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RESUMO 

 

 

Os supermercados de pequeno e médio porte vêm enfrentando o aumento 
da concorrência no setor nos últimos anos, devido a diversos fatores, tais 
como: o fortalecimento e entrada das grandes redes nacionais e 
internacionais no Brasil, a proliferação no número de concorrentes locais e 
o baixo poder de barganha junto aos fornecedores. Diante deste cenário, as 
pequenas e médias empresas supermercadistas de Fortaleza passaram a 
buscar alternativas para sobreviver. Tem-se como exemplo a formação de 
centrais de negócios locais, cujo objetivo principal é conseguir comprar 
produtos a preços mais competitivos, além da troca de experiência. Este 
estudo buscou verificar se as estratégias de formação de redes associativas 
contribuem para que as PME’s supermercadistas se tornem mais 
competitivas dentro de um ambiente de forte concorrência diante das 
grandes redes. A metodologia da pesquisa fundamenta-se no levantamento 
bibliográfico, cujo objetivo foi ampliar o conhecimento teórico sobre a 
formação estratégica de centrais de negócios. Foi realizada uma pesquisa 
qualitativa de natureza exploratória junto a três redes supermercadistas de 
Fortaleza, utilizando-se de uma entrevista semiestruturada com os 
associados. O que se pôde observar, pela pesquisa de campo qualitativa, 
foi uma situação positiva e favorável para os supermercados que se 
associaram, no entanto, a formação da rede, apesar de sua importância 
para manter vivas as PME’s do setor supermercadista, não pode ser 
adotada como única estratégia para sua sustentabilidade. É necessária uma 
administração direcionada às necessidades dos clientes de cada loja, como 
alternativas para manter sua competitividade. 
 

Palavras-chave: Varejo Supermercadista, Competitividade, Centrais de 

Negócios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

The supermarkets of small and medium businesses are facing increased 
competition in the industry in recent years due to several factors, such as: 
the strengthening and entry of large national and international networks in 
Brazil, the proliferation in the number of local competitors and the low power 
to bargain with suppliers. Given this scenario, small and medium enterprises 
supermarket of Fortaleza began to look for alternatives to survive. We as an 
example, the formation of networks of local purchase, whose main goal was 
to buy products at more competitive prices, besides the exchange of 
experience. This study finds that the strategies for training of associative 
networks that help SME’s supermarket become more competitive in an 
environment of strong competition before the major networks. The 
methodology of the survey is based on lifting bibliographic, whose goal was 
to broaden the theoretical knowledge about the formation of strategic 
business networks. A qualitative research was conducted exploratory in 
nature with the three networks supermarket from Fortaleza, using a semi-
structured with the members. What was noted by the field of qualitative 
research was positive and favorable for the supermarkets that are 
associated. However, the formation of networks in spite of its importance to 
keep alive the SME sector’s supermarket can not be adopted as one 
strategy for its sustainability. We need an administration targeted the needs 
of customers in each store, as alternatives to maintain their competitiveness. 
 

Key Words: Retail Supermarket, Competitiveness, Central Business. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação 

 

As diversas mudanças observadas no varejo brasileiro, 

especialmente no que tange ao setor supermercadista, originaram-se nas 

transformações no comportamento do consumidor. Nos dias atuais, de 

acordo com Guimarães et al. (2003), o panorama é bem diferente daquele 

da época de inflação, quando o consumidor realizava uma grande compra 

mensal, geralmente em hipermercados, que ofereciam preços e promoções 

mais atraentes. Com a maior estabilização da moeda brasileira, o 

consumidor passou a realizar mais compras de reposição em lojas próximas 

de sua residência, fazendo com que a fidelização, ou pelo menos a 

“conquista pela preferência do cliente”, se tornasse o grande desafio da 

atualidade. 

