão utilizadas. Essa figura mostra também as relações entre qualificadores das instituições 

e estratégias esperadas a priori. 

O modelo operacional pretende ajudar a mapear o processo de tomada de decisão que 

ocorre nas empresas, ressaltando o papel das regras formais e das relações entre os agentes 

econômicos que “lutam” por parcelas do valor gerado pela empresa. Esse modelo também deve 

ajudar no entendimento do processo de aprendizado que ocorre na relação entre esses agentes 

e que caracteriza a natureza processual do conceito de apropriação de valor. 

O sentido de causa e efeito que é proposto no modelo conceitual é explicado pela 

proposição da existência das rendas de luta. A definição que se dá a esse conceito nessa pesquisa 

é: 

A renda de luta é a parcela do valor gerado pela empresa que é capturado por um 

agente econômico condicionado por uma regra formal do ambiente institucional. 

A leitura feita pelo tomador de decisão da empresa desse ambiente institucional e o seu 

aprendizado em lidar com as regras irá condicionar sua estratégia de apropriação de valor no 

conflito com outros atores. Esse processo de avaliação das regras formais (instituições) será 

dado o nome de “qualificadores institucionais”. 

O próximo capítulo tratará do método de pesquisa adotado.  
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4 MÉTODO 

Como mostrado na revisão de literatura ainda não há um corpo teórico bem estabelecido ou 

elementos na teoria que permitam um estudo de cunho confirmatório, nem mesmo uma análise 

mais quantitativa.  Também não há na literatura de apropriação de valor um corpo teórico coeso 

que utilize o institucionalismo como lente teórica para explicar a apropriação de valor.  

Pretende-se entender como o tomador de decisões estratégicas da empresa entende e 

reage às instituições para buscar aumentar a sua captura de valor. Esse objeto de estudo ainda 

precisa ser compreendido e avaliado para se desenhar um modelo conceitual mais robusto. A 

proposta exploratória surge dessa necessidade de refinar o modelo conceitual indo à campo e 

buscando elementos para melhor fundamentar a construção de uma teoria. 

Esse é o primeiro ponto, o método de pesquisa proposto é exploratório. 

Um aspecto importante no conceito de apropriação de valor adotado nesse estudo é a 

sua natureza processual. A pesquisa de campo precisa trazer informações que sejam capazes de 

capturar esse aspecto do objeto de estudo. Opta-se por uma pesquisa qualitativa, que permita 

entender mais profundamente o processo de tomada de decisão à luz do ambiente institucional.  

O uso de entrevistas semiestruturadas e em profundidade foi escolhido como principal 

método de obtenção desses dados. Os atores-focais são os tomadores de decisões estratégicas 

de bares e restaurantes, que quase sempre são os proprietários. Procurou-se focar em empresas 

com lojas no município de São Paulo.  

Dois diferentes roteiros de entrevista foram utilizados. O primeiro roteiro foi aplicado 

em duas entrevistas e procurava caracterizar todo o modelo de negócios da empresa antes de 

abordar o tema do papel das instituições. Um segundo roteiro de entrevista (mais simplificado) 

foi utilizado nas demais entrevistas. O segundo roteiro deu maior flexibilidade às entrevistas e 

permitiu um aprofundamento no papel do ambiente institucional no ambiente de negócios (ver 

APÊNDICE) 

Entre as possibilidades metodológicas, optou-se por seguir a análise textual 

(hermenêutica) (FLORES, 1994). Inspirado nesse autor, o método proposto procura destacar a 

estrutura profunda por trás do processo decisório e permite o entendimento de como os atores 

entendem e tomam decisões conectando causas e efeitos. Essa perspectiva permite que o 

conceito de valor seja abordado dentro da perspectiva de processo.  
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O procedimento de análise de conteúdo incluiu quatro etapas: a) transcrição e ajuste do 

texto das entrevistas; b) segmentação e codificação; c) análise e categorização; d) interpretação 

dos dados.  

O software NVIVO foi utilizado para a transcrição, categorização e análise das 

entrevistas. A transcrição foi feita digitalmente e depois os ajustes necessários foram realizados 

manualmente, permitindo uma primeira leitura do texto e anotação de ideias para a posterior 

categorização.  

O segundo passo, a segmentação e codificação consiste em identificar temas presentes 

no discurso do entrevistado e separá-los em unidades de conteúdo. Ou seja, trechos que 

expressam ou destacam um determinado tema. Trechos de variados tamanhos de texto foram 

separados em fragmentos que foram pré-categorizados. Essas pré-categorias iniciais receberam 

nomes a partir de frases dos próprios entrevistados. 

O terceiro passo foi a análise e construção de um texto por entrevista. Essa análise 

permite uma aproximação cada vez maior com o texto e a criação de subcategorias. Esse 

processo não é linear. Releituras do texto e a análise das demais entrevistas possibilitaram um 

melhor entendimento e renomeação das subcategorias. Finalmente, as subcategorias puderam 

ser agrupadas em categorias. Destaca-se, portanto, que o critério temático de categorização é a 

posteriori. 

As entrevistas foram realizadas entre julho de 2019 e fevereiro de 2020. A 

caracterização dos entrevistados pode ser encontrada na Tabela 12. Todos os entrevistados 

declaram estar cientes e autorizam o uso acadêmico de suas falas. Nomes e referências aos 

negócios foram suprimidos para garantir o anonimato das declarações. 
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Tabela 12: Caracterização dos Entrevistados 

Código do 

Entrevistado 

Perfil da Empresa Posição na Empresa Tempo de 

Entrevista 

E1 Empresa com 3 restaurantes Sócio operador com mais 

de 20 anos de experiência 

no mercado 

1h02m40 

E2 Empresa com 1 bar Sócio operador Sócio 

operador com mais de 20 

anos de experiência no 

mercado 

28m20 

E3 Empresa com 10 

estabelecimentos sendo: 3 

bares, 4 restaurantes, 3 

quiosques em ambiente 

fechado 

Sócio operador Sócio 

operador com mais de 20 

anos de experiência no 

mercado 

32m15 

E4 Empresa com 5 

estabelecimentos, sendo: 3 

bares e 2 restaurantes 

Sócio operador Sócio 

operador com mais de 10 

anos de experiência no 

mercado 

53m08 

E5 Advogado em escritório 

especializado no 

atendimento de empresas do 

setor de bares e restaurantes 

Sócio fundador com mais 

de 30 anos de experiência 

no mercado 

31m56 

Fonte: autor 

 Durante o processo de transcrição dos dados, foram utilizados códigos e 

símbolos representando gestos, pausas e expressões ou complementando as falas. A Tabela 13 

apresenta esses códigos. 
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Tabela 13: Códigos e Símbolos Utilizados 

Código Utilizado Significado 

(...)  Representa momento de pausas ou hesitação na fala 

* Substituí nomes ou palavras que possam prejudicar o anonimato do 

entrevistado 

[ ] Complementos ao texto inseridos pelo pesquisador para facilitar a 

compreensão do leitor 

Fonte: autor 

Para garantir a qualidade da pesquisa, alguns cuidados e procedimento de validação e 

confiabilidade dos dados foram utilizados. Adotando o critério de validação proposto em 

Creswell & Miller (2000) procurou-se estabelecer procedimentos para três tipos de validação: 

1) Validação pela ótica do pesquisador: usando a triangulação de dados entre diferentes 

fontes. Além das entrevistas, as informações dadas pelos entrevistados foram checadas 

utilizando o próprio texto das leis, normas ou regras citadas, verificando o site da organização 

responsável, conversando com pessoas do setor e analisando material das principais associações 

de classe do setor; 2) A validação pela ótica do participante: nesse caso, as transcrições das 

entrevistas e os resultados foram debatidos com os próprios entrevistados; 3) Validação pela 

ótica de revisores externos: os resultados foram debatidos com pares e pesquisadores, partes 

do texto foram enviados para congressos acadêmicos (SEMEAD e EnANPAD) buscando 

aprimorar e validar o métodos com outros pesquisadores. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

O capítulo está estruturado por entrevista. Cada entrevista foi analisada em 

profundidade buscando pontos relevantes do discurso, interpretações para as frases utilizadas e 

a primeira pré-categorização. O modelo conceitual mostrado na Figura 13 é a base da análise. 

Os constructos esperados são: regras formais (as instituições), a qualificação dessas instituições 

e as estratégias de apropriação de valor adotadas pelos tomadores de decisão das empresas. 

Importante destacar que na “fala” dos entrevistados não há uma distinção clara entre a 

regra e a organização responsável pela execução e fiscalização da regra. Por exemplo, quando 

o entrevistado fala em ANVISA, na realidade ele está se referindo a todo código sanitário que 

cabe à ANVISA fiscalizar e executar. Para manter as palavras originais, as categorias foram 

nomeadas com as expressões que apareceram na entrevista, mas nas tabelas serão realizadas as 

referências a norma que está subjacente à fala.   

.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O E  

A empresa possui três unidades de restaurantes com foco em alimentação saudável, mas 

não vegetariana ou vegana. Localiza-se em espaços fechados ao público externo (redes de 

academias de ginástica). O apelo é proporcionar uma boa nutrição para quem faz treinos físicos. 

O cardápio não tem pratos com frituras e não serve bebidas alcoólicas ou refrigerantes.  Possui 

equipes de aproximadamente 20 funcionários por loja. Possui equipe própria de técnicas de 

nutrição, com consultoria externa de nutricionistas para manter o padrão de qualidade do 

alimento e atender as normas da Vigilância Sanitária. Atende um público de renda elevada com 

faixa etária bastante variada, desde crianças até idades mais avançadas.   

No início da entrevista, o E1 mostra-se contrário ao que em sua visão é um excesso de 

regulação Estado. “Esse é um tema longo e complexo [regulação estatal], porque, infelizmente, 

o Brasil, quem vive a realidade empresarial brasileira e não só empresarial como cidadão 

também, você tem o Estado a todo momento te comendo pelas pernas”. O termo “comendo 

pelas pernas” é ilustrativo da visão que transparece ao longo de toda a entrevista. Não só em 

palavras, mas gestualmente, percebe-se contrariedade com o excesso de regulação.  

Exemplos citados ao longo da entrevista como: “um restaurante ser obrigado a dar 

desconto de 50% pra quem fez cirurgia bariátrica, de onde surge uma, uma costura legislativa 

que leva a uma decisão dessa?” ou “o restaurante ser proibido de colocar sal na mesa, são coisas 
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fantásticas que você vê um desalinhamento entre o poder legislativo, entre a sociedade como 

um todo, esse é um problema do nosso caos que a gente vive em nossa sociedade”.  

A estratégia descrita pelo E1 para lidar com esse “excesso” de regulação é unir forças 

via associação de classe, no caso, ele cita a ANR (Associação Nacional de Restaurantes) como 

um bom exemplo. Na ANR “você tem grandes players desse mercado, são reuniões muito 

produtivas, se discute muito a nossa realidade hoje e defende a nossa... o nosso setor 

constantemente das ameaças governamentais”. Ou seja, parece ser uma estratégia de atores do 

setor procurar unir forças em busca de lobby político em nome de uma menor regulação do 

Estado. 

E1 elogia o trabalho da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que em 

sua visão “exige elevar a régua de todo o setor dentro dessa área que é tão fundamental pra você 

produzir um alimento da forma mais correta”. Como o E1 é sócio e gestor de uma pequena rede 

de restaurantes de comida saudável para um público selecionado, parece que cumprir as regras 

da ANVISA, em seu entendimento, evita uma concorrência desleal, que pode oferecer 

alimentos manipulados de forma incorreta e talvez até prejudiciais à saúde.  

Importante perceber aqui o possível elo entre seu apoio às normas da Vigilância 

Sanitária e o seu processo de criação de valor. Ao identificar que o valor que ele entrega ao 

cliente está relacionado com a qualidade dos produtos e não, por exemplo, preços baixos, torna-

se mais natural o entendimento dos benefícios dessa regra. 

Apesar de não detalhar aspectos relevantes da legislação trabalhista, o foco da fala foi a 

deterioração das relações humanas como consequência dessa legislação. Partindo do princípio 

de que a relação existente aqui é de empregado-empregador, a fala sugere que a legislação 

trabalhista termina por colocar esses atores em posição de conflito, inclusive “encerrando 

grandes relações da pior forma possível”. 

A visão do E1 sobre a legislação trabalhista fica mais explicita no trecho abaixo: 

Você tem hoje um ponto terrível, que é a legislação trabalhista, que ainda tá 

em vigor [e] que eu acho que esse é um ponto que estrangula os negócios, 

estrangula a relação humana e é algo que está totalmente inapropriado a um 

mercado livre competitivo, é, esse é um ponto que realmente chega à beira da 

insuportabilidade [sic]. 
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Essa frase e a conversa não gravada permitem duas conclusões importantes com relação 

a legislação trabalhista: 1) ela é muito complexa e cara, ou seja, a burocracia em torno desse 

ponto é custosa, pois exige pessoal treinado, atenção dos sócios e contratação de consultorias 

especializadas; 2) aumenta o risco do negócio, judicializando relações humanas e sujeita a 

interpretações e subjetivismos por parte da justiça trabalhista. 

Dentro da questão trabalhista, E1 critica o papel do sindicato dos trabalhadores. Para ele  

infelizmente, é um sindicato com um propósito, que não é defender seus 

funcionários, aliás desejavam não ser associados e infelizmente não sabem 

nem como podem deixar de ser, é muito triste isso, porque o nosso empregado, 

que vem da base da sociedade, ele carece de informações, ele tem um 

sindicato que é, absolutamente, ele vai contra qualquer ambiente produtivo, 

qualquer regime que seja minimamente capitalista, é um sindicato parasitário 

e que não age de boa-fé com o próprio empregado e o que dirá com o 

empregador demonizado, então realmente é um entrave. 

A frase “sindicato parasitário” indica uma visão que entende o sindicato como uma 

entidade que busca desviar recursos produtivos de forma improdutiva, o que E1 chamou de “os 

caçadores de renda”. Em sua narrativa, percebe-se um entendimento de que a estratégia do 

sindicato é jogar empregado contra empregador. A frase “infelizmente existe uma demonização 

de quem é investidor, de quem é empresário” é marcante nesse sentido.  

Nesse jogo, E1 entende que existe um problema básico de educação que permite uma 

pessoa ser manipulada. “Existe uma falta de conhecimento, de educação da base da sociedade, 

infelizmente, então tudo isso vira um grande joguete na mão de entidades parasitas”. As 

consequências para o negócio são custos mais altos e risco maior em ações trabalhistas.  

Em relação às questões tributárias, E1 coloca que “obviamente você tem uma carga 

tributária muito elevada e que pra você adequar isso, o seu negócio a um regime tributário é... 

decente, é muito difícil...”. Com regime tributário decente, E1 está pensando no SIMPLES. A 

crítica que ele faz é a impossibilidade da empresa permanecer no SIMPLES quando cresce. 

 Quando você cresce você deixa de ser SIMPLES, não tem como, se não, você 

cria uma colcha de retalhos societária, afinal de contas a pessoa só pode ter 

um negócio ou participar de um negócio [para se manter no SIMPLES]. 

A expressão colcha de retalhos societária é significativa e mostra uma das estratégias 

utilizadas pelos empresários para manter esse regime tributário (SIMPLES). A estratégia é abrir 
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novas filiais, ou novos estabelecimentos, em nome de outras pessoas. Assim, o crescimento da 

empresa não é de alguma forma “penalizado” pela exigência de mudança de regime tributário. 

Esse ponto transparece na conversa informal posterior a gravação com o E1, e fica explicita nas 

entrevistas abaixo.  

Para ele, “hoje, a estrutura tributária em que a gente é obrigado a atuar, as opções que 

você tem, são muito ruins, eu acho que isso é um ponto onde você tem um estrangulamento da 

tua saúde financeira”. Nessa frase fica implícita que em sua visão o problema está na relação 

do total faturado com o total pago em impostos. 

Tabela 14: Resumo Entrevista com E1 

Instituição Pré-categoria Estratégia 

ANVISA Ajuda a manter o padrão de 

qualidade 

Adequar.  

ANR – Associação de Classe Lobby político Associar-se 

Sindicatos Combativo e despreocupado 

com interesses do setor e dos 

trabalhadores.  

 

Legislação Trabalhista Complexa e sujeita a 

subjetivismos e 

interpretações 

 

Legislação Tributária Complexa. Alíquotas 

desproporcionais ao 

resultado da empresa 

Ideal manter a empresa no 

SIMPLES. Nem sempre 

possível. 

Fonte: elaborado pelo autor  

 

.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O E  

Um bar que trabalha com o entretenimento. O valor está em escutar música, dançar e na 

paquera. O produto mesmo é basicamente uma commodity. Você tenta se diferenciar pela 

experiência que oferece ao cliente. Aposta em tirar a pessoa do stress do trabalho e propor um 

ambiente de descontração e brincadeira. Trabalha com bandas ao vivo e futebol em telas 

apropriadas. E2 caracteriza o bar como um bar balada que busca um público executivo na casa 

de 30 a 40 anos das classes A e B. O atendimento precisa ser ágil e o produto de qualidade. Para 

isso tem uma equipe de aproximadamente 40 pessoas. Investe em controle de qualidade em 
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toda linha de produção. A equipe é treinada em atendimento e vendas, para manter o ticket 

médio elevado e aumentar a venda de produtos que proporcionem melhores margens. É um 

mercado bastante competitivo. Com muitos aventureiros que não respeitam as leis vigentes e 

estão em busca de ganhos rápidos, muitas vezes não pagando impostos e não respeitando regras 

como as da vigilância sanitária. Os fornecedores normalmente são empresas grandes com maior 

poder de barganha. 

E2 começa a entrevista relembrando as dificuldades burocráticas que teve ao abrir o 

estabelecimento por conta da legislação da Prefeitura de São Paulo para ter o alvará de 

funcionamento. Segundo ele o alvará depende da aprovação da Vigilância Sanitária, que por 

sua vez só visita estabelecimentos via denúncia e, portanto, em estabelecimentos já abertos ao 

público. 

Quando eu abri o * [nome do bar], a gente pra conseguir ter o alvará de 

funcionamento, você precisa ter o alvará da vigilância sanitária, a vigilância 

sanitária não vai em um estabelecimento que não está em funcionamento e 

você não pode funcionar sem o alvará de funcionamento então ai já criou uma 

coisa inexequível. 

Ao perceber que cumprir a norma era “inexequível” a estratégia utilizada para contornar 

esse problema foi começar o negócio de forma irregular. Ou seja, abrir o estabelecimento sem 

alvará de funcionamento, correndo os riscos inerentes dessa prática. E2 descreve a estratégia 

utilizada no trecho abaixo. 

Para começar o negócio você já tem que começar de uma forma ilegal. A 

gente abriu o bar sem alvará, fizemos uma denúncia pra vigilância sanitária 

pra que ela fosse lá e, aí sim, eu conseguisse o papel da vigilância sanitária 

pra dar entrada no alvará de funcionamento, ou seja, é uma coisa que é um 

absurdo, mas é real 

Esse trecho parece ilustrar um sério problema de comunicação entre diferentes órgãos 

do setor público. Vigilância sanitária e Prefeitura de São Paulo têm processos que não se 

comunicam e, apesar de estarem inter-relacionados, tornam impossíveis o cumprimento fiel das 

normas estabelecidas. A saída do empresário, nesse caso, foi burlar a regra e correr risco. 

E2 trata a seguir do chamado PSIU (Programa de Silêncio Urbano da Prefeitura de São 

Paulo). O PSIU fiscaliza ruídos provenientes de:  
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Estabelecimentos comerciais, empresariais e de serviços (ex: comércios, 

indústrias, empresas, escolas, bares, restaurantes, hospitais, lojas de 

conveniência, academias de ginástica etc);  Veículo estacionado com som 

alto; Baile funk/pancadão; Espaços religiosos; Demolições e detonações de 

pedreiras (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020) 

Ele considera a existência da norma justa. Entende claramente que o objetivo de reduzir 

o nível de ruído, sobretudo a noite é importante. No entanto, critica os níveis de ruídos 

permitidos pela legislação. 

[A] lei do psiu, onde é, eu acho ela super justa, desde que ela fosse de uma 

forma correta, então, o que eu posso de barulho durante o dia, não falo nem 

a noite, é impossível executar o número de decibéis que, se eu não me engano 

é de 30 decibéis até as dez da noite, depois é, 50 decibéis até dez da noite e 

depois 30 decibéis. 30 decibéis é virar uma folha em uma biblioteca você 

sozinho, como você espera que um bar emita 30 decibéis no local. 

O empresário inclusive sugere como, em sua visão, essa regra seria mais justa e 

exequível 

Eu acho que deveria ser no reclamante [a medição do nível de ruído], se eu 

estou incomodando, se existe o incomodo de alguém, deveria medir o barulho 

aonde é, e [onde] tá sendo incomodado. 

A atuação dos fiscais em casos de denúncia ao PSIU é criticada no trecho 

A forma como é aplicada a lei, entram, quando vai fiscal, vai fiscalização, 

eles vão como se você fosse um bandido, eles te tratam mal, as vezes entram 

com guarda civil com arma em punho, isso já aconteceu com a gente, então 

essa parte é terrível. 

O PSIU foi instituído pela LEI No. 16.402/2016 e regulamentado pelo decreto no. 

57,443/2016. A lei estabelece que: 

foi preconizado no art. 146 que fica proibida a emissão de ruídos produzidos 

por quaisquer meios ou por quaisquer espécies, com níveis superiores aos 

determinados pela legislação federal, estadual ou municipal, prevalecendo a 

mais restritiva. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020) 

O quadro 4B – Parâmetros de incomodidade por zona, anexo da Lei No. 16.402/2016 

define os limites de ruídos permitidos citados na entrevista. Esses limites dependem da 
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categoria de zoneamento da localização do estabelecimento. Resumidamente, durante o dia 

(entre 7h e 19h) o limite de ruído varia entre 50 e 60 decibéis; a noite (entre 19h e 22h) o limite 

varia entre 45 e 55 decibéis e na madrugada (entre 22h e 7h) o limite varia entre 40 e 50 decibéis. 

(PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016). Os limites não são exatamente os descritos na 

entrevista, mas são aproximadamente corretos.    

Ficar sujeito a esse tipo de fiscalização apontada aqui é um fator importante de risco, 

tanto para o negócio, como de risco pessoal para quem é responsável pelo estabelecimento. 

Esse é um ponto importante que merece destaque, pois muitas vezes, a interferência do Estado 

pode ter consequências que extrapolam a esfera gerencial e empresarial e invadem a esfera 

pessoal.  

Para E2, se adequar à lei é uma saída, mas “muito difícil de você estar adequado com a 

lei”. Para ele, a questão do barulho e de não incomodar também tem relação com a lei que 

autoriza o serviço de manobrista, o valet. Segundo E2, a lei que regulamenta essa questão é 

complicada e impossível de ser entendida e, portanto, cumprida. 

A parte de valet ninguém consegue entender exatamente como é que é a lei, 

então é muito difícil, eu diria que é impossível, você estar adequado, trabalhar 

adequado com a lei, como a lei é feita, não é uma questão de boa vontade ou 

má vontade de querer seguir a lei ou não querer seguir a lei, é impossível um 

bar que trabalhe depois das dez da noite estar 100% qualificado, seja pela 

parte de barulho, seja pela parte de incomodar, seja pela parte do valet, então 

esse é um ponto que eu acho complicado. 

Em relação as questões tributárias, E2 relata que a sua empresa está enquadrada no 

chamado lucro presumido, que segundo o empresário “eles presumem que a gente tem um lucro 

que a gente não tem”. A principal crítica é quanto as alíquotas tributárias, considerados por E2, 

muito elevadas em relação ao seu faturamento. Ele estima que pague aproximadamente 13% 

do faturamento em impostos e afirma nunca ter obtido na empresa um resultado desse montante. 

Em torno de 13% de imposto, a gente deveria pagar, eu não tenho isso de 

resultado, nunca tivemos isso de resultado. 

Uma estratégia adotada pela empresa é postergar pagamentos à espera de futuros 

acordos com o fisco, os chamados REFIS. A postergação e parcelamento de dívidas tributárias 

é uma citada aqui como uma forma da empresa garantir caixa para o dia-a-dia.  
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Em relação aos sindicatos e legislação trabalhista, E2 entende o Sindicato Patronal como 

pouco atuante e o sindicato os trabalhadores atuando fortemente para benefício próprio. 

 A gente tem do nosso lado o sindicato patronal muito pouco atuante e no lado 

do funcionário tem um sindicato muito atuante, mas atuante para defender o 

sindicato. Outro dia eu chamei meus funcionários e perguntei quem conhecia 

o sindicato deles, nenhum, em trinta funcionários, nenhum, conhecia o 

sindicato ou sentia benefício feito pelo sindicato, então a impressão que eu 

tenho é que o sindicato é uma empresa em paralelo, que trabalha para eles 

mesmos e buscando resultado pra eles nada. Eles não estão pensando no 

setor, não estão pensando no trabalhador, eles estão pensando em como 

arrecadar mais pra eles, essa é a impressão que eu tenho e de verdade é a 

impressão que os nossos funcionários têm também.   

E2 menciona o ECAD ((Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). O 

ECAD é um ente privado que existe com a finalidade de arrecadar e distribuir direitos autorais 

ligados à música. Amparado pela lei federal 9.610/98 o ECAD tem o seguinte papel como 

descrito em seu sítio na internet: 

Quando uma obra musical é tocada publicamente em emissoras de rádio e 

TV, shows, eventos, internet, bares, restaurantes, casas de show, lojas, boates, 

cinemas, academias, hotéis, plataformas de streaming, entre outros, o artista 

deve receber uma retribuição autoral. (ECAD, 2020). 

 Apesar de achar justa a arrecadação de direitos autorais, “porque qualquer lugar que 

tem imagem ou som tem que pagar direitos autorais, o que eu acho justo”. E2 critica os valores 

praticados: “porém se seguir à risca o que tem que pagar por metro quadrado, seria mais do que 

eu faturo, então não faz sentido”.   

A inviabilidade dos valores cobrados, segundo aponta o E2, “leva sempre a ter 

negociações paralelas e botar inverdades na hora de qualificar ou classificar o estabelecimento, 

é feito para ser uma mentira”. Ou seja, a estratégia é reduzir o valor cobrado a partir de 

negociações pessoais e não revelar os dados corretos de faturamento.  

E2 critica o comportamento sempre punitivo do PROCON (Fundação PROCON) “é um 

ente público de defesa do consumidor do Brasil” (PROCON, 2020). Para E2, o PROCON 

deveria atuar primeiramente de forma orientativa e não punitiva - “o PROCON, também, que é 

outro que tá sempre buscando irregularidades e não ensinamentos”. Para ele, “a gente sempre 
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que recebe visita do PROCON é para tomar autuação de coisas que as vezes a gente nem sabia 

que existiam”.  

E2 coloca que o empresário precisa estar muito atento as “leis [que] mudam de uma 

hora pra outra”. Essa é uma descrição real da chamada insegurança jurídica. Essa falta de 

previsibilidade aumenta as incertezas do negócio. 

Tabela 15: Resumo da Entrevista com E2 

Instituição Pré-categoria Estratégias 

ECAD Valores elevados e 

inexequíveis 

Aproximação com fiscais e 

negociação. Não revelar os 

dados reais de faturamento. 

ANVISA Burocrática. Processos não 

congruentes com a Prefeitura 

de São Paulo 

Não se adequar.  

PSIU Limites de ruídos difíceis de 

cumprir 

Difícil de se adequar 

PROCON Ficais punitivos. Muitas 

regras pouco conhecidas 

Medo das fiscalizações 

Sindicatos Combativo e despreocupado 

com interesses do setor e dos 

trabalhadores.  

 

Legislação Tributária Complexa. Alíquotas 

desproporcionais ao 

resultado da empresa 

Postergar pagamento. REFIS 

Fonte: elaborado pelo autor 

.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O E  

 Grupo de sócios que fazem a gestão conjunta de diferentes empresas. São responsáveis 

por 10 estabelecimentos: 3 bares, 4 restaurantes e 3 quiosques em ambiente fechado. Possui um 

escritório que centraliza as operações de marketing, compras e financeiro. Possui contabilidade 

e departamento pessoal terceirizados. A estrutura societária da empresa é confusa. O grupo de 

sócios não tem participação igual nos diferentes estabelecimentos. Cada estabelecimento é uma 

empresa distinta, com regimes tributários distintos (lucro presumido e SIMPLES). O grupo 

possui empresas prestadoras de serviços que tem os demais estabelecimentos como clientes. 
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Procuram aumentar o poder de barganha com fornecedores centralizando as compras e reduzir 

o custo de serviços de apoio (compradores, técnicos de informática e funcionários do 

departamento financeiro) partilhando esses funcionários entre os vários estabelecimentos. A 

equipe de funcionários total está em torno de 200 funcionários.    

O primeiro objetivo com a entrevista é mapear os principais órgãos que a empresa tem 

contato por causa da regulação. Esses órgãos podem ser governamentais ou não 

governamentais, mas o foco é apenas naqueles com os quais a empresa tem relacionamento por 

obrigação legal. 

  O primeiro órgão lembrado na entrevista foi o ECAD (Escritório Central de 

Arrecadação e Distribuição). O entrevistado mostra que o ECAD cumpre esse papel, mas 

considera a regra absurda. “Você é obrigado a cumprir, aquilo que pode ser chamado de uma 

norma; mas, absurda”. O mérito da redistribuição de direitos autorais não é o ponto da crítica, 

mais adiante, o E3 mostra que a questão é o impacto dos termos da norma no negócio: “Ele te 

inviabiliza. Os valores são desproporcionais” 

Ainda que de forma confusa a frase  

Eu acho que se você pegar uma padronização de DRE comparado com 

alguma norma Europeia de DRE não tem aonde colocar o ECAD. Não tem. 

O que é o Ecad? Ele é um monstro nacional...  

Destaca a desproporção dos valores passíveis de cobrança pelo ECAD em relação ao 

que a empresa é capaz de gerar de resultado. Nessa situação, a estratégia descrita pelo E3 é de 

buscar se aproximar dos fiscais do ECAD. “Ele vem numa situação em que você é obrigado a 

aceitar tomar um café porque é inviável”. 

Nesse caso, a regra é muito custosa e a estratégia é criar um relacionamento pessoal com 

os fiscais para que os valores possam ser reduzidos.  

O segundo órgão destacado na entrevista é a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária). Na visão do E3, a ANVISA desempenha um papel importante no mercado ao 

garantir a qualidade do produto vendido. “Ela nos obriga, pelo menos os restaurantes que estão 

na bolha de São Paulo, a ter um processo muito saudável na área sanitária” 

Destaca-se na frase a expressão “bolha de São Paulo”, isso faz transparecer a percepção 

de que a capacidade de fiscalização e de fazer cumprir as normas não é percebida de forma 

homogênea fora da cidade de São Paulo.  
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A Anvisa é vista pelo E3 como um órgão burocrático e com normas difíceis de cumprir. 

“Ela é burocrática ela, às vezes tem coisas... algumas coisas são difíceis de você cumprir. Mas 

nada. Nada não dá pra realizar”. A dificuldade de operacionalização nesse caso não é utilizada 

como gatilho para uma estratégia de descumprimento. Acreditando que zelar pela qualidade do 

produto é parte inerente do desempenho do seu negócio, E3 mostra que procura se adequar à 

regra da ANVISA. 

Ainda assim, o E3 aponta uma falha processual no relacionamento entre dois órgãos 

distintos. A Anvisa e a Prefeitura de São Paulo, no que tange a liberação de alvarás de 

funcionamento. Na visão do empresário percebe-se uma falha nesse processo: 

Aonde peca a Anvisa é quando você tem a abertura do seu negócio aqui você 

tem. Você é obrigado a ter a visita da Anvisa para você ter o seu alvará. Isso 

nunca acontece. Então você entra num loop. Absurdo. 

O argumento aqui é que você precisa ter a aprovação da Anvisa para ter o alvará de 

funcionamento, mas a Anvisa só visita estabelecimento que já estão funcionando. O E3 chamou 

isso de “loop”. Essa crítica apareceu também na entrevista do E2. Nesse caso, a regra torna-se 

inexequível e a estratégia é não cumprir a regra e abrir o negócio sem a devida regularização.  

No entanto, ele destaca que o papel da Anvisa obriga os empresários do setor a 

manterem as condições sanitárias em bons termos: “Eu acho que o fantasma dela é positivo. 

Para você manter o padrão do teu negócio”. E3 destaca que, nesse caso, seus concorrentes 

diretos também cumprem as normas da Anvisa. “No caso da Anvisa eu acho que os 

concorrentes diretos cumprem. Percebo que é algo que está muito inerente ao nosso negócio. A 

saúde do nosso [pausa] A saúde do produto que você está servindo. Acho. Bem positiva”. 

O E3, em seguida, cita o PSIU (Programa de Silêncio Urbano da Prefeitura de São 

Paulo). O PSIU fiscaliza ruídos provenientes de: 

 Estabelecimentos comerciais, empresariais e de serviços (ex: comércios, 

indústrias, empresas, escolas, bares, restaurantes, hospitais, lojas de 

conveniência, academias de ginástica etc); Veículo estacionado com som 

alto; Baile funk/pancadão; Espaços religiosos; Demolições e detonações de 

pedreiras. (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2020) 

Essa atuação é destacada pelo E3.  
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Ele atua nas situações em que você tem denúncia. Muitas vezes você tem um 

vizinho barulhento. Mas ele vem na área, então ele [fiscal] pode ir em cima 

de você.  

Dois pontos importantes se destacam da fala do E3: 1) ele entende a norma como 

inexequível; e 2) isso deixa seu negócio de alguma forma mais vulnerável. As frases abaixo 

capturam essa percepção: 

Você tem aí uma situação em que você está à mercê desse órgão.  

O cumprimento dessa lei também é inexequível, né? 

 A questão do barulho, os decibéis que são determinados... é inexequível. 

O ponto destacado na fala não é contra a existência da norma em si, e sim aos limites de 

ruído estabelecidos na norma (já apresentados acima). A estratégia do empresário, nesse caso, 

é uma tentativa de minimizar o impacto do negócio na vizinhança e evitar denúncias. Primeiro, 

adequando a estrutura: “eu acho que o primeiro ponto é de adequar a tua estrutura ao PSIU”. E, 

tentando uma aproximação amigável com os vizinhos, ou seja, a estratégia aqui é melhor o 

relacionamento com o seu entorno: 

Você ter um relacionamento muito amigável com os seus vizinhos. Não 

perturbá-los de forma alguma. E, se ocorrer alguma perturbação. Você ter 

um canal aberto. Para ouvir. E para melhorar. É fundamental. 

As consequências de uma denúncia para o negócio podem ser bastantes severas, o E3 

destaca em sua fala o medo constante do seu negócio poder ser fechado pelos fiscais do PSIU. 

 Porque. A denúncia, ela pode te fechar, ela cria uma série de problemas, aí, 

multas, enfim, é muito perigoso. 

Outra parte da estratégia é a aproximação do empresário com os agentes de fiscalização 

do órgão. “Conhecer o Psiu, ir lá visitar, ver como funciona, quem são as pessoas. E tentar 

extrair deles, conselhos e consultoria para você melhorar”. A estratégia de tornar a relação com 

o órgão fiscalizador mais pessoal vai aparecer também em outras entrevistas. Ela parece 

decorrente da inexequibilidade dos níveis de ruídos permitidos pela norma. 

A relação com o corpo de bombeiros aparece pela necessidade da empresa ter o AVCB 

(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). O empresário classifica a atuação do Corpo de 

Bombeiros como “nebulosa” e destaca a necessidade de aproximação com as pessoas 

responsáveis pela fiscalização como parte da estratégia da empresa. 
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Pelo menos até um tempo atrás. O alvará saía através de uma consultoria. do 

coronel do Corpo de Bombeiros, da mulher do coronel. Você paga aí 4 ou 5 

mil reais em uma consultoria para poder ter as coisas facilitadas. 

Aqui percebe-se o que podem ser formas veladas de pagamento de propina. A 

consultoria citada, na verdade, parece ser apenas um mecanismo de tornar lícito algo ilícito. 

Tornar pessoal uma relação que deveria ser impessoal. Esse é um ponto importante que vai 

aparecendo ao longo dessa entrevista. Boa parte das estratégias para lidar com situações 

custosas ou inexequíveis para a empresa, pelo menos na percepção do empresário, são traçadas 

de forma a tornar relações que deveriam ser impessoais em relacionamentos pessoais.  

O PROCON (Fundação PROCON) foi elogiado pelo E3. Segundo ele, as fiscalizações 

foram mais orientativas do que punitivas e avaliadas como positivas ao negócio, como destaca 

a frase: “Assim tivemos já visitas de Procon. Inclusive recentemente. Foram orientativas. Foi 

bem positivo”. 

A orientação no lugar da punição também foi elogiada pelo empresário na atuação de 

fiscais da Fazenda Estadual.  

Recentemente aconteceu um fato curioso na nossa loja *, tivemos a visita de 

um fiscal da Fazenda estadual. E. Ele. Chegou até de forma muito educada. 

E queria ver as nossas máquinas. Se eram as máquinas regulamentadas, tal, 

viu. E falou o seguinte: falou, olha a partir de agora você faz parte do 

programa; é um programa que o Governo do Estado lançou. Em que você se 

torna... esse fiscal passa a ser consultor, você pode conversar com ele. 

Chama a atenção e merece destaque nessa fala a frase “chegou até de forma muito 

educado”, o que indica que não é esse, necessariamente, o comportamento típico dos fiscais, ao 

menos na percepção do E3.  

E3 mostra que no caso da fiscalização da Fazenda Estadual basta cumprir a regra que o 

empresário não deverá ter maiores problemas. O foco da fiscalização apontado é a regularização 

das máquinas emissoras de notas Fiscais. A frase abaixo destaca esse ponto: “A parte difícil de 

fiscalização estadual se você está certinho, emitindo nota. Tem as tuas máquinas 

regulamentadas. Tal. Não tem grande problema”. 

Em relação a carga tributária da Fazenda estadual, não houve reclamação. E3 percebe 

que nesse caso, a facilidade operacional e o custo relativamente baixo estimulam que seu 

negócio cumpra a legislação e atue junto com os fiscais buscando uma melhora operacional.  
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Apesar de não especificar o papel das subprefeituras, E3 mostra que esse relacionamento 

também é complicado: 

No caso dos bares, principalmente, você tá exposto com relação as 

subprefeituras. E. Ainda em São Paulo é uma relação nebulosa. E. Do 

problema. De corrupção tá enraizado nessas subprefeituras há muito tempo. 

E3 trata, ainda, da questão do uso irregular de calçadas que é fiscalizado pelas 

subprefeituras. “Você tem uma subprefeitura que ainda gosta de parar o caminhão em frente ao 

estabelecimento jogar as mesas e cadeiras em cima dela porque você avançou um pouco na 

calçada”. 

No entanto, ao falar das subprefeituras, E3 destaca dois pontos interessantes. O primeiro 

refere-se à distinção entre um estabelecimento localizado diretamente “na rua” do 

estabelecimento “abrigado” em local chamado de fechado, como Shoppings, Aeroportos, 

Universidades e outros. Para E3, estar localizado diretamente na rua o deixa mais exposto a 

situações de constrangimento por parte da fiscalização. “Quem tá dentro de ambientes fechados, 

etc, não sofre tanto, quem está exposto na rua sofre bem mais”. 

O segundo ponto, é novamente a estratégia de aproximação com as pessoas do órgão: 

Que também você precisa visitar. Conhecer. Conhecer as pessoas. Entender 

o funcionamento. Entender os riscos que você corre você corre. Para você. 

Tem que estar muito vivo nesse processo. 

A legislação trabalhista aparece em seguida na conversa. Essa parece ser uma questão 

relevante de presença do Estado no negócio. A fala aqui mistura a percepção de uma série de 

problemas sociais do país que a regulação trabalhista não parece dar conta de resolver, ao menos 

na percepção do E3, com uma esperança de melhora com novas leis que desregulamentem a 

relação empregado-empregador. 

A primeira crítica é quanto a falta de atualização da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho). E3 coloca que a CLT “é um modelo totalmente ultrapassado, né?”. E a segunda 

crítica que vale destaque é sua natureza excessivamente protecionista: “com um modelo tão 

atrasado, tão protecionista”. 

Com protecionista E3 quer dizer que a CLT entende que há um lado mais fraco na 

relação empregado-empregador, o lado do trabalhador, e que as leis pretendem proteger esse 

lado mais fraco. No entendimento do E3, do ponto de vista social, é uma percepção do Estado 
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que tem razão de ser à medida que “realmente tem um lado escravocrata na nossa sociedade 

muito enraizado”, ou seja, parte do empresariado ainda é visto como alguém disposto a se 

beneficiar pessoalmente em detrimento do trabalhador. No entanto, no entendimento do E3, “os 

bons pagam pelos maus”. 

Essa percepção enseja para duas possibilidades de interpretação: 1) existem os 

empresários bons, que querem cumprir a legislação e dar boas condições de trabalho e os 

empresários ruins, que almejam burlar as regras para ter negócios que, a despeito de piores 

condições de trabalho, tem custos mais baixos ao não respeitas a legislação; 2) os empresários 

podem optar por cumprir ou não cumprir as leis trabalhistas como parte de uma estratégia de 

negócios que pode dar vantagem competitiva sobre a concorrência. 

A distinção é importante, pois está no cerne da pesquisa. O excesso de regulação cria 

espaço para estratégias competitivas oportunistas, que beneficiarão aqueles que burlam as 

regras. Ou ainda, como parece indicar os parágrafos acima, a inexequibilidade da regra cria a 

necessidade para o seu descumprimento. 

 A frase do E3: a “massa trabalhadora, ela perdeu muito em qualidade, então é difícil 

você... você criar uma conscientização. Do quanto a legislação é permissiva para os dois lados”, 

parece apontar para a percepção de que o problema é de cunho social. Ou seja, o trabalhador 

sem qualificação profissional e com menor nível de escolaridade fica mais sujeito a ser 

“enganado”, o que resultaria em mais regulação, não criticada pelo trabalhador por sua própria 

incapacidade critica perante à lei, criando um círculo vicioso de excesso de regulamentação.  

Na visão de E3, esse excesso de regulamentação pune o bom trabalhador e favorece o 

mau trabalhador, tanto quanto pune o bom empresário. O mau trabalhador aqui seria aquele que 

adota estratégias para se beneficiar da lei. Veja as frases abaixo: “Pune o bom funcionário. E 

você, você tem uma legislação que no final, ela mesma não protege. E ela torna um mau 

funcionário, um cara que sobrevive muito bem nela, né?”. E destaca algumas dessas estratégias 

do “mau” funcionário: “então a pessoa, quer ser mandada embora, que quer ser premiada... ela 

começa a fazer algum desvio, uma falta, o mau atendimento” e  “Se ele resolve ir embora, você 

tem que fazer um acordo. É bizarro e totalmente fora do padrão mundial, ainda. Eu acho que 

tem muito que evoluir” 

O custo para o bom empregado é que “o bom funcionário ele vai se tornando caro”. O 

que obriga o empresário a adotar uma estratégia de negócio que puniria a busca pela qualidade. 

O raciocínio do E3 é o seguinte: bom atendimento é uma exigência de mercados como São 
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Paulo, como ilustra a frase: “no nosso setor, onde você tem que ter, principalmente em São 

Paulo, um atendimento muito apurado. Normalmente você... as casas que têm um atendimento 

bom são as que tem obviamente um turnover menor”. 