 

Segundo Saab, Gimenez e Ribeiro (2000), o setor de hiper e 

supermercados no Brasil reflete as estratégias das empresas líderes, que 

envolvem grandes investimentos em expansão, internacionalização do 

capital, segmentação de formatos, expansão das áreas geográficas de 

atuação e concentração. Segundo esses autores, as maiores empresas 

atuantes no setor vêm avançam, por meio dessas ações, sobre os 

segmentos de mercado que, em geral, eram atendidos por empresas 

menores. 

 

Hiroshi (2006) acentua que, em função da maior estabilidade da 

moeda brasileira e da política de abertura de mercado, empresas de muitos 

setores da economia, antes puramente nacionais, foram adquiridas ou 

incorporadas por grandes grupos. 
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Segundo Allevato Júnior (2001) e Souza (2002), os supermercados 

de pequeno e médio porte passaram a ver na central de negócios uma 

alternativa estratégica de sobrevivência, uma vez que a união permite a 

conquista de escala comercial e racionalização de custos operacionais. 

Concomitantemente, Durante (2009) destaca que elas são apontadas como 

uma das mais importantes conquistas do esforço associativo da economia 

brasileira. Por décadas seguidas, as empresas ensaiaram como conciliar 

concorrência e cooperação, e muitas ações foram iniciadas sem sucesso, 

buscando atingir esse objetivo. 

 

As centrais de negócios, de maneira geral, são um modelo muito 

interessante, moderno, estratégico e inovador. Fortalecem alianças com os 

fornecedores, na busca de melhores resultados e vendas, desenvolvem e 

integram em um objetivo comum empresários com culturas diferentes, 

resultando em uma sinergia para o trabalho. Para que o modelo possa se 

tornar mais competitivo, porém, as empresas devem buscar, em paralelo, a 

profissionalização das operações, que ocorre por meio de informatização, 

diversificação do mix de produtos e alianças estratégicas com fornecedores 

(JARILLO, 1988 apud GHISI; MARTINELLI, 2003; HAMEL; DOZ; 

PRAHALAD, 1989 apud LENZ, 2007; RODRIGUES, 2002; HIROSHI, 2002). 

 

Conforme Ghisi e Martinelli (2005) existem diversos benefícios a 

serem alcançados pelos supermercados com a formação de central, mas 

também há barreiras que dificultam seu sucesso. Como benefícios, 

destacam-se: compartilhamento de custos, troca de experiências, redução 

dos preços dos produtos comprados, possibilidade de ações conjuntas, 

como marketing e treinamento, ampliação do mix de produtos oferecidos 

nas lojas e aumento da linha de crédito. Como dificuldades, têm-se 

principalmente a falta de ampliação do foco dessa união, hoje muito 

centrada na busca por preços mais baixos junto aos fornecedores, a 

bitributação e os interesses conflitantes.  
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Para Porter (1989, p.5), “o poder do comprador influencia os 

preços que as empresas podem cobrar, do mesmo modo que a ameaça de 

substituição.” O poder dos compradores também pode influenciar o custo e 

o investimento, porque compradores poderosos exigem serviços 

complementares e dispendiosos. O poder da negociação dos fornecedores 

determina os custos dos produtos adquiridos. A intensidade de rivalidade 

dos concorrentes influencia os preços, assim como os custos da 

concorrência em áreas como operações, desenvolvimento de produtos e 

marketing promocional. A ameaça de entrada, tais como novos 

concorrentes, impõe um limite nos preços e modula o investimento exigido 

para deter entrantes no segmento.  

 

Giovanella (2006, p. 52) ensina que, 

 

No varejo alimentar algumas são as estratégias adotadas, alguns 
participantes do mercado atuam com estratégias deliberadas, mas 
adaptando-as ao ambiente, podendo citar as redes internacionais 
no Brasil que procuram adaptar sua gestão às particularidades do 
país. Outras, tais como algumas centrais de negócios são 
provenientes de situações não planejadas, baixa condição 
competitiva no mercado, necessidade de novos sistemas de 
gestão, as quais, levaram-nas a adotar a estratégia emergente de 
formar uma associação com intuito de sobreviver e aumentar a 
competitividade.  