Ou seja, pelo menos para bares e restaurantes de São Paulo, o bom atendimento é uma 

exigência do consumidor. A estratégia do empresário é reduzir a troca de funcionários para 

possibilitar um melhor treinamento. No entanto, um menor giro de funcionários, na visão do 

E3, encarece os custos para a empresa, como pode ser percebido no trecho “um turnover menor 

significa uma boa gestão; em algum momento, um turnover menor significa um custo altíssimo 

de demissão. Fora isso, um encarecimento de folha por conta de dissídio”. 

Na percepção do E3, uma estratégia focada em melhorar a qualidade do atendimento 

procurando reduzir o giro de empregados na empresa faz o empresário ser visto pela sociedade 

como “se você fosse um louco ou um herói louco”. Uma interpretação possível dessa frase é a 

percepção de que aquele profissional que cumpre as normas e procura trabalhar em parceria 

com o trabalhador é visto como alguém diferente do padrão. Isso significa que o padrão 

esperado, não louco, de comportamento seria adequar o modelo de negócio da empresa à 

realidade da legislação.  

A frase “Eu acho que [a legislação trabalhista] afeta diretamente o modelo. Nosso”. 

Sendo que a palavra “modelo” foi empregada com referência ao que E3 entende como “modelo 

de negócio”. E o problema da legislação trabalhista destacado por E3 é o custo de admissão e 

demissão e o custo indireto de se manter empregados por mais tempo na empresa. Para E3, isso 

muda a percepção do empresário de entender o funcionário de forma colaborativa e estratégica 

para o seu negócio.  

Essa percepção fica perceptível no trecho: 

[Temos na sociedade] um olhar ainda muito arcaico, né? Então. Eu acho que 

o funcionário deveria ser de fato um ativo. De fato, uma pessoa produtiva com 

muita flexibilidade e que a demissão e a admissão fosse algo muito mais fácil 

como em qualquer país. 

E3 chama de arcaica uma visão do mercado de trabalho como um embate entre 

empregado e empregador. Ou, “uma... mentalidade sindical muito forte aqui no Brasil”. A pausa 

na fala antes do uso da expressão mentalidade sindical é significativa. A visão de embate é 

expressa em palavras com o uso do papel dos sindicatos. 
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O papel dos sindicatos e o medo da judicialização da relação com o funcionário são 

resolvidos estrategicamente pelas empresas administradas pelo E3 com a presença de um sócio 

operador na gestão de pessoas. 

É uma legislação muito complexa. Muito detalhada. E muito punitiva. Então 

o que acontece, hoje. A grande verdade é que o RH está na mão de quem está 

à frente do negócio. Se você tem um gestor. Um sócio operador. Que, se ele 

não é conhecedor, eu diria profundo, da legislação trabalhista. Você vai ter 

sérios problemas. A tua folha vai ficar muito encarecida. Sem contar. O 

problema de você ter uma ação trabalhista.  

O custo para a empresa seria: 

Eu acho que a pessoa tem que dispensar um tremendo tempo para lidar com 

a questão burocrática do departamento pessoal. Tem que ter um 

conhecimento jurídico profundo. Você deixa de realizar coisas produtivas 

porque na verdade quando você entra na alta burocracia da questão 

trabalhista é algo totalmente improdutivo, mas sim que não gera riqueza para 

ninguém. 

O encadeamento lógico aqui é claro: excesso de burocracia e complexidade toma tempo, 

custa caro e não gera melhora de produtividade no negócio. Exigindo, inclusive, a alocação de 

pessoas da alta gestão para funções vistas como meramente burocráticas e improdutivas. Esse 

custo pode ser evitado ao se descumprir a lei, o que pode ser uma estratégia competitiva como 

relatada no trecho: 

A gente sabe que existe o outro lado; o lado do empresário que realmente não 

tem uma visão mais humanista. E. Tem uma visão totalmente mercantilista 

dessa relação e que acaba tendo ganhos, aí, que acho que são ganhos 

realmente artificiais, porque um empregado tem um mecanismo muito forte 

de reclamação. Mas realmente existe. Infelizmente, a gente vê muita gente que 

é extremamente negativa na forma de gerir a questão trabalhista. Sem dúvida 

nenhuma. 

A questão sindical é tratada na fala do E3 quando se pergunta sobre as mudanças 

ocorridas na legislação trabalhista. Percebe-se que a visão de um sindicato assentado em 

contribuições obrigatórias, de tom combativo e pouco afeito à acordos é o conteúdo por trás da 

fala anterior sobre “mentalidade sindical” como algo arcaico.  
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E3 destaca a necessidade e dificuldade dos próprios sindicatos para se adequarem a uma 

realidade de mudança de papel. A nova legislação, mas palavras do E3, dá peso aos acordos 

coletivos, a Convenção Coletiva” e coloca aos sindicatos o desafio de se tornarem menos 

combativos e mais negociais. Essas são palavras retiradas da própria entrevista, no trecho: 

A primeira mudança importante foi a questão sindical. Acho que é o primeiro 

ponto importante dessa mudança foi que o sindicato, que antes tinha uma 

postura... é... uma postura extremamente reativa; e, sentado numa posição de 

ganho muito fácil, obrigatório das contribuições etc. Esse sindicato 

demonstra com toda a dificuldade de uma organização, tão, tão distorcida do 

seu objetivo. Com toda dificuldade, você vê que o sindicato se movimenta pra 

ser um sindicato negocial, isso é muito legal.  

O benefício principal apontado na fala é para a possibilidade de adequação e 

flexibilização das leis para a realidade e peculiaridade de cada tipo de negócio, como mostra a 

frase: 

É algo muito importante e muito bacana que vai desde banco de horas... 

Enfim, tem n situações que são... que mostra uma flexibilidade importante. No 

nosso negócio. Realmente foi um avanço. 

E3 coloca como quase inexequível a legislação tributária. “Uma legislação também. 

Quase inexequível. É uma situação que dificulta muito a vida do empresário”. 

O excesso de complexidade e burocracia também é colocado na questão tributária: 

Também é um problema brasileiro. Que te faz perder muito tempo, não 

deveria, deveria ser algo muito mais simples e muito mais fácil de você 

executar e que você tivesse que movimentar muito menos pessoas para isso e 

muito menos tempo portanto. Também é algo que leva uma improdutividade 

tremenda. 

Esse trabalho por parte da empresa é ainda destacado no trecho: 

Você tem que ter a tua parte de contabilidade muito atenta a todas as 

mudanças de alíquota. Tudo aquilo que vai mudando e vai incidindo no seu 

negócio. Mas realmente você já tem nessa parte aí, uma dedicação enorme 

durante um período do ano para você se estruturar na parte tributária. 

No caso brasileiro, a estratégia adotada por E3 é buscar o enquadramento no SIMPLES. 

Além de menos burocrático, o SIMPLES também possibilita ao empresário trabalhar com 
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alíquotas tributárias menores. O ponto chave é que existem limitações tanto de cunho 

financeiro, limites sobre o faturamento, quanto individual, número de empresas que um CPF 

pode ter e sua empresa ser enquadrada no SIMPLES. 

A solução encontrada é ter empresas em nome de terceiros: 

Hoje no nosso setor. Você... é muito importante você ter muitos filhos, pra 

abrir empresas no Simples né? (rs). São aquelas situações bizarras... Você 

acaba. Os negócios de faturamento menor, que cabem no Simples, você vai 

abrindo... Você também tem mãe, pai e filho. É uma situação que muita gente 

passa, então a gente consegue adequar dessa forma. 

O impacto no negócio é que, além de ilegal, você ganha uma complexidade de gestão 

que seria desnecessária na interpretação que pode ser dada da fala do E3. Por exemplo, no 

trecho “uma questão bem brasileira de você fazer uma colcha de retalhos nesse sentido né. 

Deveria ter um outro formato”. 

A percepção do E3 é que a nova legislação abre espaço para outra manobra tributária 

em função da possibilidade de terceirização da mão-de-obra mesmo na atividade fim do 

negócio. A estratégia adotada é ter uma empresa de gestão de pessoas no SIMPLES prestando 

serviços para as demais empresas. 

Hoje, também, com a nova legislação, a gente tem condições de fazer uma 

situação de uma empresa no lucro presumido e a mão de obra no simples, que 

é muito bacana, acho que é muito legal, abriu uma condição melhor para a 

gente poder trabalhar, mas ainda é aquela coisa, você acaba tendo que você 

acaba tendo que achar atalhos para você conseguir. 

A opção pelo SIMPLES como estratégia para reduzir custos com a legislação tributária 

e com a simplificação de processos fica explicita na fala: “Acho que o que realmente o 

posicionamento de uma empresa [no] SIMPLES facilita muito a vida”. 

Na questão tributária, E3 mostra que acredita que as empresas nem sempre cumprem a 

legislação. Por exemplo, no trecho: “Por força da manutenção do teu negócio e da dificuldade 

muitas, muitas, de você conseguir financiamento, etc. O empresário acaba achando um atalho 

não legal”  

E3 explicitamente cita o descumprimento da legislação como estratégia para lidar com 

uma legislação percebida como inexequível. A continuação da frase reforça o entendimento 
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dele de que aí existe uma relação de causa e efeito. “Isso é típico. De uma legislação também... 

quase inexequível. É uma situação que dificulta muito a vida do empresário”. 

No trecho abaixo, ele cita um exemplo; 

A gente vê às vezes até empresas listadas em bolsa, quando você olha um 

balanço você vê, por exemplo, um pagamento de IPTU dos últimos dez anos 

negociado com a prefeitura. Ou seja, a empresa deixou de pagar o IPTU de 

todos os imóveis, durante 10 anos. Ou seja, se tem, e essa é uma situação 

legal, imagine só. 

Perceba que a leitura do E3 é que atrasar pagamento de tributos não é contingencial, e 

sim parte de uma estratégia deliberada da empresa para, ao aproveitar brechas legais e atrasar 

ou não pagar tributos, ter um reforço de caixa que pode colocá-la em melhor posição que sua 

concorrente que pagou em dia todos os tributos. 

Um tema particular do setor e que acaba tendo relação tanto com as questões tributárias 

quanto com a legislação trabalhista é a gorjeta. Já de praxe em bares e restaurantes do país, o 

pagamento de 10% do valor da conta do consumidor pagos como gratificação para o garçom 

como reconhecimento de um bom serviço passou a ser alvo de reclamações trabalhistas, 

problemas tributários e elevou o risco do negócio como mostram as palavras do E3. 

   Sem dúvida, tivemos até o final de 2017, no nosso setor, uma situação de 

altíssimo risco. Incompreensível para muitos.  

Ela [a gorjeta] se torna um grande pilar das causas trabalhistas. 

Um passivo enorme e possibilidade de tomar um revés aí, enorme. 

A questão principal é que a gorjeta sempre foi paga “por fora”, ou seja, não entra na 

folha salarial (no holerite) e, portanto, não incidem encargos trabalhistas sobre ela. Também 

não era declarado como faturamento pelos bares e restaurante, já que supostamente consistia 

em uma contribuição espontânea do consumidor ao garçom.  

A ABRASEL (Associação Brasileira de Bares e Restaurante) repercutiu a mudança na 

lei das gorjetas em comunicado aos associados. A ABRASEL destacou o entendimento da nova 

lei de que a gorjeta é remuneração (apesar de não ser salário) e deve, portanto, constar na 

carteira profissional e no contracheque do funcionário e que o empresário pode descontar do 

valor recebido a título de gorjeta de 20% a 33% para cobrir os impostos incidentes sobre essa 

remuneração (ABRASEL, 2019). A ANR (Associação Nacional dos Restaurantes) também 
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publicou o assunto (ANR, 2019a).  A questão das gorjetas e a falta de uma regulação sobre o 

tema ensejava uma série de causas trabalhistas (assunto que será abordado mais detalhadamente 

na entrevista com E5) e gerava um aumento potencialmente alto de risco para os 

estabelecimentos. A Medida Provisória 905/2019 no art. 457-A trata desse assunto e corrobora 

a mudança de legislação citada pelo entrevistado (BRASIL, 2019a). 

E3 descreve que um novo acordo coletivo regulamentou essa questão da seguinte forma: 

a gorjeta deve aparecer no holerite dos funcionários, como rendimento. A empresa pode reter 

um percentual do total arrecadado com a gorjeta para pagamento dos encargos. Na prática, o 

salário “por dentro” do funcionário aumenta significativamente. 

Você consegue criar pra esse funcionário um holerite que beneficia ele 

porque ele passa a ter um ganho quase o dobro até o triplo do que seria o fixo 

dele. Isso gera, gera uma fonte de crédito para esses funcionários. Ele tem os 

ganhos de médio prazo aí de FGTS. E FGTS principalmente, que é muito 

legal. 

Esse assunto foi muito controverso, pois no curto prazo tanto empregadores como 

empregados saíam perdendo. Empregadores devido a um aumento significativo de custos com 

mão-de-obra e empregados pela perda de renda líquida. E3 ilustra que “no dia-a-dia, ele 

[funcionário] tem uma perda da entrada do valor líquido e tudo mais”. Ainda que “em 

contrapartida, no médio longo prazo ele tem uma segurança interessante”.  

No entanto, a nova regra que possibilita a legalização da gorjeta pode ser vista como 

uma forma de ter ganhos adicionais. E3 mostra que grande parte dos empresários do setor não 

aderiu a esse acordo coletivo. 

O Sinthoresp [Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, 

Flats, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e similares de São Paulo e Região] 

que é o nosso sindicato tem 100 mil associados, 100 mil empresas que estão 

ligadas ao Sinthoresp, através de seus trabalhadores. Foi feita uma 

convenção coletiva específica de gorjeta para tratar esse tema, foi dado os 

prazos... mais alongados possíveis para que as empresas entrassem nessa 

nova legislação. E para nossa surpresa, de 100 mil empresas perto de mil 

entraram.   

Para o E3, não aderir é parte de uma estratégia de empresários que se apropriam do valor 

da gorjeta que foi dada aos funcionários. “Existe uma grande maioria [de empresários] que se 
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apropria desse dinheiro. Você tem 10 por cento a mais do teu faturamento. Você amplia a tua 

margem de forma grotesca, na forma. Aí é um problema também de competitividade ilegal e 

ilícita”. 

Vale ressaltar a percepção do E3 de que essa é uma estratégia empresarial, ilícita, mas 

utilizado para conseguir vantagem competitiva no mercado. E, percebe-se também, que apesar 

de crítico ao viés protecionista, em sua própria visão, da legislação trabalhista, o 

comportamento do empresário nessa questão da gorjeta faz E3 entender por que há quem 

defenda uma legislação trabalhista mais protecionista. 

Da mesma forma quem falou sobre a questão trabalhista. Diz que essa é uma 

faceta da questão trabalhista. Porque é que se tem uma legislação tão difícil, 

tão protetora, e muitas vezes, é por isso, do outro lado, você tem também um 

empresário que se apropria daquilo que ele não pode se apropriar e que não 

é legal, que não é dele. 

Resumindo os principais pontos da entrevista com o E3. 

Tabela 16: Resumo da Entrevista com E3 

Instituição Pré-categoria Estratégias 

ECAD Valores elevados e 

inexequíveis 

Aproximação com fiscais e 

negociação 

ANVISA Burocrática. Importante para 

manter condições sanitárias. 

Problema ao abrir o negócio 

Procurar se adequar às 

normas.  

PSIU Limites de ruídos difíceis de 

cumprir 

Procurar se adequar 

estruturalmente. 

Relacionamento com a 

vizinhança. 

Relacionamento com fiscais 

Corpo de Bombeiros Normas nebulosas.  Aparentemente - propina 

PROCON Fiscais mais orientativos Procurar cumprir as regras 

Fazenda Estadual Foco na regularização das 

emissões de Notas Fiscal. 

Simples de entender. 

Cumprir 
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Subprefeituras Normas nebulosas. Corrupção e relacionamento 

com fiscais 

Legislação Trabalhista Complexa, burocrática e cara Colocar sócio na gestão. 

Aumentar a rotatividade de 

funcionários. Vê ganho 

indevido para quem não 

cumpre 

Gorjeta Acordo Coletivo Recente Aderir. Mas vê ganho 

indevido para quem não 

adere e se apropria 

indevidamente 

Legislação Tributária Complexa e custosa Enquadramento no 

SIMPLES. Vê o não 

pagamento de tributos como 

estratégia para ganhos 

indevidos e competição 

desleal 

Fonte: elaborado pelo autor 

.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O E  

 No momento da entrevista o grupo de empresas lideradas pelo E4 era formado 

por 3 estabelecimentos, com mais dois em processo final de obras para inauguração. Dois 

estabelecimentos são restaurantes em ambientes fechados e os demais são bares em rua (dois 

bares ainda não estavam inaugurados). O bar localiza-se em um importante bairro da boemia 

paulistana. Possui uma equipe de aproximadamente 30 pessoas. A diferenciação do bar é servir 

uma comida de qualidade, em um ambiente descontraído e propício a conversa. O público alvo 

são jovens de 25-35 anos, das classes A e B. Existe um esforço de marketing via redes sociais 

e Instagram comandados por uma agência terceirizada. Os dois restaurantes têm uma demanda 

condicionada pelo movimento do ambiente fechado onde se encontram. Procuram oferecer 

refeições rápidas, bebidas e chopp.    

 O E4 começa a entrevista citando o ECAD. Na percepção dele “se a [empresa] seguir 

à risca o que prevê [regulamento do ECAD] todo mundo quebraria”. A questão apontada é com 

relação a proporção do faturamento passível de cobrança pelo órgão. E4 coloca que a cobrança 

gira em torno de “sete e poucos por cento do faturamento da casa. Ou, se é uma casa que não 
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tem cobrança de bilheteria. Eles têm um valor por metro quadrado, mas que também não fecha 

a conta”.  

A leitura do E4 é que nenhum empresário do setor paga esses valores.   

 O que eles cobram e literalmente todo mundo paga muito, muito, muito mais 

baixo, todo mundo faz uma negociação, todo mundo acaba ficando próximo 

deles, e como é um órgão que não tem custo. Só funcionários deles. Tudo que 

ele tem é margem. tem um preço que eles chamam desconto de 98 por cento 

de desconto que eles não pagam. Ninguém paga. 

A estratégia percebida é de aproximação e negociação com os fiscais do ECAD e, 

também, informar números não precisos de faturamento e pessoas. 

Você torce para não passar lá. A verdade é essa. Se ele passa. Você fala um 

número mentiroso de pessoas que passam por dia. De quanto você cobra, é 

mentiroso, ele sabe que é mentiroso. Não faz mal.  

Outra característica apontada por E4 é a impossibilidade de você cumprir todos as leis.  

Eu acho que você tem em São Paulo. Em relação as leis que elas são leis que 

até brincando que se você for escolher qual lei você tem que negligenciar. Se 

você for pegar todas as leis é impossível você cumpri-la. 

E4 dá como exemplo o que ele chama de “triangulo de leis”, que são: a) a lei do fumo; b) a lei 

da uma hora; e, 3) a lei do PSIU. 

O primeiro ponto do “triangulo” é a lei do PSIU. A crítica não é em relação a lei em si, mas aos 

limites que a lei estabelece. 

[...] em qualquer momento do dia você não pode fazer barulho excessivo. 

Você tem três patamares de ruído que você pode emitir ao longo do dia. Então 

eu vou falar ordem de grandeza, tá? Não é exatamente isso, mas em qualquer 

momento do dia você pode estar com mais ou menos 60 decibéis; das 22h a 

1h com 55 e a partir da uma [da manhã] 50db, algo assim. Primeiro ponto é 

que é impossível qualquer estabelecimento trabalhar nesses decibéis. Se eu 

tivesse uma biblioteca provavelmente estaria acima do que a lei permite 

 A consequência descrita por E4 para uma lei que é (em sua percepção) impossível de ser 

cumprida é  
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A partir do momento que eles uma lei que é para ninguém cumprir, qualquer 

hora que o fiscal chegar no seu estabelecimento você vai ser multado. Não 

existe estabelecimento que consegue trabalhar assim. 

Para ele, a sua percepção é ratificada por profissionais e políticos como mostra o trecho abaixo 

[...] quando você conversa com várias pessoas técnicas de engenharia de som, 

quando você conversa com outro vereador mais esclarecido. É fato, sempre 

foi mais uma lei que fizeram, uma proposta de não incomodar vizinhos, que 

levaram para um patamar de ruídos e horários que é inatingível. 

E4 mostra que se adequar à lei não é suficiente como estratégia do negócio.  

Você pode ter feito isolamento acústico. Você pode ter um bar sem música. Só 

o falatório das pessoas, você sempre vai estar errado. A partir do momento 

que vc sempre vai estar errado você vai ter que fazer o quê? Você tem que 

ficar amigo de alguém do Psiu. Para esse cara ou na amizade ou dando uma 

grana te avisar quando vai sair a blitz do Psiu. Ó vai sair blitz hoje, fica 

esperto e aí vc fica esperto. Se o fiscal é seu amigo ele finge que não te vê e 

boa, mas você está errado. E você não está errado porque você está tocando 

o rock na calçada. Você está errado porque têm gente falando no seu bar. 

A segunda lei do “triangulo” é a chamada lei da uma hora. Na percepção do E4 a lei da uma 

hora pode ser descrita como: 

A lei da uma hora, salvo engano, ela foi criada no governo do Pitta na 

Prefeitura de São Paulo que naquele momento, o índice de homicídios em São 

Paulo era muito grande na periferia a partir da uma da manhã. Porque vc 

tinha o pancadão, você tinha aquelas coisas... Então fizeram uma lei que 

depois da uma da manhã estabelecimentos comerciais que vendiam bebida 

alcoólica têm que estar fechados. Beleza. em algum momento, eles fizeram um 

adendo a essa lei que é: não fechado sem comercializar, mas é fechado. As 

portas fechadas. Sem acesso à rua. Você só consumiria a bebida no interior 

dele. Beleza  

Na visão do E4 existe uma descaracterização de objetivo da lei. Ele aponta que a lei foi criada 

originalmente como uma tentativa de reduzir as taxas de homicídio nas periferias da cidade, o 

que não é o foco da fiscalização 

Só que isso foi um negócio feito na periferia por causa do homicídio. Os 

fiscais não vão na periferia, porque eles tomam tiro lá, eles vão para aonde? 
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Para a Zona Oeste, Zona Sul, Itaim, Vila Olímpia, eles não vão lá no 

pancadão da favela, peitar o dono do pancadão. É uma lei que foi feita com 

o propósito genuíno, bonito, mas que não é exequível assim. Então o que eles 

fazem, pegam na Vila Madalena uma e um da manhã e multam você que está 

na calçada, na Vila Madalena, que é o bairro mais boêmio do Brasil e 

Parelheiros, lá, vai para as 7h da manhã e ninguém fala nada. 

A crítica do empresário não é ao intuito da lei, mas a forma como ela é aplicada. Além disso, 

percebe-se uma defesa a criação de zonas de exceção, para que a cidade possa manter os bairros 

boêmios e ao mesmo tempo “proteger” os bairros mais pacatos e silenciosos. 

Cara de verdade, é uma lei atualizada? Não é. Porque hoje se você vai nas 

principais capitais do mundo, ou vai só no Rio de Janeiro aqui está uma rua 

do Rio de Janeiro, qualquer rua do Rio de Janeiro que possui boemia, você 

tem gente bebendo na rua até quatro ou cinco da manhã e em ruas específicas, 

então, assim, óbvio, se alguém está no meio de Higienópolis no meio de 

Moema, acho super justa essa lei. Só que eu acho que têm várias licenças, se 

você quer fomentar o pagamento de impostos, geração de emprego com o 

turismo. Você tem que ter um pouco de exceções, você tem que mapear 

regiões. Como no caso de Pinheiros deveria ter uma outra regra.   

Para E4, as mudanças sociais na cidade de São Paulo, como pessoas trabalhando mais e indo 

para bares mais tarde gera um impacto ainda mais perverso da lei da uma hora sobre o 

faturamento do negócio. 

você pega esse negócio que eu falei da lei da uma hora, que impacta direto 

meu negócio, impacto violento de faturamento, atualmente é muito maior 

hoje, porque a dinâmica de São Paulo, ninguém chega mais em bar nenhum 

antes das 8h. Ninguém mais. Você tem trânsito. Você tem Lei Seca. Outra 

coisa que impacta pra caramba, mas tem uma finalidade bacana, social boa. 

Hoje tem o trânsito as pessoas cada vez tem que trabalhar mais. Ninguém sai 

antes das oito. Como você vai trabalhar das 9 a uma? Você não vai. Não faz 

sentido nenhum, essa lei da uma hora. Então, quanto eu faturo menos por mês 

fechando antes da uma? Você pode ter certeza de que 15 e 20 por cento a 

menos do que deveria faturar, hoje por causa dessa lei... não se fala disso e 

ninguém teve a preocupação de parar e atualizar essa lei. 
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A chamada “Lei da Uma Hora” foi originalmente promulgada em 13 de julho de 1999 é a LEI 

No. 12.879. A lei era bastante rígida em relação aos horários de funcionamento dos 

estabelecimentos:  

ART. 1º Fica determinado que todos os bares da Cidade de São Paulo não 

poderão funcionar após uma hora da manhã, tendo o horário previsto para o 

início de suas atividades fixado à critério próprio, não antes das 5 horas da 

manhã. 

Posteriormente, essa lei foi revogada pela LEI No. 16.402/2016 e regulamentada pelo Decreto 

no. 57.443/2016. O parágrafo terceiro foi a mudança citada na entrevista.  

ART. 147 Os estabelecimentos que comercializem bebida alcoólica e que 

funcionem com portas, janelas ou quaisquer vãos abertos, ou ainda, que 

utilizem terraços, varandas ou espaços assemelhados, bem como aqueles cujo 

funcionamento cause prejuízo ao sossego público, não poderão funcionar 

entre 1h e 5h.  

§ 1º A fiscalização da infração ao disposto no "caput" deste Art. independe 

de medição por sonômetro. 

§ 2º Não se considera infração a abertura de estabelecimento para lavagem 

ou limpeza, desde que tais atos não gerem incomodidade. 

§ 3º O estabelecimento poderá funcionar no horário referido no "caput" deste 

artigo, desde que providencie adequação acústica e não gere nenhuma 

incomodidade. 

 As penalidades a que os estabelecimentos estão sujeitos se descumprirem os parâmetros 

de ruídos estão definidas em seguida: 

 

Art. 148 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal e 

estadual em vigor, aos responsáveis pelo uso não residencial serão aplicadas 

as seguintes penalidades pelo descumprimento do disposto nos arts. 146 e 147 

desta lei:  

I - na primeira autuação, multa e intimação para cessar a irregularidade; 

 

II - na segunda autuação, multa, no dobro do valor da primeira autuação, e 

nova intimação para cessar a irregularidade; 
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III - na terceira autuação, multa, no triplo do valor da primeira autuação, e 

fechamento administrativo; 

 

IV - desobedecido o fechamento administrativo, será requerida a instauração 

de inquérito policial, com base no art. 330 do Código Penal, e realizado novo 

fechamento ou embargo de obra, com auxílio policial, se necessário, e, a 

critério da fiscalização, poderão ser utilizados meios físicos que criem 

obstáculos ao acesso, tais como emparedamento, defensas de concreto, tubos 

de concreto, dentre outros (BRASIL, 2016) 

O terceiro ponto do “triangulo” é a chamada lei do fumo.  

a lei do fumo você não pode fumar em lugar fechado, em lugar com toldo, e 

nenhum lugar que não tenha uma parede e uma porta fechada separando as 

mesas dos fumantes. 

A Lei Antifumo, LEI No. 12.546/2011 e regulamentada pelo decreto 8262 de 31 de maio 

de 2014, define: 

RECINTO COLETIVO FECHADO - local público ou privado, acessível ao 

público em geral ou de uso coletivo, total ou parcialmente fechado em 

qualquer de seus lados por parede, divisória, teto, toldo ou telhado, de forma 

permanente ou provisória (BRASIL, 2014). 

Essas três leis, na percepção de E4 formam um “triangulo” porque: 

Como que você executa a lei da uma hora e a lei do fumo no mesmo 

estabelecimento? É impossível. inclusive porque se o meu cliente fuma dentro 

do bar eu tomo multa. Se eu proibir ele de sair para fumar, isso é cárcere 

privado e eu não posso. Isso sem falar que se ele estiver fumando na calçada 

eu tomo a multa da uma hora. 

E ele complementa mostrando, ainda, que o cliente fumando fora do estabelecimento e 

conversando com alguém, mesmo que o estabelecimento seja acusticamente preparado, viola a 

lei do PSIU, como no exemplo citado na entrevista: 

Eu tomei uma multa de oitocentos e poucos reais em janeiro. Exatamente 

nesse caso, o cliente está no meu bar. Uma e pouco. O bar todo fechadinho. 

Todo fechadinho. E o cliente pede: quero fumar, quero fumar. Vai na calçada. 

Na calçada, fumando, fato, o fiscal fala, olha estou te multando porque você 

tinha um cliente na calçada. 
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E4 argumenta que um dos principais problemas é que “fazem as leis que não se 

conversam”. A consequência direta para o negócio é obrigar o empresário a adotar “um modelo 

[de negócio] que eu não quero”. Esse modelo  

que é um modelo sempre segurando um pouco a minha demanda, pois sei se 

tem mais gente, é mais gente querendo fumar, é mais difícil fechar o bar a 

uma hora, é mais ruído em qualquer momento do dia. Então eu estou sempre 

com medo, sempre reprimindo a minha demanda. Depois da uma, eu tenho 

que articular, tenho que ter mal estar com o cliente, não posso deixar ele 

fumar. E eu sei que a recorrência dessas multas fecha o bar 

E4 destaca as consequências para o negócio do descumprimento da regra: “Na 

recorrência você tem um bloco de concreto na porta”. Ou seja, é algo que vale destacar. O poder 

de um stakeholder é fechar o negócio. A percepção desse poder para E4 é que “você vive com 

medo”. E, em sua visão, “se você for seguir tudo, você não abre nenhum negócio”. 

Em relação à ANVISA, E4 mostra que as normas exigidas podem ser inexequíveis 

A Vigilância Sanitária, se você pegar a norma dela, estou abrindo duas casas 

agora, e peguei uma pessoa específica em vigilância sanitária para entrar no 

projeto de arquitetura, é impossível. Os imóveis do Brasil não foram feitos 

para isso. Se você quiser fazer um imóvel totalmente regular você vai ter que 

construir do zero e provavelmente não vai conseguir, porque você tem tanta 

porta para entrar e sair, com lixo, então, assim, impossível. 

Outro ponto interessante da percepção de E4 em relação às normas da ANVISA é 

novamente a questão da falta de “comunicação” entre as leis dos diferentes órgãos. A questão 

das portas exigidas pela ANVISA, por exemplo, já faria o empresário violar a lei do PSIU.  

A necessidade de se manter uma boa relação com os fiscais, no caso relacionados à 

ANVISA, e a necessidade de se contar com o bom senso da fiscalização e não da regra aparece 

claramente no trecho abaixo: 

Aí vc tem, por exemplo, no nosso caso, uma técnica de nutrição nas casas, 

uma consultoria por fora que faz toda a auditoria disso, ai, na semana 

passada apareceram duas fiscais, duas senhoras de uns sessenta anos, com 

uma cabeça que não é dessa geração, dessa realidade de hoje, com uma 

denúncia anônima de que em uma das nossas casas vc não tem um  Tem um 

refeitório com condições adequadas de higiene para os funcionários. 

Primeiro que não tem refeitório. Segundo que na prática quem faz a 
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manutenção e limpeza do refeitório dos funcionários são os próprios 

funcionários. E aí você se senta com elas para conversar, e que para a minha 

sorte eram pessoas extremamente bem esclarecidas. Elas fizeram uma 

auditoria na casa inteira, não acharam nada de errado, elas disseram que era 

muito difícil numa casa desse tamanho não ter nada de errado. Vocês não têm 

nada de errado. E olha que engraçado, os próprios funcionários que bem toda 

a área de clientes, a área deles que eles usam, era um poleiro. Sendo que eu 

faço essa área, a lei não pede que eu faça, eu faço porque eu quero fazer. E 

aí se elas não fossem pessoas se não fosse pelo bom senso dela. Ela teria 

multado. Até então você começa a falar com. A pessoa teve bom senso. Mas 

se fosse outra pessoa ela poderia ter multado    

Ainda na questão sanitária, E4 cita o DECON, que em sua percepção “não tem a menor 

ideia de como funciona uma questão sanitária, uma questão de qualidade” e que pode  

por qualquer denúncia pode entrar no seu lugar. Pode prender o seu gerente. 

Ou o administrador do seu negócio, por uma etiqueta de pão que ele julgar 

vencida, porque ele não tem a menor qualificação checar se aquilo está certo 

ou errado. Ele tem uma Carteira de policial civil e acha que isso por si só 

basta. 

A estratégia percebida por E4 é o uso desse poder para aumentar a capacidade desses 

stakeholders auferirem renda via pagamento de propinas.  

Esse cara está batendo na porta de uma porrada de casa por aí. E por que 

isso está acontecendo? Por que isso acontece? Porque esse cara com essa 

prerrogativa ele pode te subornar. 

E4 aponta, ainda, a concorrência desleal por parte de quem não cumpre as regras.  

Você tem hoje uma questão que você não pode vender bebida alcoólica depois 

da uma com a porta aberta. Mas na porta do seu estabelecimento têm 500 

ambulantes ilegais. Que depois da uma que você fecha vendendo cerveja na 

sua porta fazendo muito mais barulho do que seu cliente. Um monte de jovem 

baderneiro gritando e que ninguém vai lá tirar o ambulante, o ambulante está 

armado, ameaça o fiscal. 

E4 mostra que uma estratégia usada pelo comercio irregular é a ameaça física ao fiscal. 
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Para todas essas leis, normas e regras difíceis ou impossíveis de serem cumpridas a 

estratégia utilizada é a de aproximação do agente fiscalizador e a tentativa de tornar pessoais as 

relações que deveriam ser mantidas impessoais. 

Então, ou você é amigo dos policiais civis da sua região. Ou você trata 

pisando em ovos com a mulher da vigilância sanitária. O fiscal da uma hora, 

o fiscal do psiu, o fiscal do Fumo. 

 Na percepção de E4 todos esses fatores aumentam o risco do negócio e, analisando com 

mais profundidade o texto, desviam valor para stakeholders não produtivos. E4 cita duas 

estratégias que ele acredita ajudarem a blindar o seu negócio. A primeira é manter relações 

pessoais com todos os principais órgãos de regulação e a segunda é evitar o que ele chamou de 

“rua”, ou seja, procurar novos negócios em lugares fechados (como shoppings e aeroportos).  

 No trecho abaixo E4 descreve mais detalhadamente as suas estratégias de aproximação 

com os órgãos fiscalizadores: 

Tenho uma ótima relação com todos os órgãos mencionados. Uma ótima 

entrada na subprefeitura, Tenho um papel de protagonismo ativo na 

subprefeitura. Fiquei amigo das pessoas, participo ativamente das pautas, 

justamente para quando olharem os trezentos bares da rua eles falarem, 

aquele cara lá é tão proativo com a gente, deixa ele em paz. A menos que eu 

faça uma catástrofe que eu faça algo muito errado. Nunca fui falar comigo 

nada que eu tive que além de ter que tomar conta do meu negócio e ter uma 

conta de uma esfera política totalmente, um escudo né. Que não faz sentido... 

Então. O que toma tempo de modo, um tempo, habilidade. 

E em seguida a questão de sair da “rua” 

Quando opto por sair de uma rua, é isso cara, quando estou dentro de um * 

[lugar fechado]. Eu não tenho a lei da uma. O cigarro já é implícito no *. Não 

tem o psiu, não tem o menor de idade, não tem a Decon, não tem o ECAD. Só 

tenho a Anvisa, que já está lá dentro, mas tudo bem, porque se faz bonitinho 

não tem um problema. A Receita Federal já tá lá dentro e tudo bem porque 

você está pagando imposto e dizendo ao funcionário que se não tem o registro 

ele não tem o crachá para trabalhar. E não precisa ter segurança. Porque 

você já está seguro, que é outro custo que eu tenho aqui tem que ter 

segurança. 
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A questão explicitada no final desse trecho também aponta para outra questão 

nesse ramo. O problema da segurança pública. O bar trabalha com um alto custo de 

segurança privada. Em relação à Polícia a estratégia de aproximação se mantém. “Fico 

muito amigo dos policiais, na hora da madrugada ninguém entra na loja porque sabem 

que eu sou amigo de policial”. 

E4 cita, a seguir, o Termo de Permissão de Uso da calçada (TPU). Em suas 

palavras:  

A TPU é o seguinte, você quer ter essa mesa na calçada, vc faz o protocolo, 

faz um desenho com base numa métrica da Prefeitura de X mesas e cadeiras 

por metro a tantos metros da calçada. E tem que deixar um passeio de 1,10m. 

Têm uma série de premissas, vc faz essa planta baixa, aprova na prefeitura 

paga uma taxa e você tem o direito. 

Nesse caso, o problema apontado é a morosidade do órgão e a possibilidade de 

multa mesmo com o protocolo de entrada do pedido da permissão. 

Eu já dei entrada há cinco anos e vocês não me responderam. E ele diz, bom, 

então enquanto não te responderem você não pode ter.  

A estratégia novamente é usar o contato político para evitar as multas 

Hoje, eles só pararam de me multar porque o subprefeito pediu. Para de 

multar o cara. Porque tá lá, tem um protocolo. Tem tudo bonitinho. 

Na percepção do E4, a morosidade não é falta de recursos, ou problemas burocráticos, 

e sim uma estratégia para aumentar a arrecadação com as multas. “Eles não te dão o alvará e 

eles te multam. Bom. Por que eles não te dão o alvará? Para poder te multar”.   

A questão da acessibilidade também foi citada nessa entrevista. Na percepção do E4 o 

problema não está, novamente, no intuito da regra, mas na forma como os agentes fiscalizadores 

e o próprio Poder Público lidam com a questão, empurrando um problema coletivo para o 

empresário. 

Eles falam que você tem que, tem um cadeirante e que tem que ter perfeita 

acessibilidade. Só que as calçadas de São Paulo. A rua não foi feita para o 

cadeirante e ele vem culpar você porque os seus cinco metros de uma cidade 

gigante está impedindo o cadeirante de passar. Toda a cidade não foi 
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planejada para isso e a culpa é minha? A cidade não foi planejada para isso 

e os caras vêm te multar. 

A ELETROPAULO [hoje ENEEL] e os cortes de luz programados são apontados na 

entrevista como outra forma de procurar capturar valor gerado pelo negócio.  

[...] tem uma Eletropaulo (sic) que vai fazer manutenção dos postes todos da 

Vila Madalena no sábado à noite. Se for assim ele vai falar com o cara do 

caminhão. Pelo amor de Deus não pode fazer no sábado à noite a manutenção 

de uma rua que vive de bar Não tudo bem, se você me pagar um café eu venho 

domingo de manhã. Aí, você paga o café e ele vem domingo de manhã. E por 

que ele foi no sábado a noite? Porque ele sabe que no sábado à noite você vai 

pagar uma bola para ele. E ai você fala, mas pagar uma bola é errado, é 

antiético, você está alimentando uma milícia. Tudo bem. Mas se não paga a 

bola, ele vai desligar a força no sábado à noite. E eu vou perder meu 

faturamento. 

A questão da propina aparece explicitamente nesse trecho. O empresário entende que 

não deve pagar, mas frente à inevitabilidade da perda do faturamento do dia de maior 

movimento do negócio, a estratégia do pagamento de propina é visto até como inevitável.   

E4 também aponta como risco para o negócio o valet e a CET. Para ele o valet é uma 

fonte de problemas e a CET 

Você tem o caso da CET que nunca multou um ambulante na história, mas 

que se seu cliente para 10 segundos para pegar alguém no caminho ele vai lá 

e multa. Por que ele não multa o ambulante? Porque o ambulante dá um tiro 

nele. 

Comentando sobre esses riscos, inerentes de bares e restaurantes localizados na rua e 

comentando sobre a estratégia de localização em lugares fechados como shoppings e 

aeroportos, E4 comenta que:  

Ao meu ver sim. O empresário hoje está na rua porque é mais fácil e mais 

barato. O risco direto tem menos, eu acho, mas risco indireto tem muito mais. 

Eu acho que tem, tem muito mais oportunidade na rua do que no shopping ou 

no aeroporto. 
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Para E4, que se coloca como um empresário menos disposto a aceitar os riscos inerentes 

a ter negócios na rua, ele coloca que: “Na minha opinião, no meu negócio, pro meu momento, 

faz todo sentido fugir da rua”. Ele ajuda a classificar o que seria um negócio em lugar fechado: 

Hoje eu olho muito mais para ambientes mais seguros, com uma catraca 

vamos falar assim, que eu consigo trabalhar com menos interferência desses 

órgãos. Um ambiente onde se eu pago os impostos, tenho os funcionários 

registrados e todas as condições sanitárias de trabalhar. Eu durmo em paz. 

Perguntado sobre como agir estrategicamente em situações que colocam o empresário 

frente às regras inexequíveis, E4 resume bem como avalia e age estrategicamente: 

Então é aquela história do bom e do certo. Eu faço o que é bom e não o que é 

certo. O que eu quero dizer com isso. O certo seria fazer tudo que eles pedem, 

como é impossível, eu faço tudo, tudo, tudo para manter as condições 

sanitárias impecáveis, para oferecer um produto dentro do prazo de validade, 

tudo limpinho, tudo certinho, que é o que como eu gostaria de receber, de 

comer, como se eu tivesse dentro da minha a casa, mas todas as normas deles 

eu não consigo executar, e eu vou escolher quais normas eu vou negligenciar. 

Essa norma eu não vou fazer e tudo bem, tudo bem, vai bem assim, eu acho 

que está muito mais nessa linha do que... 

E destaca a sua percepção de que o cliente é capaz de avaliar corretamente suas escolhas, 

sem necessariamente a presença ostensiva do Estado 

Eu faço o que é bom bom, é bom pro negócio. É bom pro cliente. Eu vou 

fazer.No final do dia eles sabem disso. 

Perguntado novamente sobre estratégias para mitigar riscos, E4 retoma o episódio 

descrito anteriormente, das fiscais da vigilância e responde: 

Então, quando foram as fiscais lá. Elas olharam a casa. Não é que elas 

olharam um dia inteiro delas e falaram acho que está perfeito. Elas foram 

com base no que tem que ser e não acharam nada de errado. Se fosse alguém 

o dia inteiro provavelmente teria coisa errada. Então você depende muito das 

pessoas e do relacionamento, de eu receber elas com um sorriso no rosto, dar 

um abraço, dar um café, café real não, não um suborno. Conversar, explicar 

quem a gente é. 
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E4 também defende uma estratégia focada em transmitir às pessoas uma imagem de 

negócio. Para ele, muitos donos de bar, não tratam suas empresas com seriedade de quem está 

ali tocando um negócio como outro qualquer. Isso vai desde a postura corporal, as roupas, a 

linguagem utilizada e a aproximação com os órgãos públicos.  

No final do dia eu acho que cada vez mais há uma coisa que eu defendo muito 

assim eu tento ser um embaixador, comedido, mas um embaixador. Para que 

as pessoas te vejam como um empresário e não como um dono de bar. 