 

Hamel e Prahalad (1995) defendem a idéia de que as alianças 

estratégicas, frequentemente, representam uma corrida para o aprendizado. 

As alianças a longo prazo permitem que as empresas adquiram 

competências profundamente arraigadas em empresas parceiras. 

  

As alianças estratégicas podem ser caracterizadas como sendo 

uma conformação organizacional particular, na qual empresas 

deliberadamente decidem empreender um projeto comum (LIPNACK; 

STAMPS, 1994 apud YEMAL, 2008), ou seja, é a união de empresas em prol 

de um objetivo comum, utilizando-se para isso de suas competências 

individuais a fim de se fortalecerem mutuamente dentro do mercado nas 

quais estão inseridas, sendo elas concorrentes ou não. 
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Com o objetivo de reduzir o impacto do poderio de grandes redes 

nacionais e internacionais supermercadistas no País e se tornarem mais 

competitivos, alguns supermercados de pequeno e médio porte de 

Fortaleza/CE se associaram em centrais de negócios, também conhecidas 

como redes de compras, centrais de compras ou redes de negócios. 

Frequentemente, a meta principal de uma central de negócios é conseguir 

melhor negociação com os fornecedores e adquirir, dessa maneira, preços 

mais baixos e prazos de pagamento maiores. Essas são duas conquistas 

primordiais para os empresários que nem sempre têm acesso direto às 

empresas fornecedoras. 

 

O trabalho desta dissertação buscará, portanto, analisar como as 

centrais de negócios podem contribuir para a manutenção e a sobrevivência 

dos pequenos e médios supermercados ao estudar três redes 

supermercadistas de Fortaleza. 

 

1.2 Justificativa 

 

Constata-se que há pouco conhecimento sobre as centrais de 

negócios, pois o estudo desse tema ganhou força apenas nos últimos seis 

anos no País (LIMEIRA, 2003). Segundo Hiroshi (2002), é de grande 

importância que novas pesquisas sejam desenvolvidas focando as centrais 

de negócios como opções de competitividade dos supermercadistas de 

pequeno e médio porte, em razão da elevada representatividade e do 

potencial dos pequenos e médios varejistas no Brasil. 

 
De acordo com Souza (2004, p. 9),  

 
Esse tema, por sua contribuição para a criação de alternativas 
de desenvolvimento e sobrevivência de varejistas 
independentes, mas, também, por criar um caminho alternativo 
para fornecedores pressionados pela tendência mundial de 
concentração do setor, merece ser estudado, pesquisado, suas 
melhores práticas divulgadas e sua formação e aperfeiçoamento 
estimulados por todos. Sua contribuição na geração de 
empregos e no aperfeiçoamento da distribuição de um país, em 
particular o Brasil, mereceria maior espaço e conhecimento 
sobre suas possibilidades.  
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Nesse sentido, Campos (2002) alega que, pelas dimensões de 

negócios que as centrais proporcionam, tal união deveria merecer a atenção 

de todos os membros da cadeia de distribuição, tais como varejistas, 

distribuidores, fornecedores e prestadores de serviços. Ghisi, Camargo e 

Martinelli (2003) dão ênfase à necessidade de essa atenção ser estendida 

ao meio acadêmico, possibilitando mais descobertas, disseminando o 

conhecimento sobre o tema. 

 

Estudos desenvolvidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2004) apontam as pequenas e médias 

empresas como de suma importância para o desenvolvimento da economia 

do País, capazes de reagir de forma flexível, ágil e eficiente às mudanças 

ambientais, pois este segmento demonstra um crescimento dinâmico, 

mesmo durante épocas de crise. 

  

Chiavenato (1995, p.19) reforça esta idéia, quando assinalou, em 

anos anteriores, que  

 

as pequenas empresas constituem o cerne da dinâmica da 
economia dos países, as impulsionadoras dos mercados, as 
geradoras de oportunidades, as proporcionadoras de empregos 
mesmo em situações de recessão. 