Para ele, isso faz com que as pessoas passem a ver o bar e o dono do bar (o empresário) 

de forma mais “profissional” 

Quando você se porta assim, todo mundo te respeita melhor. Então quando 

um órgão desses, qualquer um que falei, chega para falar comigo e vai falar 

com outro dono de bar, ele vê a diferença. Ele fica com um pé atrás de vir 

falar comigo. Prefere falar com outro, mas é errado, é a forma como eu me 

blindo. Desde a forma como eu me visto, a forma como eu me porto no 

estabelecimento, isso muda radicalmente a recepção. É meio babaca, mas 

isso é uma estratégia e uma estratégia de tentar mudar. 

As palavras “é errado” e “meio babaca” mostram que E4 acredita que essa aparência 

não deveria influenciar o julgamento do agente público. Novamente, o que deveria ser uma 

relação impessoal torna-se pessoal. Mas, pela percepção de E4, essa é uma estratégia que 

funciona para o seu negócio. E, no fundo, o ajuda a blindar de stakeholders empoderados por 

leis, normas e regras.   

Outra estratégia utilizada por E4 é a utilização de profissionais especialistas nas 

diferentes áreas, ou seja, stakeholders que disputam a captura de valor gerado pelo negócio com 

lastro na regulação estatal. O trecho abaixo enumera algumas dessas situações: 

Você está sempre respaldado, por [para] tudo isso que eu falei. A gente tem 

um terceirizado que assina pela casa e me dá respaldo em caso de um 

processo. Você tem um advogado trabalhista. Você tem bem ou mal uma 

despachante que toda essa questão TPU, fumo, uma despachante que atua 

junto à subprefeitura e consegue tirar os alvarás. Tudo isso é um respaldo 

técnico. Que custa caro. E que vários caras não têm por que custa caro. Se 

juntar o advogado, um despachante, qualidade [técnicas de nutrição e 

nutricionista], por mês dá muito mais do que cinco mil reais por casa. É 

dinheiro. Nem todo mundo tem 5 mil reais disponíveis para investir. Eu acho 
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essa postura e todo esse respaldo financeiro e de querer fazer certo. 

Obviamente tem muita gente que quer fazer certo. 

Em seguida, a entrevista aborda as questões trabalhistas e sindicais. E4 começa 

elogiando a mudança na lei trabalhista.  

Eu acho que tudo que pode falar mal do Temer [ex-presidente Michel Temer]. 

Eu acho que o Temer no final de 17 (2017), ele trouxe uma coisa bacana tendo 

conseguindo aquelas alterações na lei trabalhista. Eu falo pelo setor, todo 

mundo que eu converso vê com muito bons olhos o que aconteceu há quase 

dois anos. 

As principais mudanças elencadas por E4 foram: 1) enfraquecimento dos sindicatos; 2) 

possibilidade de oficializar o chamado extra, ou seja, aquele funcionário que o bar utiliza apenas 

nos dias de maior movimento; 3) resolver a questão da gorjeta; 4) regulamentar a questão da 

jornada intermitente; 5) o custo para o empregado que perde a ação trabalhista. 

A penas como destaque, abaixo o trecho a respeito da gorjeta: 

Eu acho que a gorjeta ir pra dentro pra mim foi incrível, porque vc 

regulamenta algo que estava jogado e que dava muito o processo trabalhista. 

A gorjeta por dentro faz esse cara existir hoje pra Receita, por mais que ele 

pague um imposto, hoje ele existe 

O reflexo dessas mudanças, para E4, foi que “o nível de processo trabalhista caiu 

absurdo”. Ainda assim, E4 acredita que  

a CLT ainda é um problema, apesar, de uma forma econômica... se não tivesse 

tantas travas, eu teria muito mais funcionários que eu tenho hoje. Então ela 

te amarra bastante, te tranca, é muito onerosa, mas eu acho que tem muito 

menos risco hoje do que tinha antes. 

Fazendo uma leitura mais técnica da percepção do entrevistado, parece que a mudança 

trabalhista não necessariamente reduziu custos, mas reduziu a insegurança jurídica frente às 

práticas necessárias para esse tipo de negócio, mas que não estavam bem definidas na lei.  

Outra mudança da lei trabalhista que o empresário viu como relevante é a possibilidade 

de se terceirizar a atividade fim. 

A estratégia que a gente fez, com a nova lei, ela também traz uma questão, 

que ainda é subjetiva. A questão vai muito de um juiz ir para um lado ou para 
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o outro, mas a questão de você poder terceirizar a atividade fim. Se não podia 

antes, hoje pode e não pode. Depende muito da interpretação do juiz, mas 

você já pode. Então hoje todos os meus negócios estão no lucro presumido. 

Eu tenho duas empresas no Simples de capital humano que prestam serviços 

para todas essas. 

Ele descreve a estratégia assim 

Com isso pra mim é um ganha ganha. O governo recebe o imposto, não estou 

sonegando nada, estou pagando todos os impostos, do SIMPLES. É menos 

imposto, mas estou pagando imposto. O funcionário, ele ganha porque assim 

como pagam mais impostos, eu gero mais emprego, eu contrato mais gente. 

E hoje, no presumido você desconta 33 por cento da gorjeta. Do funcionário. 

No SIMPLES, desconta 20. Então, hoje meu colaborador ganha 13 pontos 

percentuais a mais da gorjeta. Isso é incrível. É uma vantagem competitiva 

muito forte que eu tenho. Eu pego os meus concorrentes do presumido. Uma 

forma de retenção do meu humano. Ali desconta 33, aqui desconta 20, 

legalmente, desconta 20. Para mim é bom porque eu tenho todo o mundo 

registrado, formalizado, pagando menos imposto. Então eu vejo isso como 

estratégia. Que não só eu segui, mas várias redes grandes seguiram. 

E4 deixa claro que essa estratégia não é a ideal para o negócio. Não é barato e fácil de 

operacionalizar o esquema com múltiplas empresas: “então hoje eu tenho dois CNPJ a mais no 

meu negócio só pra isso. Que não precisaria ter”. Mas, segundo ele, “num país que faz leis 

absurdas. Se tivesse uma CLT muito mais simples...”. Ou seja, a complexidade e o alto custo 

da regulação trabalhista foram determinantes dessa estratégia e não o aumento da eficiência do 

negócio. 

Inclusive E4 ressalta que parte do tempo do empresário não deve ser dedicado a melhor 

a sua gestão, seu atendimento, sua qualidade ou interação com os clientes; e sim: 

Esse é o tipo de negócio que hoje ou você está todo dia estudando as leis, ou 

você roda. Porque hoje a margem tá baixa. Não tem mais aquelas margens 

altas. Então, para você conseguir manter o seu lucro está muito mais nesse 

tipo de ação, mais do que em aumentar o preço ou do que aumentar a venda. 

É mais fácil você diminuir seu custo do que aumentar sua receita. Então essa 

é uma forma boa, no custo. Aqui, só o fato de não pagar o INSS do governo, 

que você economiza aqui, é dinheiro para caramba. 



130 
 

A discussão da empresa no SIMPLES trouxe à tona a questão da complexidade do 

sistema tributário brasileiro, sobretudo, quando a empresa não está enquadrada no SIMPLES. 

E4 descreve um exemplo vivenciado em seu negócio que ilustra como o empresário fica sujeito 

a perdas significativas se não der a devida atenção às questões tributárias. 

eu te dou o exemplo de um tributo...  há um ano atrás (sic), e eu aprendi um 

negócio assim: o PIS e Cofins para bebida fria, que é chope, água, cerveja e 

refrigerante, ele é monofásico. Ou seja, a indústria já retém na fonte pra 

cadeia inteira. Isso fazem alguns anos. Eu. E todo mundo, tinha o cadastro no 

CFOP do item como trifásico. Porque sempre foi trifásico virou monofásico 

e saiu no Diário Oficial e ninguém se atentou pra isso. Então a indústria 

estava pagando e eu também estava pagando. Então veio um advogado 

tributário, que fez um estudo. E era um crédito, só em uma casa nossa, de 400 

mil reais. Que a gente pagou dobrado de imposto nos últimos quatro anos. 

Que eu conseguia reaver esses 400 mil reais ao longo dos últimos meses. Eu 

ficaria quase 8 meses sem pagar imposto federal só abatendo crédito de um 

gasto gerado legalmente. 

E4 ainda cita alguns exemplos de como a complexidade tributária pode afetar o negócio. 

Veja os trechos abaixo: 

Outro exemplo, que... hoje a gente acaba pagando o ICMS em cima do PIS e 

Cofins, como o PIS e o Cofins está embutido no preço de venda, ao preço de 

compra, e consequentemente, do preço de venda, o ICMS, que você paga em 

cima da circulação da mercadoria, você deveria deduzir o PIS e Cofins.  E 

[calcular] o ICMS em cima de uma base líquida, sem o imposto.  Você hoje 

está pagando imposto em cima de outro imposto. 

Você tem um outro tema, tributo na legislação trabalhista. Porque na 

verdade. Na rescisão trabalhista tem alguma coisa que me falaram esses dias 

que tá todo mundo fazendo... Na rescisão trabalhista tem alguma duplicidade 

que a pessoa estava pagando em cima de férias e décimo terceiro. Não sei 

exatamente o que é. Tem muito advogado trabalhista vindo com isso 

Para E4, a consequência para muitos negócios e para o setor é que esse emaranhado 

tributário pode fazer bons negócios falirem. “São coisas que no final do dia. Muita gente quebra. 

Quebra”. 
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E4 entende a sonegação como parte da estratégia de muitos empresários do setor para 

lidar com a complexidade do sistema tributária e, também, para ter uma vantagem competitiva 

sobre os negócios que procuram trabalhar dentro da lei. 

Eu acho que a sonegação, na minha opinião, tem várias naturezas, mas 

grande parte da sonegação pra mim, está no excesso de tributo e da 

complexidade deles. Se fosse mais simples, tenho certeza que muita gente que 

sonega hoje, não ia acabar com a sonegação, mas ia diminuir pra caralho 

(sic). 

Perguntado se ele achava que parte dos concorrentes dele usam a sonegação de impostos 

como estratégia de negócio para obter margens melhores que as dele, sua resposta foi bastante 

taxativa: 

A esmagadora maioria, a esmagadora maioria. E te falo com certeza 

absoluta. A esmagadora maioria. Tem vários níveis. Você tem um nível do 

pequeno carinha que nem emite cupom fiscal e boa. Você compra paga para 

ele, ele te dá o troco e você não sai com nenhum cupom fiscal, que acho que 

a maior parte dos negócios no Brasil funcionam assim. A maior parte. A gente 

está acostumado em restaurante mais bacana então nesses casos não. Mas 

qualquer padariazinha dessa menor, açouguezinho, botecozinho você não vê 

um cupom fiscal saindo e boa. Se você for pegar todo o PIB desse setor no 

Brasil, eu acho que a maior parte do faturamento vem desses caras. Aqui 

estou chutando, mas aqui [ruídos externos] a sonegação chega a ser total. Aí 

você tem a galera que tem duas ou três razões sociais no Simples no mesmo 

estabelecimento, tem lá dois ou três caixas do Simples, abre cada um, em um 

dia. Cada um, um horário. E paga todos os tributos em cima do SIMPLES. E 

do SIMPLES em uma base pequena. Se você tem uma empresa no SIMPLES 

e faturar acima de cento e poucos mil reais não vale a pena. Quase 200 mil 

reais, dependendo de quanto você ganha, não vale a pena. Tem esse cara que 

têm várias empresas no Simples em um patamar baixinho pagando o mínimo 

de imposto e boa. É uma sonegação. Você tem os caras que estão sonegando 

os impostos federais e colocam a empresa em nome de laranja, e boa.  Tem 

as empresas que compram créditos de PIS e Cofins, mas eu peguei o que eu 

tinha. Esse crédito de outro lugar. Coloca. Você tem empresa que não registra 

funcionário. Você tem empresa que trabalha com meia nota, que trabalha 

com... durante parte do dia ela emite e durante outra parte do dia não emite 
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nota.  Você tem empresa que compra matéria prima sem procedência. Então 

está sonegando em uma parte da cadeia e tem desconto. 

Esse trecho da entrevista é muito interessante por dois motivos. Primeiro porque 

evidencia a percepção do empresário de que ele sofre uma concorrência desleal de quem não 

cumpre as leis; e, em segundo lugar por evidenciar uma série de estratégias para reduzir a carga 

fiscal imposta sobre o negócio. Apenas para registro a tabela abaixo resume as estratégias de 

sonegação colocadas no trecho acima. 

Tabela 17: Estratégias de Sonegação Fiscal 

Estratégias de sonegação fiscal Objetivo da Estratégia 

Mais de uma pessoa jurídica (CNPJ) no mesmo 

endereço (estabelecimento) 

Manter as empresas com enquadramento 

no SIMPLES em alíquotas mais baixas 

Não emitir o cupom fiscal Não pagar imposto 

Colocar a empresa em nome de laranja Não pagar os impostos, sobretudo os 

federais 

Comprar crédito ilegal de PIS e COFINS Reduzir pagamento de impostos federais 

Não registrar funcionar Reduzir impostos que incidem sobre a 

folha 

Trabalhar com meia nota ou emitir nota fiscal 

apenas em parte das vendas 

Reduzir base tributável 

Comprar matéria-prima sem procedência Evitar impostos que incidem no produtor 

Fonte: elaborado pelo autor com base em entrevista com E4 

E4 entende que essa sonegação obriga quem paga o imposto corretamente pague mais 

do que seria necessário. “Você acaba cada vez mais subindo imposto e onerando quem paga. 

Assim fica onerando quem paga”. Para ele 

acho que dificilmente alguém hoje vivo em São Paulo ou no Brasil 

trabalhando. Pagando todos os impostos tudo certinho. E sem nenhuma 

inteligência por trás seja de uma empresa, seja de um tributarista, isso é 

impossível. Eu acho impossível. Não conheço. Algumas coisas você tem que 

fazer, só trabalhar sério, infelizmente no Brasil só trabalhar direitinho, você 

não vai conseguir sobreviver. 
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Mesmo usando a estratégia de ter duas empresas no SIMPLES para alocar mão-de-obra, 

ou no caso de outras empresas que adotam estratégias distintas, E4 entende que a necessidade 

dessa adequação ao sistema tributário é sempre limitadora de crescimento da empresa.  

E o que você falou tem duas empresas etc. é legal, mas ao mesmo tempo, do 

ponto de vista operacional, gera uma série... A minha empresa do SIMPLES 

não está no meu nome, porque não pode, está no nome de um terceiro, e vc 

tem que confiar nele. Na prática é isso. Se estiver no meu nome não seria 

SIMPLES, eu tenho que confiar na pessoa. E a segunda está em nome de 

outro.  Se quiser ter mais negócios, vou ter pelo menos mais uma seis ou sete 

empresas dessas. Em nome de mais seis ou sete. É impossível. Não dá. Não 

do meu tamanho, porque eu sou pequeno. Não cresço mais. É muito louco 

isso, mas é uma estratégia que no fundo limita o crescimento. Esse é o ponto. 

Prefiro ficar menor. Se eu fosse crescer, o meu custo por loja ao invés de eu 

amortizar mais, diminuir custo por loja, eu vou aumentar. 

Em sua percepção, uma mudança trabalhista e tributária aumentaria o emprego formal 

e a arrecadação de impostos, mas não acabaria com a sonegação.  

Mesmo que o país mudasse, por uma questão de mágica. Hoje, mudasse. Ia 

continuar sonegando simplesmente porque tem malandro que é malandro e 

vai morrer assim. É fato que tem.  Só que eu acredito que a maioria não é. A 

maioria é refém de um sistema que o cara virou escravo do sistema, se muda... 

Acredito que no médio prazo muita gente mudaria. 

A percepção exposta aqui é que mesmo estratégias que envolvem sonegação, corrupção, 

pagamento de propina, etc estão mais diretamente relacionadas com a necessidade do 

empresário sobreviver em um ambiente institucional perverso do que de índole pessoal, ou 

qualquer hipótese desse tipo. E4 dá como exemplo a situação do seu bar depois da mudança 

trabalhista. 

Muito porque a trabalhista já mudou bastante. Então a gente já teve negócios 

idênticos, que só de trabalhista tinha 80 ou 90 mil reais a menos de resultado 

do que no outro porque tinha um problema trabalhista numa loja. Então acho 

que hoje, por exemplo, vai o * tem 34 33 funcionários, hoje, tinha 26, a gente 

jogou pra dentro dois ou três só pela jornada intermitente com piso 

diferenciado, muita coisa. Desses 34, há dois anos que eu não tenho nenhum 

trabalhista. Mas, desde que mudou a lei. Mas, se eu tivesse uma média de 10 

por cento de turnover com processos, que não é absurdo no meu momento 
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anterior, estou falando de três processos por ano, três processos por ano, no 

meu negócio ia onerar tranquilamente em 6 ou 7 mil reais por mês em média. 

6 ou 7 mil reais por mês hoje num negócio como o meu, tem impacto violento, 

violento, violento. Isso é um ponto e outro ponto. Se eu tivesse 30 e poucos 

funcionários presumido [lucro presumido] sem ter feito essa empresa no 

SIMPLES teria mais um impacto mensal de uns 20 mil. Você pega 20 mil de 

uma coisa mais sete 7 da outra, em um mês estamos falando de 27 mil, que no 

meu negócio hoje é dinheiro pra caramba. No ano, dá 300 mil por causa de 

uma questão só. 

E4 mostra no trecho acima o impacto financeiro em seu negócio de uma mudança da 

legislação, mas mostra também que o risco devido ao excesso de regulação inibe o crescimento 

do seu negócio e, em sua percepção, de vários negócios.  

Não é um país que semeia o crescimento, de forma alguma, e tem um monte 

de gente que eu conheço, eu mesmo se você for pensar, eu fiz isso, tenho menos 

negócios porque fico menos vulnerável. 

Vale destacar que E4 mostra que a sua estratégia de blindar os negócios via 

relacionamento pessoal com os órgãos públicas impede que seu negócio ganhe escala.  

Porque naquela primeira página que eu te falei primeiro dos riscos todos, o 

risco tributário e o risco CLT você consegue estruturalmente fazer isso para 

vários negócios. A relação política com os órgãos você não faz em vários 

negócios. Você não ensina um gestor a fazer isso. Você que faz. Se eu tiver 10 

negócios como vou fazer relação política com o PSIU, com fiscal do fumo, 

com prefeitura. Você não faz. 

E4 destaca ainda a falta de competência técnica do formulador de leis, normas ou regras.  

No final do dia, é um monte de gente que não entende do setor, que nunca 

empreendeu, criando uma série de coisas que só atrapalham o setor e que no 

final do dia só atrapalha a geração de emprego e impostos. Eu acho que a 

mudança está na base, eu, de verdade, só acredito em novas leis, novas 

regulamentações, feitas por empresários cocriando com o governo. Que serão 

muito mais exequíveis e tenham mais eficiência prática. Enquanto ficar um 

monte de cara que sempre foi político, criando lei e norma.  Muito técnico. 

Não vai funcionar. 

Resumindo os principais pontos da entrevista com o E4. 
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Tabela 18: Resumo da Entrevista com E4 

Instituição Pré-categoria Estratégias 

ECAD Valores elevados e 

inexequíveis 

Aproximação com fiscais e 

negociação. Não revelar 

números verdadeiros. 

ANVISA Burocrática. Regras 

inexequíveis para adequar o 

imóvel a norma 

Procurar se adequar às 

normas. Impossível cumprir 

tudo que é solicitado  

PSIU Limites de ruídos 

inexequíveis 

Procurar se adequar 

estruturalmente. 

Relacionamento com fiscais 

Lei da uma hora Muito cedo. Impacto no 

faturamento 

Corrupção e relacionamento 

com fiscais 

Lei do Fumo Cumprir a lei e atender a lei 

do PSIU e da uma hora 

simultaneamente. 

Relacionamento com clientes 

e com os fiscais 

Legislação Trabalhista Complexa, burocrática e cara Empresas de mão-de-obra no 

SIMPLES 

Gorjeta Acordo Coletivo Recente Aderir. Mas vê ganho 

indevido para quem não 

adere e se apropria 

indevidamente 

Legislação Tributária Complexa e custosa Enquadramento no 

SIMPLES. Vê o não 

pagamento de tributos como 

estratégia para ganhos 

indevidos e competição 

desleal 

Fonte: elaborado pelo autor 

.  ANÁLISE DA ENTREVISTA COM O E  

O entrevistado 5 (E5) não é empresário do ramo de bares e restaurantes, mas é o sócio 

fundador de um dos escritórios de advogados especializados nesse setor que atende tanto 

empresários de bares e restaurantes como associações de classe. Essa entrevista foi 
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recomendada por empresários com o objetivo de sintetizar a percepção de vários empresários 

do setor e baseada na experiência de quem lida com muitos empresários simultaneamente.  

 O primeiro ponto levantado na entrevista é relativo ao excesso de regulação, muitas 

vezes sem efeitos práticos, que as empresas do setor vivenciam. E5 mostra algumas leis que 

considera descabidas e que em sua percepção, atravancam o negócio: “ter que ter um porcento 

de cadeira para obeso”; “uma lei recente que obrigava o restaurante a ter copa azul para servir 

bebida dietético. Ou. O light. sem açúcar, tinha que ser um copo azul. Um copo específico para 

ele”; “A proibição da venda de foie gra no município de São Paulo”, lei que segundo E5 “Coisa 

que nós derrubamos até via uma ação no tribunal”; “manter o Código de Defesa do Consumidor 

exposto ao consumidor uma coisa que não tem o menor sentido”; e coloca um ponto 

interessante: “cada lei que vem é uma placa. Daqui a pouco a parede do restaurante é um quadro 

de placas”. 

E5 chama a atenção para a questão das cotas de contratação de funcionários; e, destaca: 

“Basicamente duas que impactam bastante. Estabelecendo contratação obrigatória de aprendiz. 

E de deficientes”. Ele chama atenção para a inexequibilidade dos valores exigidos. “A exigência 

muitas vezes, a empresa nem consegue cumprir isso. Não consegue, não acha no mercado os 

aprendizes. Ou os deficientes”. E essa é uma regra com “uma fiscalização muito forte em cima 

disso”. 

Em relação as questões tributárias, E5 destaca inicialmente “a questão da substituição 

tributária. dos monofásicos, etc, é um grande complicador do setor”. Para E5, como a maioria 

das empresas do setor estão enquadradas no SIMPLES, não haveria tanto problema tributário. 

Ele destaca 

Na verdade, 94 por cento do setor no Brasil todo está no SIMPLES. Não dá 

para a gente dizer, chega a ser exagerado, dizer que o SIMPLES, o nome já 

diz, é um sistema complicado, que não é. É um sistema simples. Tranquilo. 

Então não há que se falar ali em complicação e nem de uma carga fiscal alta 

para essas empresas do SIMPLES. No Lucro Presumido, em relação ao 

imposto estadual, ICMS, aqui em São Paulo, O Estado de São Paulo, imposto 

estadual, é relativamente simplificado, que é uma alíquota que incide sobre o 

faturamento do restaurante. Você pode ter algumas complicações. Pode se 

dizer sobre, se eu vendo mais bebidas ou menos bebidas, mas regra geral se 

faturou 100 você paga 3,2. Então não é nada fora do comum. Você acaba 

tendo problemas em relação ao ICMS no que vem antes, não na ponta, que é 
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a questão de substituição tributária. Realmente complexa e complicada. E de 

uma outra questão que chama diferimento que é uma espécie de substituição 

tributária também. Só que aplicada ao pescado. Peixe. 

E5 cita a Prefeitura, a Secretaria do Trabalho, o PROCON, a Vigilância Sanitária e a 

Polícia Cívil.  

Em relação a Vigilância Sanitária ele chama atenção para a complexidade das normas. 

Você tem uma legislação enorme da Vigilância Sanitária aqui em São Paulo 

que é o Código Sanitário. Que cria uma série de regras desde a temperatura 

que o ovo pode ser servido. 

E chama atenção ao excesso de poder dado à Polícia Civil no que tange às questões 

sanitárias 

Polícia Civil como eu falei que faz visitas periódicas procurando produtos 

vencidos. E aí querendo enquadrar a partir dali o dono do restaurante ou o 

gerente em flagrante, como crime, levando muitas vezes essas pessoas presas. 

Em relação à Prefeitura, E5 chama atenção para a dificuldade de conseguir os alvarás 

necessários. O primeiro exemplo é o do valet 

[tem a] questão de valet hoje em São Paulo, que é uma legislação criada, que 

ninguém consegue obter um termo de permissão de uso para operar o valet 

aqui. 

Em destaque também a dificuldade de obtenção do alvará de funcionamento 

Sempre teve uma dificuldade muito grande na questão de obtenção de alvará. 

A licença de funcionamento aqui em São Paulo. 

Nesse ponto, E5 chama a atenção para a medida de Liberdade Econômica que promete 

facilitar esse tipo de trâmite: 

Com a medida provisória da liberdade econômica aprovada ontem isso deve 

melhorar bastante. Porque a medida diz que baixo risco, como é o caso do 

restaurante e do bar e similares estarão dispensados da licença de 

funcionamento. 

E5 também destaca a morosidade e dificuldade de obtenção do Termo de Permissão de 

Uso para mesas na calçada. 
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Permanece a questão do TPU pro valet. Do termo permissão de uso para 

colocar mesinhas na calçada. Isso tudo sempre acompanhado de taxa para a 

empresa pagar. 

Em relação ao PSIU, E5 destaca a dificuldade de atender a regra e impossibilidade, 

muitas vezes do empresário se precaver de situações que podem gerar multas para o seu 

negócio. 

O PSIU que é uma legislação extremamente rigorosa. Incongruente. Porque 

ela estabelece limites tão baixos de tolerância que um espirro, muitas vezes, 

do lado do fiscal que está fazendo a medição extrapola o limite e impõe ali 

multa pesada. Se não me engano está em cerca de 8 mil reais hoje, dobrada 

na reincidência, triplicada na outra reincidência com a previsão de 

fechamento da casa, por conta disso. Restaurante que nessa questão do PSIU 

é prejudicado, autuado e multado por culpa, por conta, de pessoas que estão 

na calçada falando alto. Mas não é uma. Não é uma. Uma coisa que se pode 

imputar culpa diretamente para o restaurante. 

E5 também dá destaque a lei da uma hora 

Outra legislação hoje que proíbe o restaurante, bar ou similar de funcionar 

de portas abertas depois a uma hora da manhã. 

Ao ser questionado sobre como o escritório recomenda seus clientes a lidar com essas 

questões, E5 ressalta a necessidade de cumprimento da regra, por mais difícil ou esdruxula que 

ela seja. 

Nós aqui como advogados, como consultores, o que a gente tem que falar 

para os nossos clientes dos restaurantes, bares e similares da área é que 

infelizmente existe a norma. Que para você não ter problema com ela, você 

deve se adequar. Então tanto na questão do PSIU quanto da lei dá uma hora. 

Basicamente promover um tratamento acústico na casa, depois da uma hora 

não funcionar mais de portas abertas. Tomar essas providências incluindo o 

tratamento acústico para não ter o problema. 

E5 destaca que o descumprimento dessas normas torna o negócio mais vantajoso e 

artificialmente melhora a vantagem competitiva do negócio. Uma estratégia apontada por E5 é 

a do empresário que não cumpre a legislação, deixa a empresa ser multada e depois troca o 

CNPJ, criando uma nova empresa.  
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O cara vai gastar uma fortuna para fazer o tratamento acústico, para fazer 

um monte de coisa. Vai se adequar para cumprir a lei da uma hora. Vai ter 

custos extras e uma série de prejuízo para cumprir a lei.  Agora, o empresário 

que não está nem aí. Ele não vai cumprir com nada. Efetivamente, ele não vai 

ter esse custo. O que acaba acontecendo? Ele é autuado duas vezes lá pelo 

PSIU, ele fecha aquela empresa dele, abre uma nova e começa zerado para 

não correr o risco da terceira multa. E ele abandona essa empresa? [pergunta 

do pesquisador] Isso, põe lá no fim do mundo, lá, e começa uma nova. 

Além das cotas já comentadas acima, E5 destaca a alta complexidade da legislação 

trabalhista como um risco para os empresários do setor. 

É uma legislação muito detalhista que efetivamente a grande maioria dos 

empresários não consegue cumprir todos eles, por desconhecimento ou 

porque realmente é impossível. Isso expõe os restaurantes em geral a uma 

série de autuações por parte da fiscalização da Secretaria, da atual Secretaria 

do Trabalho. E muitas vezes descambando também para um órgão que cobra 

do restaurante uma série de posturas muitas vezes impossíveis de serem 

cumpridas que é o Ministério Público do Trabalho que são os procuradores 

do trabalho. Que ao menor sinal do descumprimento já impõe aos 

restaurantes a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com pesadas 

multas, muitas vezes de extrema dificuldade de serem cumpridas. 

E5 destaca dentro da questão trabalhista o tópico da gorjeta. Para ele, o novo acordo dá 

um bom encaminhamento a essa questão, mitigando riscos para o empresário, mas encarecendo 

o seu custo de operação. 

nós temos também no setor uma questão específica e importante que é a 

gorjeta. Que hoje, ela é regulada tanto pela antigamente já pela CLT artigo 

457 e depois ela foi objeto de alteração, de uma lei do ano de 2017, lei treze 

mil 400 e pouco, mas pode ser que eu esteja errando o número aqui, mas todo 

o assunto é muito bem tratado na convenção coletiva, aqui em São Paulo, tá. 

Feita entre o sindicato patronal e o Sindicato dos Empregados. Eu entendo 

que em termos de regulação do assunto, hoje está muito bem encaminhado. 

A lei citada por E5 é a LEI 13.874/2019 publicada em 20 de setembro de 2019 O 

primeiro artigo da lei procura mostrar o seu objetivo 

  Art. 1º  Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, 

que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de 
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atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente 

normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do 

parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal 

(BRASIL, 2019b). 

A ANR abordou a promulgação da lei em seu boletim aos associados de setembro de 

2019 (ANR, 2019b). A ABRASEL também tratou da lei em ABRASEL (2019). 

Perguntado quais são os principais geradores de questões trabalhistas, E5 aponta três 

fatores principais,  

No setor são três hoje os campeões. Gorjeta continua sendo, até porque isso 

foi resolvido de 2017 pra cá. Então tem ainda uns anos ainda não atingidos 

pela prescrição, porque as casas ainda adotavam um outro formato. Que isso 

ensejava muitas ações trabalhistas. Fora essa, um problema universal não só 

do setor, mas de todos os outros, parece que é uma regra. Todo o processo de 

trabalho tem um pedido de horas extras. E, hoje, também, todo o processo 

basicamente, todo não, não vamos exagerar, mas grande parte deles vem 

acompanhado do dano moral, que agora também é uma outra moda. 

Perguntado qual seria a justificativa para o pedido de dano moral, E5 responde: 

Tem vários, tem vários, desde brincadeiras normais inerentes ao povo 

brasileiro. Colocar apelido um no outro, entre eles mesmo. Que isso dá dano 

moral. Exigir eventualmente muito trabalho do empregado, que os juízes 

chamam de dano existencial. Tem uma série deles cada um com a sua 

historinha. 

 Em relação a reforma trabalhista, E5 destaca como ponto fundamental, que em 

sua visão, “foi efetivamente o centro da reforma trabalhista, onde ela está fundada na 

prevalência do negociado sobre o legislado”. Ele explica 

Ou seja, as convenções e acordos coletivos poderem dar um tratamento às 

vezes até diverso do que diz a lei. Se isso for, ao longo do tempo, prestigiado 

pela jurisprudência, acho que a gente vai avançar muito em termos da 

legislação trabalhista. O que é importante e fundamental, cada empresa tem 

uma realidade e que ela possa ajustar essa sua realidade com um sindicato 

num acordo específico.  
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Esse ponto merece um destaque. Os negócios e setores produtivos têm realidades e, 

portanto, exigências para operarem distintas entre si. A permissão da nova legislação de acordo 

entre as partes para que as questões específicas de cada atividade possam ser negociadas e 

respeitadas a partir de um acordo trabalhista dá uma flexibilidade importante para a adequação 

da legislação as peculiaridades de cada atividade produtiva.  

E5 é muito ciente disso, e destaca que essa mudança, ao invés de esvaziar o papel do 

Sindicato, na verdade, dá força, pois é via sindicatos que essas negociações poderão acontecer.  

Os sindicatos foram fortalecidos nessa reforma trabalhista na medida que 

eles são atores importantes para implementá-la por meio dos acordos e 

convenções. Então, o empregado, o trabalhador, sempre vai ter a proteção do 

sindicato. Se a empresa quer implantar alguma coisa que fuja do padrão, seja 

fora da curva, uma coisa muito precária, eles não deverão aceitar, como de 

fato, em regra, não aceitam.  

Dois sindicatos são atuantes no setor de bares e restaurantes em São Paulo: 

SINTHORESP e o SINDIFAST. Para E5, “ambos muito combativos”, mas para o entrevistado, 

a mudança da lei permitiu um maior diálogo com esses sindicatos, que anteriormente não 

existia, ou no mínimo era mais difícil. 

Hoje é possível estabelecer um diálogo com eles. Há diálogo, é possível 

construir acordos que atendam os interesses da empresa, sempre preservando 

os interesses dos empregados. É possível hoje, felizmente. Eu acho que o 

sindicato que entender que muitas vezes tem que ser não um antagonista da 

empresa, mas muitas vezes um parceiro da empresa. Para que a empresa 

possa crescer, se desenvolver e gerar mais empregos, esse sindicato ele vai 

continuar sendo importante e, sobrevivendo. 

 E, ressalta,  

Agora, eu sei que, e a gente trabalha muito no Brasil todo, infelizmente nem 

todos sindicatos são assim. Alguns deles adotam uma postura mais ideológica 

de ver a empresa como uma inimiga. Efetivamente não se chega a lugar 

nenhum. 

Outro tema que veio à tona nessa entrevista foi a questão da exigência de um refeitório 

e deum vestiário para funcionários, presente na legislação trabalhista.  
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E as vezes ainda chega pior, chega o fiscal do trabalho querendo vestiário lá. 

Refeitório. Essa questão do refeitório é complicada porque eles... têm 

restaurante, o que se falou, [que] não tem espaço pra isso tudo, tem [que 

ter]um mínimo de bom senso. E é tão bom senso que normalmente os 

empregados almoçam e jantam na própria mesa que é do cliente. 

 
Como entrevistados anteriores, sobretudo em E3 e E4, salientaram que a permissão da 

nova legislação trabalhista de terceirizar a mão-de-obra fim tem sido generalizadamente 

utilizada como estratégia de redução de custos, isso foi perguntado ao E5. Seu entendimento é 

distinto da visão mostrada nas entrevistas anteriores. Para E5, “efetivamente, aqui no escritório 

a gente não aconselha e não pratica esse tipo de coisa”. “O que é feito, dessa forma, é uma 

fraude, é nitidamente uma fraude”. E5 explica que  

Ela [a nova legislação trabalhista] permite a terceirização, mas tudo que é 

feito com simulação, e nesse caso é nítido o intuito de fraude, não há nem na 

questão trabalhista que eventualmente vai, ele [empresário] vai ter problema. 

Ele vai ter problema com o próprio Fisco, que não vai aceitar isso. 

Em relação a terceirização, E5 mostra-se crítico a essa estratégia em bares e restaurantes: 

A terceirização em si, aquela que é legal, legitima, é coisa que se pode fazer. 

Mas eu não vejo assim pro restaurante, não vejo nem sentido de se terceirizar 

os empregados do salão, da cozinha, etc. Por dois motivos: um é que via de 

regra será mais caro. Porque você tem, o cara tá terceirizado em uma 

empresa, ele está recebendo os mesmos direitos. E tem o lucro dessa empresa, 

então teoricamente vai ficar mais caro. A segunda questão, que é importante, 

a gente, e isso reforma nenhuma mexeu nisso. É a questão da 

responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, isso é o pior. Muitas 

vezes o cara terceiriza tudo. Mas um belo dia essa empresa de locação de 

mão de obra simplesmente desaparece e sobra todo o passivo trabalhista para 

quem tomou o serviço. 

Para E5, essa prática traz risco e insegurança jurídica para o negócio: 

Um enorme risco, um grande risco. E a gente infelizmente já viu muitas vezes 

isso acontecer. Porque muitas vezes essas empresas não são sólidas o 

suficiente para depois suportar reclamações trabalhistas, processos 

trabalhistas, etc e acaba sobrando tudo para quem tomou o serviço. 
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Aprofundando um pouco a questão tributária, na visão de E5 

Temos uma grande parte hoje, se você sai por aqui, as empresas importantes 

do setor, maiores, pode ter certeza que elas trabalham 100 por cento. Ou seja. 

não há sonegação de imposto. Nada disso. Mas infelizmente não. Tem uma 

parte que ainda trabalha de uma forma ou não correta. E isso é um problema 

você veja, mesmo nessa questão da gorjeta. Muitas vezes a empresa que 

trabalha com a gorjeta direito acaba pagando aquele mau empregador. Que 

costuma ficar com a gorjeta que seria dos empregados, coisa que não pode, 

hoje a lei permite uma retenção de determinados percentuais para pagar os 

encargos. O problema que a gente sabe que infelizmente para alguns que se 

apropriam de grande parte do ganho do empregado com a gorjeta e as vezes 

até de tudo. 

Mesmo apontando acima que a complexidade tributária para o setor não é um grande 

problema, a estratégia dos empresários de manter o enquadramento do SIMPLES aumentando 

a empresa utilizando terceiros é corroborada pelo E5 

Normalmente, se ele vai abrir uma segunda casa por exemplo, ele vai abrir 

com uma pessoa interposta para ser seu sócio da empresa, para fazer uma 

nova casa. 

Também valida a estratégia descrita em entrevistas anteriores de que o crescimento da 

empresa termina sendo “punido” pelo Estado, via aumento da carga tributária. 

Sim, porque você tem aquele teto, né? E se ultrapassa tem que sair do 

SIMPLES e a carga fiscal aumenta muito... Uma grande parte usa de 

artifícios para ficar no SIMPLES. Até mesmo, como eu falei, tem muitos que 

estão no SIMPLES porque estão sonegando uma parte do faturamento. 

Porque se o faturamento fosse verdadeiro talvez não estivessem lá. 

Novamente, o trecho acima, mostra que parte dos empresários criam estratégias para 

que seus negócios não deixem de ser enquadrados no SIMPLES. Para E5, no entanto, a 

sonegação está ficando mais difícil à medida que a Recita Federal cria estratégias de cruzamento 

de informações para checar o que está sendo declarado, como checar o recebimento via cartão 

de crédito, e estabelece fiscalizações diretamente nas empresas produtoras de software.  

com a informação do cartão de crédito que pode ser checado, e não só 

checado, mas se o Fisco pega, não tem nem defesa. Você vai falar o que? Mas 

tem ainda, tem um dos estabelecimentos que ainda não... Nos restaurantes 
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importantes, hoje mais de 90 por cento é no cartão de crédito. Sim. Mas não 

necessariamente isso é uma regra geral. 

Em relação a questão da acessibilidade, E5 mostra que essa é uma preocupação legitima, 

mas que é necessário haver bom senso. Nem sempre é possível cumprir a determinação da lei. 

A questão da acessibilidade, é uma forma exagerada. Muitas vezes, o 

restaurante é pequenininho ou um bar que o cara mal consegue ter dois 

banheiros, várias vezes vai o fiscal lá e quer um banheiro para deficientes. 

Não estou, pelo amor de Deus claro que... tudo tem que ter bom senso, não 

tem bom senso. Não dá, se o cara fizer o terceiro banheiro, como ele vai fazer? 

 No final da entrevista, E5 destaca o papel da medida provisória da Liberdade 

Econômica 

A questão é que eu acho que ontem foi um negócio muito importante [Medida 

Provisória da Liberdade Econômica]. Eu acho que vão efetivamente a partir 

de agora. A gente começa a ter um ambiente melhor. Porque efetivamente 

acho que nos últimos anos. Talvez a orientação política dos governos que ele 

teve anteriormente. Que não se constrangiam de intervir. Numa intervenção 

estatal maior possível na vida das empresas, acabou ocasionando esse 

cenário que a gente tem hoje. A gente vê que desde 88 cada vez mais, vem 

piorando. Vinha piorando. Esperamos então, que com o que aconteceu ontem, 

tenhamos daqui pra frente uma nova forma de ver os problemas. 

Resumindo os principais pontos da entrevista com o E5. 

Tabela 19: Resumo da Entrevista com E5 

Instituição Pré-categoria Estratégias 

ECAD Valores elevados e 

inexequíveis 

Aproximação com fiscais e 

negociação. Não revelar 

números verdadeiros. 

ANVISA – Vigilância 

Sanitária 

Complexa Procurar se adequar às 

normas. Impossível cumprir 

tudo que é solicitado  

Polícia Civil Abuso de poder Tentar cumprir as regras 

Prefeitura – Termo de 

Permissão de uso do valet, 

Morosidade do processo Tentar cumprir as regras 
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TPU calçadas e alvará de 

funcionamento 

PSIU Limites de ruídos 

inexequíveis 

Procurar se adequar. Relata 

casos de empresários que 

mudam o CNPJ 

Lei da uma hora Impacto no faturamento Fechar as portas depois da 

uma hora. 

Legislação Trabalhista Complexa e inexequível. 

Sujeito a fiscalização da 

Secretaria do Trabalho e do 

Ministério Público do 

Trabalho 

Nem sempre é possível 

cumprir. 

Legislação Trabalhista – 

cotas para menor aprendiz e 

PCD 

Difícil de cumprir Empresas normalmente não 

cumprem 

Gorjeta Acordo Coletivo Recente Aderir. Mas vê ganho 

indevido para quem não 

adere e se apropria 

indevidamente 

Justiça do Trabalho Gorjeta, horas extras e dano 

moral 

Contratar advogado 

Sindicatos Tornam-se mais aberto ao 

diálogo e mais “negociais” 

 

Legislação Tributária – 

Substituição tributária 

Complexa Muitos não cumprem 

Fonte: elaborado pelo autor 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O processo de iteração e releitura permitiu uma gradual redução no número de pré-

categorias extraídas das entrevistas. Três meta-categorias emergiram dessa análise e a discussão 

dos resultados será dividida a parir dessas meta-categorias, são elas: 1) Instituições; 2) 

Qualificação das Instituições; e, 3) Estratégias. 

A meta-categoria “Instituições” abarca leis e regras formais que foram em algum 

momento descritos com o significado de “regulação” emanada do Estado. Importante salientar 

que muitas vezes os entrevistados referem-se a um determinado órgão fiscalizador ou regulador 

como sinônimo do próprio conjunto de regras que ele representa. Um exemplo claro dessa 

situação foi a Agência de Vigilância Sanitária que é tratada como análoga ao próprio Código 

Sanitário que é o conjunto de regras e procedimentos a ser seguido pelos bares e restaurantes.  

A segunda meta-categoria é um tanto subjetiva e depende da interpretação do tomador 

de decisão da empresa e do tipo de interação que esse teve com os próprios órgãos 

fiscalizadores, bem como a sua visão de sociedade. A essa categoria deu-se aqui o nome de 

“Qualificação”, significando a forma como o agente qualifica a regra. Essa visão é o mediador 

da sua decisão estratégica quanto a apropriação de valor. 

 A terceira meta-categoria foi nomeada de “Estratégias”, refere-se as escolhas 

estratégicas de apropriação de valor que o tomador de decisão tomou para lidar com uma 

determinada regra (instituição). Essa escolha, pela hipótese do trabalho, é mediada pela forma 

como esse agente econômico “qualifica” essas regras.  

As próximas seções detalham essas três meta-categorias e as categorias que a 

constituem.  

.  A META-CATEGORIA “INSTITUIÇÕES” 

O processo de interação para chegar nas categorias de análise, discutidas na seção de 

método, permitiu um aprofundamento na fala dos agentes econômicos e um maior 

entendimento e separação do que são consideradas categorias distintas. Usando o software 

NVIVO 12 foi possível construir ferramentas que também auxiliaram na junção ou separação 

de pré-categorias e eliminação de alguns temas que não se mostraram promissores para a 

análise. A primeira ferramenta foi a contagem (ou frequência) de palavras, que ajudou a 

entender melhor as categorias que estavam emergindo do discurso. A Figura 16 mostra as 50 

principais palavras extraídas de trechos que tinham alguma “instituição” marcada. 
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Figura 16: Nuvem de Frequência de Palavras para "Instituições" 

 

Fonte: autor 

A palavra SIMPLES em destaque refere-se ao regime tributário, e mostra a importância 

desse item, representado também por palavras como: fiscal, imposto e tributária; palavras como 

gorjeta, sindicatos, trabalhista e emprego remetem para as questões da legislação trabalhista; as 

regras relacionadas à vigilância sanitária tiveram um grande destaque; TPU, calçada, 

subprefeituras, alvará, são palavras ligadas ao problema da dificuldade de conseguir alvarás de 

funcionamento ou termos de permissão de uso, como para o uso das calçadas; PSIU, Fumo e 

Uma Hora referem-se a leis de bastante impacto no setor, como serão mostradas abaixo.  

Essa ferramenta ajudou a entender as principais categorias dentro de “Instituições”. A 

Tabela 20 mostra como ficaram as subcategorias e categorias dentro da meta-categoria 

“Instituições”. 

Tabela 20: Categorias e Sub-Categorias da Meta-Categoria "Instituições" 

Nome das Categorias e Sub-Categorias  Referências 

Instituições 195 

Acessibilidade (regras de) 2 

ANR (regramento e forma de atuação) 1 

ANVISA (Código sanitário) 11 
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Nome das Categorias e Sub-Categorias  Referências 

Bombeiros (regras de segurança contra incêndios) 2 

CET (regras de trânsito) 1 

DECON (Código sanitário) 4 

ECAD (regras que definem pagamento de royalties de músicos) 9 

Eletropaulo (regras de manutenção da rede) 2 

Estrutura Tributária (regras tributárias) 43 

Carga Tributária 24 

Fazenda Estadual (regras tributárias estaduais) 2 

ICMS 2 

SIMPLES 12 

Substituição Tributária 2 

Gorjeta 15 

Legislação Trabalhista 43 

Causas Trabalhistas 2 

CLT 1 

Convenção coletiva 1 

Cotas de contratação 2 

Dano Moral 2 

Horas Extras 1 

Jornada Intermitente 1 

Mudança nova legislação trabalhista 10 

Secretaria do Trabalho (regras trabalhistas) 1 

Sindicato patronal (regras sindicais) 1 

Sindicato Trabalhadores 7 

SINDIFAST 1 

SINTHORESP 1 

Lei da Uma Hora 9 

Lei do Fumo 2 

Lei Seca 1 
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Nome das Categorias e Sub-Categorias  Referências 

Medida Provisória da Liberdade Econômica 3 

Outras regras 5 

Cadeira para obeso 1 

Cardápio em Braile 1 

Copo azul para servir bebida dietética 2 

Proibição do Foie Gras 1 

Prefeitura (regras associadas às prefeituras e subprefeituras) 15 

Alvara de Funcionamento 1 

Alvara de Funcionamento X ANvisa 2 

Subprefeituras 5 

TPU 4 

Valet 4 

PROCON (regramento de defesa do consumidor) 4 

Código do Consumidor 1 

Proibição bebida para menores 3 

PSIU 17 

Barulho feito pelos ambulantes 1 

Segurança Pública (conjunto de leis) 3 

Fonte: autor 

A Figura 17 mostra na forma de um diagrama de exploração um resumo das categorias 

que compõem a meta-categoria “Instituições”. As Figura 18, Figura 19, Figura 20, Figura 21 

mostram diagramas de exploração que ilustram as subcategorias que formam as categorias que 

compõem “Instituições”.  
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Figura 17: Diagrama das Categorias que compõem a Meta-categoria "Instituições" 

 

Fonte: autor 

Figura 18: Sub-categorias da categoria "Estrutura Tributária” 

 

Fonte: autor 
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Figura 19: Sub-categorias da categoria "Legislação Trabalhista” 

 

 

Fonte: autor 

Figura 20: Sub-categorias da categoria "Outras Regras” 

 

Fonte: autor 
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Figura 21: Sub-categorias da categoria "Prefeitura” 

 

Fonte: autor 

 A  Figura 22 ajuda a ter uma ideia visual das principais “Instituições” citadas 

pelos entrevistados. O que é um interessante parâmetro para entender as principais regras que 

interferem no dia-a-dia de seus negócios. Os dois pontos principais são: a legislação trabalhista 

e a estrutura tributária. Como mostrou a Figura 19, a legislação trabalhista abarca pontos 

relevantes como regras relacionadas aos Sindicatos, as cotas de contratação, os encargos sobre 

a folha e as questões relacionadas à justiça do trabalho, como: causas trabalhistas, danos morais 

e pagamento de horas extras, já apontados na entrevista do E5 como os três principais pilares 

das causas trabalhistas.  

A mudança da legislação trabalhista que regulou a questão do trabalho intermitente, por 

exemplo, aparece como uma novidade que traz bastante esperança aos entrevistados de 

desregulamentação desse item.  
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Figura 22: Hierarquia de categorias em "Instituições" 

 

Fonte: autor 

 Ainda fazendo referência a Figura 22 aparece com destaque a categoria “gorjeta”. Essa 

categoria poderia ter sido colocada dentro da categoria “Legislação Trabalhista”, no entanto, as 

entrevistas deram grande destaque a esse item, como explorado no capítulo anterior. O grande 

problema é que a gorjeta surge como uma regra informal, um costume, que aos poucos se 

institucionalizou na sociedade. O dinheiro dado além do valor da conta como “recompensa” 

por um bom atendimento, ou um atendimento diferenciado de um garçom, maitre, etc, aos 

poucos institucionalizou-se ao ponto de aparecer destacado nas “contas”. No entanto, as regras 

quanto a entrada desse valor no caixa da empresa, principalmente com o aumento das vendas 

em cartão de crédito, que como mostra E5 chega a mais de 90% nos principais bares e 

restaurantes de São Paulo, não estava devidamente regulamentada pelo Estado. 

Aos poucos, o Fisco estadual e Federal começaram a entender que o valor da gorjeta 

deveria ser tributado em dois sentidos: 1) fazer parte do faturamento da empresa e, portanto, 

sujeito a cobrança de impostos; e, 2) fazer parte do salário do funcionário e, portanto, sujeito 

aos encargos trabalhistas. A falta de regulação sujeitou empresas do setor a causas trabalhistas 

e tributárias, como mostrou a entrevista de E5. Esse tema tornou-se um motivo importante de 

risco para os negócios e foi pauta de muita discussão nas associações de classe como a ANR e 

a ABRASEL (itens mostrados acima). 
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A regulamentação recente dessa questão foi destacada nas entrevistas com E3, E4 e E5. 

No entanto, é um item importante, pois como destacou E3, nem todos os empresários do setor 

aderiram a nova negociação e muitas vezes sequer repassam a gorjeta para seus funcionários. 

Como mostra esse trecho da entrevista com E3: 

 Sim. Eu. Fiquei. tirei informação de um dado. O Sinthoresp que é o nosso 

sindicato tem 100 mil associados, 100 mil empresas que estão ligadas ao 

Sinthoresp através de  seus trabalhadores. Foi feita uma convenção coletiva 

específica de gorjeta para tratar esse tema, foi dado os prazos mais alongados 

possíveis para que as empresas entrassem nessa nova legislação. E para 

nossa surpresa, de 100 mil empresas perto de mil entraram. Aí você se 

pergunta o porquê disso não é porque aqui existe uma grande maioria que se 

apropria desse dinheiro. Você. Tem 10 por cento a mais do teu faturamento. 

Vc amplia a tua margem de forma grotesca, na forma. Aí é um problema 

também de competitividade ilegal e ilícita. Isso mostra um outro lado também. 

Da mesma forma quem falou sobre a questão trabalhista. Diz que essa é uma 

faceta da questão trabalhista. Porque é que se tem uma legislação tão difícil, 

tão protetora, e muitas vezes é por isso, do outro lado você tem também um 

empresário que se apropria daquilo que ele não pode se apropriar e que não 

é legal que não é dele. 

 A categoria “Prefeitura” concentra as questões de alvarás de funcionamentos e 

termos de permissão de uso, como o das calçadas e do valet. São esses os destaques que fazem 

essas palavras tão frequentes nessa meta-categoria. Também se destacam três regulações que 

emanam da própria prefeitura, mas que foram tratadas de forma separadas dada a importância 

que os entrevistados deram a esses pontos, são as leis relacionadas a: 1) PSIU; 2) Lei da Uma 

Hora; e 3) Lei do Fumo. Também aparecem com destaque as regras de órgãos que são 

parafiscais, ou seja, órgãos privados, mas que seu poder emana do Estado, são esses: ECAD e 

PROCON.  
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.  A META-CATEGORIA “QUALIFICAÇÃO” 

O mesmo processo de análise descrito no item “Instituições” foi utilizado. A Figura 23 

chama a atenção para as principais palavras usadas pelos entrevistados para descrever, ou 

qualificar, as regras formais às quais seus negócios estão sujeitos.  

Figura 23: Nuvem de Frequência de Palavras para "Qualificação" 

 

Fonte: autor 

Multa, multas, multam, pesada (refere-se quase sempre as próprias multas) tem enorme 

destaque indicando o alto custo a que o empresário está sujeito quando não cumpre 

integralmente a regra. Palavras como dobrado (no sentido aqui de pagar mais uma vez um 

encargo ou imposto), desproporcionais (referente aos valores que podem ser cobrados), custo, 

são todas palavras que remetem a qualificação de onerosas, custosas, ou, como foi escolhido 

trabalhar aqui, “custo alto”. 

Burocrática, burocracia, complexa, complexidades, detalhistas, são palavras frequentes 

que foram usadas para descrever regras de difícil compreensão, ou muitas vezes, de 

interpretação subjetiva. Esses trechos constituíam a categoria “Complexa”. Pode-se argumentar 

que a complexidade de uma regra, o excesso de burocracia para cumpri-la, ou mesmo a 

subjetividade têm todos o mesmo resultado que é uma elevação de custos. No entanto, optou-

se por tratar como categorias distintas, pois uma regra complexa depois de bem avaliada pode 

mostrar-se barata de cumprir. Talvez futuras pesquisas optem por juntar essas categorias, mas 

nesse estudo optou-se por separá-las para entender se geram estratégias distintas. 
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A palavra fechar, sempre se referiu a trechos em que o argumento girava em torno de 

uma regra que poderia levar ao fechamento do estabelecimento. Esse é um fator de risco muito 

grande para o empresário. Fechamentos, mesmo que temporários, são quase sempre descritos 

com muito medo, pois a maioria dos entrevistados relata uma dificuldade de fluxo de caixa para 

manter o negócio na eventualidade de uma redução da receita. 

Palavras como quebra e quebraria, referindo-se à possibilidade de falência do 

empreendimento, também estão na linha interpretativa da palavra “fechar”. Essas palavras estão 

muito associadas a duas categorias: 1) “inexequível”, quando a regra é vista como impossível 

de ser cumprida por diversas razões; e, 2) “Permite Abuso de Poder do Agente”, aqui, vale 

destacar, refere-se ao agente fiscalizador, categoria que reuniu situações vistas pelos 

empresários como sujeitas a punições que inviabilizariam os seus negócios, e que, por isso, deu 

poder de barganha aos agentes fiscalizadores para cobranças indevidas.  

Essas duas categorias não foram agrupadas em “alto custo”, por ensejarem respostas 

estratégicas aparentemente distintas. Como esse é um estudo de caráter exploratório optou-se 

por manter em categorias separadas. Novamente aqui, estudos futuros, inclusive quantitativos, 

podem concluir que não haverá perda em juntar essas categorias em uma só. Dentro das 

limitações de dados e escopo desse trabalho, percebe-se que é impossível fazer e testar 

corretamente essa premissa. 

A Tabela 21 resume as categorias e subcategorias encontradas e que deram origem a 

meta-categoria “Qualificação”.  

Tabela 21: Categorias e Subcategorias da Meta-Categoria "Qualificação" 

 Nome das Categorias e Subcategorias Referências 

Qualificação 115 

Complexa 14 

Burocrática 4 

Regulações sem sentido 1 

Relação nebulosa 1 

Custo Alto 44 

Modelo Atrasado 2 

Muito elevada 2 

Multa 10 
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 Nome das Categorias e Subcategorias Referências 

Pagamento dobrado de imposto 4 

Pune bom 1 

Reduz Faturamento 4 

Sindicato defende os próprios interesses 2 

Sindicato forte 1 

Sindicato parasitário 2 

Visão ideológica 1 

Custo Baixo 2 

Aumentou Segurança Jurídica 1 

Baixa carga tributária 1 

Custo acessível 1 

Reduz custos 3 

Reduz burocracia 1 

Reduz poder dos sindicatos 1 

Descomplicada 4 

Desregulamentação 1 

Dificil Operacionalizar 5 

Estrangula a relação humana 1 

Leis mudam de uma hora para a outra 1 

Leis não se conversam 1 

Fácil de Operacionalizar 2 

Maior flexibilidade 2 

Prevalência do negociado sobre o legislado 6 

Finalidade social boa 2 

Inexequível 25 

Melhora Qualidade 2 

Morosa 2 

Orientativa 2 

Permite Abuso de Poder do Agente 11 
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A Figura 24 ilustra as categorias que compõem a meta-categoria “qualificação. 

Figura 24:Diagrama das Categorias que compõem a Meta-categoria "Qualificação" 

 

Fonte: autor 

As categorias relacionadas a operacionalização das regras foram divididas nos blocos 

“Difícil de Operacionalizar e “Fácil de operacionalizar”. Muitas vezes a dificuldade de 

operacionalizar, ou colocar em prática, uma regra está relacionada a elevação de custos. Esses 

itens foram categorizados em “custo alto”. Na questão de operacionalização procurou-se 

enquadrar as situações que independentemente de serem baratas ou caras não são fáceis de 

operacionalizar por causar problemas, por exemplo, nas relações entre as pessoas, como destaca 

a subcategoria “estrangula a relação humana”.  

A categoria “Difícil de Operacionalizar” também incluí leis ou regras que de forma 

independente seriam facilmente implementadas, mas que em conjunto com outras regras se 

tornam difíceis de operacionalizar, como o citado caso da Lei do Fumo que obriga o cliente a 

sair do estabelecimento e se isso ocorrer depois da uma da manhã viola a Lei da Uma Hora. 

São situações simples quando tratadas de forma individualizada, mas complicadas quando 
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tratadas em conjunto. E4 ressaltou bastante esse ponto como mostra a análise de sua entrevista. 

Essas situações foram categorizadas como “Leis que não se conversam”.  

A Figura 25 mostra a categoria “Difícil de Operacionalizar” e suas subcategorias. A  

As subcategorias “Prevalência do negociado sobre o legislado” e “maior flexibilidade” 

aparecem no âmbito das mudanças nas leis trabalhistas e da Medida Provisória da Liberdade 

Econômica e que os entrevistados entendem que tornam a operacionalização de questões 

trabalhistas e de outras regras mais fáceis de serem operacionalizadas (ver Figura 26).  

 

Figura 26 mostra a categoria “Fácil de Operacionalizar” e suas subcategorias. 

 

Figura 25: Subcategorias da categoria "Difícil Operacionalizar”  

 

Fonte: autor 

 

As subcategorias “Prevalência do negociado sobre o legislado” e “maior flexibilidade” 

aparecem no âmbito das mudanças nas leis trabalhistas e da Medida Provisória da Liberdade 

Econômica e que os entrevistados entendem que tornam a operacionalização de questões 

trabalhistas e de outras regras mais fáceis de serem operacionalizadas (ver Figura 26).  
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Figura 26: Subcategorias da categoria "Fácil Operacionalizar” 

 

Fonte: autor 

Outro ponto destacado nesse item foram as constantes mudanças na legislação, que 

tornam a execução e operacionalização, mesmo quando barata, muito complicada para o 

empresário. Por essas questões, optou-se por separar a facilidade ou dificuldade de 

operacionalização de uma regra formal (colocar em execução) das categorias “custo alto” ou 

mesmo “complexidade”. Nesse estudo optou-se, portanto, por separar essas categorias.  

A Figura 27 mostra as subcategorias dentro da categoria “Complexa”. A categoria 

complexa englobou os trechos diretamente categorizados como “complexa” e, também, quando 

os entrevistadores utilizaram o significado burocrático e nebuloso. A subcategoria “Regulações 

sem sentido” foi enquadrada em “complexa”, pois foi utilizado em um contexto de aumento 

desnecessário da complexidade da regra.  
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Figura 27: Subcategorias da categoria "Complexa” 

 

Fonte: autor 

Situações que foram entendidas no sentido inverso de “complexas”, ou seja, regras que 

tornaram mais fácil o entendimento de um tema, ou que descomplicaram uma determinada 

norma, foram tratadas na categoria “descomplicadas”. A Figura 28 ilustra as subcategorias de 

descomplicadas. 

Figura 28: Subcategorias da categoria "Descomplicada” 

 

Fonte: autor 

Regras que aumentam o custo da empresa ou que tem custo de implementação elevado 

foram categorizadas em “custo alto”. Aqui incluiu itens como “multas” – eleva custo de 

operação; custos sindicais vistos como não aderentes ao papel básico do Sindicato (defender 
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interesses do trabalhador); situações que obrigam, no entendimento dos entrevistados, ao 

pagamento de imposto em duplicidade, ou seja, dois impostos para o mesmo fato gerador e 

regras que obrigam o empresário a reduzir seu faturamento para se adequar foram incluídas 

nesse item. Modelo atrasado foi uma expressão utilizada por mais de um entrevistado para se 

referir a regras criadas para resolver problemas da sociedade que não existem mais, mas que 

foram mantidas na legislação, encarecendo o custo de operação. A Figura 29 ilustra essa 

categoria. 

Figura 29: Subcategorias da categoria "Custo Alto” 

 

Fonte: autor 

Do outro lado do espectro, duas mudanças de legislação foram os destaques das 

subcategorias que posteriormente foram categorizadas como “Custo Baixo” e “Descomplicada” 

– palavra usada aqui no sentido inverso de complexa. As duas mudanças citadas foram as novas 

regras da legislação trabalhista e a já descrita Medida Provisória da Liberdade Econômica.  

Reduz custos, aumentou segurança jurídica, desregulamentação são subcategorias que 

aparecerem dentro desse contexto. Custo acessível e Carga Tributária Baixa apareceram muito 

relacionadas ao regime tributário SIMPLES e ao ICMS sobre o setor em São Paulo.  
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Figura 30: Subcategorias da categoria "Custo Baixo” 

 

Fonte: autor 

 

A Figura 31 traz a hierarquia de categorias de acordo com a fala dos entrevistados. Essa 

análise mostra que grande parte da fala dos entrevistados se refere a aspectos “negativos” das 

regras. “Custo Baixo”, “Fácil de Operacionalizar” e “Orientativa” são as principais categorias 

que são interpretadas como positivas. A Fazenda estadual de São Paulo foi o destaque no 

sentido positivo. As alíquotas de ICMS (3,2%), para a maioria dos produtos, foram vistas como 

de custo baixo e de fácil operacionalização. A fiscalização da fazenda Estadual também foi 

vista como orientativa pelo menos uma vez (E3). A fiscalização do PROCON dependeu da 

experiência do entrevistado com a fiscalização. Esse foi um dos itens menos convergentes. E3 

viu as fiscalizações do PROCON como orientativas. Já E4 e E5 pontuaram a inutilidade de 

regras derivadas do PROCON, como a necessidade de expor o Código do Consumidor ou do 

cardápio em braile. O trecho abaixo extraído da entrevista do E5 ilustra esse ponto: 

 Duvido que alguém algum dia tenha ido ao restaurante e pedido... 

deixa eu ver o código do consumidor aí. Por exemplo, o cardápio em 

braile também. Tudo nem, é o politicamente correto. Toda. A gente 
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sabe, todos os clientes aqui têm um cardápio em braile. Nunca, nunca, 

nenhum até hoje foi pedido, sequer uma vez. mas se não tiver, multa. 

 

Figura 31: Hierarquia de categorias em "Qualificação" 

 

Fonte: autor 

Posteriormente a essa etapa, mais uma agregação de categorias foi realizada. A Tabela 

22 mostra como foram realizadas essas agregações e a Figura 32 mostra como ficou o diagrama 

final da meta-categoria de qualificação das instituições. 

Tabela 22: Categoria Agregadora em "Qualificação" 

Categoria Agregadora Sub-Categorias  Sub-Categorias 

Complexidade Complexa Descomplicada 

Custo Custo Alto Custo Baixo 

Operacionalização Fácil de Operacionalizar Difícil Operacionalizar 

Exequibilidade Exequível Inexequível 

Fonte: autor 
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Figura 32: Formato final da meta-categoria "qualificação das instituições" 

 

 

Fonte: autor 

 

.  A META-CATEGORIA “ESTRATÉGIA” 

A Figura 33 ilustra as principais palavras utilizadas pelos entrevistados quando 

referindo-se as suas estratégias de apropriação de valor.  

A palavra “esmagadora” em destaque na nuvem de palavras aparece sempre no contexto 

de que a percepção dos entrevistados é de que a maioria dos empresários não cumpre as regras 

das quais eles estão falando. Artifícios, artificiais, mentiroso, ilegal, arrisca, simulação são 

palavras que sempre apareceram no contexto de ocultar informações reais para procurar de 

alguma forma burlar regras. Relacionamento é uma palavra que apareceu muito ao longo das 

entrevistas no sentido de estreitar relações pessoais com órgãos fiscalizadores, fiscais e policiais 

procurando “escapar” de possíveis sanções.  
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Tributarista, consultoria e respaldo aparecem no contexto de contratar profissionais para 

entender as regras e dar suporte na tomada de decisão. Turnover, margem (redução), (reprimir) 

demanda, apareceram nas entrevistas como forma de minimizar o risco das punições oriundas 

das regras.  

Humanista X mercantilista e concorrentes foram termos utilizados para se referir a 

empresários que burlam as regras às custas dos seus empregados, da sociedade e para ter ganhos 

ilegais sobre concorrentes. Inteligência, gerir, melhorar e até a palavra “bonitinho”, adequar 

apareceram nas situações que o empresário entende como “correto” seguir a regra por razões 

sociais, pessoais ou empresariais. Aeroporto teve destaque como uma opção menos sujeita a 

fiscalizações e outros riscos inerentes de estabelecimento localizados diretamente na rua.  

Figura 33: Nuvem de Frequência de Palavras para "Estratégia" 

 

Fonte: autor 

 

A Tabela 23 resume as categorias e subcategorias encontradas e que deram origem a meta-

categoria “Estratégia”. 
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Tabela 23: Categorias e Subcategorias da Meta-Categoria "Estratégia" 

Nome das Categorias Referências 

Estratégias 80 

Cumprir a regra 6 

Adequar estrutura 2 

Contratação de Funcionários 1 

Fechar e perder faturamento 1 

Lobby Político 2 

Não cumprir 53 

Artifícios para ficar no SIMPLES 1 

Empresa M.Obra no SIMPLES 6 

Duas empresas 1 

Sócio diferentes para SIMPLES 4 

Vários CNPJ no mesmo local no SIMPLES 1 

Empresa em nome de laranjas 1 

Fraude 3 

Abandonar empresa com multas 1 

Estratégia para ser demitido 1 

Ganhos ilegais sobre concorrentes 1 

Ilegal 1 

Mentir ou omitir informação 3 

Não pagar 1 

Não repassar gorjeta 6 

Postergar pagamento 2 

Refis 1 

Propina 3 

Consultoria do bombeiro 2 

Relacionamento Pessoal 12 

Imagem de empresário profissional 2 

Relacionamento com vizinhos 1 
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Nome das Categorias Referências 

Sócio responsável pelo relacionamento 2 

Tomar um café 1 

Sonegar 15 

Comprar créditos fictícios de PIS e COFINS 1 

Comprar matéria-prima sem procedência 1 

Emitir meia nota 1 

Não emitir cupom fiscal 1 

Não registrar funcionários 1 

Software não registra operações 1 

Sonegação 4 

Reduzir crescimento ou eficiência da empresa 19 

Aumentar número de profissionais 6 

Advogado tributarista 2 

Buscar créditos tributários 3 

Diminuir custo em vez de aumentar receita 1 

Reprimir demanda 1 

Sair da rua 3 

Estar na rua fica exposto 1 

Terceirização 3 

Turn over menor X Custo Demissão 1 

Fonte: autor 

Quatro principais categorias emergiram das entrevistas realizadas: 1) Não cumprir a 

regra; 2) Cumprir a regra. Essas duas primeiras eram esperadas no início da pesquisa e podem 

ser vistas no modelo conceitual da Figura 15. 3) Lobby Político e 4) Reduzir crescimento e 

eficiência da empresa não eram esperadas à priori, mas aparecem como estratégias utilizadas 

pelos entrevistados para lidar com o ambiente institucional ao qual estão inseridos. A Figura 

34 mostra um resumo na forma de um diagrama de exploração das categorias que compõem a 

meta-categoria “Estratégia”. 
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Figura 34: Diagrama das Categorias que compõem a Meta-categoria "Estratégia" 

 

Fonte: autor 

 

As estratégias agrupadas em “cumprir a regra”, Figura 35, abrangem ações para 

adequar a estrutura do estabelecimento de acordo com as normas, por exemplo, da ANVISA, 

na questão sanitária, ou de isolamento acústico, na norma do PSIU. Adequar a estrutura a 

regulação pode ser caro, e empresários que não gastam esses recursos podem ter ganhos. A 

subcategoria “fechar e perder faturamento”, utilizada principalmente no contexto da Lei da 

Uma Hora e do PSIU.  
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Figura 35: Subcategorias da categoria "Cumprir a Regra” 

 

Fonte: autor 

Algumas respostas estratégicas de cumprir a regra foram utilizadas também no contexto 

de pagamento de tributos, como o ICMS em São Paulo, a respeitar as leis trabalhistas e a questão 

da Gorjeta.  

Nas subcategorias de “Não Cumprir a Regra” ilustradas na Figura 36 existem várias 

estratégias que foram citadas nas entrevistas. Uma estratégia importante foi a de estreitar 

relacionamentos pessoais para evitar multas e até mesmo as fiscalizações. Expressões como 

“tomar um café” apareceram diversas vezes nesse contexto.  
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Figura 36: Subcategorias da categoria "Não Cumprir a Regra” 

 

Fonte: autor 

No contexto da legislação trabalhista e tributária, algumas opções estratégicas citadas 

foram simplesmente “não pagar” ou usar mecanismos como o Refis para “postergar 

pagamentos”. A subcategoria sonegar foi separada de não pagar por um motivo: você pode 

declarar os valores devidos corretamente, informar os órgãos fiscalizadores, como a Receita 

Federal, mas não pagar e ficar devedor. A outra situação é não emitir cupom fiscal, por exemplo, 

e sonegar aquele imposto devido.  

Outra estratégia bastante citada nas entrevistas é usar artifícios, muitos ilegais, para 

manter a empresa no regime tributário do SIMPLES. Nesse sentido, existem dois objetivos, 

utilizar um regime tributário que, como o nome indica, é mais simples e menos complexo que 

os demais. O segundo objetivo é manter alíquotas menores. Diversas estratégias foram citadas 

nesse sentido: abrir filiais em nome de outras pessoas, informar valores incorretos de 

faturamento ao fisco, utilizar mais de um CNPJ no mesmo endereço e para o mesmo 

estabelecimento, colocar a mão-de-obra em uma empresa separada das demais atividades da 

empresa.  
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Em relação a Gorjeta, duas estratégias foram citadas como forma de “burlar” a nova 

legislação que obriga esse valor a transitar pela folha de pagamentos e, portanto, pagar encargos 

trabalhistas: 1) não “oficializar” o valor da gorjeta, ou seja, pagar esse valor ao funcionário sem 

registrá-lo na folha de pagamentos (pagar por fora); e, 2) não repassar integralmente ou em 

parte o valor da gorjeta para o funcionário, aumentando a margem de lucro do empresário. 

A utilização de propina apareceu em situações de fiscalizações como as da Lei da Uma 

Hora, do PSIU, Lei do Fumo e outras regras que geram multas pesadas e que o empresário opta 

em pagar o fiscal para não fiscalizar o estabelecimento.  

A subcategoria “mentir ou omitir informação” é semelhante a sonegação, optou-se por 

manter na categoria “sonegar” quando o contexto é referente à tributos e nos demais contexto, 

quando a estratégia é omitir ou mentir a informação correta foram categorizados aqui. Por 

exemplo, no contexto do ECAD isso foi comum de aparecer.   

A subcategoria “fraude” foi usada quando o empresário muda a empresa endividada e 

cheia de multas para um endereço distante e de difícil acesso e abre um novo CNPJ “limpo” em 

seu lugar. Essa estratégia é semelhante a colocar a empresa em nome de laranjas para, por 

exemplo, tentar blindar o patrimônio pessoal de ações do Fisco, trabalhistas e outras. 

A subcategoria “ilegal” foi utilizada para a situação de funcionar sem alvará de 

funcionamento, ou sem o devido Termo de Permissão de Uso, por exemplo, na utilização de 

calçadas ou no uso do valet.  
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Figura 37: Subcategorias da categoria "Reduzir Crescimento ou Eficiência da Empresa” 

 

Fonte: autor 

A Figura 37 mostra as subcategorias da categoria nomeada como “Reduzir crescimento 

e eficiência”. Nesse item agregaram-se as estratégias relacionadas, sobretudo, a operar com 

modelos de negócios sabidamente inferiores para evitar problemas com a regulação e 

fiscalização.  Por exemplo, a subcategoria “Reprimir Demanda” agrega estratégias deliberadas 

de reduzir o número de clientes dentro do estabelecimento ou mesmo reduzir o número de horas 

que o estabelecimento comercial poderia ficar aberto e faturando, para evitar o risco de multas 

ou fechamento do estabelecimento pela fiscalização. O item “reduzir custo em vez de aumentar 

receita” também está associado a estratégias que priorizam o atendimento de uma regra formal 

e não o crescimento do negócio. Por exemplo, E4 colocou esse ponto quando falou dos 

problemas em cumprir simultaneamente as regras do PSIU, Lei da Uma hora e Lei do Fumo.   

A subcategoria “aumentar número de profissionais” também se insere nesse contexto. 

Para se proteger de regras entendidas pelos empresários como dúbias ou subjetivas, a estratégia 

adotada é contratar profissionais especializados como advogados tributaristas e trabalhistas, 

consultores fiscais, aumentar equipe nas áreas de contabilidade, controladoria e financeira, 

contratar nutricionistas e consultoria na área sanitária e outros profissionais que têm o intuito 

de mitigar riscos associados a regras vista como mal formuladas. Esse grupo de estratégias 



174 
 

poderia estar agrupado diretamente em cumprir a regra, mas muitas vezes o que se pretende 

aqui é encontrar brechas na legislação que permitam tornar a estratégia no mínimo passível de 

ser defendida. O problema é que são estratégias que reduzem a produtividade e eficiência das 

empresas, como salientado, sobretudo, nas entrevistas com E3 e E4. 

Aumentar as demissões (aumentando o turn over) para não acumular passivo trabalhista 

também foi colocado como estratégia que reduz a eficiência do negócio, mas ajuda a “driblar” 

a legislação trabalhista. O argumento de E3 é que o funcionário com mais tempo de empresa se 

torna mais produtivo ao conhecer melhor a operação do estabelecimento, ter tido mais tempo 

de treinamento e conhecer bem os valores da empresa. Ou seja, adotar uma estratégia de 

aumento proposital do turn over reduz a eficiência da empresa. A terceirização também é 

colocada, sobretudo por E5, como uma estratégia que empresa utilizam, as vezes de forma 

fraudulenta, para tentar driblar o excesso de encargos trabalhistas.  

“Sair da rua” foi uma estratégia que reduz crescimento da empresa, mas que foi colocada 

por E3 e E4 como forma de se trabalhar em um ambiente mais seguro e menos exposto às 

fiscalizações. Sair da rua nesse contexto significaria procurar se estabelecer em pontos dentro 

de Shoppings, Aeroportos, Academias de Ginástica e outros ambientes como esses. 

 Não cumprir a regra é a categoria mais citada pelos entrevistados conforme mostra a 

Figura 38. Sonegação de Impostos, usar artifícios para se manter no SIMPLES, usar 

relacionamento pessoal com órgãos fiscalizadores, fiscais e policiais e o não repasse da gorjeta 

foram as estratégias mais citadas nessa categoria.  

Cumprir a regra parece ser a exceção. Mesmo os empresários que dizem cumprir as 

regras, entendem que a maioria dos empresários do setor não cumprem grande parte das regras 

que foram descritas aqui.  

O lobby político, sobretudo via associações de classe, aparece como alternativa para de 

forma organizada os empresários do setor pleitearem mudanças na legislação, mas essa 

estratégia parece ter sido adotada apenas em situações mais abrangentes e de difícil solução por 

outros caminhos, como era o caso da falta de regulamentação da questão da gorjeta.    
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Figura 38: Hierarquia de categorias em "Estratégia" 

 

Fonte: autor 

Na versão final do modelo, as categorias cumprir a regra e não cumprir foram agrupadas 

em uma única categoria nomeada de “cumprimento”.  

 

.  RELAÇÕES ENTRE AS META-CATEGORIAS  

Essa seção procura ilustrar a partir de análise realizada com o uso do software NVIVO 

12 algumas relações entre as meta-categorias. Não há intensão de alegar a existência de 

causalidade. A natureza exploratória desse estudo não se propõe a isso. Mas, as relações 

encontradas podem ajudar no aprimoramento do modelo conceitual e na corroboração do 

objetivo geral da pesquisa. 

A Tabela 24 mostra as relações entre as Instituições e a Qualificação. As regras 

categorizadas como: ANVISA, ECAD, Estrutura Tributária, Gorjeta, Legislação Trabalhista, 
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Prefeitura (Alvarás e TPUs), PSIU são as que recebem mais menções de qualificações: 

complexa, custo alto e inexequível.  

Tabela 24: Matriz de Relações entre "Instituições" e "Qualificação" 

 

Fonte: autor 

  

A Tabela 25 procurou relacionar a percepção da qualificação das instituições com o 

padrão de estratégia adotada. Destaca-se que regras formais entendidas como complexas, de 

custo alto ou inexequíveis induzem estratégias relacionadas ao não cumprimento da regra. Por 

outro lado, agentes de fiscalização vistos como orientativos e regras entendidas como 

importantes para a sociedade tendem a induzir estratégias relacionadas ao cumprimento da 

regra.  

 

 

 

 

 

Complexa Custo Alto Custo Baixo Descomplicada
Dificil 

Operacionalizar
Fácil 

Operacionalizar
Finalidade 
social boa

Inexequível
Melhora 

Qualidade
Morosa Orientativa

Permite Abuso 
de Poder do 

Agente

Acessibilidade

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

ANVISA

0 1 0 0 1 0 1 4 2 0 0 0

Bombeiros

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

DECON

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

ECAD

0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Estrutura 
Tributária

8 9 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0

Gorjeta

0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Legislação 
Trabalhista

3 12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Lei da Uma 
Hora

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Lei do Fumo

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Lei Seca

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Medida 
Provisória da 
Liberdade 

0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Prefeitura

0 4 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2

PROCON

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

PSIU

0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2
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Tabela 25: Matriz de Relações entre "Qualificação" e "Estratégias" 

 

Fonte: autor 

.  MODELO OPERACIONAL PROPOSTO  

A partir da construção de fluxogramas como o proposto na Figura 14 procurou-se 

descrever as estratégias de apropriação de valor utilizadas pelas empresas e entender como elas 

respondem ao ambiente institucional.  

O uso de artifícios, quase sempre ilegais, com o objetivo de redução da carga tributária 

e simplificação da burocracia da tributação foi uma estratégia citada diversas vezes ao longo de 

todos as entrevistas. Um exemplo do uso dessa estratégia foi dado no crescimento das empresas. 

Como um mesmo sócio não pode ter mais de uma empresa no SIMPLES, empresários do setor 

colocam outras pessoas como sócias para conseguir manter a empresa nesse regime tributário.  

E1 coloca isso de uma forma até sarcástica. O trecho abaixo ilustra a necessidade de 

você ter pessoas de confiança para colocar como sócia da empresa.  

É, hoje no nosso setor. Você... é muito importante você ter muitos filhos, pra 

abrir empresas no Simples né? (rs). São aquelas situações bizarras... Você 

acaba. Os negócios de faturamento menor. Que cabem no Simples, você vai 

abrindo... 

Em outro trecho, E4 também mostra que essa estratégia pode inclusive limitar o 

crescimento da empresa. 

Na prática é isso. Se estiver no meu nome não seria SIMPLES, eu tenho que 

confiar na pessoa. E a segunda está em nome de outro.  Se quiser ter mais 

negócios, vou ter pelo menos mais uma seis ou sete empresas dessas. Em nome 

Cumprir a regra Lobby Político Não cumprir
Reduzir crescimento ou 
eficiência da empresa

Complexa 0 0 3 0
Custo Alto 0 0 8 4
Custo Baixo 0 0 0 0
Descomplicada 0 0 0 0
Dificil Operacionalizar 0 0 0 0
Fácil de Operacionalizar 0 0 0 0
FInalidade social boa 1 0 0 0
Inexequível 0 0 6 0
Melhora Qualidade 0 0 0 0
Morosa 0 0 1 0
Orientativa 1 0 0 0
Permite Abuso de Poder 
do Agente

0 0 1 0
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de mais seis ou sete. É impossível. Não dá. Não do meu tamanho, porque eu 

sou pequeno. Não cresço mais. É muito louco isso mas... 

A Figura 39 ilustra na forma do modelo operacional como a estratégia do uso de 

artifícios para manter a nova filial no SIMPLES é fruto do tomador de decisões interagindo 

com o ambiente institucional e ajustando a estratégia para tentar aumentar a quantidade de valor 

que ele irá se apropriar, nesse caso, competindo com o Estado, como um importante stakeholder 

que, também, procura se apropriar do valor gerado pelas empresas.  

Figura 39: Modelo Operacional e o Uso de Artifícios para manter o SIMPLES 

 

Fonte: autor 

Esse caso do SIMPLES é interessante pois mostra que a “luta” pela apropriação de valor 

continua mesmo após a empresa já ter ganho a concorrência em relação as demais empresas do 

setor. O consumidor já veio ao estabelecimento, pagou a conta e o cupom fiscal já foi emitido. 

É interessante notar isso porque as demais teorias de apropriação de valor vão até aonde a 

empresa ainda enfrenta a concorrência. Mas esse exemplo mostra que essa pode ser apenas 

parte da história.  

Outro exemplo interessante para ilustrar a forma como a estratégia de apropriação de 

valor é realizada a partir da interação do tomador de decisão e o ambiente institucional é o caso 

do PSIU. Novamente, o PSIU aparece em todas as entrevistas realizadas como uma questão 

institucional e regulatória vista como inexequível pelos empresários. 

• Problemas: opção de regime 
tributário no SIMPLES não é 
mais possível

• Percepção de Perda de valor 
para a empresa gerada pelo 
ambiente institucional: aumento 
da complexidade do regime 
tributário e aumento de alíquotas

Estratégia Realizada: 
abertura de nova filial

• Prática: não abrir filial. Abrir 
nova empresa

• Restrições: colocar novos sócios 
na estrutura societária da 
empresa

Episódios de Definição de 
Estratégia: consulta a 

contabilidade, novos sócios 
para abrir outra Pessoa 

Jurídica

• Problemas: excesso de sócios 
que não participam da empresa

• “Colcha de retalhos societária”
• “Não cumpre a legislação”

Estratégia Realizada: 
artifícios para manter a 
empresa no SIMPLES
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E5 mostra que a orientação dada aos empresários é de adequar a estrutura acústica e o 

funcionamento do estabelecimento às exigências do PSIU.  

Basicamente promover um tratamento acústico na casa, depois da uma hora 

não funcionar mais de portas abertas. Tomar essas providências incluindo o 

tratamento acústico para não ter o problema. 

No entanto, os empresários que já passaram por fiscalizações mostram que o grande 

problema é que respeitar os limites de ruídos impostos pela lei é praticamente impossível, 

mesmo quando a casa está adequada às normas. Os trechos abaixo ilustram essa percepção e 

foram ditos por E5, E2, E1, E4, respectivamente. 

O PSIU que é uma legislação extremamente rigorosa. Incongruente. Porque 

ela estabelece limites tão baixos de tolerância que um espirro muitas vezes do 

lado do fiscal que está fazendo a medição extrapola o limite e impõe ali multa 

pesada. Se não me engano está em cerca de 8 mil reais hoje, dobrada na 

reincidência, triplicada na outra reincidência com a previsão de fechamento 

da casa, por conta disso. Restaurante que nessa questãodo PSIU é 

prejudicado, autuado e multado por culpa, por conta, de pessoas que estão 

na calçada falando alto. Mas não é uma. Não é uma. Uma coisa que se pode 

imputar culpa diretamente para o restaurante. 

correta então o que eu posso de barulho durante o dia não falo nem a noite é 

impossível executar o número de decibéis 

Ele atua nas situações em que você tem denúncia. Muitas vezes você tem um 

vizinho barulhento. Mas ele vem na área, então ele pode ir em cima de você. 

O cumprimento dessa lei também é inexequível, né. A questão do barulho, os 

decibéis que são determinados... é inexequível. 

Não sei a natureza de cada uma mas por exemplo, em qualquer momento do 

dia você não pode fazer barulho excessivo. Você tem três patamares de ruído 

que você pode emitir ao longo do dia. Então eu vou falar ordem de grandeza, 

tá? Não é exatamente isso mas. em qualquer momento do dia você pode estar 

com mais ou menos 60 decibéis, ds 22h a 1h com 55 e a partir da uma 50db, 

algo assim. 

A Figura 40 mostra como as entrevistas indicaram que ocorre a relação entre o ambiente 

institucional, a experiência com a fiscalização e a estratégia de escapar das multas do PSIU a 

partir de um relacionamento pessoal com os agentes de fiscalização.  
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Figura 40: Modelo Operacional e o PSIU 

 

Fonte: autor 

O caso do PSIU ilustra uma situação interessante. A externalidade negativa, usando um 

termo típico da economia, causado pelo ruído do estabelecimento é uma demanda da vizinhança 

vista como justa pelos empresários. A reclamação não é contra a regra em sí, e sim contra o 

nível do ruído permitido, considerado muito baixo.  

Novamente nesse exemplo, a concorrência já foi vencida. O cliente já está no 

estabelecimento, mas o processo de apropriação do valor ainda não está encerrado.  

Essa estratégia de aproximação do órgão fiscalizador aparece também no caso do 

ECAD. No entanto, como os valores permitidos de cobrança pelo ECAD são vistos pelos 

entrevistados como extremamente elevados, além dessa estratégia, destaca-se um aprendizado 

que leva o tomador de decisão à estratégia de informar dados irreais. Esse trecho também deixa 

explícita a “briga” pela apropriação do valor gerado pela empresa. 