 

O maior desafio competitivo das Pequenas e Médias Empresas 

(PMEs) é manter-se sustentável no meio empresarial, do qual implica um 

processo de melhoria contínua, visando ao uso mais racional dos recursos, 

à expansão de mercados, redução de custos, despesas e de impactos 

ambientais. 

 

A escolha do tema ocorreu pelo interesse da autora no setor 

varejista influenciada por fatores de ordem pessoal e profissional. Mais 

ainda, motivada por perceber que seu estudo pode contribuir muito para 

futuras pesquisas, já que o setor apresenta grande importância para 

economia do País. 
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Esta pesquisa tem o intuito e a finalidade de contribuir para a 

discussão do tema e elucidar as questões sobre a vantagem de participar de 

associações, o que proporcionará às empresas que pretendem se associar 

uma visão mais ampla sobre a atuação do setor e informações estruturadas 

para eventual tomada de decisão. 

 

É válido ressaltar que a pesquisa permitirá a formalização do 

conhecimento das estratégias competitivas implementadas nos 

supermercados em estudo atuantes na Grande Fortaleza. 

 

Assim, este estudo justifica-se não apenas como contribuição 

teórica sobre o assunto, mas também por acreditar-se que a formação de 

redes empresariais possa ajudar as empresas a se tornarem mais 

competitivas. 

 

1.3 Problema de investigação 
 

A proposta de uma central de negócios tornou-se fundamental, 

sendo considerada uma das principais opções viáveis para o fortalecimento 

do poder de compra e aumento da competitividade dos pequenos e médios 

supermercadistas (GHISI; CAMARGO; MARTINELLI, 2003). 

 

No Brasil, esse é um tema ainda bastante recente. Pouco se sabe 

sobre os reais benefícios alcançados pelas centrais de negócios no setor 

supermercadista e sua melhor forma de organização, visando a uma ação 

de sucesso em longo prazo. Com efeito, a pergunta que dá origem a esta 

pesquisa é: Como as centrais de negócios podem contribuir para a melhoria 

da competitividade dos pequenos e médios supermercados? 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Geral 
 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a contribuição das 

centrais de negócios para a melhoria do desempenho competitivo das 

pequenas e médias empresas supermercadistas no Município de Fortaleza. 

 

1.4.2 Específicos 
 

Os objetivos específicos são: 

 

- Descrever como as pequenas e médias empresas varejistas 

tornaram-se mais competitivas após aderir às redes de 

supermercados, na visão dos associados; 

 
- Verificar as vantagens e desafios de três redes de 

supermercados com sede em Fortaleza; e 

 
- Identificar os fatores relevantes à formação e desenvolvimento 

de redes supermercadistas em Fortaleza. 

 
 

1.5 Divisão do trabalho 

 

Este ensaio está estruturado em cinco capítulos.  

 

No Capítulo 1, tem-se a contextualização do assunto explorado ao 

longo da dissertação, a justificativa e importância do tema escolhido, o 

problema de investigação que originou o estudo, os objetivos e a divisão do 

trabalho. 

 

O Capítulo 2 traz o referencial teórico acerca do tema pesquisado, 

mais especificamente, um levantamento dos trabalhos desenvolvidos por 
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outros pesquisadores, abordando o setor supermercadista, os conceitos de 

estratégia e competitividade no varejo, além das alianças estratégicas, bem 

como as centrais de negócios varejistas. 

 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia utilizada no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

O Capítulo 4 concentra a análise dos resultados, além de 

apresentar as redes pesquisadas, descrevendo as informações obtidas com 

as entrevistas realizadas com os associados das redes. 