E2 destaca esses pontos no trecho abaixo: 

A gente tem o o  Ecad que também é outro que é uma brincadeira pra pagar 

direitos autorais porque qualquer lugar que tem imagem ou som tem que 

pagar direitos autorais o que eu acho justo porém se seguir a risca o que tem 

que pagar por metro quadrado seria mais do que eu faturo em algumas 

empresas então não faz sentido  e de verdade eu não sei pelo lado dos músicos 

se eles são atuantes ou não, mas a impressão que dá é que eles é buscando 

• Problemas: cliente que vai fumar 
do lado de fora e faz barulho

• Percepção de Perda de valor 
para a empresa gerada pelo 
ambiente institucional: multa da 
fiscalização mesmo com a casa 
adequada à regra

Estratégia Realizada: 
Adequar estrutura 
acústica ao PSIU • Prática: melhorar comunicação 

com vizinhança, melhor 
relacionamento com agente 
fiscalizador, colocar 
funcionários em postos chaves 
como mini- sócios

• Restrições: colocar novos sócios 
na estrutura societária da 
empresa

Episódios de Definição de 
Estratégia: reuniões na 

subprefeitura, treinamento 
da equipe de garçons e de 

novos sócios

• Problemas: tempo dispendido 
nessa atividade, necessidade de 
um sócio fazer esse papel.

• “Limita crescimento da 
empresa”

Estratégia Realizada: 
Relacionamento pessoal 
com órgão fiscalizador
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arrecadação arrecadação, arrecadação eu não vejo nada em... não sei se 

deveria haver alguma coisa em troca pra gente, eu não sei também a 

percepção do musico, se ele tem alguma coisa em troca, mas é, os valores são 

brutais, o que leva sempre a ter negociações paralelas e botar inverdades na 

hora de qualificar ou classificar o estabelecimento é feito para ser uma 

mentira. 

 

Figura 41: Modelo Operacional e o ECAD 

 

Fonte: autor 

Esse caso do ECAD mostra uma adaptação do órgão regulatório ao mercado e a pressão 

dos empresários. A negociação de valor sabidamente abaixo da taxa definida pela regra é um 

exemplo interessante de como as próprias organizações responsáveis pelas regras se adaptam 

com o tempo à realidade do negócio. No entanto, mesmo dispostos a negociar, a regra que 

possibilita a cobrança de valores vistos como impraticáveis muda o poder de barganha entre os 

agentes econômicos, nesse caso, a favor do fiscal do ECAD. A renda de luta (struggle rent) 

aparece em três sentidos aqui: o empresário procurando reduzir o valor pago ao máximo, o 

órgão procurando capturar uma parcela do valor maior para sí e o fiscal, que se corrompido, 

tira parcela de valor tanto do empresário, como do órgão que representa. Esse exemplo é bem 

ilustrativo do porquê nomear essa “renda” de renda de luta.  

• Problemas: pagamento exigido 
pela norma do ECAD

• Percepção de Perda de valor 
para a empresa gerada pelo 
ambiente institucional: 
pagamento correto pode chegar 
a ser percentualmente maior que 
a margem de lucro do negócio

Estratégia Realizada: 
Colocar música e banda 

no bar • Prática: café com agente 
fiscalizador,; elabora junto à 
equipe do financeiro planilha 
com dados de movimento e 
faturamento irrealistas

• Restrições: treinar equipe para 
atender visitas de fiscais

Episódios de Definição de 
Estratégia: reuniões com 
equipe do financeiro e 

contabilidade, treinamento 
da equipe de atendentes

• Problemas: não cumprir a norma 
corretamente.

• Fica à mercê do fiscal 
• Necessidade de constante 

relacionamento com órgão

Estratégia Realizada: 
mentir ou omitir dados 

reais de público e 
faturamento para o órgão 

fiscalizador
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Quando o empresário precisa abrir um estabelecimento novo, novamente o ambiente 

institucional e sua experiência no setor acabam determinando uma parte de sua estratégia. Como 

destacado por E2, no trecho abaixo, o problema aqui é a inconsistência existente entre a regra 

da prefeitura para a liberação do alvará de funcionamento e a regra da Vigilância Sanitária.  

você já tem que começar de uma forma ilegal a gente abriu o bar sem alvará 

fizemos uma denúncia pra vigilância sanitária pra que ela fosse lá  e ai sim 

eu conseguisse o papel da vigilância sanitária pra dar entrada no alvará de 

funcionamento ou seja é uma coisa que é um absurdo mas é real é... 

Nesse caso, a estratégia é não cumprir a norma, vista como inexequível. A Figura 42 

mostra essa situação.  

 

Figura 42: Modelo Operacional na Abertura do Estabelecimento 

 

Fonte: autor 

Um ponto que recebeu bastante destaque nas entrevistas foi a questão da gorjeta. Esse é 

um ponto interessante, que destaca o caráter processual e evolutivo da forma como ocorre a 

interação entre as empresas, o ambiente institucional e o Estado. A gorjeta ficou muito tempo 

em uma espécie de “limbo” legal. Ou seja, não existia uma regulamentação específica para essa 

questão e o entendimento dos órgãos fiscalizadores, juízes trabalhistas e outros atores 

envolvidos no processo.  

• Problemas: necessidade de 
alvará de funcionamento. Alvará 
não saí sem fiscalização da 
ANVISA e a ANVISA só 
fiscaliza mediante denúncia

• Percepção de Perda de valor 
para a empresa gerada pelo 
ambiente institucional: abrir a 
unidade sem alvará e correr o 
risco da multa

Estratégia Realizada: 
Abertura de um novo 

estabelecimento • Prática: abre o bar e faz uma 
auto denúncia para a ANVISA ir 
fiscalizar. Convencer os sócio 
do negócio a correr esse risco. 
Treinar a equipe para receber a 
fiscalização da ANVISA

• Restrições: risco de multa.

Episódios de Definição de 
Estratégia: conversa com 

fiscais da ANVISA

• Problemas: não cumprir a norma
• Fica à mercê da fiscalização 

Estratégia Realizada: 
abrir o negócio de forma 

ilegal



183 
 

A cobrança de encargos trabalhistas sobre a gorjeta ensejou uma série de disputas 

judiciais sobre esse tema, como destaca o trecho extraído da fala de E5: 

[a gorjeta] já foi um grande gerador de causas trabalhistas sim que quem 

ataca quais são os principais geradores de causas trabalhistas hoje nesse 

mercado. 

A necessidade de melhorar a regulação e estabelecer critérios que reduzissem o risco do 

empresário ensejou a organização dos empresários em torno de associações de classe como a 

ANR e a ABRASEL. O lobby político foi uma estratégia adotada para procurar reduzir o 

impacto de uma regra que dificultava a tomada de decisão. A Figura 43 ilustra esse exemplo.    

 

Figura 43: Modelo Operacional e o Caso da Gorjeta 

 

Fonte: autor 

A percepção desse risco e o caminho para mitigá-lo é destaque do trecho da entrevista 

de E3: 

No médio longo prazo ele tem uma segurança interessante. Então. Dentro da 

nossa realidade nunca foi um ou um movimento. Criou segurança. Outro 

empresário. Criou para o funcionário uma situação em que ele tem menos 

dinheiro e menos valor líquido na mão mas ele tem. 

• Problemas: fiscalização do 
trabalho pressionando para 
pagamento de encargos sobre a 
gorjeta, funcionários não querer 
ter encargos descontados desse 
valor, recolher ou não tributos 
sobre esse valor

• Percepção de Perda de valor 
para a empresa gerada pelo 
ambiente institucional: risco de 
multa e descontentamento da 
equipe

Estratégia Realizada: 
pagamento da gorjeta 

diretamente aos 
funcionários

• Prática: debate junto à 
associações de classe e 
sindicatos para uma 
regularização da situação. 
Reuniões com funcionários 
orientando a necessidade de 
mudanças

• Restrições: risco de multa e de 
perda de funcionários

Episódios de Definição de 
Estratégia: assinatura da 

nova convenção coletiva e 
reunião explicando regras 

aos funcionários

• Problemas: tempo despendido. 
Morosidade do processo de 
debate com sindicatos, Estado, 
Fisco.

• Gorjeta passa a ser paga “por 
dentro” da folha. 

• Perda de renda dos funcionários 
no curto prazo

Estratégia Realizada: 
lobby político
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No entanto, parte do empresariado, simplesmente não cumpriu a nova regulação. 

Estratégias como a de não repassar a gorjeta ou pagar a gorjeta “por fora”, ou seja, sem recolher 

os necessários encargos trabalhistas são destacadas nos trechos abaixo: 

Sim. Eu. Fiquei. tirei informação de um dado. O Sinthoresp que é o nosso 

sindicato tem 100 mil associados, 100 mil empresas que estão ligadas ao 

Sinthoresp atravéu de seus trabalhadores. Foi feita uma convenção coletiva 

específica de gorjeta para tratar esse tema, foi dado os prazos.... (E3) 

Existe uma grande maioria que se apropria desse dinheiro. Você. Tem 10 por 

cento a mais do teu faturamento. (E4) 

E isso é um problema vc veja, mesmo nessa questão da gorjeta. Muitas vezes 

a empresa que trabalha com a gorjeta direito acaba pagando aquele mau 

empregador. Que costuma ficar com a gorjeta que seria dos empregados, 

coisa que não pode, hoje a lei permite uma retenção de determinados 

percentuais para pagar os encargos. O problema que a gente sabe que 

infelizmente para alguns que se apropriam de grande parte do ganho do 

empregado com a gorjeta e as vezes até de tudo. (E5) 

Quando o empresário adota em várias situações a estratégia de não cumprir a regulação, 

seja na questão tributária, PSIU, legislação trabalhista e outras, a empresa pode acumular um 

passivo enorme e, muitas vezes, impossível de ser pago. E5 mostra que muitas vezes o acumulo 

de decisões como essas, pode ensejar uma nova estratégia, que basicamente seria “sumir” com 

a empresa endividada e criar uma nova, sem débitos.  

O cara vai gastar uma fortuna para fazer o tratamento acústico, para fazer 

um monte de coisa. Vai se adequar para cumprir a lei da uma hora. Vai ter 

uma... custos extras e uma série de prejuízo para cumprir a lei.  Agora, o 

empresário que não está nem ai. Ele não vai cumprir com nada. Efetivamente, 

ele não vai ter esse custo. O que acaba acontecendo? Ele é autuado duas vezes 

lá pelo PSIU, ele fecha aquela empresa dele, abre uma nova e começa zerado 

para não correr o risco da terceira multa [E5] 

E ele abandona essa empresa... [entrevistador] 

Isso, põe lá no fim do mundo lá e começa uma nova.[E5] 

A Figura 44 mostra o fluxo que leva a essa estratégia. 
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Figura 44: Modelo Operacional e a Empresa com Muitos Débitos 

 

Fonte: autor 

 

Os exemplos extraídos das entrevistas e ilustrados nessa seção ressaltam pontos 

importantes da argumentação dessa pesquisa: 

1) Apropriação de valor é um processo que também envolve o ambiente institucional 

ao qual a empresa se insere, ou seja, o empresário vai adaptar ou adotar estratégias 

específicas para lidar com determinadas regras. Esse processo é baseado em 

aprendizado e relacionamento com outros órgãos e agentes econômicos.  

2) Apropriação de valor não é um processo que se encerra quando uma empresa bate a 

sua concorrência.  

3) A relação com os empresários também altera e molda o comportamento das 

organizações responsáveis por fazer cumprir as regras formais, em um processo, 

pode-se dizer, de cunho nitidamente evolutivo.  

4) O conflito entre agentes econômicos em busca de maior parcela do valor gerado pela 

empresa é contexto específico, ou seja, depende das instituições (no caso em tela, 

das regras formais). Por isso nomear essa renda de “renda de luta” ou de conflito (as 

struggle rents) 

• Problemas: multas e cobrança 
de dividas pelos agentes 
públicos

• Empresa fica “negativada”
• Percepção de Perda de valor 

para a empresa gerada pelo 
ambiente institucional: risco de 
multa e pagamento de atrasados

Estratégia Realizada: Não 
cumprir regras de 

adequação do PSIU, 
tributária e trabalhista

• Prática: coloca a empresa em um 
endereço distante e em nome de 
um terceiro

• Mudar contratos de trabalho, 
aluguel e fornecedores para 
novo CNPJ

Episódios de Definição de 
Estratégia: mudar CNPJ 

endividado

• Problemas: fraude
• Pode ter ganho sobre 

concorrentes ao conseguir 
operar com custo mais baixo.

Estratégia Realizada: 
Abre novo CNPJ sem 

dívidas
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.  MODELO CONCEITUAL PROPOSTO  

Os dados obtidos nessa pesquisa permitem uma releitura do modelo conceitual proposto 

na Figura 13. O primeiro ponto que merece destaque é que as entrevistas realizadas corroboram 

a hipótese da pesquisa de que os tomadores de decisão das estratégias de apropriação de valor 

reagem ao ambiente institucional no qual estão inseridos.  

O tipo de estratégia adotada mostra um padrão de comportamento baseado na forma 

como o tomador de decisão qualifica as regras formais e entende que elas irão afetar a sua 

capacidade de apropriar valor gerado pela empresa. No entanto, as entrevistas ressaltaram, 

também, alguns pontos não previstos no modelo conceitual. Estratégias relacionadas a lobby 

políticos e redução do crescimento da empresa não eram esperadas à priori.   

Em termos de qualificação da estratégia, a percepção de que a regra formal é 

socialmente justificável induzindo a estratégia de cumprimento da regra também merece 

destaque, por não ter sido antecipada.  

O modelo teórico proposto apresenta a seguinte lógica: na tomada de decisões 

estratégicas, o tomador de decisão leva em consideração o ambiente institucional ao qual o 

negócio está inserido. Esse tomador de decisão qualifica as estratégias com base na sua 

percepção de impacto da regra na sua capacidade de apropriar valor e, também, do seu próprio 

processo de criação de valor. A sua qualificação das regras irá gerar a estratégia adotada. Essa 

estratégia mudará sua capacidade de se apropriar de valor. 

A Figura 45 mostra o modelo conceitual resultante da pesquisa.  
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Figura 45: Modelo Conceitual 

 

Fonte: autor 

Importante ressaltar que esse processo não é algo “linear”. Ficou claro na leitura das 

entrevistas e na discussão realizada anteriormente que existe um processo de reconhecimento e 

aprendizado por parte do tomador de decisão. Suas experiências pessoais e o seu próprio 

modelo de negócios influenciam como o empresário irá qualificar a regra. Novamente destaca-

se o caráter processual desse fenômeno.  

O modelo conceitual ilustra a hipótese de existência de uma relação causal entre três 

constructos distintos: qualificação das instituições (regras), estratégias de apropriação de valor 

escolhidas e a apropriação de valor por parte da empresa. Essa relação causal existe, por 

hipótese, devido a existência de uma “batalha” entre distintos stakeholders, incluindo o Estado, 

para se apropriar do valor gerado pela empresa. Essa batalha pela apropriação de valor foi aqui 

nomeada de “struggle rents”. A existência de uma disputa entre stakeholders pelo valor gerado 

pela empresa e mediado pela qualidade institucional é o elo causal entre esses constructos.  
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A segunda hipótese é que os qualificadores das instituições: complexa, custo alto, difícil 

operacionalizar, morosa, inexequível e permite abuso de poder estão positivamente associadas 

a estratégias de não cumprir a regra. E qualificadores: custo baixo, fácil de operacionalizar, 

finalidade social boa, melhora a qualidade, descomplicada e orientativa estão positivamente 

relacionadas a de cumprir a regra. Essa hipótese pode ser visualizada nas Figura 46 e Figura 

47. 

Figura 46: Hipótese da relação entre qualificador e estratégia de não cumprir a regra 

 

Fonte: autor 

 

 

 

 

 



189 
 

Figura 47: Hipótese da relação entre qualificador e estratégia de cumprir a regra 

 

Fonte: autor 

 

É importante destacar algumas limitações da análise realizada. O primeiro ponto é o 

baixo número de entrevistas realizadas. A entrevista mais longa e com uma análise mais 

detalhada permitiu aprofundar no objeto de estudo, mas por outro lado, limita a capacidade 

explicativa do modelo proposto.  

Outro aspecto que merece atenção foi o escopo geográfico do estudo. Todos os negócios 

que os entrevistados representavam ficam no município de São Paulo. Um estudo mais amplo 

pode capturar novos qualificadores e novas estratégias de apropriação de valor que não foram 

capturados nesse estudo.   

O recorte conceitual no setor de bares e restaurantes também limita a capacidade de se 

ter um modelo mais amplo e geral. Expandir o setor de análise fica como uma importante 

sugestão para futuros estudos. Entender melhor o papel do lobby político é outro tópico que 
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pode ser relevante, sobretudo em setores onde o papel da regulação estatal seja importante para 

os modelos de negócio das empresas. 

Aprofundar o modelo teórico proposto com uma análise quantitativa também pode ser 

uma futura pesquisa que irá permitir testar se as categorias são excludentes, se podem ser 

agrupadas, e se realmente explicam as estratégias adotadas da forma aqui proposta.  
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7 CONCLUSÕES 

A literatura de apropriação de valor destaca com bastante profundidade como o 

ambiente competitivo explica a capacidade das empresas de apropriarem-se do valor por elas 

gerado. No entanto, ainda é bastante omissa em dois pontos cruciais: 1) como ocorre a partilha 

desse valor entre os seus diferentes stakeholders; e, 2) como o ambiente institucional influencia 

tanto no desenho das estratégias de apropriação de valor, quanto na partilha do valor entre os 

stakeholders. 

Essa pesquisa contribui no sentido de preencher essa lacuna. O modelo proposto e os 

dados apresentados sugerem que vencer os seus concorrentes não é a etapa final no processo de 

apropriação de valor. Mesmo após a venda para o consumidor, os empresários ainda se deparam 

com a necessidade de “lutar” por parcelas do valor por suas empresas gerados. 

Para capturar a imagem do conflito entre diferentes agentes econômicos por quinhões 

do valor gerado por uma empresa propôs-se o termo “rendas de luta” (ou struggle rents). A 

necessidade de tomadores de decisão lidarem com essa situação em suas estratégias de 

apropriação de valor é mediada pelas instituições. O poder de barganha dos agentes é 

condicionado pelas regras formais e a forma como a empresa qualifica e lida com o ambiente 

institucional irá definir suas estratégias para se apropriar dessas rendas de luta. 

O modelo teórico proposto nessa pesquisa ainda precisa de refinamento e 

aprimoramento via testes empíricos, mas pretende-se que contribua para o melhor entendimento 

do papel das instituições na dinâmica dos negócios, bem como na tomada de decisão estratégica 

das empresas. Ou seja, no campo teórico, a contribuição desse estudo é aprofundar o diálogo 

entre a literatura de apropriação do valor e ambiente institucional, utilizando nova economia 

institucional como lente teórica. 

 Essa pesquisa contribuiu ainda na questão metodológica ao mostrar de forma 

pormenorizada o processo ou dinâmica evolucionária que marca essa interface entre instituições 

e empresa. No campo prático a principal contribuição do trabalho foi o mapeamento das regras 

e das estratégias no setor de bares e restaurantes. 
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APÊNDICE 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Bloco 1: Criação de Valor 

Qual a proposta de valor da sua empresa? Quais necessidades dos clientes que a empresa 

busca satisfazer?  O que a sua empresa gera de benefício para seus clientes? 

Que benefícios são percebidos pelos seus clientes na aquisição de seus produtos ou 

serviços? 

Quais produtos e serviços a empresa oferece para entregar a proposta de valor? Quais 

são os produtos e serviços que geram mais receita para a empresa? 

Existe uma segmentação de mercado para atendimento dos clientes? Como o seu 

mercado está segmentado? 

Quais são os segmentos de clientes mais importantes para a sua empresa em termos de 

faturamento? 

Como a empresa faz a precificação dos seus produtos? 

Vc considera que a sua empresa entrega um produto mais valorizado pelos seus clientes 

do que seus concorrentes? Explique 

Os funcionários são importantes para a satisfação dos seus clientes? Eles precisam ser 

treinados e qualificados? 

Bloco 2: Configuração de valor 

Quais são os custos mais importantes no negócio?  

Que recursos tangíveis ou intangíveis são usados pela empresa para alcançar sua 

proposta de valor? Entenda recursos tangíveis como os bens que podem ser vistos e 

quantificados (ex: capital, imóvel, localização, equipamentos e acesso a matérias primas) e 

intangíveis bens difíceis de contabilizar (ex: marca, confiança. reputação, ideias e rotinas) 

Quais processos internos a empresa precisa ter para conseguir ofertar seus produtos e 

serviços? Como a empresa está organizada para explorar seus recursos , afim de entregar seus 

bens e serviços?  
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Você saberia descrever a cadeia de valor da sua empresa, desde a etapa de aquisição dos 

recursos até a venda final? O que é recebido, o que é produzido e o que é entregue ao cliente? 

A empresa possui uma área para atividades de suporte como: administrativo, financeiro, 

marketing, etc? Qual a importância dessa área para o seu negócio? 

Descreva inovação no seu negócio? 

Quais processos produtivos ou recursos sua empresa prefere adquirir no mercado ao 

invés de produzir internamente? Por que? 

Quais processos produtivos ou recursos sua empresa acha impossíveis de serem 

terceirizados ou comprados no mercado? Por que? 

Como é a relação da empresa com seus clientes? Quais são os meios diretos e/ou 

indiretos pelos quais a empresa alcança o cliente ? Como a empresa usa essas informações? 

vc consegue usar o feedback dos clientes para melhorar o negócio? 

Bloco 3: Apropriação de Valor 

Os recursos e processos existentes foram desenvolvidos pela empresa ao longo do 

tempo? Quais recursos tangíveis ou intangiveis a sua empresa detém que vc considera que os 

seus concorrentes não tenham? Ou que terão que investir muito para obter ou desenvolver?  

Quais são seus principais concorrentes diretos e indiretos? Você percebe alguma 

mudança ao longo tempo? 

Como a sua empresa está posicionada em relação aos concorrentes? Essa percepção 

mudou desde o inicio da empresa? 

Quando a empresa entrou no mercado, as empresas já estabelecidas desfrutavam de 

alguma vantagem devido a sua precedência? 

A empresa fez investimentos iniciais que serão perdidos caso ela deixe o setor? Quais? 

Como é a estrutura de custos da empresa? Essa estrutura vem mudando ao longo do 

tempo? Como? 

Você tem alguma vantagem/desvantagem de custos em relação aos seus concorrentes? 

Explique 
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Qual a relação entre clientes atendidos e funcionários necessários para esse atendimento 

na empresa? Existe um limite? 

Qual a relação entre clientes atendidos e infra-estrutura (ativos imobilizados) 

necessários para esse atendimento na empresa? Existe um limite? 

Qual o grau de utilização da sua infra-estrutura? Existem períodos ou dias de pico? 

Com a mesma infra-estrutura a empresa consegue ofertar produtos ou serviços 

diferentes? Consegue atender outro segmento de cliente/outras demandas? 

Quais são seus principais fornecedores? Isso mudou ao longo do tempo? Por que? 

Quem tem mais poder de barganha: seus principais fornecedores ou a sua empresa? Vc 

percebe alguma mudança nessa relação? 

Existe algum insumo que sua empresa utilize que precise ser comprado de um único 

fornecedor? 

Quem tem mais poder de barganha: seus principais clientes ou a sua empresa? Você 

percebe alguma mudança nessa relação? 

Seu produto ou serviço tem especificidades para algum cliente ou grupo de clientes 

específicos? 

Sua empresa usa parcerias com fornecedores? Quais objetivos e resultados? 

Sua empresa usa parcerias com clientes? Quais objetivos e resultados? 

Bloco 4: Apropriação de Valor, instituições e estratégia 

Qual vc acha que é a vantagem competitiva da sua empresa? Qual a sua estratégia para 

alcança-la e mantê-la? 

Como a sua empresa detecta novas oportunidades no mercado? Entenda oportunidades 

como aquilo que as empresas do setor não estão explorando ou estão explorando mal. Como a 

empresa lida com essas questões? 

Como a sua empresa detecta ameaças? Entenda ameaça como novas empresas que 

entrem no mercado, fornecedores que adquiram mais poder de barganha, guerra de preços, etc. 

Como a empresa lida com essas questões? 
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Vc percebe algum tipo de regulação estatal que interfere no dia-a-dia do seu negócio? 

Como a sua empresa lida com isso? 

Como a sua empresa lida com as questões tributárias? Esse é um fator importante para 

o desempenho do seu negócio? Explique 

Como a sua empresa lida com a legislação trabalhista e os sindicatos? Esses são fatores 

importantes para o desempenho do seu negócio? Explique 

Existem órgãos estatais ou privados com os quais sua empresa se relaciona devido a 

exigências legais? Como é feito? A empresa cria procedimentos para lidar com essas questões? 

ROTEIRO DE ENTREVISTA  

Eu gostaria de começar perguntando: como a regulação e/ou interferência do Estado é 

percebida no dia-a-dia do seu negócio? Você pode mapear os principais órgãos que, por 

determinação da regulação do Estado, a sua empresa tem ou teve algum tipo de relacionamento. 

Você pode comentar um pouco a sua visão e o papel da legislação trabalhista e dos 

sindicatos no dia-a-dia do seu negócio? 

Como a sua empresa lida com as questões tributárias? Você pode contar como o sistema 

tributário e a sua operacionalização afetam a sua empresa? 

Você acha que os seus concorrentes cumprem todas as exigências legais impostas ao negócio? 

Como você acha que o comportamento da sua concorrência afeta o seu negócio? 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM E  

BLOCO 1: Criação e apropriação do valor: produtos e serviços; segmentação de 

mercado; modelo de precificação e receita; relacionamento com clientes. 

Qual a proposta de valor da sua empresa? Quais necessidades dos clientes que a empresa 

busca satisfazer?  O que a sua empresa gera de benefício para seus clientes? 

 A proposta de valor está exatamente em oferecer um alimento saudável, fresco, 

acessível, dentro de um ambiente agradável onde a pessoa possa desacelerar, passar um 

momento que seja meia hora, uma hora celebrando a sua saúde, saúde física, mental e isso com 

um atendimento que busca  ir além de um simples atendimento.  

Que benefícios são percebidos pelos seus clientes na aquisição de seus produtos ou 

serviços? 
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A gente acredita estar testando quase todo dia esse modelo e alcançando a nossa 

proposta e muito atento as variações que o mercado impõe e as variações externas também, né... 

Muitas vezes, hoje esse mercado ele tem, ele tem, um dedo muito forte das blogueiras que 

indicam e criam modismo dentro do universo saudável e a gente precisa ficar muito atento a 

isso. Muitas vezes aquilo que hoje é a panaceia ai da saúde amanhã já não é, então vc precisa 

ficar um pouco atento a isso e isso faz parte de uma digitalização do nosso negócio  

Quais produtos e serviços a empresa oferece para entregar a proposta de valor? Quais 

são os produtos e serviços que geram mais receita para a empresa? 

Bom, da parte de produtos a gente procura trabalhar com fornecedores que tenham uma 

, que tenham valores e que tenham uma missão parecida com a nossa, isso é muito interessante 

porque automaticamente alonga a parceria é é nesse ponto a gente acaba tendo produto de 

qualidade, insumos de qualidade, né, que os insumos sejam de qualidade, isso vai desde a parte 

de pescados, as proteínas em geral, e também o hortifruti. É a finalização desse produto, ou 

seja, um produto seja ele pré pronto na geladeira ou preparado na hora é ele tá muito ligado a 

parte de serviço como percepção de nosso cliente, acho que o conjunto dessa senso percepção.   

E que , eu acho que a sendo percepção de nosso cliente ela tá nesse todo, seja na experiência 

do produto, seja na experiência sensorial do ambiente, da , do acolhimento da parte do serviço, 

né, isso tem tudo a ver com a nossa proposta de valor. O produto que mais gera receita hoje é 

aquele cuja a base é a salada mesmo, então vc tem, a salada pronta com frango desfiado que 

dentro da academia é muito forte, e a salada como buffet, nos restaurantes que a gente tem esse 

produto, né  

Existe uma segmentação de mercado para atendimento dos clientes? Como o seu 

mercado está segmentado? 

É, entendendo o universo saudável, como um universo, ele tem vários planetas, é, então 

hoje, vc pode trabalhar com uma comida saudável, aonde vc, vc tem um controle sobre os 

temperos, a forma de manipulação, que vc torna o produto final o mais saudável possível, né. 

E vc trabalha na parte de carboidratos, por exemplo, o carboidrato integral, com a parte animal, 

com grelhados extremamente leves, onde vc não tem gordura, ai vc tem uma proposta de um 

restaurante saudável que atende a todos. Ai vc tem um lado hj muito forte que é o veganismo, 

os restaurante veganos, é ancorados na sustentabilidade do planeta, principalmente, é tá tendo 

um crescimento incrível. Um outro planeta são os orgânicos, que no Br, tá crescendo, mas tem 

um limitador muito forte cultural, das nossas, das nossas lavouras, das nossas culturas serem 
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extremamente regadas a pesticidas, tanto que o Brasil hoje é o maior consumidor de produtos 

pesticidas e e de combate a pestes em lavouras, mas também é um segmento muito forte. Um 

outro segmento é o segmento que está muito ligado a academias também que são os 

bodybuilders, então vc tem a parte de suplementação e a comida agregada a suplementação. Só 

ai são 4 segmentos dentro desse universo saudável. É, nós falamos do orgânico, do vegano, 

daquele que pode agradar a todos e falamos da parte de suplementação, e tem um último ai que 

é o vegetarianismo, também, que é uma outra, um outro lado, vc tem o restaurante vegetariano 

que está dentro desse universo saudável, então, acho que são 5, 5 planetas ai, desse universo 

Quais são os segmentos de clientes mais importantes para a sua empresa em termos de 

faturamento? 

É, a nossa proposta de ser um restaurante saudável, é, ele faz com que a gente consiga 

agregar vários públicos, inclusive aquela pessoa que em determinado dia ela resolve ser 

saudável, que é muito interessante, então, é, ela consegue em nosso restaurante comer um filé 

mignon, com salada e massa integral, né, naquele momento ela está tendo um esforço pra ser 

saudável, né, o que é muito legal, a gente consegue captar vários públicos. Em algum momento 

a gente consegue agradar um vegano, um vegetariano, a parte de suplementação também, então, 

essa é a vantagem do nosso modelo.  

A gente tá voltado, originalmente a gente nasceu na classe AA em São Paulo, hj a gente 

circula na classe A e classe B. Que, infelizmente, a gente vive uma situação é, nas classes menos 

favorecidas, em que, voltou-se, hj a luta é manter qualquer tipo de alimentação, né. Então, 

comia-se carne há alguns anos atrás, voltou-se a não comer por falta de possibilidades, então 

infelizmente, nesse país, a gente consegue é ser especial quando vc tem condições para isso, né, 

infelizmente, então a gente tá trabalhando na classe AA, A e B 

Como a empresa faz a precificação dos seus produtos? 

É, são duas visões, uma a empresa se alinha com o próprio mercado, e a outra um olhar 

de custo, de custo de produto, então é, ela, a gente tem uma base muito forte no mercado e a 

partir daí, a gente buscar ter um custo de produto é que remunere o nosso negócio. Então, esse 

é o equilíbrio que a gente busca.   

Vc considera que a sua empresa entrega um produto mais valorizado pelos seus clientes 

do que seus concorrentes? Explique 
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Hj, hj não. Nesse momento não. Acho que a gente está buscando, exatamente, melhor a 

percepção de valor da nossa entrega, mas hj eu acho que há uma disputa muito forte, tem alguns 

concorrentes bons surgindo, tem pessoas novas no mercado, novos entrantes, tem pessoas 

experientes de outros segmentos do mercado que tão entrando nesse universo saudável, então 

hj é uma disputa muito forte em um mercado que cresce muito. 

Os funcionários são importantes para a satisfação dos seus clientes? Eles precisam ser 

treinados e qualificados? 

Sim, fundamental, nosso grande desafio, acho que o desafio de todo o empresário 

brasileiro hj, principalmente que lida com BtoC ai, principalmente cara a cara com o cliente 

onde vc tem um modelo de negócio testado todo dia, da forma mais é mas complexa possível 

que é toda essa percepção do nosso cliente, e, realmente é, vc precisa ter hj no nosso modelo, 

vc tem uma narrativa passiva de comunicação e uma narrativa ativa do nosso funcionário e pra 

chegar nesse nível é muito difícil, né, com todos os problemas que o país passa hj, 

principalmente o problema educacional, é, a gente percebe que capacitar é algo, é um grande 

desafio, infelizmente, a nossa busca é por uma pessoa honesta, ai quando ela se prova honesta, 

ela tem uma, um período de sociabilização dentro do grupo que depois vc tem uma equalização 

da equipe e a partir dai vai evoluindo, então é muito muito complexo, dentro dessa linha a gente 

trabalha muito com mulheres de idade, meninas novas, de 20 anos 22 anos, 18 pra cima até 25 

anos né, e a gente  lida com um problema muito grave que são, que é a gravidez inesperada, 

então vc interrompe ai um ciclo de capacitação e a pessoa vai ter um filho sem nenhum preparo 

pra isso, é muito duro, e a empresa acaba tendo um papel social além do que ela pode, né.  

BLOCO 2: Configuração do sistema de valor: descrição da cadeia de valor (recursos, 

atividades e processos), canais e parcerias. 

Quais são os custos mais importantes no negócio?  

É, são 3 pilares, sendo que dos três, o mais fundamental é o custo de produto, e agregado 

a le vc tem todo um processo que envolve também a gestão de pessoas para chegar em um custo 

do produto ideal. Depois tem o custo de mobra e em terceiro o custo de ocupação.  

Que recursos tangíveis ou intangíveis são usados pela empresa para alcançar sua 

proposta de valor? Entenda recursos tangíveis como os bens que podem ser vistos e 

quantificados (ex: capital, imóvel, localização, equipamentos e acesso a matérias primas) e 

intangíveis bens difíceis de contabilizar (ex: marca, confiança. reputação, ideias e rotinas) 
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Pra atingir a proposta eu acho que o primeiro ponto é a gente dentro dos tangíveis, uma 

vez que a gente quer trabalhar com, a gente busca como, tem como publico alvo a classe AA, 

A e B, é acho que os pontos são fundamentais. Então, seja regionalmente dentro da cidade, seja 

dentro de uma academia que seja importante, então ponto é um bem tangível fundamental. É, 

na sequencia, é a ambientalização desse ponto, a arquitetura, a linguagem arquetetônica é, de 

acordo com a nossa proposta, é, onde vc enxerga muito bem o produto dentro de um ambiente 

que te leva a desacelerar, então isso é arquitetura pura, né, é, e a partir dai, intangível, a gente 

trabalha muito forte, a nossa história, que são 17 anos, um pioneirismo nessa área é, ai existe 

uma áurea de um grupo, de um grupo de negócios, um grupo de pessoas por trás, é, e com 

relação a marca, sem dúvida nenhuma, a gente tem a possibilidade, e a gente trabalha muito em 

cima disso, dessa marca estar agregada a um pioneirismo dentro do universo saudável, são 17 

anos, e com certeza remete, dentro desse mercado, principalmente dentro de academias, é 

remete a esse pioneirismo. Acho que está dentro da cabeça das pessoas. Nosso desafio agora é 

levar isso pra fora, né, é levar esses pontos de venda pro mercado como um todo 

Quais processos internos a empresa precisa ter para conseguir ofertar seus produtos e 

serviços? Como a empresa está organizada para explorar seus recursos , afim de entregar seus 

bens e serviços?  

Perfeito, bom, internamente, a gente tem é, uma estrutura muito enxuta dando suporte 

aos nossos pontos de venda, e dentro dessa estrutura, existe uma área de gastronomia que tem 

como objetivo trabalhar firme a criação, inovação e a manutenção da qualidade do produto 

ofertado, paralelo a essa área, tem a área de nutrição que ela tem duas frentes ai, a parte sanitária 

que é a base do nosso negócio e a parte de qualidade que ela zela pela qualidade final do nosso 

produto dentro de um ambiente sanitário que beira a perfeição, esse é o objetivo e que é muito 

importante, fora isso, existe a figura em cada ponto de venda que é o gestor, e que ele assume 

um papel de executor de toda a estratégia e um pouco com olhar lúdico sobre todo o sobre todo 

o nosso ponto de venda, sobre todo o nosso negócio é das áreas fundamentais que é a gestão do 

custo de produto, a gestão de pessoas, e principalmente a parte de atendimento a cliente, então, 

esses são os, os, processos internos que a gente busca, busca manter e ter pra atingir a nossa 

proposta de valor.  

Você saberia descrever a cadeia de valor da sua empresa, desde a etapa de aquisição dos 

recursos até a venda final? O que é recebido, o que é produzido e o que é entregue ao cliente? 
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Perfeito, bom a gente tem dentro dessa cadeia os nossos fornecedores, né, a gente ai 

uma, busca ter uma relação de longo prazo, uma relação é de afinidade de valores com nossos 

fornecedores, seja eles de insumos ou mesmo prestação de serviços, o que é muito importante, 

então a partir daí a gente tem a parte dentro dessa cadeia, o recebimento de todos esses produtos, 

recebimento e estocagem, que é uma etapa, a outra etapa, a parte de produção, de transformação 

desses produtos, e que vc tem ai toda uma indústria em cada ponto de venda, né, e  ai entra, 

principalmente dentro de cozinhas de produção, um aspecto fundamental de gestão de equipe, 

de pessoas e depois vc tem a parte de atendimento, em que vc tem a venda, e essa venda dentro 

de um critério de uma boa venda, venda bem executada, uma venda lançada, contabilizada, né, 

e, o nosso consumidor final que ele fecha a ponta dessa cadeia, e dentro dela a relação humana 

que está dentro do nosso proposito que é vc criar um laço final com o cliente  

A empresa possui uma área para atividades de suporte como: administrativo, financeiro, 

marketing, etc? Qual a importância dessa área para o seu negócio? 

Temos uma área, temos um escritório, que a gente chama de escritório central, que ele 

dá naturalmente todo o suporte financeiro e administrativo, contas a pagar, receber, o 

administrativo, toda a parte legal, a parte contratual, é, o próprio departamento pessoal, também, 

é, como apêndice desse escritório, existe um escritório que trabalha é,, a parte de de marketing, 

marketing no sentido de comunicação, né, então, toda a comunicação, toda narrativa passiva é 

criada por esse escritório, bem como pequenas campanhas também, é, e, sejam elas campanhas 

internas ou externas, né, então essa é a nossa estrutura de suporte.    

Descreva inovação no seu negócio? 

Eu acho que a gente tem dois pontos ai, hj, fundamentais na área de inovação, um a 

tecnologia, porque, eu acho que a gente tem que tá muito atento à essa área, seja é.., seja a forma 

de aplicativos que vc melhora a relação de consumo com o seu cliente, seja na, na parte 

operacional, né, em que vc realiza o ato da venda da forma mais objetiva, rápida e clara possível, 

é, e ai vc tem também na área de inovação a parte de criação de novos produtos, a mistura de 

ingredientes, e estar antenado com o mundo todo, o universo saudável do mundo todo, todos os 

dias saem novos, novos, mix, novas geléias de produto que é muito legal, e como eu já falei 

anteriormente ligado demais nessas blogueiras e nutricionistas que diariamente postam 

novidades, postam tendências, é muito legal 

Quais processos produtivos ou recursos sua empresa prefere adquirir no mercado ao 

invés de produzir internamente? Por que? 
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Bom, é, eu acho que hoje vc tem a especialização em várias áreas e departamentos, então 

tem coisas que quando vc terceiriza, vc acerta um parceiro de sucesso, ele te tráz novidades do 

próprio mercado, ele tá aberto ao mercado, que é muito legal, então, por exemplo, a parte de 

nutrição que é a parte de saneamento e qualidade a gente tem terceirizada, que é muito legal, 

são, é uma empresa que ela vem aberta olhando o mercado como um todo, então, isso gera 

opiniões, participação e debate muito rico, é, na parte administrativa por exemplo, a parte de 

inventário de estoque é uma empresa terceirizada também que é muito legal participar do 

processo junto com a pessoa que representa essa empresa com pessoas pra trocar ideia sobre a 

tua performance e o mercado, muito bacana isso. É, indo nessa linha administrativa um pouco 

mais, toda a parte contábil vc ter um suporte contábil bem estruturado e que te traga alternativas, 

e, soluções, discussão dentro dessa área que é muito rica, obviamente a parte legal também né 

que infelizmente por mais sério que vc trabalhe, por mais correto que vc esteja, principalmente 

na área trabalhista hoje no Brasil é, beira o caos, isso se transformou em uma indústria, 

infelizmente, que tem muito a ver com o caráter do nosso país, infelizmente. 

Quais processos produtivos ou recursos sua empresa acha impossíveis de serem 

terceirizados ou comprados no mercado? Por que? 

É, bom, é..., a parte de m. obra de garçons, por exemplo, é vc tem que ter dentro do seu 

negócio, um minimo, um núcleo, vc pode talvez agregar extras em algum momento, depende 

do perfil do seu negócio, mas vc tem que ter um núcleo extremamente coeso, integrado a tua 

cultura, integrado ao teu ambiente, integrado ao teu, a tua proposta de valor, de entrega pro 

cliente, então eu acho muito, muito difícil terceirizar essa área, acho impossível. A parte de 

produção interna, a mesma coisa, ou seja, o nosso core, mesmo que vc tenha uma liberalidade 

nessa área que vc possa é legalmente faze-la, não é viável, vc precisa ter uma equipe dentro de 

casa muito em linha com a sua estratégia, isso é muito dificil quando vc busca uma 

terceirização, é, acho que basicamente isso. É vc pode ter um fornecedor de comida pré pronta, 

mas a finalização é feita pelo sua equipe, aquele toque final de energia de carinho é feito pela 

tua equipe. 

Como é a relação da empresa com seus clientes? Quais são os meios diretos e/ou 

indiretos pelos quais a empresa alcança o cliente ? Como a empresa usa essas informações? 

Bom, como hoje a gente tá até então dentro de academia, a gente trabalha muito forte o 

cliente da academia, é chamado cliente da academia, o aluno da academia que se torna nosso 

cliente, então é um habito de consumo diário e muitas vezes até forçoso, porque ele tá dentro 
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daquele ambiente com o objetivo de fazer ginástica, de treinar, e ele acaba por uma 

conveniência, vindo ao nosso ponto de venda, o nosso desafio é transformar essa conveniência 

num hábito e que essa conveniência não esteja relacionada a algo obrigatório, né, acho que ali 

a pessoa tem que se sentir é, pagando um preço justo pelo produto, pelo serviço. 

vc consegue usar o feedback dos clientes para melhorar o negócio? 

Consegue, a gente tem a gente trabalha com uma estratificação, nós somos ainda 

passivos nesse processo, então a gente trabalha com as sugestões e críticas, então na verdade 

vc tá trabalhando com uma oferta né de sugestões e críticas, a gente não tá trabalhando com 

uma demanda, né, por isso que é uma estratificação, mas normalmente, o conceito que o sistema 

fala é muito forte, então via de regra mesmo que o cliente seja uma pessoa problemática, o 

feedback é sempre produtivo, é sempre rico, sempre vc extraí é uma situação que vc analisa de 

fato o seu modelo. ou parte dele. 

Bloco 3: Apropriação de Valor 

Os recursos e processos existentes foram desenvolvidos pela empresa ao longo do 

tempo? Quais recursos tangíveis ou intangiveis a sua empresa detém que vc considera que os 

seus concorrentes não tenham? Ou que terão que investir muito para obter ou desenvolver?  

Bom, como recursos tangíveis, sem dúvida, os nossos pontos atuais, eles são oriundos 

de uma relação e uma história, então, isso é de fato um diferencial, algo, é, é algo que se torna 

quase único, então dentro do tangível. O intangível eu acho que é um pouco de prepotência vc 

dizer que a sua cultura é, ela é melhor, eu acho que a nossa cultura é muito interessante e leva 

a um acolhimento, uma experiência através da gestão humana, mas é, eu não colocaria isso 

como um diferencial porque novas culturas surgem todos os dias, eu acho que é um ponto 

positivo nosso, mas não chega a ser um diferencial. 

Quais são seus principais concorrentes diretos e indiretos? 

Bom, hj a gente tem como, existe uma rede em SP que vem trabalhando muito forte 

pontos de ruas fortíssimos e que chegou a entrar em academias também que é a frutaria São 

Paulo, é, como ponto de rua tem o Madureira sucos, é, na parte, na parte orgânica, vegana, vc 

tem a lilori por exemplo, é..., vc tem, é...tem uma empresa que também está franqueando muito, 

aparentando ter muito sucesso no sistema grab and go que é Life to Go, ta crescendo bastante 

e ai vc tem vários pequenos ai, com grande potencia e fazendo um trabalho interessante, então 

o nosso setor tem a característica de pulverização, ele não tem, é difícil ter concentração de 
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mercado ou alguém que domine. Que é uma vantagem para quem tá nesse setor. É um setor 

duro, tem que ter suas vantagens, também né, então, eu vejo esses como, como, pode ser que 

eu esteja esquecendo de alguns porque como é pulverizado a gente tem vários ai, mas esses que 

eu citei estão ai e incomodando entre aspas.  

Como a sua empresa está posicionada em relação aos concorrentes? 

É, eu acho, sem dúvida nenhuma, eu acho que a nossa a nossa estrada, a nossa história, 

é, a estrutura que foi criada nessa história, nessa história, o pioneirismo e os pontos onde a gente 

está inserido em SP hj.  

Quando a empresa entrou no mercado, as empresas já estabelecidas desfrutavam de 

alguma vantagem devido a sua precedência? 

É, nós fomos, na verdade, os primeiros dentro desse setor, principalmente de 

restaurantes saudável dentro de academia, o que existia naquela época, vc tinha o inicio de 

alguns restaurantes vegetarianos, sem nenhum cuidado com ambientalização, etc, dentro de 

academias vc tinha quiosques ou pontos de abastecimento ou cantinas tocadas por uma ou duas 

pessoas, uma família, é sem sem uma linha de trabalho voltada para a restauração da saúde de 

quem pratica esporte, então a gente foi pioneiro nesse processo. É, o termo buffet de saladas 

não era, na época, um termo é em uso, a gente foi o primeiro a ter dentro de academia buffet de 

saladas e e 80 100 lugares. Então esse pioneirismo é muito forte, muito marcante e na época 

não tinha, realmente não tinha quem fizesse frente a isso. 

A empresa fez investimentos iniciais que serão perdidos caso ela deixe o setor? Quais? 

Ahn, curioso né, porque a gente, na verdade teve, são investimentos relativamente 

pequenos, né, porque vc pega uma uma estrutura predial já pré pronta, é..., tivemos ai, uma vez 

só que pagar pelo ponto, não foi um grande valor, então da parte de recursos financeiros eu 

acho que perde-se muito pouco né. É, o que perde realmente é o a realizar do futuro, porque 

com essa estrutura eu acho que a gente pode caminhar muito forte para frente ai acompanhando 

o que era uma tendência agora uma realidade, e, o que era um nicho hoje é um grande mercado.  

Como é a estrutura de custos da empresa? 

É, eu acho que realmente o número 1 da história é realmente o produto, o custo do 

produto, realmente é o que puxa, e em segundo lugar vem a m.obra, é..., em terceiro nós temos 

a ocupação e em quarto lugar a parte de contas de consumo, a energia elétrica, gás, etc, essa é 

a sequencia dos nossos custos. 
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Você tem alguma vantagem/desvantagem de custos em relação aos seus concorrentes? 

Explique 

Temos uma vantagem que eu vejo é estando protegidos dentro de uma estrutura de 

academia, por exemplo, aquilo que te leva pra rua né, custos que vc carrega da parte de 

segurança, né, segurança patrimonial e física dos seus clientes, então vc tem que deixar um 

segurança na porta, isso é caríssimo, normalmente um serviço terceirizado, monitoramento, 

alarme, tudo isso vc deixa de ter quando vc está dentro de uma estrutura né, é, o rateio da conta 

de consumo também é uma vantagem, vc acaba rateando por metro quadrado e e na realidade 

o restaurante tem um consumo de água muito forte, água, gás e energia elétrica também, então 

vc rateando dentro de uma estrutura no critério de m2 é te leva a uma vantagem de custo 

também. Ahn, uma outra coisa, normalmente dentro de uma estrutura dessa vc não tem 

banheiro, banheiro é da própria academia, também é uma vantagem né, não parece mas tem 

limpeza, papel, tudo isso numa somatória tem seu peso. 

Qual a relação entre clientes atendidos e funcionários necessários para esse atendimento 

na empresa? Existe um limite? 

Na verdade a gente tem uma uma situação em que, vc tem uma abertura muito longa, é 

um horário muito extenso diário e né, normalmente é das 6 da manhã as 23 horas e o conceito 

que a gente coloca em primeiro lugar na escala, né, número de pessoas, é a cobertura desses 

horários, né, esse é o básico, então é, eu acho que o princípio nosso dentro desse modelo de 

estar dentro de academia não tá no número de atendimento de pessoas, mas no no na escala pra 

vc cumprir 7 dias por semana 16 horas por dia, né. Essa é a base que a gente usa, então a gente 

não trabalha com essa relação de clientes atendidos 

Qual a relação entre clientes atendidos e infra-estrutura (ativos imobilizados) 

necessários para esse atendimento na empresa? Existe um limite? 

Dentro, na verdade é.. na verdade não, a gente tem hj nas estruturas, na forma estrutural 

que a gente tá, condição de atender o máximo de clientes possível, não existe gargalo nesse 

ponto. Até hj a gente  não viu esse gargalo 

Qual o grau de utilização da sua infra-estrutura? Existem períodos ou dias de pico? 

Existem, é, segunda, terça e quarta, são dias muito fortes, quinta começa uma queda, 

sexta é um dia, dos dias de semana é o mais fraco, e ai sábado e domingo vc tem horários mais 

curtos, mais condensados, porém com faturamento bem menor do que o da semana. A segunda 
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feira realmente é o dia mais forte, e, sazonalmente ai durante o ano vc tem o pós carnaval, o 

mês pós carnaval e depois agosto também que é um mês pós férias, também muito forte 

Com a mesma infra-estrutura a empresa consegue ofertar produtos ou serviços 

diferentes? Consegue atender outro segmento de cliente/outras demandas? 

Ahn, eu, nessa, na atual conjuntura não, outras demandas não, como por exemplo, é, se 

a gente quiser atender o prédio ao lado com delivery ou com o serviço de buffet a empresas, 

que é algo muito simples, a gente não tem essa condição hoje, teria que reestruturar e fazer um 

trabalho específico. Isso daria um ganho de redução de custos, nessa segunda oferta? Eu acho 

que ela agregaria no faturamento, de forma bem interessante e no geral ela vai apresentar um 

resultado final interessante, supera o valor atual, eu acho que é algo que futuramente vale a pena 

botar energia nisso. 

Quais são seus principais fornecedores? 

Bom, nós temos, na parte de hortifruti, nós temos o JJ alimentos. Na parte de carnes, 

proteínas animal, frango e carne, a gente trabalha com os maiores do mercado, não tem um 

específico, na parte de pescados, a gente tem um fornecedor hoje que é o Geneseas, que é um 

fornecedor antigo, citando essas três linhas, é, a gente pode colocar a parte de secos, que a gente 

tem alguns fornecedores. Eu acho que a gente exerce, nessa, nesse, jogo de forças, né, a gente 

tem um papel, tem um equilíbrio e o desequilíbrio vem pra nós quando existe, acho que a gente, 

pelo nosso posicionamento, histórico, etc, a gente tem condições muitas vezes de impor é as 

nossa necessidades para esses fornecedores.  

Quem tem mais poder de barganha: seus principais fornecedores ou a sua empresa? 

Eu acho que, eu já percebi que a gente tem um processo cíclico né, quando vc percebe 

que o, que o teu produto é na percepção de valor do cliente ele tá se defasando, ou seja , ele tem 

a percepção que está pagando caro, eu acho que ai ele tem o domínio, quando vc ajusta a tua 

proposta de valor e o teu modelo tá de acordo com essa sua proposta, eu acho que vc entra num 

domínio de situação. Então, já vi, eu já vi um processo cíclico ai.  

Existe algum insumo que sua empresa utilize que precise ser comprado de um único 

fornecedor? 

Sua empresa usa parcerias com fornecedores? Quais objetivos e resultados? 
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Bom, a gente usa várias parcerias, é , eu acho que, assim, existem alguns lançamentos 

de produtos novos dentro desse mundo saudável que é muito legal vc ter em prateleira, então 

normalmente a gente consegue é, com a força dos nossos pontos de venda e do nosso público, 

vantagens com esses fornecedores, garantia de fornecimento que é muito importante para não 

ter descontinuidade e campanhas em comum, né, muitas vezes ativando clientes dentro da 

academia ou fazendo um trabalho de promoção dentro da academia 

Sua empresa usa parcerias com clientes? Quais objetivos e resultados? 

Usa. É, nós temos uma clientela muito interessante, é, muitas pessoas famosas dentro 

dessa clientela, muitos empresários, então muitas vezes a gente tem é convites para almoços, 

reuniões, buscando novos negócios, buscando conhecer pessoas interessantes, fazer benchmark 

que a gente já fez com alguns, então é muito legal, é uma riqueza, é uma riqueza é sem fim a 

nossa clientela nesse ponto assim, é são pessoas que vc tá lendo um jornal importante de 

economia aparece lá o nosso cliente na frente de um grande conglomerado, a frente de uma 

grande empresa, falando sobre inovação, isso é muito bacana, então, muitas vezes a gente busca 

com eles um ganho intelectual mesmo, são conversas muito importantes com pessoas de vários 

setores da economia.  

Bloco 4: Apropriação de Valor, instituições e estratégia 

Qual vc acha que é a vantagem competitiva da sua empresa? Qual a sua estratégia para 

alcança-la e mantê-la? 

Eu acho que, a vantagem competitiva hoje é a nossa marca, é... que ela, aquela batalha 

na mente do consumidor essa marca tem um, tem uma representatividade, e a gente conseguir 

manter o espirito inovador que garanta na cabeça do nosso consumidor esse nosso pioneirismo 

né isso é fundamental, então a gente busca cada vez mais, é.. ir de encontro a uma tendência da 

pessoa já ter a comida pré pronta, não ter que esperar não depender de um serviço de garçom, 

pra comer ou levar embora a sua comida, eu acho que é um, é algo que a gente tá trabalhando 

muito forte nisso. E eu acho que vai ser, unindo ao que representa a nossa marca, unindo a nossa 

história, é... eu acho que vai ser um grande fator competitivo ai é, da nossa marca dentro desse 

mercado. 

Como a sua empresa detecta novas oportunidades no mercado? Entenda oportunidades 

como aquilo que as empresas do setor não estão explorando ou estão explorando mal. Como a 

empresa lida com essas questões? 
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Bom eu acho que, primeiro, a última resposta, penúltima resposta sobre nossa relação 

com os nossos  clientes, essa riqueza né, essa busca de informações com pessoas importantes 

de vários setores da economia vc acaba tendo insights sobre o teu negócio nas mais variadas 

áreas do teu negócio, é..., a outra é a proximidade com as pessoas que lançam tendencias, que 

é muito importante, então as blogueiras, as nutricionistas, a gente estar sempre muito próximo 

dessas pessoas que realmente elas trazem, elas trazem aquilo que vai ser tendencia ou já é, então 

dificilmente vc, vc deixa passar despercebido uma oportunidade de vc agregar isso ao seu 

negócio, então assim, o mais importante é vc estar 100% antenado  

Como a sua empresa detecta ameaças? Entenda ameaça como novas empresas que 

entrem no mercado, fornecedores que adquiram mais poder de barganha, guerra de preços, etc. 

Como a empresa lida com essas questões? 

Eu acho que é a pulverização que é o  uma característica do nosso mercado nos isenta 

de uma guerra de preços por exemplo, é, eu acho que o grande, a grande ameaça que nós temos 

hj, eu não vejo é..., eu acho que a alimentação saudável é algo que no mundo como um todo tá 

difundido, virou o costume, é um mercado crescente, é uma necessidade de todas as pessoas, 

seja por saúde, seja por busca de produtividade, seja por bem estar, então é eu não vejo esse 

mercado diminuindo, é ao passo que existe uma barreira natural, porque nem todo mundo sabe 

trabalhar esse tipo de  alimentação, isso se torna uma barreira natural, é muito dificil vc pegar 

uma empresa uma empresa que trabalha, tem uma rede de produtos é.. de comida que não seja 

saudável se transformar ou criar um restaurante saudável por si só, então eu acho que esse 

também é uma ameaça que não existe. Eu fico muito atento ao futuro das academias, a estrutura 

academia, eu acho que existe uma tendencia ai pela da forma como tá difundido hj a prática do 

esporte como uma necessidade de manutenção de saúde etc é eu acho que hj vc tem muitas 

alternativas que podem te distanciar  de uma academia, eu, essa , eu acho que essa é uma ameaça 

futura que a gente tem de ficar muito atento e portanto plantar o nosso negócio em outros pontos 

que não academia. Acho que isso é uma ameaça futura ai que tem que ficar atento, as próprias 

academias low price né, que trabalham sem m.obra, e sem espaço para vc colocar  um 

restaurante, eu acho que esse esse é um ponto de atenção do nosso negócio hj.  

Vc percebe algum tipo de regulação estatal que interfere no dia-a-dia do seu negócio? 

Como a sua empresa lida com isso? 

Bom é, esse é um tema longo e complexo porque infelizmente o Brasil, quem vive a 

realidade empresarial brasileira e não só empresarial como cidadão também vc tem o Estado a 
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todo momento te comendo pelas pernas né, então com relação a regulação é... existe uma parte 

que é muito forte que é a ANVISA por exemplo, a parte sanitária, e que é bem vinda porque 

isso exige elevar a régua de todo o setor dentro dessa área que é tão fundamental pra vc produzir 

um alimento da forma mais correta, depois disso vc tem hj um ponto terrível que é a legislação 

trabalhista, que ainda tá em vigor que eu acho que esse é um ponto que estrangula os negócios, 

estrangula a relação humana é algo que está totalmente inapropriado a um mercado livre 

competitivo, é, esse é um ponto que realmente chega a beira da insuportabilidade assim, a forma 

como a gente tem a nossa legislação trabalhista hoje tem inclusive encerrado grandes relações 

da pior forma possível, então esse é um ponto importante. É... o outro ponto assim, pra nós é... 

obviamente vc tem uma carga tributária muito elevado e que pra vc adequar isso o seu negócio 

a um regime tributário é... decente é muito difícil... 

Como a sua empresa lida com as questões tributárias? Esse é um fator importante para 

o desempenho do seu negócio? Explique 

É fundamental, eu acho que hj a estrutura tributária em que a gente é obrigado a atuar, 

as opções que vc tem, são muito ruins, eu acho que isso é um ponto onde vc tem um 

estrangulamento da tua saúde financeira, eu acho que vc acaba remetendo pro Estado um 

recursos muito mal utilizado seja no regime real, no regime presumido, quando vc cresce vc 

deixa de ser SIMPLES, não tem como se não vc cria uma colcha de retalhos societária afinal 

de contas a pessoa só pode ter um negócio ou participar de um negócio e... eu acho que é um 

ponto fundamental nessa discussão nacional hj vc ter um ... vc ter regimes tributários que sejam  

descentes pro ambiente produtivo, descentes pro investimento e pro livre comércio, digamos 

assim vc pode chamar. 

Como a sua empresa lida com a legislação trabalhista e os sindicatos? Esses são fatores 

importantes para o desempenho do seu negócio? Explique 

A gente tem dentro da nossa legislação trabalhista, inserida a parte sindical e que o 

sindicato dos restaurantes de São Paulo é muito forte né, e.. infelizmente um sindicato com um 

propósito que não é defender seus funcionários, aliás desejavam não ser associados e 

infelizmente não sabem nem como podem deixar de ser, é muito triste isso, porque o nosso 

empregado que vem da base da sociedade ele carece de informações, ele tem um sindicato que 

é absolutamente, ele vai contra qualquer ambiente produtivo, qualquer regime que seja 

minimamente capitalista é um sindicato parasitário e que não age de boa fé com o próprio 

empregado e o que dirá com o empregador demonizado, então realmente é um entrave em que 
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vc, se vc tivesse oportunidade de fazer o mesmo trabalho em um país onde se vive um 

capitalismo verdadeiro seria um prazer enorme, aqui não infelizmente existe uma demonização 

de quem é investidor, de quem é empresário, existe uma falta de conhecimento, de educação da 

base da sociedade, infelizmente, então tudo isso vira um grande joguete na mão de entidades 

parasitas, os caçadores de renda...  

Existem órgãos estatais ou privados com os quais sua empresa se relaciona devido a 

exigências legais? Como é feito? A empresa cria procedimentos para lidar com essas questões? 

Bom, é... a gente... agente participa da, como associado, da Associação Nacional dos 

Restaurantes que tem sido muito interessante porque vc tem grandes players desse mercado, 

são reuniões muito produtivas, se discute muito a nossa realidade hoje e defende a nossa, o 

nosso setor constantemente das ameaças governamentais, então, voltando um pouco a pergunta 

anterior, por exemplo um restaurante ser obrigado a dar desconto de 50% pra quem fez cirurgia 

bariátrica, de onde surge uma, um costura legislativa que leva a uma decisão dessa? né, ou o 

restaurante ser proibido de colocar sal na mesa, são coisas fantásticas que vc vê um 

desalinhamento entre o poder legislativo, entre a sociedade como um todo, esse é um problema 

do nosso caos que a gente vive em nossa sociedade, então a gente é obrigado a ter uma 

associação pra combater regionalmente essas ações. São só dois exemplos  ai que afetam 

diretamente o nosso mercado, chega a ser uma piada né. 

TRANSCRIÇÂO DA ENTREVISTA COM E  

Entrevista (Apenas Bloco 4 – Instituições e Apropriação) 

Vc percebe algum tipo de regulação estatal que interfere no dia-a-dia do seu negócio? 

Como a sua empresa lida com isso? 

Eu acho que ai entrou na maior dificuldade do meu setor e talvez de todos no Brasil mas 

os nosso ainda tem algumas implicações a mais vou dar um exemplo quando eu abri o Aurora 

é a gente pra conseguir ter o alvará de funcionamento você precisa ter o o alvará da vigilância 

sanitária, a vigilância sanitária não vai em um estabelecimento que não está em funcionamento 

e vc não pode funcionar sem o alvará de funcionamento então ai já criou uma coisa inexequível 

que vc não pode funcionar por um lado e não pode vigilância se vc não está funcionando ou 

seja pra começar o negócio vc já tem que começar de uma forma ilegal a gente abriu o bar sem 

alvará fizemos uma denúncia pra vigilância sanitária pra que ela fosse lá  e ai sim eu conseguisse 
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o papel da vigilância sanitária pra dar entrada no alvará de funcionamento ou seja é uma coisa 

que é um absurdo mas é real é...  

Tem toda uma parte também que é do nosso setor, a parte da lei do psiu onde é eu acho 

ela super justa desde que ela fosse de uma forma correta então o que eu posso de barulho durante 

o dia não falo nem a noite é impossível executar o número de decibéis que eu se não me engano 

é 30 decibéis até as dez da noite depois é 50 decibéis até dez da noite depois 30 decibéis. 30 

decibéis é virar uma folha em uma biblioteca vc sozinho como vc espera que um bar emita 30 

decibéis no local eu acho que deveria ser no reclamante se eu estou incomodando se existe o 

incomodo de alguém deveria medir o barulho aonde é é tá sendo incomodado e a forma como 

é aplicada a lei entram quando vai fiscal vai fiscalização eles vão como se vc fosse um bandido 

eles te tratam mal as vezes entram com guarda civil com arma em punho isso já aconteceu com 

a gente então essa parte é terrível e muito dificil de vc estar adequado com a lei  

A mesma coisa acontece com o valet, a parte de valet ninguém consegue entender 

exatamente como é que é a lei então é muito difícil eu diria que é impossível vc estar adequado, 

trabalhar adequado com a lei, como a lei é feita, não é uma questão de boa vontade ou má 

vontade de querer seguir a lei ou não querer seguir a lei, é impossível um bar que trabalhe 

depois das dez da noite estar 100% qualificado seja pela parte de barulho,  seja pela parte de 

incomodar, seja pela parte do valet, então esse é um ponto que eu acho complicado. 

Outro ponto que eu acho complicado ai entra um pouco na lei trabalhista que eu não sei 

se entra nisso também mas é a parte de lei trabalhista torna-se é hoje uma indústria que 

realmente é um funcionário que ganha mil e duzentos reais por mês trabalha seis meses com vc 

e entra com uma ação pedindo setenta mil reais eu acho que isso que isso é muito complicado 

é muito dificil trabalhar no nosso setor ainda mais mas ser empresário no Brasil é muito difícil 

Como a sua empresa lida com as questões tributárias? 

Tá! Hoje a gente tá no lucro presumido, de pronto eu acho eles presumem que a gente 

tem um lucro que a gente não tem, então isso já é complicado, a gente tenta ter alguma forma  

de ter uma equalização tributária, mas a gente não... é um negócio muito complicado então 

muitas vezes a gente não consegue pagar imposto, passa-se o mês e a gente não consegue pagar 

imposto, depois procura um REFIS e vê como que faz. Mas em torno de 13% de imposto a 

gente deveria pagar, eu não tenho isso de resultado, nunca tivemos isso de resultado, é muito, 

muito complicado a parte de tributação aqui. 
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Como a sua empresa lida com a legislação trabalhista e os sindicatos? 

tá é a gente tem do nosso lado o sindicato patronal muito pouco atuante e no lado do 

funcionário tem um sindicato muito atuante, mas atuante para defender o sindicato é outro dia 

eu chamei meus funcionários e perguntei quem conhecia o sindicato deles nenhum em trinta 

funcionários nenhum conhecia o sindicato ou sentia benefício feito pelo sindicato então a 

impressão que eu tenho é que o sindicato é uma empresa em paralelo que trabalha para eles 

mesmos e buscando resultado  pra eles nada mais eles não estão pensando no setor não estão 

pensando no no  trabalhador eles estão pensando em como arrecadar mais pra eles essa é a 

impressão que eu tenho e de verdade é a impressão que os nossos funcionários tem também 

Existem órgãos estatais ou privados com os quais sua empresa se relaciona devido a 

exigências legais? Como é feito? 

 

A gente tem o o  Ecad que também é outro que é uma brincadeira pra pagar direitos 

autorais porque qualquer lugar que tem imagem ou som tem que pagar direitos autorais o que 

eu acho justo porém se seguir a risca o que tem que pagar por metro quadrado seria mais do 

que eu faturo em algumas empresas então não faz sentido  e de verdade eu não sei pelo lado 

dos músicos se eles são atuantes ou não, mas a impressão que dá é que eles é buscando 

arrecadação arrecadação, arrecadação eu não vejo nada em... não sei se deveria haver alguma 

coisa em troca pra gente, eu não sei também a percepção do musico, se ele tem alguma coisa 

em troca, mas é, os valores são brutais, o que leva sempre a ter negociações paralelas e botar 

inverdades na hora de qualificar ou classificar o estabelecimento é feito para ser uma mentira 

E o PROCON também que é outro que tá sempre buscando irregularidades e não 

ensinamentos, a gente sempre que recebe visita do PROCON é pra tomar autuação de coisas 

que as vezes a gente nem sabia que existiam, então é, outro dia a gente... um... um  cliente queria 

ir no carro e deixou o documento com a gente porque ele não pagou a conta e deixou o 

documento com a gente, depois esse mesmo cliente foi no PROCON e a gente tomou uma multa 

de cinco mil reais porque a gente reteve o documento dele, ninguém reteve o documento dele, 

eu não sabia disso ,obviamente a gente tem que buscar conhecimento, buscar estar atualizado 

com a lei, mas a forma como chega é uma forma punitiva e não uma forma de ensinar, eu acho 

que isso no Brasil é a gente chama de resto de ditadura, a gente é tratado como se fosse o 

exército brigando com a gente  
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Só para encerrar então é todas essas essas questões de órgãos privados ou estatais que 

afetam a empresa, como é que a empresa cria procedimentos para lidar com isso, ela treina 

funcionários, ela tem que ter alguma medida específica, como é que funciona, vc sabe? 

 Não... a gente acaba...  nós temos que estar vivendo o dia-a-dia da empresa ficar 

antenado com o que está acontecendo porque também as leis mudam de uma hora pra outra. Eu 

tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que montou um restaurante nos EUA e que 

me deu muita inveja porque da parte trabalhista lá se o movimento tá fraco ele manda o 

funcionário pra casa e paga pelas horas que o funcionário trabalhou e não tem mensal se ele 

fecha a empresa ele manda o funcionário embora e acabou e quando ele foi buscar montar o 

restaurante lá ele foi na prefeitura a prefeitura forneceu arquiteto pra ele a prefeitura junto com 

ele fez o business plan do negócio a prefeitura ajudou ele a montar e deu todas as dicas pra que 

ele trabalhasse dentro da lei, aqui eu percebo o contrário quando a gente vai na prefeitura 

conversar a gente é tratado realmente como um bandido é e eles não dão nenhum tipo de supirte 

não falo de suporte financeiro e nem de isenção de imposto mas suporte no sentido de como é 

que faz para eu estar adequado com a lei e tem invés deles pagarem fiscal pra fiscalizar, pagar 

fiscal pra me orientar então aonde eu acho além da lei e algumas leis que são realmente absurdas 

mas eu acho que a forma como a prefeitura encara o nosso setor é de uma forma punitiva e não 

de uma forma orientativa que eu acho que seria mito mais inteligente e todo mundo seria muito 

mais feliz com isso 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM E  

 Período 
 

Conteúdo 
 

3 0:01,5 - 0:20,3 Vou começar perguntando... para você mapear um 
pouco os órgãos estatais e privados que as exigências 
legais obrigam a empresa a ter algum tipo de 
relacionamento. Estatais e privados privadas no 
sentido de... Um exemplo. O Ecad é um órgão 
privado mas vê se obrigado a se relacionar porque é 
obrigatório por lei. Nesse sentido.  
 

4 0:21,5 - 0:29,4 Só um asilo, no momento da noite talvez consiga, 
com a TV desligada. Então você fica à mercê 
totalmente.  
 

5 0:30,4 - 0:55,4 Eu acho que a relação com quase todos você acaba 
tendo. Você acaba se esbarrando. Então, por 
exemplo, o Ecad é um caso clássico. Do qual. Você é 
obrigado a cumprir, aquilo que pode ser chamado de 
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uma norma; mas, absurda. Que você tem que tomar 
um café com o cara do Ecad para fazer um ajuste, ou 
seja, você precisa estar aberto a esse tipo de 
relacionamento.  
 

6 0:56,8 - 1:21,7 Se você cumprisse simplesmente a norma, o que 
acontece no caso do Ecad, por exemplo?  
 

7 1:24,1 - 2:10,9 Ele te inviabiliza. Os valores são desproporcionais. E. 
Eu acho que se você pegar uma padronização de DRE 
comparado com alguma norma Europeia de DRE não 
tem aonde colocar o ECAD. Não tem. O que é o Ecad? 
Ele é um monstro nacional... ele vem numa situação 
em que você é obrigado a aceitar tomar um café 
porque é inviável. Esse é um ponto né. Um órgão que 
a gente lida muito é a Anvisa. Mas acho que a Anvisa 
e a Anvisa ela. Ela nos obriga, pelo menos os 
restaurantes que estão na bolha de São Paulo, 
 

8 2:12,8 - 2:26,0 a ter um processo muito saudável na área sanitária. 
Ela é burocrática ela, às vezes tem coisas... algumas 
coisas são difíceis de você cumprir. Mas nada. 
 

9 2:27,3 - 3:04,4 Nada não dá pra realizar. Então. Vejo. Com bons 
olhos a Anvisa. Aonde peca a Anvisa é quando você 
tem a abertura do seu negócio aqui você tem. Você é 
obrigado a ter a visita da Anvisa para você ter o seu 
alvará. Isso nunca acontece. Então você entra num 
loop. absurdo, mas do ponto de quando você tem 
um negócio aberto, na tua rotina. Eu acho que o 
fantasma dela é positivo. Para você manter o padrão 
do teu negócio.  
 

10 3:05,2 - 3:14,1 Mas você acha que os seus concorrentes cumprem 
essa exigência toda? Isso de alguma forma te tira 
competitividade?  
 

11 3:14,6 - 3:35,3 No caso da Anvisa eu acho que os concorrentes 
diretos cumprem. Percebo que é algo que está muito 
inerente ao nosso negócio. A saúde do nosso A saúde 
do produto que você está servindo. Acho. Bem 
positiva.  
 

12 3:37,1 - 3:42,7 No caso dos bares, existe o Psiu, que também. Você 
tem aí uma situação em que você está à mercê desse 
órgão. 
 

13 3:49,6 - 4:15,0 Ele atua nas situações em que você tem denúncia. 
Muitas vezes você tem um vizinho barulhento. Mas 
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ele vem na área, então ele pode ir em cima de você. 
O cumprimento dessa lei também é inexequível, né. 
A questão do barulho, os decibéis que são 
determinados... é inexequível.  
 

14 4:16,4 - 4:37,3 E como é que a empresa lida com essa situação?  
 

15 4:40,5 - 4:46,9 Eu acho que o primeiro ponto é se adequar a tua 
estrutura ao PSIU. Você ter uma forma de emitir 
menos som possível. Você ter um relacionamento 
muito amigável com os seus vizinhos. 
 

16 4:47,0 - 4:56,4 Não perturbá-los de forma alguma E, se ocorrer 
alguma perturbação. Você ter um canal aberto. Para 
ouvir. E para melhorar. É fundamental 
 

17 4:58,3 - 5:42,0 E dessa forma a evitar denúncias. Porque. A 
denúncia, ela pode te fechar, ela cria uma série de 
problemas, aí, multas, enfim, é muito perigoso. Esse 
é um que você está à mercê dele. Você tem que 
minimizar estruturalmente, minimizar na relação 
com o teu entorno. Conhecer o Psiu, ir lá visitar, ver  
como funciona, quem são as pessoas. E tentar extrair 
deles, conselhos e consultoria para você melhorar.  
 

18 5:45,6 - 5:57,7 Bombeiros. Bombeiro.Assim. Também é. Algo meio 
nebuloso. Pelo menos até um tempo atrás. O alvará 
saía através de uma consultoria. 
 

19 5:58,8 - 6:08,7 do coronel do Corpo de Bombeiros, da mulher do 
coronel. Você paga aí 4 ou 5 mil reais em uma 
consultoria para poder ter as coisas facilitadas. 
 

20 6:11,9 - 6:21,9 Talvez melhore. Talvez tenha melhorado, eu não tive 
mais relação com o bombeiro nesse sentido, mas, vc 
ter um AVCB, enfim, tudo que envolve o bombeiro é 
complicado.  
 

21 6:30,2 - 7:09,3 A parte de... recentemente aconteceu um fato 
curioso na nossa loja *, tivemos a visita de um fiscal 
da Fazenda estadual. E. Ele. Chegou até de forma 
muito educada. E queria ver as nossas máquinas. Se 
eram as máquinas regulamentadas, tal, viu. E falou o 
seguinte falou olha a partir de agora você faz parte 
do programa; é um programa que o Governo do 
Estado lançou. Em que você se torna... esse fiscal 
passa a ser consultor você pode conversar com ele 
pode. 
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22 7:09,5 - 8:12,8 Pode pedir opinião, etc. Ele veio com outra função; 
achei muito interessante. Muito interessante. A parte 
difícil de fiscalização estadual se você está certinho, 
emitindo nota. Tem as tuas máquinas 
regulamentadas. Tal. Não tem grande problema. é. 
Que mais que nós temos aí? No caso dos bares, 
principalmente, você tá exposto com relação as 
subprefeituras. E. Ainda em São Paulo é uma relação 
nebulosa. E. Do problema. De corrupção tá enraizado 
nessas subprefeituras há muito tempo. Quem tá 
dentro de ambientes fechados etc não sofre tanto, 
quem está exposto na rua sofre bem mais. Que 
também você precisa visitar. Conhecer. Conhecer as 
pessoas. Entender o funcionamento. Entender os 
riscos que você corre você corre. Para você. 
 

23 8:12,9 - 8:26,1 Tem que estar muito vivo nesse processo.  
 

24 8:26,8 - 8:28,9 Em relação ao Procon existe alguma. Um órgão que 
também afetam o dia a dia ou não. 
 

25 8:29,9 - 8:38,1 É, o PROCON. Você tem. Certamente. Você tem as 
regras, principalmente de comunicação ao cliente de 
todas. 
 

26 8:38,9 - 8:52,2 As questões relacionadas a preço. Regras gorjeta e 
sinalizações. De bebida para menor, tem uma série 
de regras a serem seguidas. 
 

27 8:53,2 - 9:13,8 E não vejo um grande problema. Assim tivemos já 
visitas de Procon. Inclusive recentemente. Foram 
orientativas. Foi bem positivo. Não tivemos problema 
com o Procon. Pelo menos, nos ambientes mais 
confinados etc. Os bares também quando visitaram. 
Orientaram. Então acho que... 
 

28 9:15,1 - 9:27,9 E em relação a questão da legislação trabalhista. 
Falando um pouco dela agora, e  do papel dos 
sindicatos. Você poderia. 
 

29 9:30,3 - 9:34,5 Falar sobre essas exigências trabalhista? Se a 
execução dessas exigências é fácil de ser 
operacionalizada? Se isso afeta o negócio?  
 

30 9:34,8 - 10:06,1 Eu acho que. Afeta diretamente. O modelo. Nosso. 
CLT. Apesar de ter avançado recentemente em 
alguns pontos é um modelo totalmente ultrapassado, 
né? dos anos 30. Se você vai mais a fundo, entender. 
O porquê que a gente ficou. 
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31 10:06,5 - 10:58,1 Com um modelo tão atrasado, tão protecionista. A 

parte dita mais fraca. Porque realmente tem um lado 
escravocrata na nossa sociedade muito enraizado, 
então, os bons pagam pelos maus. A massa 
trabalhadora, ela perdeu muito em qualidade então 
é difícil você. Você criar uma conscientização. Do 
quanto a legislação é  permissiva para os dois lados e. 
Também pro próprio trabalhador porque, ao 
contrário, do que deveria ser. Quando você fala que 
você tem uma brigada muito grande ou você dá X 
empregos. As pessoas te olham  
 

32 10:58,6 - 11:21,2 como se você fosse um louco ou um herói louco. E 
não deveria ser assim. Deveria ser muito mais 
facilitado então, no nosso setor, onde você tem que 
ter, principalmente em São Paulo, um atendimento 
muito apurado. Normalmente você... as casas que 
tem um atendimento bom são as que tem 
obviamente um turnover menor. 
 

33 11:22,2 - 11:35,8 Um turnover menor significa uma boa gestão; em 
algum momento, um turnover menor significa um 
custo altíssimo de demissão. Fora isso um 
encarecimento de folha por conta de dissídio. 
 

34 11:36,2 - 12:04,3 Então tá errado, está totalmente errado. Você, você 
hoje. é. Pune o bom funcionário. e você, você tem 
uma legislação que no final ela mesma não protege. 
E ela torna um mau funcionário, um cara que 
sobrevive muito bem nela, né, então a pessoa. 
 

35 12:05,9 - 12:08,1 quer ser mandada embora, que quer ser premiada. 
 

36 12:08,1 - 12:16,4 ela começa a fazer algum desvio, uma falta, o mau 
atendimento. Em contrapartida o bom funcionário 
ele vai se tornando caro. 
 

37 12:16,5 - 12:41,8 Se ele resolve ir embora, você tem que fazer um 
acordo. É bizarro e totalmente fora do padrão 
mundial, ainda. Eu acho que tem muito que evoluir. 
Não vejo a sociedade preparada para isso ainda, vai 
demorar muito. Eu acho que. Existe aí. Uma... 
mentalidade sindical muito forte aqui no Brasil. 
 

38 12:42,6 - 13:02,9 Com um olhar ainda muito arcaico né. Então. Eu acho 
que o funcionário deveria ser de fato um ativo. De 
fato uma pessoa produtiva com muita flexibilidade e 
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que a demissão e a admissão fosse algo muito mais 
fácil como em qualquer país. 
 

39 13:03,3 - 13:05,2 Desenvolvido. 
 

40 13:05,3 - 13:13,3 Perfeito. E como a empresa lida com isso no dia a dia. 
Assim é. 
 

41 13:15,3 - 13:28,9 Operacionalizar a gestão desses funcionários. Como 
que a legislação afeta essa operacionalização 
 

42 13:29,9 - 13:48,7 É uma legislação muito complexa. Muito detalhada. E 
muito punitiva. Então o que acontece, hoje. A grande 
verdade é que o RH está na mão de quem está à 
frente do negócio. Se você tem um gestor. Um sócio 
operador. Que, se ele não é conhecedor, eu diria 
profundo, 
 

43 13:49,2 - 14:00,8 da legislação trabalhista. Você vai ter sérios 
problemas. A tua folha vai ficar muito encarecida. 
Sem contar. O problema de você ter uma uma ação 
trabalhista. 
 

44 14:01,6 - 14:02,7 Então, onde afeta? 
 

45 14:02,7 - 14:27,2 Eu acho que a pessoa tem que dispensar um 
tremendo tempo para lidar com a questão 
burocrática do departamento pessoal. Tem que ter 
um conhecimento jurídico profundo. Você deixa de 
realizar coisas produtivas porque na verdade quando 
você entra na alta burocracia da questão trabalhista 
é algo totalmente improdutivo mas sim. 
 

46 14:27,4 - 14:29,2 Que não gera riqueza para ninguém. 
 

47 14:30,4 - 14:54,1 E você acha que os seus concorrentes cumprem toda 
essa legislação, ou eles têm um ganho ao 
descumprir? Por exemplo. Se eu não cumpro, se eu. 
Não pago o funcionário tudo que eu deveria etc será 
que isso é uma estratégia que gera um ganho 
artificial para alguns alguns players desse mercado? 
 

Continuação E3 

 Período 
 

Conteúdo 
 

1 0:00,3 - 0:08,4 Etc. Será que isso é uma estratégia que gera um 
ganho artificial para alguns alguns players desse 
mercado? 
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2 0:19,7 - 1:02,3 Eu acho que sim. A gente sabe que existe o outro 

lado; o lado do empresário que realmente não tem 
uma visão mais humanista. E. Tem uma visão. 
Totalmente mercantilista dessa relação e que acaba 
tendo ganhos, aí, que acho que são ganhos 
realmente artificiais porque um empregado tem um 
mecanismo muito forte de reclamação. Mas 
realmente existe. Infelizmente, a gente vê muita 
gente que é extremamente negativa na forma de 
gerir a questão trabalhista. Sem dúvida nenhuma. E. 
 

3 1:02,6 - 1:10,4 O vc já sentiu que essa nova legislação trabalhista já 
gerou de mudança positiva pro negócio. 
 

4 1:10,6 - 2:52,8 A primeira mudança importante foi a questão 
sindical. Acho que é o primeiro ponto importante 
dessa mudança. Foi que. O sindicato que antes tinha 
uma postura... é... uma postura extremamente 
reativa. E sentado  numa posição de ganho muito 
fácil, obrigatório das contribuições etc. Esse sindicato 
demonstra com toda a dificuldade de uma 
organização, tão, tão distorcida do seu objetivo. Com 
toda dificuldade, você vê que o sindicato se 
movimenta pra ser um sindicato negocial, isso é 
muito legal. Hoje, a atenção que a gente tem, a 
convenção coletiva, é muito grande e você vê que a 
abertura de você negociar pontos importantes. Caso 
a caso é que no caso aí seria. Um. Acordo Coletivo.  
Entre sindicato é algo muito importante e muito 
bacana que vai desde banco de horas... Enfim, tem n 
situações que são... que mostra uma flexibilidade 
importante. No nosso negócio. Realmente foi um 
avanço. Longe de ser o ideal, mas um avanço que 
melhorou muito a relação com o sindicato. 
 

5 2:54,8 - 2:59,3 A questão tributária como aqui como aqui. Como 
 

6 2:59,3 - 3:14,7 Como é que vocês lidam com a questão tributária. 
Ela muda a forma como vocês agem 
estrategicamente ou organizam na operação do 
negócio. Queria que vc falasse um pouquinho aí 
dessas questões tributárias.  
 

7 3:15,7 - 3:34,9 É, hoje no nosso setor. Você... é muito importante 
você ter muitos filhos, pra abrir empresas no Simples 
né? (rs). São aquelas situações bizarras... Você acaba. 
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Os negócios de faturamento menor. Que cabem no 
Simples, você vai abrindo... 
 

8 3:36,4 - 3:40,0 Você também tem mãe, pai e filho. 
 

9 3:40,1 - 3:46,8 é uma situação que muita gente passa, então a gente 
consegue adequar dessa forma. 
 

10 3:48,0 - 4:28,4 É uma questão bem brasileira de você fazer uma 
colcha de retalhos nesse sentido né. Deveria ter um 
outro formato. Hoje, também, com a nova legislação, 
a gente tem condições de fazer uma situação de uma 
empresa no lucro presumido e a mão de obra no 
simples, que é muito bacana, acho que é muito legal, 
abriu uma condição melhor para a gente poder 
trabalhar, mas ainda é aquela coisa, você acaba 
tendo que. Você acaba tendo que achar atalhos para 
você conseguir. 
 

11 4:29,3 - 4:44,6 Realizar o seu o seu trabalho da melhor forma. Acho 
que o que realmente o posicionamento de uma 
empresa simples facilita muito a vida. Acho que. Hoje 
você tem aí. 
 

12 4:45,7 - 5:08,5 Uma atenção tremenda também na parte tributária. 
Você tem que ter a tua parte de contabilidade muito 
atenta a todas as mudanças de alíquota. Tudo aquilo 
que vai mudando e vai incidindo no seu negócio. Mas 
realmente você já tem nessa parte aí. Uma dedicação 
enorme durante um período do ano para você se 
estruturar na parte tributária. 
 

13 5:09,2 - 5:43,1 Também é um problema brasileiro. Que. Te faz 
perder muito tempo, não deveria, deveria ser algo 
muito mais simples e muito mais fácil de você 
executar e que você tivesse que movimentar muito 
menos pessoas para isso e muito menos tempo 
portanto. Também é algo que leva uma 
improdutividade tremenda.  
 

14 5:43,2 - 5:54,7 Você acha que tem, de novo, vc acha que tem 
concorrentes que é ao não. Sonegar. 
Mesmo. Imposto. Tem vantagem competitiva nesse 
mercado por não emitir nota ou alguma coisa desses. 
Nesse sentido  
 

15 5:58,3 - 6:06,5 Com certeza você tem. Há situações em que você 
pode fazer uma grande engenharia tributária e 
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16 6:08,6 - 6:21,2 pagar o menos possível dentro de uma legalidade. 
Mas eu acho que existe realmente. Uma situação em 
que você. Possui. 
 