 

Apresentam-se, ainda, as considerações finais - Capítulo 5 - com 

base na fundamentação teórica e sua comparação com os resultados 

exibidos no estudo da realidade das empresas em foco. Por fim, 

recomendam-se sugestões para trabalhos futuros e indicam-se as 

referências bibliográficas que amparam a dissertação. 
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2  REFERENCIAL  TEÓRICO 

 

 

2.1 As PMEs do varejo supermercadista e as alianças  estratégicas  

 

O atual ambiente econômico, intensivamente caracterizado pela 

internacionalização dos mercados, tornou-se cada vez mais competitivo e 

imprevisível. As turbulências do ambiente empresarial aumentaram os 

desafios para a sobrevivência das empresas. 

  

A abertura das fronteiras econômicas de países como o Brasil 

estimulou novos ambientes concorrenciais competitivos e dinâmicos, 

deixando a concorrência de ser apenas local, para se tornar complexa e 

global. Esta dinâmica influencia as organizações à elaboração de novas 

estratégias para conquistar e manter novas posições no mercado, a fim de 

consolidar posições competitivas. 

 

As organizações brasileiras, para sobreviver em mercados 

complexos, precisam adaptar-se e reagir de maneira rápida às constantes 

mudanças de cenário, às modificações sociais, políticas e econômicas. 

 

Essas mudanças no mercado global proporcionam a essas 

organizações, independentemente de seu porte, uma lacuna de incertezas e 

o ato de administrá-las e mantê-las ativas tornou-se uma atividade 

complexa. 

 

De acordo com Jacintho (2004), em um ambiente caracterizado 

por concorrentes cada vez mais numerosos e poderosos, elevada carga 

tributária, pouca qualificação da mão de obra e, via de regra, pouco 

conhecimento e habilidade para o trato das questões administrativas, os 

empresários lutam com dificuldade para manter a empresa viva. 
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De acordo com Marchi (2006, p.15), “para as empresas que não 

querem se tornar espécies em extinção, a competitividade torna-se uma 

qualidade indispensável.” Justamente com este propósito, as empresas 

estão em constante adaptação reconstrutiva, moldando e sendo moldadas 

pelo seu macro ambiente, por meio de novas formas e modelo de 

administração, novas arquiteturas e estratégias, a fim de perpetuar sua 

existência. 

 

A busca incessante de adaptação, reestruturação e flexibilidade, 

em um ambiente altamente competitivo, fez com que as empresas 

procurassem atuar de forma conjunta e associada, compartilhando recursos 

(materiais, financeiros, tecnológicos e humanos), informação e 

conhecimento, dentre outras variáveis do contexto empresarial. O antigo 

modelo de organizações, baseado na integração vertical e sem maiores 

preocupações com as variáveis do seu ambiente, não atende as 

necessidades requeridas pelo atual ambiente e da gestão de negócios, o 

qual tem como aspectos principais uma concorrência cada vez mais 

acirrada. 

 

O crescente nível de competição conduz as empresas, 

principalmente as pequenas e médias (PMEs) a desenvolver estratégias que 

visam a torná-las menos vulneráveis às mudanças ocorrentes nos 

ambientes externo e interno. 

 

Neste contexto, faz-se necessário o surgimento de opções de 

desenvolvimento econômico, mediante a formação de parcerias e 

cooperação entre empresas, principalmente para as pequenas e médias, 

que podem encontrar na ação coletiva a estratégia eficaz para sobreviver 

em meio à competição. 

 

No âmbito organizacional de concorrência, as pequenas e médias 

empresas (PMEs) precisam reagir com rapidez, principalmente pela sua 

importância na economia nacional, e buscar adquirir competitividade. 

Segundo Bilessimo (2002), empresas de todos os portes são afetadas por 
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isto, mas as pequenas são as mais atingidas, por possuírem elevada 

fragilidade, produtos sem marca conhecida, baixa barganha com 

fornecedores, capital de giro restrito, entre outros fatores. 