17 6:22,2 - 6:43,4 Por força da manutenção do teu negócio e da 
dificuldade muitas muita de você conseguir 
financiamento etc. O empresário acaba achando um 
atalho não legal. Isso é típico. De uma legislação 
também. Quase inexequível. é uma situação que 
dificulta muito a vida do empresário. 
 

18 6:44,1 - 6:57,0 A gente vê às vezes até empresas listadas em bolsa 
quando vc olha um balanço você vê por exemplo um 
pagamento de IPTU dos últimos dez anos negociado 
com a prefeitura. 
 

19 6:57,5 - 7:24,7 Ou seja a empresa deixou de pagar o IPTU de todos 
os imóveis, durante 10 anos. Ou seja se tem, e essa é 
uma situação legal, imagine só. Enfim eu acho que 
também é uma questão que vai demorar muito, 
podemos ter aí a nossa reforma tributária futura. 
Mas eu acho que vai ficar ainda muito distante do 
que é o ideal de um país. E. 
 

20 7:25,0 - 7:32,6 Como a nova legislação da gorjeta que afetava muito 
o setor. Muda. Essa. 
 

21 7:33,3 - 7:40,6 E se insere na questão tributária que agora ela passa 
a ser, pelo que entendi, taxada, queria que vc falasse 
um pouquinho. 
 

22 7:40,6 - 7:47,3 Esse é um ponto importante acho do setor. 
 

23 7:48,7 - 8:05,8 Sem dúvida, tivemos até o final de 2017. No nosso 
setor uma situação de altíssimo risco. 
Incompreensível para muitos que, principalmente 
quem vem de fora, você explicar com vocês.  
 

24 8:12,4 - 8:35,3 Então era muito difícil você explicar como uma 
pessoa estrangeira que viesse aqui pelo Brasil, que 
gorjeta. Que é algo universal. E que originalmente 
era pago em dinheiro. 
 

25 8:37,2 - 9:06,3 Fora do seu movimento, para os funcionários. Ela se 
torna um grande pilar das causas trabalhistas. Que o 
empregado alegava que ganhou por fora e esse 
ganho não era tributado. Então. A gente entrava num 
absurdo aí realmente você tem. Um passivo enorme 
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e possibilidade de tomar um revés aí ENORME E aí. 
Mas. 
 

26 9:06,6 - 9:07,9 Uma audiência trabalhista. 
 

27 9:09,3 - 9:24,4 O movimento de trazer a gorjeta pra dentro também 
é algo que soa um pouco absurdo para quem é de 
fora também não sei falar que a nossa gorjeta está 
dentro do holerite né. 
 

28 9:25,3 - 9:36,8 Mas ela não tem a tributação estadual e federal. Por 
outro lado ela conseguiu regulamentar a nossa. 
 

29 9:38,0 - 9:40,3 O nosso problema é você. 
 

30 9:40,8 - 9:46,1 Em tese dá um ganho por fora. Eu. Sou. 
 

31 9:46,4 - 10:26,8 Teu trabalhador. Essa regulamentação. Ela se tornou 
positiva nesse sentido. Você sai desse risco. Ao 
mesmo tempo você. Você consegue. Criar pra esse 
funcionário. Um holerite que beneficia ele porque ele 
passa a ter um ganho quase o dobro até o triplo do 
que seria o fixo dele. Isso gera gera uma fonte de 
crédito para esses funcionários. Ele tem os ganhos de 
médio prazo aí de FGTS. E FGTS principalmente, que 
é muito legal. 
 

32 10:29,6 - 10:35,8 No dia a dia. Ele tem uma perda da entrada do valor 
líquido e tudo mais em contrapartida. 
 

33 10:35,8 - 10:58,0 No médio longo prazo ele tem uma segurança 
interessante. Então. Dentro da nossa realidade nunca 
foi um ou um movimento. Criou segurança. Outro 
empresário. Criou para o funcionário uma situação 
em que ele tem menos dinheiro e menos valor 
líquido na mão mas ele tem. 
 

34 10:59,6 - 11:02,3 Uma coisa sustentável de longo prazo. 
 

35 11:02,6 - 11:24,4 Então acho que foi bem positivo dentro da nossa 
loucura. Você tem que explicar também como 
estrangeiro porque aqui dentro de difícil mas enfim 
caminhou.  
 

36 11:28,0 - 11:37,8 E você acha que os concorrentes usam usam usavam 
a gorjeta de alguma forma não, não correta para ter 
ganhos ilícitos em relação a quem faz tudo certinho.  
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37 11:38,5 - 12:01,5 Sim. Eu. Fiquei. tirei informação de um dado. O 
Sinthoresp que é o nosso sindicato tem 100 mil 
associados, 100 mil empresas que estão ligadas ao 
Sinthoresp atravéu de  seus trabalhadores. Foi feita 
uma convenção coletiva específica de gorjeta para 
tratar esse tema, foi dado os prazos.... 
 

38 12:02,5 - 12:12,9 mais alongados possíveis para que as empresas 
entrassem nessa nova legislação. E para nossa 
surpresa. 
 

39 12:14,4 - 12:21,9 de 100 mil empresas perto de mil entraram. Aí você 
se pergunta o porquê disso não é porque aqui. 
 

40 12:22,4 - 12:31,3 Existe uma grande maioria que se apropria desse 
dinheiro. Você. Tem 10 por cento a mais do teu 
faturamento. 
 

41 12:32,1 - 14:11,4 Vc amplia a tua margem de forma grotesca, na 
forma. Aí é um problema também de 
competitividade ilegal e ilicita. Isso mostra um outro 
lado também. Da mesma forma quem falou sobre a 
questão trabalhista. Diz que essa é uma faceta da 
questão trabalhista. Porque é que se tem uma 
legislação tão difícil, tão protetora, e muitas vezes é 
por isso, do outro lado você tem também um 
empresário que se apropria daquilo que ele não pode 
se apropriar e que não é legal que não é dele. 
 
Já que vc falou do risco do negócio podia dar alguns 
exemplos de como. O excesso de regulação essa 
judicialização se comentou tanto na questão 
trabalhista quanto tributária como alguns exemplos 
recentes como esse interferem no risco do negócio 
por exemplo. Da parte da parte tributária. Se você 
não tiver um bom controle ou uma boa assessoria 
contábil você pode sem querer abrir um passivo. 
Você está trabalhando achando que está cumprindo. 
Suas obrigações. E não está. Então você. Fora a 
questão da área tributária que te consome muito 
tempo. E ela é necessária fundamental para sua 
sobrevivência. Você tem a questão de você está 
recolhendo da forma correta todos os teus tributos 
taxas etc. 
 

42 14:14,8 - 14:29,2 Na parte trabalhista sempre o risco de uma 
reclamação trabalhista por conta de toda a 
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dificuldade que é cumprir todas as exigências. Mais 
uma vez você não só. 
 

43 14:30,0 - 14:36,6 Por essa questão jurídica mas a questão de custos. 
Você olha o teu funcionário como um passivo. De. 
 

44 14:37,3 - 14:55,1 Um grande passivo. Infelizmente você tem um risco. 
Nós que lidamos com o público é um risco constante. 
Você tem alguma situação dentro desse 
estabelecimento. De um problema. 
 

45 14:56,5 - 15:02,9 Do macro ambiente brasileiro algo extremamente 
violento então você pode ter no estabelecimento 
aberto. 
 

46 15:03,1 - 15:08,7 Você pode ter um assalto você pode ter um 
assassinato você pode ter uma briga. 
 

47 15:09,0 - 15:35,8 Isso é um risco do nosso negócio. Somente quem 
trabalha com bares e bebidas. Você tem aí a situação 
de exposição a um órgão como o PSIU por exemplo 
pode fechar a qualquer momento por conta de uma 
questão de aqui. Você tem uma delegacia do 
consumidor que quando chamada já entra com a 
arma em mãos. 
 

48 15:39,2 - 16:08,6 Você tem uma subprefeitura que ainda gosta de 
parar o caminhão em frente ao estabelecimento 
jogar as mesas e cadeiras em cima dela porque você 
avançou um pouco na calçada. Enfim se você está 
exposto a um leque de órgãos há riscos diários 
oficiais e você tem esses órgãos claramente se 
colocando como. Uma pessoa que está 
movimentando ano. 
 

49 16:09,6 - 16:18,2 Uma pessoa jurídica que está movimentando a 
economia não você é um aproveitador você é um 
inimigo. Você é um explorador de pessoas. 
 

50 16:18,7 - 16:30,9 Um explorador de consumidores. Então essa visão 
ainda existe. E a gente percebe que infelizmente os 
órgãos e pessoas que os representam têm uma 
postura extremamente. 
 

51 16:31,8 - 16:54,6 Extremamente autoritária perante a gente como 
deveria ser o contrário. A gente deveria ter um 
tratamento principalmente com o Marco legislações. 
Tão diversas e tão difíceis deveria ter um tratamento 
muito mais. Amigável. E. 
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52 16:55,3 - 17:07,1 Com sentido de consultoria. Perfeito. Eu vou pedir 

autorização para essa área. Essa entrevista ser 
pública ser usada numa tese acadêmica. 
 

53 17:07,3 - 17:15,9 Se você autoriza o uso desses dados autorizem um 
orgulho muito. Então você deixa entrever isso era 
alvo de elogio hoje. Muito. Obrigado. 
 

 

TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM E  

 Período 
 

Conteúdo 
 

1 0:00,6 - 0:12,6 A primeira a primeira questão é justamente,a gente 
mapear, um pouco, como a regulação e a 
interferência do Estado percebida no dia-a-dia do 
seu negócio. 
 

2 0:12,6 - 0:31,4 E você me ajudar a mapear os principais órgãos ou 
entidades que pode ser estatal ou mais que devido 
à regulação você é obrigado a ter algum tipo de 
relacionamento.  
 

3 0:33,5 - 0:52,4 De começar lista algumas coisas. Então mais uma 
coisa para os que falam. Até hoje sei que o Ecad. O 
Ecad é privado. Não é do Estado. Ele fiscaliza toda a 
questão de direitos autorais.  
 

4 0:53,6 - 1:55,6 O ECAD, se você for seguir à risca o que prevê, todo 
mundo quebraria. Sete e poucos por cento do 
faturamento da casa. Ou se é uma casa que não 
tem cobrança de bilheteria. Eles tem um valor por 
metro quadrado, mas que também não fecha a 
conta. Esse é o primeiro, o primeiro caso 
emblemático de alguém que te taxa lá em cima e 
que ninguém, ninguém paga. O que eles cobram e 
literalmente todo mundo paga muito muito muito 
mais baixo todo mundo faz uma negociação, todo 
mundo acaba ficando próximo deles, e como é um 
órgão que não tem custo. Só funcionários deles. 
Tudo que ele tem é margem. tem um preço que 
eles chamam desconto de 98 por cento de 
desconto que eles não pagam. Ninguém paga. Essa 
é uma daquelas coisas que tem no Brasil que  
 

5 1:57,4 - 2:05,2 Tem pra cobrar um dinheiro indevido. Agora se ele 
quiser tirar do bolso ele vai. 
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6 2:05,6 - 2:09,3 Ser obrigado a ter um relacionamento com. 

 
7 2:09,4 - 2:24,7 Você torce para não passar lá. A verdade é essa. Se 

ele passa. Você fala um número mentiroso de 
pessoas que passam por dia. De quanto você cobra 
é mentiroso ele sabe que é mentiroso. Não. Faz 
mal. 
 

8 2:25,1 - 2:50,9 Com essas premissas que ele passou a dividir tudo e 
dividir tudo tudo isso tinha mais metade não tinha 
mais metade a ficha um tanto quanto sei te mandei 
os boletos e fiquei dois anos sem pagar. Depois de 
dois anos ele volta para café com você atualiza um 
pouquinho o que tem que subir 50 100 reais o valor 
mensal. E assim por diante. é assim que funciona 
como todo mundo. 
 

9 2:51,8 - 2:55,8 Com todo mundo. 
 

10 2:56,1 - 3:21,2 Eu acho que você tem em São Paulo. Em relação as 
leis que elas são leis que até brincando que se você 
for escolher qual lei você tem que negligenciar. Se 
você for pegar todas as leis é impossível você 
cumpri la. Então tenho um triangulo de leis que eu 
uso como exemplo que é muito bacana. Você tem a 
lei da uma hora, você tem a Lei do Fumo e você tem 
a lei do Psiu. 
 

11 3:27,5 - 3:31,9 Que é municipal estadual ou federal aí você está 
mentindo. 
 

12 3:32,1 - 4:00,2 Não sei a natureza de cada uma mas por exemplo, 
em qualquer momento do dia você não pode fazer 
barulho excessivo. Você tem três patamares de 
ruído que você pode emitir ao longo do dia. Então 
eu vou falar ordem de grandeza, tá? Não é 
exatamente isso mas. em qualquer momento do dia 
você pode estar com mais ou menos 60 decibéis, ds 
22h a 1h com 55 e a partir da uma 50db, algo assim. 
 

13 4:00,9 - 4:17,2 Primeiro ponto é que é impossível qualquer 
estabelecimento trabalhar nesses decibéis. Se eu 
tivesse uma biblioteca provavelmente acima do que 
a lei permite, então assim, há uma lei quase que a 
lei do Haddad para a marginal a 50 por hora são 
aquelas que fazem para miniguém cumprir. 
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14 4:17,4 - 4:45,3 Eu acho que esse é o primeiro ponto né. Fazem 
para ninguém cumprir. Não existe estabelecimento 
que consegue trabalhar assim. Não estou falando 
só de bar, casa noturna,ssa padaria aqui muito 
provavelmente, se já tivesse cheia, já estaria 
emitindo mais ruídolo aqui e poderia ser multado. 
 

15 4:46,0 - 5:05,4 Então já criaram uma lei. Isso quando você 
conversa com várias pessoas técnicas de 
engenharia de som, quando você conversa com 
outro vereador mais esclarecido. é fato sempre foi 
mais uma lei que fizeram uma proposta de não 
incomodar vizinhos que levaram para um patamar 
de ruídos e horários que é inatingível. 
 

16 5:06,6 - 5:12,3 Então, tudo bem, aqui você vai  para a mesma linha 
do Ecad, você sempre vai estar errado.  
 

17 5:13,8 - 6:14,0 Não importa. Você pode ter feito isolamento 
acústico. Você pode ter um bar sem música. Só o 
falatório das pessoas, você sempre vai estar errado. 
A partir do momento que vc sempre vai estar 
errado você vai ter que fazer o quê? Você tem que 
ficar amigo de alguém do Psiu. Para esse cara ou na 
amizade ou dando uma grana te avisar quando vai 
sair a blitz do Psiu. Ó vai sair blitz hoje, fica esperto 
e aí vc fica esperto. Se o fiscal é seu amigo ele finge 
que não te vê e boa, mas você está errado. E você 
não está errado porque você está tocando o rock na 
calçada. Você está errado porque têm gente 
falando no seu bar. De novo, essa padaria cheia 
está errada. Então, é uma lei ridícula. Além dessa 
lei, você tem a lei da uma hora. A lei da uma hora, 
salvo engano, ela foi criada no governo do Pitta na 
Prefeitura de São Paulo que naquele momento, o 
índice de homicídios em São Paulo era muito 
grande na periferia a partir da uma da manhã. 
 

18 6:14,0 - 6:40,6 Porque vc tinha o pancadão, você tinha aquelas 
coisas... Então fizeram uma lei que depois da uma 
da manhã estabelecimentos comerciais que 
vendiam bebida alcoólica tem que estar fechados. 
Beleza. em algum momento  eles fizeram um 
adendo a essa lei que é não fechado sem 
comercializar, mas é fechado. As portas fechadas. 
Sem acesso à rua. Você só consumiria a bebida no 
interior dele. Beleza 
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19 6:43,3 - 7:27,2 Só que isso foi um negócio feito na periferia por 
causa do homicídio. Os fiscais não vão na periferia 
porque eles tomam tiro lá, eles vão para aonde? 
Para a Zona Oeste, Zona Sul, Itaím, Vila Olímpia, 
eles não vão lá no pancadão da favela, peitar o 
dono do pancadão. É uma lei que foi feita com o 
propósito genuíno, bonitos, mas que não é 
exequível assim. Então o que eles fazem, pegam na 
Vila Madalena uma e um da manhãe multam você 
que está na calçada, na Vila Madalena, que é o 
bairro mais boêmio do Brasil e Parelheiros, lá, vai 
para as 7h da manhã e ninguém fala nada, beleza. 
 

20 7:28,2 - 8:08,8 Cara de verdade. é uma lei atualizada? Não é. 
Porque hoje se você vai nas principais capitais do 
mundo, ou vai só no Rio de Janeiro aqui está uma 
rua do Rio de Janeiro, qualquer rua do Rio de 
Janeiro que possui boemia, você tem gente 
bebendo na rua até quatro ou cinco da manhã e em 
ruas específicas, então, assim, óbvio, se alguém 
está no meio de Higienópolis no meio de Moema, 
acho super justa essa lei. Só que eu acho que têm 
várias licenças, se você quer fomentar o pagamento 
de impostos, geração de emprego com o turismo. 
Você tem que ter um pouco de exceções, você tem 
que mapear regiões. Como no caso de Pinheiros 
deveria ter uma outra regra.   
 

21 8:10,2 - 9:04,0 Além disso você tem a lei do fumo. Que a lei do 
fumo você não pode fumar em lugar fechado, em 
lugar com toldo, e nenhum lugar que não tenha 
uma parede e uma porta fechada separando as 
mesas dos fumantes. Aí eu te pergunto Como que 
você executa a lei da uma hora e a lei do fumo no 
mesmo estabelecimento? É impossível. inclusive 
porque se o meu cliente fuma dentro do bar eu 
tomo multa. Se eu proibir ele de sair para fumar 
isso é cárcere privado e eu não posso. Isso sem falar 
que se ele estiver fumando na calçada eu tomoa 
multa da uma hora. É verdade. Assim, eles fazem as 
leis e elas não se conversam. Hoje acontece eu 
tomei uma multa de oitocentos e poucos reais em 
janeiro. Exatamente nesse caso, o cliente está no 
meu bar. Uma e pouco. O bar todo fechadinho. 
Todo fechadinho. E o cliente pede: quero fumar, 
quero fumar. Vai na calçada. Na calçada, fumando 
fato, o fiscal fala, olha estou te multando porque 
você tinha um cliente na calçada. 
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22 9:04,2 - 10:44,0 Isso é uma interferência bizarra no negócio. E eles 

fazem as leis que não se conversam. E junta a isso a 
lei do Psiu que eu te falei, qualquer momento do 
dia ela te ferra. Então você fala assim: a 
interferência do Estado é gigante, gigante. Porque 
ela faz eu operar em um modelo que eu não quero, 
que é  um modelo  sempre segurando um pouco a 
minha demanda, pois sei se tem mais gente, é mais 
gente querendo fumar, é mais difícil fechar o bar a 
uma hora é mais ruído em qualquer momento do 
dia. Então eu estou sempre com medo, sempre 
reprimindo a minha demanda. Então vc vive com 
medo. E eu não estou chegando no mérito de 
imposto. Estou pagando imposto, tudo certinho, é 
que a forma como o Estado coloca as leis e os 
tributos, é uma forma que se você for seguir tudo, 
você não abre nenhum negócio. Ai vc tem, na 
mesma linha, outros órgãos legais, então, vc tem lá 
a Vigilância Sanitária e o DECON. Decon é 
Departamento do Consumidor da Polícia Civil. A 
Vigilância Sanitária, se vc pegar a norma dela, estou 
abrindo duas casas agora, e peguei uma pessoa 
específica em vigilância sanitária para entrar no 
projeto de arquitetura, é impossível. Os imóveis do 
Brasil não foram feitos para isso. Se vc quiser fazer 
um imóvel totalmente regular você vai ter que 
construir do zero e provavelmente não vai 
conseguir, porque vc tem tanta porta para entrar e 
sair, com lixo, então, assim, impossível. A norma 
que eles fazem é uma norma antiga. Então, se vc 
sentasse hoje, com bom senso, com algum cara do 
legislativo que tivesse uma cabeça empreendedora 
e prática mudaria radicalmente essas leis, então eu 
acho que isso falta pra caramba. Um cara de um 
partido que pensasse, vamos fomentar os negócios, 
vamos fomentar o empresário, a geração de 
imposto, a geração de trabalho, ia ser diferente. A 
Vigilância Sanitária, tudo o que eles pedem é 
impossível.  
 

23 10:44,6 - 10:57,9 Aí vc tem, por exemplo, no nosso caso, uma técnica 
de nutrição nas casas, uma consultoria por fora que 
faz toda a auditoria disso, ai, na semana passada 
apareceram duas fiscais, duas senhoras de uns 
sessenta anos, com uma cabeça que não é dessa 
geração, dessa realidade de hoje, com uma 
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denuncia anônima de que em uma das nossas casas 
vc não tem um   
 

24 10:58,7 - 11:32,3   
 

25 11:32,4 - 11:38,8  
26 11:38,9 - 11:49,0  
27 11:50,9 - 12:31,9 Tem um refeitório com condições adequadas de 

higiene para os funcionários. Primeiro que não tem 
refeitório. Segundo que na prática quem faz a 
manutenção e limpeza do refeitório dos 
funcionários são os próprios funcionários. E aí você 
senta com elas para conversar, e que para a minha 
sorte eram pessoas extremamente bem 
esclarecidas. Elas fizeram uma auditoria na casa 
inteira, não acharam nada de errado, elas disseram 
que era muito difícil numa casa desse tamanho não 
ter nada de rrado. Vcs não têm nada de errado. E 
olha que engraçado, os próprios funcionários que 
bem toda a área de clientes, a área deles que eles 
usam, era um poleiro. Sendo que eu faço essa área, 
a lei não pede que eu faça, eu faço por que eu 
quero fazer. 
 

28 12:32,8 - 14:44,4 E aí se elas não fossem pessoas se não fosse pelo 
bom senso dela. Ela teria multado. Até então você 
começa a falar com. A pessoa teve bom senso. Mas 
se fosse outra pessoa ela poderia ter multado  A 
Polícia Civil, a DECON. Que não tem a menor ideia 
de como funciona uma questão sanitária, uma 
questão de qualidade, que por qualquer denúncia 
pode entrar no seu lugar. Pode prender o seu 
gerente. Ou o administrador do seu negócio, por 
uma etiqueta de pão que ele julgar vencida, porque 
ele não tem a menor qualificação checar se aquilo 
está certo ou errado. Ele tem uma Carteira de 
policial civil e acha que isso por si só basta. Esse 
cara está batendo na porta de uma porrada de casa 
por aí. E porque isso está acontecendo? Por que 
isso acontece? Porque esse cara com essa 
prerrogativa ele pode te subornar. Então, ou você é 
amigo dos policiais civis da sua região. Ou você 
trata pisando em ovos com a mulher da vigilância 
sanitária. O fiscal da uma hora, o fiscal do psiu, o 
fiscal do Fumo. Você tem hoje uma questão que 
você não pode vender bebida alcoólica depois da 
uma com a porta aberta. Mas na porta do seu 
estabelecimento têm 500 ambulantes ilegais. Que 
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depois da uma que vc fecha vendendo cerveja na 
sua porta fazendo muito mais barulho do que seu 
cliente. Um monte de jovem baderneiro gritando e 
que ninguém vai lá tirar o ambulante, o ambulante 
está armado, ameaça o fiscal. Proprietário do 
estabelecimento não. Sei quem hoje essa mesma. 
Essa mesma. Cadeia fica o fiscal de Estado de 
menores para ver se está a venda de bebida 
alcoólica para menores de idade no mesmo 
momento tem 500 menores de idade pedindo 
esmola na sua porta vendendo halls com a mãe na 
esquina agenciando ele. Esse mesmo cara da .  
infanto juvenil, sei lá o nome, não está olhando 
isso, nesse mesmo momento você não pode vender 
bebida alcoolica ao menor. 
 

29 14:44,7 - 14:55,7 Mas a mãe desse mesmo o menor está agenciando 
ele na sua porta e ningém está olhando isso. Junta 
tudo isso no mesmo sábado à noite. Como você 
trabalha? 
 

30 14:56,1 - 15:05,3 Essa é uma decisão que se quer chegar mas acho 
que isso sirva de exemplo. 
 

31 15:05,5 - 15:35,6 Mas isso tudo é a grande pergunta justamente 
sobre como criar uma estratégia você para se 
blindar. Isso tudo. E como você acha que isso afeta 
o risco de ter um negócio porque isso é gigante. E aí 
um dos motivos para isso tudo isso que eu te falei. 
é um dos grandes fatores fez eu ir pro aeroporto. 
 

32 15:36,0 - 15:51,0 Ai é óbvio, o que eu faço, eu pago todos os 
impostos em dia. Eu pago todo, todos os caras são 
registrados, bonitinhos. 
 

33 15:53,4 - 16:37,4 Tenho uma ótima relação com todos os órgãos 
mencionados. Uma ótima entrada na subprefeitura, 
Tenho um papel de protagonismo ativo na 
subprefeitura.  
 

34 16:37,8 - 17:24,0 Quando opto por sair de uma rua é isso cara, 
quando estou dentro de um aeroporto. Eu não 
tenho a lei da uma. O cigarro já é implícito do 
aeroporto. Não tem o psiu, não tem o menor de 
idade não tem a Decon, não tem o ECAD. Só tenho 
a Anvisa, que já está lá dentro mas tudo bem, 
porque se faz bonitinho não tem um problema. A 
Receita Federal já tá lá dentro e tudo bem porque 
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você está pagando imposto dizendoa o funcionário 
que se não  tem o registro ele não tem o crachá 
para trabalhar e não precisa ter segurança. Porque 
você já está seguro que é outro custo que eu tenho 
aqui tem que ter segurança. Fico muito amigo dos 
policiais na hora da madrugada ninguém na loja 
porque sabem que eu sou amigo de policial. 
 

35 17:25,1 - 18:29,7 Então eu não tenho valet no aeroporto e o valet é 
outro bandido que você ou está com ele ou ele vai 
te ferrar de alguma forma. Todo esse contexto. é 
muito complexo. E eu nem estou falando de 
tributos, só sobre essas fiscalizações, dessas leis 
que não tem nada a ver com o tributo. Que elas 
deveriam estar ai pelo bem do negócio e não tão. 
Uma outra que é muito bacaba, a TPU, que é o 
Termo de Permissão de Uso. Que é o uso da calçada 
A TPU é o seguinte, você quer ter essa mesa na 
calçada, vc faz o protocolo, faz um desenho com 
base numa métrica da Prefeitura de X mesas e  
s por metro a tantos metros da calçada. E tem que 
deixar um passeio de 1,10m. Têm uma série de 
premissas, vc faz essa planta baixa, aprova na 
prefeitura paga uma taxa e você tem o direito. Eu 
estou a cinco anos com essa planta na prefeitura 
com um protocolo, a taxa paga, e não saiu a TPU 
até hoje, não saiu até hoje. 
 

36 18:31,2 - 18:41,6 Não tem nada de errado e aí vai o fiscal te multar. 
Eu já dei entrada há cinco anos e vocês não me 
responderam. E ele diz, bom, então enquanto não 
te responderem vc não pode ter. E vc fala, bom, 
mas o vizinho aqui tem 
 

37 18:41,8 - 18:53,4 Bom, hoje. Hoje, eles só pararam de me multar 
porque o subprefeito pediu. Para de multar o cara. 
Porque tá lá, tem um protocolo. Tem tudo 
bonitinho. 
 

38 18:53,9 - 19:00,3 Eles não te dão o alvará e eles te multam. Bom. por 
que eles não te dão o alvará. Para poder te multar.   
 

39 19:00,3 - 19:27,9 Isso é bizarro.  
 

40 19:28,2 - 19:40,6 Então acho que pensando  justamente na rua eu 
acho que tem a maioria e outros são os mais 
Bizarros. Se tem uma Eletropaulo. 
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41 19:41,4 - 19:59,6 Que vai fazer manutenção dos postes todas da Vila 
Madalena no sábado à noite. Se for assim ele vai 
falar com o cara do caminhão. Pelo amor de Deus 
não pode fazer no sábado à noite a manutenção de 
uma rua que vive de bar 
 

42 20:01,4 - 20:23,7 Não tudo bem, se vc me pagar um café eu venho 
domingo de manhã. Ai vc paga o café e ele vem 
domingo de manhã. E por que ele foi no sabado a 
noite? Por que ele sabe que no sábado à noite você 
vai pagar uma bola para ele. E ai vc fala, mas pagar 
uma bola é errado, é anti-ético, vc está 
alimentando uma milícia. Tudo bem. Mas se não 
paga a bola ele vai desligar a força no sábado à 
noite. E eu vou perder meu faturamento. 
 

43 20:24,3 - 21:14,0 Você tem o caso da CET que nunca multou um 
ambulante na história, mas que se seu cliente para 
10 segundos para pegar alguém no caminho ele vai 
lá e multa. Por que ele não multa o ambulante? 
Porque o ambulante dá um tiro nele. Eletropaulo é 
clássico. Bizarro. É um clássico.  
 

44 21:14,3 - 21:25,6 Mas já que você comentou dessa questão de rua 
versus o não rua. A vontade do empresário fica 
comprometida por conta...  
 

45 21:27,2 - 21:38,6 Ao meu ver sim. O empresário hoje está na rua 
porque é mais fácil e mais barato. O risco direto 
tem menos, eu acho, mas risco indireto tem muito 
mais. Eu acho que tem tem muito mais 
oportunidade na rua do que no shopping ou no 
aeroporto. 
 

46 21:39,5 - 21:46,8 Mais que de fato. Na minha opinião, no meu 
negócio, pro meu momento, faz todo sentido fugir 
da rua.  
 

47 21:49,6 - 22:22,6 Está muito difícil. Eu acho que de uma forma geral. 
A gente ver a Lavajato, ver todo mundo rodando 
com celular hackeado. Indo parar na capa do jornal. 
Sendo preso e tal. A gente achava que isso ia 
pluralizar um pouco, para a galera mais de baixo, 
para os fiscais de rua, mas não mudou nada. 
Digamos assim eles parecem estar vivendo uma 
realidade diferent, mesmo, não estão 
acompanhando isso. Ainda se julgam blindados 
como os antigos políticos que foram presos. 
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48 22:23,1 - 23:19,5 Hoje eu olho muito mais para ambientes mais 

seguros, com uma catraca vamos falar assim, que 
eu consigo trabalhar com menos interferência 
desses órgãos. Um ambiente onde se eu pago os 
impostos, tenho os funcionários registrados e todas 
as condições sanitárias de trabalhar. Eu durmo em 
paz.  
Em relação as condições em que se comentou da 
Anvisa são quase inexequíveis qual a melhor 
estratégia? 
 

49 23:23,2 - 23:52,5 Então é aquela história do bom e do certo. Eu faço 
o que é bom e não o que é certo. O que eu quero 
dizer com isso. O certo seria fazer tudo que eles 
pedem, como é impossível, eu faço tudo tudo tudo 
para manter as condições sanitárias impecáveis, 
para oferecer um produto dentro do prazo de 
validade, tudo limpinho, tudo certinho, que é o que 
como eu gostaria de receber, de comer, como se eu 
tivesse dentro da minha a casa, mas todas as 
normas deles eu não consigo executar, e eu vou 
escolher quais normas eu vou negligenciar. Essa 
norma eu não vou fazer e tudo bem, tudo bem, vai 
bem assim, eu acho que está muito mais nessa 
linha do que...  
 

50 23:53,6 - 24:04,0 Eu faço o que é bom bom, é bom pro negócio. É 
bom pro cliente. Eu vou fazer.No final do dia eles 
sabem disso.  
 

51 24:04,0 - 24:46,7 Então quando foram as fiscais lá. Elas olharam a 
casa. Não é que elas olharam um dia inteiro delas e 
falaram acho que está perfeito. Elas foram com 
base no que tem que ser e não acharam nada de 
errado. Se fosse alguém o dia inteiro 
provavelmente teria coisa errada. Então vc 
depende muito das pessoas e do relacionamento, 
de eu receber elas com um sorriso no rosto, dar um 
abraço, dar um café, café real não não um suborno. 
Conversar, explicar quem a gente é. No final do dia 
eu acho que cada vez mais há uma coisa que eu 
defendo muito assim eu tento ser um embaixador, 
comedido, mas um embaixador. Para que as 
pessoas te vejam como um empresário e não como 
um dono de bar. 
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52 24:49,8 - 25:06,8 Quando vc se porta assim, todo mundo te respeita 
melhor. Então quando um órgão desses, qualquer 
um que falei, chega para falar comigo. Vou falar 
com outro dono de bar ele vê a diferença. Ele fica 
com um pé atrás de vir falar comigo. 
 

53 25:06,8 - 25:16,8 Prefere falar com outro, mas é errado, é a forma 
como eu me blindo. Desde a forma como eu me 
visto, a forma como eu me porto no 
estabelecimento, isso muda  radicalmente a 
recepção. 
 

54 25:16,9 - 25:32,2 É meio babaca, mas isso é uma estratégia e uma 
estratégia de tentar mudar. 
 

55 25:32,3 - 26:31,0 Você está sempre respaldado por tudo isso que eu 
falei. A gente tem um terceirizado que assina pela 
casa e me dá respaldo em caso de um processo. 
Você tem um advogado trabalhista. Vc  tem bem ou 
mal uma despachante que toda essa questão TPU, 
fumo, uma despachante que atua junto à 
subprefeitura e consegue tirar os alvarás. Tudo isso 
é um respaldo técnico. Que custa caro. E que vários 
caras não tem porque custa caro. Se juntar 
advogado,  um despachante, qualidade, por mês dá 
muito mais do que cinco mil reais por casa. É 
dinheiro. Nem todo mundo tem 5 mil reais 
disponível para investir. Eu acho essa postura e 
todo esse respaldo financeiro e de querer fazer 
certo. Obviamente tem muita gente que quer fazer 
certo.  
 

56 26:31,6 - 26:40,8 Como é que é. Como é que a legislação trabalhista 
para o papel do sindicato interfere no seu dia a dia. 
Eu 
 

57 26:40,8 - 28:05,8 Eu acho que tudo que pode falar mal do Temer. Eu 
acho que o Temer no final de 17 ele trouxe uma 
coisa bacana tendo conseguindo aquelas alterações 
na lei trabalhista. Eu falo pelo setor, todo mundo 
que eu converso vê com muito bons olhos o que 
aconteceu há quase dois anos atrás. Deu um 
enfraquecimento do sindicato no começo e depois 
abre um pouco a perna e volta a ter um pouco mais 
de poder, mas muito menos poder do que tinha 
antes. Você faz várias alterações na lei trabalhista, 
não todas que a gente gostaria, mas muito mais do 
que já tinha, que facilita muito muito o trabalho, 
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então basicamente o que eu vejo hoje com bons 
olhos nessa história. Então acho que eu vejo, a CLT, 
mas um problema muito menor do que já foi, muito 
menor. O fato de eu hoje poder ter uma jornada 
intermitente regulamentada é incrível, eu trabalho 
muito com isso, muito com isso, eu assumiu o extra, 
aquele extra que era informal hoje ele é formal. No 
meu negócio, vários não fizeram isso, mas... Mas 
como no meu caso, vários outros fizeram, então 
assumiu o extra. Então já não tenho mais o extra 
sem vínculo, todos tem vínculo, mas com um ônus 
muito menor para mim. Com essa lei nova. 
 

58 28:06,3 - 29:01,3 Eu acho que a gorjeta ir pra dentro pra mim foi 
incrível, porque vc regulamenta algo que estava 
jogado e que dava muito o processo trabalhista. A 
gorjeta por dentro faz esse cara existir hoje pra 
Receita, por mais que ele pague um imposto, hoje 
ele existe. Eu acho que o fato do cara te processar e 
perder e ter que honrar com os custos trabalhistas 
que eu sou advogado também fez com que aquele 
monte de processo infundado acabasse. 
Antigamente vc mandava o cara embora, pagava 
tudo, e um advogado babaca de porta de cadeia 
falava, não vamos entrar no pau que alguma coisa 
vc ganha, só que hoje se perde, ele paga. E hoje, 
com a gorjeta por dentro e  com a regulamentação 
do horário intermitente, não tem motivo para 
processar, e saber que você tem um risco de perder 
e pagar. 
 

59 29:01,8 - 29:33,9 Muda 
 

60 29:33,9 - 29:59,6 E em termos de estratégia da empresa. Como você 
lida com essa questão trabalhista no sentido de que 
a gente sabe que tem uma diferença se você é 
SIMPLES ou não é. Tem gente que registra o 
funcionário numa empresa e o faturamento vem de 
outra.   
 

61 30:00,7 - 30:26,9 A estratégia que a gente fez, com a nova lei, ela 
também traz uma questão, que ainda é subjetiva. A 
questão vai muito de um juiz ir para um lado ou 
para o outro, mas a questão de você poder 
terceirizar a atividade fim. Se não podia antes, hoje 
pode e não pode. Depende muito da interpretação 
do juiz, mas vc já pode. Então hoje todos os meus 
negócios estão no lucro presumido. Eu tenho duas 
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empresas no Simples de capital humano que 
prestam serviços para todas essas. 
 

62 30:29,3 - 31:16,3 Com isso pra mim é um ganha ganha. O governo 
recebe o imposto, não estou sonegando nada, 
estou pagando todos os impostos, do SIMPLES. É 
menos imposto, mas estou pagando imposto. O 
funcionário ele ganha porque assim como pagam 
mais impostos, eu gero mais emprego, eu contratu 
mais gente. E hoje, o presumido você desconta 33 
por cento da gorjeta. Do funcionário. No SIMPLES 
desconta 20. Então, hoje meu colaborador ganha 
13 pontos percentuais a mais da gorjeta. Isso é 
incrível. É uma vantagem competitiva muito forte 
que eu tenho. Eu pego os meus concorrentes do 
presumido. Uma forma de retensão do meu 
humano. 
 

63 31:16,5 - 31:48,2 Al desconta 33 aqui desconta 20, legalmente 
desconta 20. Pra mim é bom porque eu tenho todo 
o mundo registrado, formalizado, pagando menos 
imposto. Então eu vejo isso como estratégia. Que 
não só eu segui, mas várias redes grandes seguiram 
que é uma engenharia tributária. Num país que faz 
leis absurdas. Se tivesse uma CLT muito mais 
simples... 
 

64 31:48,6 - 32:07,2 Então hoje eu tenho dois CNPJ a mais no meu 
negócio só pra isso. Que não precisaria ter. Esse é o 
tipo de negócio que hoje ou vc está todo dia 
estudando as leis. Ou vc roda. Porque  hoje a 
margem tá baixa. Não tem mais aquelas margens 
altas  
 

65 32:07,8 - 32:17,8 Então para vc conseguir manter o seu lucro está 
muito mais nesse tipo de ação, mais do que em 
aumentar o preço ou do que aumentar a venda. É 
mais fácil você diminuir seu custo do que aumentar 
sua receita. 
 

66 32:18,0 - 32:28,7 Então essa é uma forma boa no custo. Aqui só o 
fato de não pagar o INSS do governo, que vc 
economiza aqui é dinheiro para caramba. 
 

67 32:29,9 - 32:52,8 E agora uma coisa interessante o que acabou 
juntando a questão trabalhista como questão 
tributária. E a pergunta é justamente. A questão 
tributária. Todo mundo sabe que no Brasil é 
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confuso que às vezes você conhecendo um pouco 
melhor você consegue brechas. Como é que vocês 
lidam com isso. 
 

68 32:52,8 - 33:33,6 Então, teve um surto recente de um monte de 
tributarista querendo prestar serviço pra bar e 
restaurante, conversei com todos eles, eu te dou o 
exemplo de um tributo  há um ano atrás, e eu 
aprendi um negócio assim: o PIS e Cofins para 
bebida fria, que é chope, água, cerveja e 
refrigerante ele é monofásico. Ou seja, a indústria 
já retem na fonte pra cadeia inteira. Isso  fazem 
alguns anos. Eu. E todo mundo, tinha o cadastro no 
CFOP do item como trifásico. Porque sempre foi 
trifásico 
 

69 33:34,7 - 34:17,2 virou monofásico e saiu no Diário Oficial e ninguém 
se atentou pra isso. Então a indústria estava 
pagando e eu também estava pagando. Então veio 
um advogado tributário, que fez um estudo. E era 
um crédito só em uma casa nossa de 400 mil reais. 
Que a gente pagou dobrado de imposto nos últimos 
quatro anos. Que eu conseguia reaver esses 400 mil 
reais ao longo dos últimos meses. Eu ficaria quase 8 
meses sem pagar imposto federal só abatendo 
crédito de um gasto gerado legalmente. Para o 
advogado tributarista esse é um exemplo. 
 

70 34:17,4 - 34:35,2 Esse é um exemplo, tem vários outros exemplos 
que eu não quis ir atrás porque é muito pouco 
ganho para o trabalho. Outro exemplo que hoje, a 
gente acaba pagando. ICMS em cima do PIS e Cofins 
como PIS Cofins está embutido no preço de venda. 
 

71 34:36,0 - 34:44,2 Ao preço de compra e consequentemente do preço 
de venda, o ICMS você paga em cima da circulação 
da mercadoria. Você deveria deduzir o PIS e Cofins   
 

72 34:45,0 - 35:19,3 E o ICMS em cima de uma base líquida sem o 
imposto.  Vc hoje está pagando imposto em cima 
de outro imposto. Então isso eu não faço porque é 
muito pouco dinheiro muito e trabalho. Mas vc tem 
gente fazendo isso hoje. Você tem um outro tema, 
tributo na legislação trabalhista. Porque na 
verdade. Na rescisão trabalhista tem alguma coisa 
que me falaram esses dias que tá todo mundo 
fazendo mas também eu fiz a conta e é  pouco 
dinheiro não vale a pena.  
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73 35:20,2 - 35:50,1 Na rescisão trabalhista tem alguma duplicidade que 

a pessoa estava pagando em cima de férias e 
décimo terceiro. Não sei exatamente o que é. Tem 
muito advogado trabalhista vindo com isso. Tudo 
isso vc pega os últimos cinco anos. Do PIS e Cofins 
pra mim era muito dinheiro, então eu fui atrás e 
consegui o dinheiro. Mas os demais não. Isso que 
eu quero dizer, são tantos tributos que não se 
conversam, como o caso daquelas leis do fumo, da 
primeira hora etc.  
 

74 35:51,9 - 36:11,2 Sempre pagando imposto dobrado na cadeia de 
quem não deveria pagar. São coisas que no final do 
dia. Muita gente quebra. Quebra. Se você for ver 
um exemplo aqui nessa casa dos 400 mil, eu tinha 
tido um prejuízo acumulado de um milhão nos 
últimos anos. Esse 
 

75 36:11,2 - 36:22,5 Dsse 1 milhão, 400 mil foi de imposto indevido. Que 
eu paguei a mais. poderia ter tido um prejuízo de 
600 mil. Só não quebrei com esse um milhão de 
preju porque eu tinha pra por lá. Se eu não tivesse, 
eu teria quebrado. 
 

76 36:23,0 - 39:31,2 Esse é um caso claro de um negócio. Bacana. Que 
gera mais de 30 empregos por mês que poderia ter 
quebrado. Por causa de uma questão de uma 
tributação errada. Acho que se tivesse uma 
tributação mais simplificada. Nem acho que é um 
imposto único, mas é uma coisa mais simples mais 
clara, mais clara. Eu acho que teria muito menos 
gente com menos bom negócio. Se as pessoas que 
já têm seus negócios, com muito mais clareza, com 
muito mais resultado e muito menos sonegação. Eu 
acho que a sonegação, na minha opinião, tem 
várias naturezas, mas grande parte da sonegação 
pra mim, está no excesso de tributo e da 
complexidade deles. Se fosse mais simples, tenho 
certeza que muita gente que sonega hoje, não ia 
acabar com a sonegação, mas ia diminuir pra 
caralho.  
 
Vc acha que você acha que parte dos concorrentes. 
Usam como estratégia a sonegação e acabam tendo 
uma margem melhor que a sua 
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A esmagadora maioria, a esmagadora maioria. E te 
falo com certeza absoluta. A. Esmagadora maioria. 
Tem vários níveis. Vc tem um nível do pequeno 
carinha que nem emite cupom fiscal e boa. Você 
compra paga para ele, ele te dá o troco e vc não sai 
com nenhum cupom fiscal, que acho a maior parte 
dos negócios no Brasil funcionam assim. A maior 
parte. A gente está acostumado em restaurante 
mais bacana então nesses casos não. Mas qualquer 
padariazinha dessa menor, açouguezinho, 
botecozinho vc não vê um cupom fiscal saindo e 
boa. Se você for pegar todo o PIB desse setor no 
Brasil, eu acho que a maior parte do faturamento 
vem desses caras. Aqui estou chutando mais aqui 
gente se os caras estão. A sonegação chega a ser 
total. Aí você tem a galera que tem duas ou três 
razões sociais no Simples no mesmo 
estabelecimento tem lá dois ou três caixas do 
Simples, abre cada um dia. Cada um, um horário. E 
paga todos os tributos emcima do simples. E do 
SIMPLES em uma base pequena. Se você tem uma 
empresa no SIMPLES e faturar  a cima de cento e 
poucos mil reais não vale a pena. Quase 200 mil 
reais dependendo de quanto você ganha não vale a 
pena. Ter esse cara tem várias empresas no Simples 
em um patamar baixinho pagando o mínimo de 
imposto e boa. é uma sonegação. Você tem os 
caras que estão sonegando os impostos federais e 
colocam a empresa em nome de laranja, e boa.  
Tem as empresas que compram créditos de PIS e 
Cofins mas eu peguei o que eu tinha. Esse crédito 
de outro lugar. Coloca. Você tem empresa que 
nãoregistra funcionário. Vc tem empresa que 
trabalha com meia nota, que trabalha com durante 
parte do dia ela emite e durante outra parte do dia 
não emite nota.  Você tem empresa que compra 
matéria prima sem procedência. Então está 
sonegando em uma parte da cadeia e tem 
desconto. 
 

77 39:31,2 - 40:03,5 Se está comprando sem nota e tendo um desconto 
por isso, eu estou sonegando imposto de uma outra 
forma, né? E o cara que compra sem nota na hora 
de emitir não vai conseguir justificar então não vai 
emitir. Se você pegar umas 6, 7 formas aí de 
sonegação. A maioria faz. A grande maioria faz. Vc 
conta nos dedos quem não faz. 
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78 40:04,4 - 40:11,4  Isso reflete na sua opinião tanto a alta carga 
tributária. Quanto a complexidade dela. Talvez 
fosse mais simples e menos menos gente faria esse 
tipo de estratégia. 
 

79 40:11,8 - 41:05,9 Você acaba cada vez mais subindo imposto e 
onerando quem paga. Assim fica onerando quem 
paga. Vc acaba fazendo coisas, por exemplo, estou 
longe de ser santo, mas de forma geral eu não 
sonego nada. Mas aí quando eu olho uma questão 
do PIS e Cofins já começo a pedir esse crédito. 
Quando vejo que eu consigo ter uma empresa de 
capital humano no simples e terceirizar para mim 
mesmo eu faço. O que eu não queria. Eu não queria 
ter essa complexidade adicional de duas empresas 
de fachada, vamos chamar assim, que é de fachada. 
Então você acaba gerando uma sonegação, ou um 
trabalho dobrado em toda a cadeia acho que 
dificilmente alguém hoje vivo em São Paulo ou no 
Brasil trabalhando. Pagando todos os impostos 
tudo certinho. E sem nenhuma inteligência por trás 
seja de uma empresa, seja de um tributarista, isso é 
impossível. Eu acho impossível. Não conheço. 
 

80 41:07,1 - 41:14,8 Algumas coisas vc tem que fazer, só trabalhar sério, 
infelizmente no Brasil  só trabalhar direitinho, vc 
não vai conseguir sobreviver. 
 

81 41:15,6 - 41:25,5 E o que você falou tem duas empresas etc. é legal 
mas ao mesmo tempo do ponto de vista 
operacional gera uma série... A minha empresa do 
SIMPLES não está no meu nome, porque não pode, 
está no nome de um terceiro, e vc tem que confiar 
nele. 
 

82 41:26,1 - 41:48,1 Na prática é isso. Se estiver no meu nome não seria 
SIMPLES, eu tenho que confiar na pessoa. E a 
segunda está em nome de outro.  Se quiser ter mais 
negócios, vou ter pelo menos mais uma seis ou sete 
empresas dessas. Em nome de mais seis ou sete. É 
impossível. Não dá. Não do meu tamanho, porque 
eu sou pequeno. Não cresço mais. É muito louco 
isso mas. 
 

83 41:49,0 - 42:15,0 é uma estratégia que no fundo limita o 
crescimento. 
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Esse é o ponto. Prefiro ficar menor. Se eu fosse eu 
crescer, o meu custo por loja ao invés de eu 
amortizar mais, diminuir custo por loja, eu vou 
aumentar.  
 
E ao mesmo tempo o teu escritório mesmo 
pequeno acaba sendo maior do que poderia. 
Porque você tem mais gente controlando tudo 
eletronicamente. A contabilidade fica mais caro. 
 

84 42:15,5 - 42:51,4 Exatamente isso. Então. Não é assim. Eu acho que. 
Uma coisa puxa a outra. Mas se tivesse uma CLT 
mais enxuta, mais direto ao ponto, como nos 
Estados Unidos por exemplo se tivéssemos os 
impostos mais enxutos, mais claros. Tenho certeza 
absoluta que a geração formal de emprego e o 
pagamento de impostos seria muito maior. Você 
convive com empresário de tudo que é natureza, 
por mais que meu trabalho seja em bar e 
restaurante, você convive com todo tipo de gente e 
as reclamações são as mesmas. E óbvio que o cara 
que se acostumou assim. 
 

85 42:52,3 - 43:06,3 Mesmo que o país mudasse, por uma questão de 
mágica. Hoje mudasse. Ia continuar sonegando 
simplesmente porque tem malandro que é 
malandro e vai morrer assim. É fato que tem.  Só 
que eu acredito que a maioria não é. A maioria é 
refém de um sistema que o cara virou escravo do 
sistema, se muda... 
 

86 43:06,4 - 43:12,8 Acredito que no médio prazo muita gente mudaria. 
 
 

87 43:12,9 - 43:16,3 Essa estrutura tributária e a  própria trabalhista.C 
omo é que você enxerga que ela mudou. A questão 
do risco do não é. 
 

88 43:17,8 - 43:53,9 Muito porque a trabalhista já mudou bastante. 
Então a gente já teve negócios idênticos, que só de 
trabalhista ela disse tinha 80 90 mil reais a menos 
de resultado do que no outro porque tinha um polo 
trabalhista numa loja. Então acho que hoje por 
exemplo vai Pasquim 34 33 cenários hoje dia 26 a 
gente jogou pra dentro depois ou três só pela 
jornanda intermitente com piso diferenciado muita 
coisa. 
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89 43:53,9 - 44:20,6 Desses 34, há dois anos que eu não tenho nenhum 
trabalhista. Mas, desde que mudou a lei. Mas, se eu 
tivesse uma média de 10 por cento de turn over 
com processos que não é absurdo no meu 
momento anterior, estou falando de três processos 
por ano três processos por ano, no meu negócio  ia 
onerar tranquilamente em 6 ou 7 mil reais por mês 
em média. 
 

90 44:22,6 - 44:33,3 6 ou 7 mil reais por mês hoje num negócio como o 
meu, tem impacto violento violento violento. Isso é 
um ponto e outro ponto. Se 
 

91 44:33,3 - 45:09,6 Se eu tivesse 30 e poucos funcionários presumido 
sem ter feito essa empresa no simples teria mais 
um impacto mensal de uns 20 mil. Você pega 20 mil 
de uma coisa mais sete 7 da outra em um mês 
estamos falando de 27 mil,  que no meu negocio 
hoje é dinheiro pra caramba. No ano, dá  300 mil 
por causa de uma questão só. Imagine, dai se não 
tivesse mudado o PIS e Cofins. Pelo meu 
faturamento atual eu estaria pagando uns 15 mil 
reais a mais de imposto dobrado, mais ou menos 
hoje. 27 mais 15,  42, estaria trabalhando bonitinha 
igual. 
 

92 45:09,7 - 45:21,4 Não tem nada de errado. Mas se eu tivesse me 
alertado para alguns temas. Uma conta burra aqui, 
feita no quardanapo. Eu estaria falando de 500 mil 
a mais no ano Olha só a acabou. 
 

93 45:21,5 - 45:45,4 No meu negócio isso é lucro, o meu lucro. É surreal. 
É surreal. Daí que acontece vc volta uma série de 
pessoas que eu conheço. Tinha até duas três quatro 
lojas que hoje tem a loja. A loja deles fica ele no 
caixa, ele no balcão. Ele sonega porque tem a 
cultura da sonegação e ganha muito mais dinheiro 
e é muito mais feliz. 
 

94 45:45,5 - 45:57,2 Esse é um país que que inibe o crescimento e está 
cada vez mais induzindo as pessoas para terem 
menos negócios.  
 

95 45:58,2 - 46:21,0 Não é um país que semeia o crescimento, de forma 
alguma e tem um monte de gente que eu conheço, 
eu mesmo se vc for pensar, eu fiz isso, tenho menos 
negócios porque ficou menos vulnerável. Porque 
naquela  primeira página que eu te falei primeiro 
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riscos todos, o risco tributário e o risco CLT vc 
consegue estruturalmente fazer isso para vários 
negócios. A relação política com os órgãos vc não 
faz em vários negócios. 
 

96 46:23,1 - 46:31,7 Vc não ensina um gestor a fazer isso. vc que faz Se 
eu tiver 10 negócios como vou fazer relação política 
com o PSIU, com fiscal do fumo, com prefeitura. Vc 
não faz 
 

97 46:33,1 - 46:44,4 A gente fez uma conta de 40 e poucos mil reais aqui 
no papel de padeiro isso eu consigo rolatar no 
negócio. Vc pega o mesmo advogado ele faz pra dez 
negócios, eu faço.  Colocar seis, sete pessoas pro 
SIMPLES, vc faz, tudo bem. 
 

98 46:45,3 - 47:05,8  e o outro lado, quando é mais qualitativo ,que a 
gestão de dez órgãos diferentes aí não pode 
delegar isso para o gerente seu, tem que ser vc, o 
dono faz isso, o dono faz isso para uma, duas, três, 
quatro, não faz para dez. Ai eu te pergunto. No 
nosso setor, a gente está acostumado a olhar um 
ou outro grupo grande, tudo bem, tem meia dúzia, 
meia dúzia. A grande e esmagadora maioria são 
caras de um negócio. A esmagadora maioria. Se 
tem dois é o fiho tocando o segundo.. 
 

99 47:28,2 - 48:22,3 Infelizmente o país não viabiliza isso. Eu quero 
crescer além de tudo isso que eu falei, tô 
imprimindo uma dinâmica de gestão com alguns 
funcionários meus de quase uma lavagem cerebral 
da minha forma de gestão, colocando eles como 
sócio minoritário nos negócios, cada um com a dor 
de dono do negócio e deixando claro que toda a 
gestão política é minha, de qualquer caso. Seja com 
o fiscal do fumo, etc, essa é minha, porque isso  
você não ensina. Isso você tem. Gestão, número, 
processo, você coloca o processo, você põe um 
protocolo de gestão, isso tudo bem. A questão 
qualitativa que essa política vc não ensina ninguém 
a fazer, vc quem faz. E ai tem limite geográfico até. 
*.  
 

100 48:23,5 - 48:55,8 Porque no sábado a tarde vc não sabe que vai estar 
no (nome do bairro). vc não sabe quem é o 
suvprefeito, enfim. Essa não é uma verdade 
absoluta, é a minha verdade, mas que de verdade é 
como eu vejo a maioria das pessoas fazendo. 
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Basicamente sim, mas assim. Acho que a reforma 
tributária que eu vejo deve vir. 
 

101 48:57,7 - 49:40,7 Está muito claro como ela vem. acho que ela vem 
onerando mais os empresários. Ela  vai tributar em 
cima de dividendos. Tudo bem acho que faz parte.  
Desde que, junto com isso teria uma simplificação 
de impostos. Eu acho que estou disposto a abrir 
mão de 15 a 20 por cento da minha receita. Que é 
mais ou menos isso que o Guedes que tem falado 
né,  15 a 20. Mas se vier uma simplificação de 
impostos a PJ, ai tudo bem. Mas eu acho 
improvável. Acho que no final do dia vai vir mais 
imposto. E a gente vai ganhar menos infelizmente. 
 

102 49:41,7 - 50:40,9  Essa é uma boa pergunta. Não tenho 
acompanhado muito, mas há uma briga 
generalizada nessa questão da 
Reforma tributária, eu acho que ela vai demorar 
ainda para sair um pouco. Acho que tem duas 
correntes a do imposto único acho que. .. Perdendo 
força. E a imposto sobre o Valor Agregado que seria 
uma alternativa. Eu acho que mais eficiente talvez. 
Mas eu concordo com você que no final das contas 
a gente não está conseguindo diminuir gasto 
público. A solução é aumentar a carga tributária em 
cima de quem paga. E aí volta para a ciranda. Você 
tem que desenhar esse tipo de estratégia.  
 

103 50:41,7 - 50:52,8 Eu acho que no final do dia. eu acho aquela 
conversa de privatiza ou não. Se o governo deveria 
estar com as empresas, e deixe que a iniciativa 
privada está fazendo a mesma coisa de uma forma 
analogia tosca mais que funciona. A partir do 
momento que o governo coloca uma série de 
regulamentações, uma série de normas, uma série 
de tributos etc etc que visam regulamentar o setor. 
 

104 50:53,0 - 51:38,4 No final do dia é um monte de gente que não 
entende do setor, que nunca empreendeu, criando 
uma série de coisas que só atrapalham o setor e 
que no final do dia só atrapalha a geração de 
emprego e impostos. Eu acho que a mudança está 
na base, eu de verdade. Só acredito em novas leis, 
novas regulamentações feitas por empresários 
cocriando com o governo. Que serão muito mais 
exequíveis e tenham mais eficiência prática. 
Enquanto ficar um monte de cara que sempre foi 
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político, criando lei e norma.  Muito técnico. Não 
vai  funcionar. 
 

105 51:40,2 - 51:45,3 Vai ser dessa forma. é lógico. 
 

106 51:47,7 - 53:03,5 Mais do que isso, vc pega esse negócio que eu falei 
da lei da uma hora, que impacta direto meu 
negócio, impacto  violento de faturamento, 
atualmente é muito menor hoje, porque a dinâmica 
de São Paulo ninguém chega mais em bar nenhum 
antes das 8h. Ninguém mais.. Vc tem trânsito. Você 
tem Lei Seca. Outra coisa que impacta pra caramba, 
mas tem uma finalidade bacana, social boa. Hoje 
tem o trânsito as pessoas cada vez tem que 
trabalhar mais. Ninguém sai antes das  oito. Como 
você vai trabalhar das 9 a uma. Vc não vai. Não faz 
sentido nenhum essa lei da uma hora. Então quanto 
eu faturo menos por mês fechando antes da uma? 
Você pode ter certeza que 15 e 20 por cento a 
menos do que deveria faturar, hoje por causa dessa 
lei. Que é uma lei que foi criada a décadas para 
combater a violência na periferia e que hoje ela 
combate o faturamento em uma região . bacana e 
que não tem violência. E boa. E não se fala disso, 
não se fala disso e ninguém teve a preocupação de 
parar e atualizar essa lei. 
 

107 53:04,6 - 53:08,2 Da forma como ela está escrita tem que acabar. 
 

108 53:09,4 - 53:19,7 Ela tem que ser atualizada, é um exemplo besta, 
mas que vc fala assim, Se para vc 15 a 20% do seu 
negócio é afetado por essa lei. Para. Quanto de 
dinheiro é isso. Quanto de imposto é isso. Quantos 
empregos seriam gerados nesse horário. É gente. É 
dinheiro.  
 

109 53:24,6 - 53:28,8 E nesse caso não tem estratégia para burlar a lei? 
 

110 53:29,0 - 53:36,0 Não tem. É torcer pro fiscal não passar. E perder o 
faturamento mesmo. Eu não arrisco,  eu perco. 
 

111 53:36,5 - 53:58,0 Bom acho que as perguntas principais que eu fiz. Eu 
queria só. Como um formalismo final além de 
agradecer obviamente pedir licença para ser 
publicado num trabalho acadêmico lógico onde vai 
ser preservada.  
 

112 53:59,4 - 54:00,0 Lógico. Está autorizadíssimo. Anônimo é perfeito. 
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TRANSCRIÇÃO ENTREVISTA COM E  

 Período 
 

Conteúdo 
 

1  Obrigado 
 

2 0:00,9 - 0:40,6 Queria aqui agradecer a atenção nessa entrevista, 
agradecer bastante não é. Eu sei que não é simples doar 
esse tempo e eu queria começar perguntando dentro do 
seu conhecimento do mercado de bares e restaurantes. 
Quais situações você acha de regulação ou interferência do 
Estado que afetam diretamente o negócio nesse setor. 
Queria que vc começasse a tentar me ajudar a mapear um 
pouco essas questões  
 

3 0:44,0 - 6:49,2 São várias de cada área a gente acaba tendo um problema. 
Desde a Prefeitura.Passando por pelo ministério. 
Antigamente Ministério do Trabalho. Hoje uma Secretaria 
do Trabalho. Que são os sindicatos. A questão. Da 
Vigilância Sanitária. A questão do Procon. Da própria 
Polícia Civil. Uma série de outros órgãos e também o que a 
gente vê muito é o excesso de regulação do setor. Que é 
uma mania que eu não sei porquê que vereador, deputado 
estadual, deputado federal adora criar lei criar, criar norma 
para atravancar alguma coisa da vida do restaurante. Isso 
vai desde de leis absurdas do tipo ter que ter um porcento 
de cadeira para obeso. Até uma lei recente que obrigava o 
restaurante a ter copa azul para servir bebida dietético. 
Ou. O light. sem açúcar tinha que ser um copo azul. Um 
copo específico para ele. A proibição da venda de foie gra 
no município de São Paulo. Coisa que nós derrubamos até 
via uma ação no tribunal. Eles adoram também cada lei 
que vem é uma placa. Daqui a pouco a parede do 
restaurante é um quadro de placas. Você tem leis 
estabelecendo cotas de contratação. Basicamente duas 
que impactam bastante. Estabelecendo contratação 
obrigatória de aprendiz. E de deficientes também. PCD. 
Uma fiscalização muito forte em cima disso. A exigência 
muitas vezes a empresa nem consegue cumprir isso. Não 
consegue, não acha no mercado os aprendizes. Ou os 
deficientes. Vc tem na parte tributária. Quando a gente 
fala de empresa no Simples ou no Presumido na parte 
estadual de ICMS na ponta é até razoável, mas a questão 
da substituição tributária. dos monofásicos etc, é um 
grande complicador do setor. Você tem uma legislação 
enorme da Vigilância Sanitária aqui em São Paulo que é o 
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Código Sanitário. Que cria uma série de regras desde a 
temperatura que o ovo pode ser servido à Polícia Civil 
como eu falei que faz visitas periódicas procurando 
produtos vencidos. E aí querendo enquadrar a partir dali o 
dono do restaurante ou o gerente em flagrante, como 
crime, levando muitas vezes essas pessoas presas. Tem 
uma questão de valet hoje em São Paulo, que é uma 
legislação criada, que ninguém consegue obter um termo 
de permissão de uso para operar o valet aqui. Sempre teve 
uma dificuldade muito grande na questão de obtenção de 
alvará. A licença de funcionamento aqui em São Paulo. Que 
a gente acha que a partir de agora. Com a medida 
provisória da liberdade econômica  aprovada ontem isso 
deve melhorar bastante. Porque a medida diz que baixo 
risco, como é o caso do restaurante e do  bar e similares 
estarão dispensados da licença de funcionamento. Mas 
mesmo assim. Permanece a questão do TPU pro valet. Do 
termo permissão de uso para colocar mesinhas na calçada. 
Isso tudo sempre acompanhado de taxa  para a empresa 
pagar. O PSIU que é uma legislação extremamente 
rigorosa. Incongruente. Porque ela estabelece limites tão 
baixos de tolerância que um espirro muitas vezes do lado 
do fiscal que está fazendo a medição extrapola o limite e 
impõe ali multa pesada. Se não me engano está em cerca 
de 8 mil reais hoje, dobrada na reincidência, triplicada na 
outra reincidência com a previsão de fechamento da casa, 
por conta disso. Restaurante que nessa questãodo PSIU é 
prejudicado, autuado e multado por culpa, por conta, de 
pessoas que estão na calçada falando alto. Mas não é uma. 
Não é uma. Uma coisa que se pode imputar culpa 
diretamente para o restaurante. Outra legislação hoje que 
proíbe o restaurante, bar ou similar de funcionar de portas 
abertas depois a uma hora da manhã. Então é uma série de 
restrições, eventualmente estou esquecendo algumas sei 
lá, devo estar esquecendo mesmo. Que vão atrapalhando 
o dia a dia do setor. Atravancam demais o 
desenvolvimento da área por conta disso tudo.  
 

4 6:52,0 - 7:32,8 Você consegue falar um pouquinho de como os 
proprietários e os empresários do setor reagem a isso. Em 
termos de como é que eles lidam com essa questão do 
PSIU como é que eles lidam com a questão da uma hora, 
que realmente para alguns negócios é bastante importante 
e derruba o faturamento. Que tipo de estratégias você já 
viu acontecendo por aí você consegue dar alguns exemplos 
pra gente.  
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5 7:33,1 - 7:56,3 Nós aqui como advogados, como consultores, o que a 
gente tem que falar para os nossos clientes dos 
restaurantes, bares e similares da área é que infelizmente 
existe a norma. Que para você não ter problema com ela, 
você deve se adequar. Então tanto na questão do PSIU 
quanto da lei dá uma hora. Basicamente promover um 
tratamento acústico na casa, depois da uma hora não 
funcionar mais de portas abertas. Tomar essas 
providências incluindo o tratamento acústico para não ter 
o problema. Perfeito. 
 

6 7:57,3 - 8:24,7 E falando um pouco agora da questão trabalhista, que 
também tem uma série de normas e procedimentos a 
serem seguidos. Quais. Como é que você poderia falar um 
pouquinho da questão trabalhista, específica para o setor 
de bares e restaurantes, em que momentos ela pode 
causar algum tipo de problema por excesso. Como a gente 
está comentando na primeira pergunta. 
 

7 8:26,6 - 10:39,5 Tal como eu já coloquei, tem a questão das cotas que é um 
problema. É uma legislação muito detalhista que 
efetivamente a grande maioria dos empresários não 
consegue cumprir todos eles por desconhecimento ou 
porque realmente é impossível. Isso expõe os restaurantes 
em geral a uma série de autuações por parte da 
fiscalização da Secretaria da atual Secretaria do Trabalho. E 
muitas vezes descambando também para um órgão que 
cobra do restaurante uma série de posturas muitas vezes 
impossíveis de serem cumpridas que é o Ministério Público 
do Trabalho que são os procuradores do trabalho. Que ao 
menor sinal do descumprimento já impõe aos restaurantes 
a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta com 
pesadas multas, muitas vezes de extrema dificuldade de 
serem cumpridas. Com isso nós temos também no setor 
uma questão específica e importante que é a gorjeta. Que 
hoje ela regulada tanto pela antigamente já pela CLT artigo 
4 5 7 e depois ela foi objeto de alteração, de uma lei do 
ano de 2017 lei treze mil 400 e pouco, mas pode ser que 
eu esteja errando o número aqui, mas todo o assunto é 
muito bem tratado na convenção coletiva aqui em São 
Paulo, tá. Feita entre o sindicato patronal o Sindicato dos 
Empregados. Eu entendo que em termos de regulação do 
assunto hoje está muito bem encaminhado. Na questão da 
gorjeta.  
 
Que já foi um grande gerador de causas trabalhistas sim 
que quem ataca quais são os principais geradores de 
causas trabalhistas hoje nesse mercado  
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8 10:41,3 - 11:14,1 No setor são três hoje os campeões. Gorjeta continua 

sendo até porque isso foi resolvido de 2017 pra cá. Então 
tem ainda uns anos ainda não atingidos pela prescrição 
porque as casas ainda adotavam um outro formato. Que 
isso ensejava muitas ações trabalhistas. Fora essa, um 
problema universal não só do setor mas de todos os outros 
parece que é uma regra. Todo o processo de trabalho tem 
um pedido de horas extras. E hoje, também, todo o 
processo basicamente, todo não, não vamos exagerar, 
 

9 11:14,7 - 11:29,7 Mas grande parte deles vem acompanhado do dano moral 
que agora também é uma outra moda. 
 
E qual seria. O argumento para pedir o dano moral para o 
empregado? 
 

10 11:30,9 - 11:56,5 Tem vários, tem vários, desde brincadeiras normais 
inerentes ao povo brasileiro. Colocar apelido um no outro 
entre eles mesmo. Que isso dá dano moral. Exigir 
eventualmente muito trabalho do empregado que o juiz 
chamam de dano existencial. Tem uma série deles cada um 
com a sua historinha. 
 

11 11:56,6 - 11:58,6 Perfeito. 
 

12 11:59,0 - 12:03,3 A mudança recente na legislação trabalhista. Você acha 
que ela facilita para o empreendedor conseguir empregar 
mais gente conseguir 
 

13 12:03,3 - 12:45,4 Com certeza.  
 
E quais são os pontos que você considera importantes 
dessa mudança, fundamentais?  
 
Fundamental, o ponto principal na minha opinião. Foi 
efetivamente o centro da reforma trabalhista onde ela está 
fundada na prevalência do negociado sobre o legislado. Ou 
seja, as convenções e acordos coletivos poderem dar um 
tratamento às vezes até diverso do que diz a lei. Se isso for 
ao longo do tempo. 
 

14 12:46,1 - 13:07,1 Prestigiado pela jurisprudência acho que a gente vai 
avançar muito em termos da legislação trabalhista. O que é 
importante e fundamental, cada empresa tem uma 
realidade e que ela possa ajustar essa sua realidade com 
um sindicato num acordo específico.  
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15 13:07,7 - 13:28,2 Como eu coloquei a pouco na questão da gorjeta que hoje 
é muito bem regulamentado no setor. Felizmente, hoje ela 
é muito. Convencional nossa que trata do assunto é muito 
bem feito. Para a segurança jurídica das empresas e 
também, evidentemente, sempre protegendo os interesses 
do empregado. 
 

16 13:28,3 - 13:47,1 Essa legislação é em alguns momentos é acusada de 
precarizar o trabalho. Coisas do tipo. Como você enxerga 
essa essa questão?  
 

17 13:48,3 - 14:23,1 Não, isso não ocorre de forma alguma. Os sindicatos foram 
fortalecidos nessa reforma trabalhista na medida que eles 
são atores importantes para implementá-la por meio dos 
acordos e convenções. Então, o empregado, o trabalhador, 
sempre vai ter a proteção do sindicato. Se a empresa quer 
implantar alguma coisa que fuja do padrão, seja fora da 
curva, uma coisa muito precária, eles não deverão aceitar, 
como de fato em regra não aceita. e  
 
Falando em sindicato, como vc vê o papel do sindicato? 
Especificamente no setor aqui em São Paulo seria o 
SINTHORESP... 
 
Temos dois aqui o SINTHORESP e o SINDIFAST 
 
 

18 14:23,2 - 15:01,2 Existia uma preocupação muito grande com a legislação 
trabalhista, com a  desobrigação de você fazer a 
contribuição e exatamente de esvaziar um pouco e tirar 
poder do sindicato. Você está mostrando o outro lado que 
na verdade o sindicatos se souberem trabalhar eles 
ganham um poder, Você consegue falar um pouquinho 
dessa relação do sindicato com os empresários?  
 

19 15:02,2 - 16:02,9 Pra gente, felizmente hoje, os dois sindicatos aqui da 
região. Apesar de combativos, e ambos são. Hoje é possível 
estabelecer um diálogo com eles. Há diálogo, é possível 
construir acordos que atendam os interesses da empresa, 
sempre preservando os interesses dos empregados. É 
possível hoje, felizmente. Eu acho que o sindicato que 
entender que muitas vezes tem que ser não um 
antagonista da empresa, mas muitas vezes um parceiro da 
empresa. Para que a empresa possa crescer, se 
desenvolver e gerar mais empregos, esse sindicato ele vai 
continuar sendo importante e  sobrevivendo. Agora, eu sei 
que, e a gente trabalha muito no Brasil todo, infelizmente 
nem todos sindicatos são assim. Alguns deles adotam uma 
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postura mais ideológica de ver a empresa como uma 
inimiga. Efetivamente não se chega a lugar nenhum. 
 

20 16:03,0 - 16:28,6 Perfeito. Eu percebi em conversas recentes uma mudança 
importante que foi a questão de você poder terceirizar a 
força de trabalho mesmo quando da atividade principal. Eu 
percebi vários empresários já se ajustando a isso criando 
empresas no SIMPLES por questões tributárias onde eles 
colocam a mão de obra. Você enxerga esse movimento? 
Ele é importante? Como vc vê isso?  
 

21 16:28,6 - 16:36,0 Eu sei disso que alguns fazem. 
 

22 16:37,0 - 16:49,9 Efetivamente aqui no escritório a gente não aconselha e 
não pratica esse tipo de coisa. 
 
E é ilegal?  
 
O que é feito dessa forma é uma fraude é nitidamente uma 
fraude. 
 

23 16:50,8 - 17:04,0 Ou seja manter uma empresa normal aqui, abrir uma outra 
no SIMPLES e carregar uma folha de salários aqui, 
basicamente para não pagar INSS sobre isso, é uma fraude. 
 

24 17:04,2 - 17:15,4 A nova legislação no fundo não permite isso então? Ela 
permite a terceirização, mas não...  
 

25 17:15,7 - 17:29,3 Ela permite a terceirização, mas tudo que é feito com 
simulação, e nesse caso é nítido o intuito de fraude, não há 
nem na questão trabalhista que eventualmente vai ele vai 
ter problema. Ele vai ter problema com o próprio Fisco, 
que não vai aceitar isso. 
 

26 17:29,3 - 17:37,3 Perfeito. perfeito. Agora... 
 

27 17:38,3 - 18:10,3 A terceirização em si, aquela que é legal, legitima, é coisa 
que se pode fazer. Mas eu não vejo assim pro restaurante, 
não vejo nem sentido de se terceirizar os empregados do 
salão, da cozinha, etc. Por dois motivos um aqui via de 
regra será mais caro. Porque vc tem, o cara tá terceirizado 
em uma empresa, ele está recebendo os mesmos direitos. 
E tem o lucro dessa empresa, então teoricamente vai ficar 
mais caro.  
 

28 18:11,8 - 18:37,4 A segunda questão, que é importante, a gente, e isso 
reforma nenhuma mexeu nisso. É a questão da 
responsabilidade subsidiária do tomador do serviço isso é 
o pior. Muitas vezes o cara terceiriza tudo. Mas um belo 
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dia essa empresa de locação de mão de obra simplesmente 
desaparece e sobra todo o passivo trabalhista para quem 
tomou o serviço. 
 

29 18:37,7 - 19:02,6 Ou seja, no fundo pode vir a ser um grande risco? 
 
Um enorme risco, um grande risco. E a gente infelizmente 
já viu muitas vezes isso acontecer. Porque muitas vezes 
essas empresas não são sólidas o suficiente para depois 
suportar reclamações trabalhistas, processos trabalhistas, 
etc e acaba sobrando tudo para quem tomou o serviço. 
 

30 19:03,7 - 19:06,8 Perfeito. Agora. Só para fechar esse assunto, não está no 
meu questionário, eu lembrei de uma questão. Esse 
empresário que acabou fazendo esse tipo de operação de 
colocar uma empresa no SIMPLES ou terceirizando ele 
acaba tendo um ganho sobre um empresário legítimo que 
está fazendo tudo certo e que acaba dificultando esse 
empresário que quer fazer tudo certo?   
 

31 19:08,8 - 19:53,3 Sem dúvida, efetivamente no setor tem uma concorrência 
aí que, infelizmente, é desleal. Infelizmente ainda existem 
empresas, restaurantes, que sonegam imposto ainda hoje, 
etc, isso é uma concorrência desleal com quem trabalha 
tudo 100%.   
 

32 19:54,1 - 20:29,3 Temos uma grande parte hoje, se vc sai por aqui, as 
empresas importantes do setor, maiores, pode ter certeza 
que elas trabalham 100 por cento. Lá. Ou seja. Não há 
sonegação de imposto. Nada disso. Mas infelizmente não. 
Tem uma parte que ainda trabalha de uma forma ou não 
correta. 
 

33 20:30,3 - 20:58,8 E isso é um problema vc veja, mesmo nessa questão da 
gorjeta. Muitas vezes a empresa que trabalha com a 
gorjeta direito acaba pagando aquele mau empregador. 
Que costuma ficar com a gorjeta que seria dos 
empregados, coisa que não pode, hoje a lei permite uma 
retenção de determinados percentuais para pagar os 
encargos. O problema que a gente sabe que infelizmente 
para alguns que se apropriam de grande parte do ganho do 
empregado com a gorjeta e as vezes até de tudo. 
 

34 20:59,4 - 21:34,0 Perfeito. Entrando um pouquinho nas questões tributárias. 
A gente estava falando antes da gravação, queria que vc 
falasse onde é complicada para o setor. E como que os 
empresários costumam se adequar a essa questão? Essa 
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complexidade desse sistema tributário que acaba afetando 
a gente.  
 

35 21:35,0 - 22:58,0 Aí a gente tem o seguinte. Na verdade, 94 por cento do 
setor no Brasil todo está no Simples. Não dá para a gente 
dizer, chega a ser exagerado, dizer que o Simples, o nome 
já diz, é um sistema complicado, que não é. É um sistema 
simples. Tranquilo. Então não há que se falar ali em 
complicação e nem de uma carga fiscal alta para essas 
empresas do Simples. No Lucro Presumido, em relação ao 
imposto estadual, ICMS, aqui em São Paulo O Estado de 
São Paulo, imposto estadual, é relativamente simplificado, 
que é uma alíquota que incide sobre o faturamento do 
restaurante. Você pode ter algumas complicações. Pode se 
dizer sobre, se eu vendo mais bebidas ou menos bebidas, 
mas regra geral se faturou 100 vc paga 3,2. Então não é 
nada fora do comum. Vc acaba tendo problemas em 
relação ao ICMS no que vem antes, não na ponta, que é a 
questão de substituição tributária. Realmente complexa e 
complicada. E de uma outra questão que chama 
diferimento que é uma espécie de substituição tributária 
também. Só que aplicada ao pescado. Peixe. 
 

36 22:59,0 - 23:11,2 Está perfeito. Esse 94 por cento do setor que está no 
SIMPLES com uma carga tributária mais baixa e com uma 
complexidade menor. É uma concorrência desleal? 
 

37 23:11,4 - 23:29,8 Sim naturalmente. 
 
E essa é minha pergunta naturalmente e você acaba 
impedindo empresas de crescer de alguma forma 
cometendo ou pelo menos dificultando o crescimento de 
algumas empresas...  
 

38 23:29,9 - 23:53,3 Sim, porque vc tem aquele teto, né? E se ultrapassa tem 
que sair do SIMPLES e a carga fiscal aumenta muito 
 
E como é que eles normalmente agem nesse sentido, criam 
mais de uma empresa no Simples para outras filiais... 
 
 

39 23:53,5 - 24:25,7 E óbvio que aqui a gente não tem os dados, mas só para 
entender um pouco desses 94 por cento você acha que a 
maioria seria enquadrado realmente no simples. São 
pessoas que já estão usando desse tipo de artifício?  
 
Difícil falar. Uma grande parte usa de artifícios para ficar 
no SIMPLES. Até mesmo como eu falei tem muitos que 
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SIMPLES porque estão sonegando uma parte do 
faturamento. Porque se o faturamento fosse verdadeiro 
talvez não estivessem lá. 
 

40 24:27,1 - 24:43,9 Hoje a sonegação está ficando cada vez mais difícil para 
contas de cartão de crédito esse tipo de controle fiscal. O 
cupom fiscal. A receita percebeu que auditar o produtor de 
software é mais barato do que orestaurante. Como é que 
você... a nota fiscal paulista. Como que você vê esse. O que 
seria sonegação hoje dentro desse setor?   
 

41 24:43,9 - 24:59,1 Tem muitas empresas sérias do setor de software quenão 
se prestama fazer nenhum tipo de gambiarra na máquina. 
Eles não fazem. Mas a gente sabe que existem outras. Que 
têm como. Deixar de registrar algumas operações.  
 

42 25:16,6 - 25:26,1 E aí seria mais para quem recebe em dinheiro?  
 
Não necessariamente. Então, o pessoal arrisca, arrisca 
mesmo. 
 

43 25:26,9 - 25:47,1 Mesmo, como você colocou, com a informação do cartão 
de crédito que pode ser checado, e não só checado, mas se 
o Fisco pega, não tem nem defesa. Vc vai falar o que? Mas 
tem ainda, tem um dos estabelecimentos que ainda não... 
 

44 25:47,9 - 25:57,4 Nos restaurantes importantes hoje mais de 90 por cento é 
no cartão de crédito. Sim. Mas não necessariamente isso é 
uma regra geral. 
 

45 25:57,9 - 26:22,0 Perfeito. E o escritório de vocês trabalha muito fortemente 
dentro do setor inclusive com associações. Quais são os 
principais pleitos hoje das principais associações da ANR, 
coisas do tipo. Para tentar melhorar o setor, para tentar 
desatravancar, para tentar fazer com que mais 
empresários se interessem, diluindo riscos. 
 

46 26:22,7 - 26:27,8 Que mesmo você trabalhando muito certinho é bastante 
elevado como foi comentado aqui. 
 

47 26:28,5 - 27:11,6 Então, basicamente um grande pleito. Não que fosse 
exclusivo da associação, ele partiu dos empresários. A 
medida provisória da lioberdade econômica, que foi 
importante, já saiu ontem. A os pleitos de terminarem com 
essas cotas que eu coloquei no início, as cotas de 
contratação. A gente espera que a partir da medida 
provisória da liberdade econômica também dê um 
arrefecimento nessa voracidade legislativa que a gente 



271 
 

tem de vereadores, deputados estaduais e federais de 
querem regular o setor a todo custo. 
 

48 27:13,1 - 27:46,2 Perfeito. E para fechar acho que a última pergunta seria 
tentando mapear a questão da concorrência desleal. 
Vamos chamar assim, ou seja o cara que cumpri versus o 
cara que não cumpri as regras, que a gente estava 
comentando aqui. Como é que você enxerga que esse 
excesso de regulação acaba ao invés de beneficiar o 
consumidor, acaba beneficiando o mal empresário. Isso 
pode ser verdade na sua visão? 
 

49 27:46,2 - 27:54,3 Com certeza, esse mau empresário não respeita nada. 
Então não tem esse monte de custo que o bom empresário 
tem. Aquilo que coloquei no início, comofazer com o PSIU 
ou com a lei da uma hora. 
 

50 27:54,8 - 29:08,0 O cara vai gastar uma fortuna para fazer o tratamento 
acústico, para fazer um monte de coisa. Vai se adequar 
para cumprir a lei da uma hora. Vai ter uma custos extras e 
uma série de prejuízo para cumprir a lei.  Agora, o 
empresário que não está nem ai. Ele não vai cumprir com 
nada. Efetivamente, ele não vai ter esse custo. O que acaba 
acontecendo? Ele é autuado duas vezes lá pelo PSIU, ele 
fecha aquela empresa dele, abre uma nova e começa 
zerado para não correr o risco da terceira multa. 
 
E ele abandona essa empresa... 
 
Isso, põe lá no fim do mundo lá e começa uma nova. 
 
E você acha que essas leis acabam protegendo o 
consumidor de alguma forma ou mais dificultando um bom 
empresário como vc acha que ... 
 
No final das contas, todo esse tipo de legislação é tudo um 
tiro de canhão para matar mosquito né. Coisa que só o 
ônus para o empresário e é benefício ZERO pro 
consumidor.  
 

51 29:08,8 - 29:42,5 Fica lá com um monte de regulação esse negócio do copo 
azul. Não sei mais o que. Do código do consumidor. Duvido 
que alguém algum dia tenha ido ao restaurante e pedido... 
deixa eu ver o código do consumidor ai. Por exemplo, o 
cardápio em braile também. Tudo nem, é o politicamente 
correto. Toda. A gente sabe, todos os clientes aqui tem um 
cardápio em braile. Nunca, nunca, nenhum até hoje foi 
pedido, sequer uma vez. mas se não tiver, multa. Multa.  
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52 29:43,5 - 30:11,8 A questão da acessibilidade, é uma forma exagerada. 

Muitas vezes, o restaurante é pequenininho ou um bar que 
o cara mal consegue ter dois banheiros, várias vezes vai o 
fiscal lá e quer um banheiro para deficientes. Não estou, 
pelo amor de Deus claro que... tudo tem que ter bom 
senso, não tem bom senso. Não dá, se o cara fizer o 
terceiro banheiro, como ele vai fazer? E as vezes ainda 
chega pior, chega o fiscal do trabalho querendo vestiário lá 
 

53 30:14,4 - 30:15,9 Refeitório. 
 

54 30:17,8 - 30:26,2 Essa questão do refeitório é complicada porque eles têm 
restaurante o que se falou não tem espaço pra isso tudo 
tem um mínimo de bom senso. 
 

55 30:26,4 - 30:34,9 E é tão bom senso que normalmente os empregados 
almoçam e jantam na própria mesa que é do cliente. 
 

56 30:35,1 - 30:36,3 Perfeito. Tem mais algum aspecto que você gostaria de 
comentar só pra gente encerrar essa...  
 

57 30:36,3 - 31:22,8 A questão é que eu acho que ontem foi uma negócio muito 
importante. Eu acho que vão  efetivamente a partir de 
agora. A gente começa a ter um ambiente melhor. Porque 
efetivamente acho que nos últimos anos. Talvez a 
orientação política dos governos que ele teve 
anteriormente. Que não se constrangiam de intervir. Numa 
intervenção estatal maior possível na vida das empresas, 
acabou ocasionando esse cenário que a gente tem hoje. A 
gente vê que desde de 88 cada vez mais, vem piorando. 
 

58 31:23,2 - 31:34,0 Vinha piorando. Esperamos então, que com o que 
aconteceu ontem, tenhamos daqui pra frente uma nova 
forma de ver os problemas. 
 

59 31:34,2 - 31:34,8 Perfeito. 
 

60 31:34,8 - 31:51,4 Queria agradecer muito esse tempo que você 
disponibilizou e pedir autorização essa entrevista será 
transcrita né. E ela será usada tanto numa tese de 
doutorado quanto na publicação de um artigo acadêmico 
sempre de forma sigilosa. 
 

61 31:51,6 - 31:56,8 Sem problema. Está autorizado, Não tem problema algum.  
 

 