 

Acrescenta-se ainda a relevância social e econômica das 

pequenas e médias empresas, apontada por Barros (1978 apud LACERDA, 

2006, p. 2), ao dizer que  

 

a pequena e média empresa tem uma substancial importância para 
o país em seu processo evolutivo, contribuindo significadamente, 
quer seja do ponto de vista econômico, quer seja do ponto de vista 
social e inclusive político. 

 

Terense (2002, p. 593) assevera o importante papel exercido pela 

pequena empresa na economia, assim expressando a sua opinião: 

 

As micros e pequenas empresas apresentam-se como relevantes 
no contexto socioeconômico, sendo identificadas como poderoso 
fator de promoção social, base da estabilidade política e força 
propulsora do desenvolvimento, dada a sua capacidade, 
simultaneamente, gerar empregos e incorporar tecnologia. 

 

A importância das pequenas e médias empresas (PMEs) para o 

cenário empresarial é abordada por Solomon (1986), visto que elas 

proporcionam uma energia vital para a reestruturação econômica 

necessária, no sentido de produzir o aumento da produtividade de que se 

carece. 

 

Atualmente, a discussão sobre a importância da pequena empresa 

é longa e aponta o seu incentivo como solução para o desenvolvimento do 

País e solução de problemas diversos de natureza social. Esta relevância é 

confirmada, ainda, por Longernecker, Moore e Petty (1997), quando 

asseveram que,  

 

além da capacidade de fornecer novos empregos, a pequena 
empresa ainda contribui com a introdução de inovação, com a 
estimulação da competição econômica, auxiliando a grande 
empresa, além de produzir bens e serviços eficientemente. 
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Sabe-se que, nos últimos anos, as micros e pequenas empresas 

apresentam um crescimento bastante significativo na economia brasileira. 

Segundo Albuquerque (2005 apud TORRES, 2006, p. 27), no Brasil, as 

micro empresas representam 92,3% das entidades privadas e empregam 

25,8% da mão de obra do País. As pequenas e médias, por sua vez, 

empregam 22%. 

 

Os números gerados pelas micro e pequenas empresas 

demonstram a sua importância na economia, contribuição constatada na 

realidade cotidiana, pelo que as pequenas e médias empresas representam 

na geração de empregos e ocupações, na produção e comercialização de 

bens e serviços que suprem as necessidades básicas, na interiorização do 

desenvolvimento e na dinâmica da economia em ambientes competitivos. 

 

Apesar da importância que as PMEs proporcionam à economia 

brasileira, tem destaque o seu índice de mortalidade. Estudos realizados 

pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 

2004) revelam que 39% das micro e pequenas empresas fecham no primeiro 

ano de existência, 49,4% cerram as portas, no segundo ano, 56,4% no 

terceiro ano e 59,9% enceram suas atividades com até quatro anos de 

existência. 

 

Confirmando este fato, Maluche (2000, p. 27) comenta:  

 

O número de pequenas empresas constituídas a cada ano é 
bastante grande [...], porém, muitas dessas empresas não 
sobrevivem mais de cinco anos, morrem ainda jovens.  

 

Considerando a importância das empresas de pequeno e médio 

porte como propulsoras da geração de trabalho, renda, de desenvolvimento 

econômico e sua indiscutível função social no Brasil, torna-se relevante 

enfatizar a crescente dificuldade que essas instituições têm de prosperar e 

sobreviver em um mercado caracterizado pela presença e domínio de 

grandes corporações, principalmente as potentes redes internacionais de 

supermercados. 
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Em estudo realizado pelo SEBRAE (2004), vale ressaltar, apurou-

se o fato de que a maioria das pequenas e médias empresas extintas não 

participava em redes associativas e que os benefícios da cooperação 

empresarial como mecanismo para redução dos efeitos da 

fragilidade/exposição devem ser cuidadosamente avaliados. 

 

Para garantir a permanência no mercado, é necessário que as 

PMEs reavaliem suas estratégias, buscando racionalizar processos e 

reduzir custos para a maximização da eficiência. A dinâmica exigida para 

mudanças, principalmente do setor supermercadista, constituiu-se como um 

fator decisivo para assegurar a competitividade das empresas, inclusive 

para as de pequeno porte. 

 

A fim de suportar a concorrência das grandes redes internacionais 

de supermercados, pequenos e médios supermercadistas procuram 

estratégias criativas, fortalecendo seu poder de compra e permanecendo 

competitivos no mercado. Assim, nota-se a formação das redes de compra, 

centrais de compras ou associativismo, como também é conhecida, cujo 

desenvolvimento aufere importância no Brasil (CARVALHO; LAURINDO, 

2003). 

 

Souza (2002) comenta o importante papel exercido pelo setor 

supermercadista, expressando a opinião do ex-presidente da Associação 

Brasileira de Supermercados (ABRAS - 1999 - 2002), José Humberto Pires 

de Araújo: 

 

O setor supermercadista se tornou de fato a vanguarda do varejo, 
modificou seu perfil com novos modelos e formato de loja, com 
novas pratica de gestão e novos serviços ao consumidor. Tudo isso 
criou um novo contexto, o que permitiu à sociedade demonstrar 
que acredita na força do setor. (SOUSA, 2002, p. 27). 

  

Neste sentido, surge como possibilidade concreta para o 

desenvolvimento empresarial o modelo organizacional baseado na 

associação, na complementaridade, no compartilhamento, na troca e na 
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ajuda mútua, formando o conceito de redes empresariais (DAHMER; 

DOTTO, 2003). 

 

No contexto organizacional, segundo Lipnack e Stamps (1994, 

apud MARCHI, 2006), redes empresariais consistem em um grupo de 

empresas que colaboram entre si para conseguir juntas aquilo que nenhuma 

delas seria capaz de realizar isoladamente, unidas por um propósito comum 

e dotadas de múltiplas conexões em diferentes níveis organizacionais. Esta 

idéia permite considerar que cada empresa é um nó da rede, sendo que os 

vínculos que unem esses nós são as relações entre elas. A sinergia entre os 

agentes dinamiza todo o sistema, de modo que todos os componentes 

possam desfrutar de vantagens que de modo isolado não seriam possíveis. 

 

Confirmando isto, Lima (2001, p.30) comenta: 

 

O ambiente de redes possibilita as micro, pequenas e médias 
empresas a troca de experiência e acesso a novos mercados, 
tornando possível a comunicação com outras culturas e outras 
empresas, obtendo com isto, parcerias no desenvolvimento de 
soluções, adaptando-se mais rapidamente a mudanças 
tecnológicas, sejam estas de produtos, serviços e/ou gerenciais. 

  

Dentro desta nova forma organizacional, as redes de empresas 

têm ganhado ênfase entre as pequenas e médias empresas (PMEs) 

supermercadistas de alimentos, que para manter no mercado se unem em 

associações, realizando negociações e propaganda conjunta, dentre outras 

ações, para tornarem mais competitivas. 

 

O fato pode ser confirmado por Wittmann et al. (2003), para quem 

os pequenos supermercados estão se organizando de modo a aumentar a 

competitividade da formação de redes. Assim, a constituição de uma rede 

permite a realização de ações conjuntas, facilitando a solução de problemas 

comuns e viabilizando novas oportunidades. As empresas que integram uma 

rede conseguem reduzir custos, dividir riscos, conquistar mercados, 

qualificar produtos e serviços e ter acesso a novas tecnologias. 

 



28 

Em dados fornecidos pela Associação Cearense de Supermercado 

(ACESU, 2008), no Brasil existem 68.907 lojas de supermercados com dois 

ou mais “check-outs”,1, gerando 718.631 empregos diretos em 2002, com 

um faturamento de R$ 79,8 bilhões e uma participação de 6,1% do Produto 

Interno Bruto (PIB). O setor, no conceito nacional, cresceu 1,52% em 2002 e 

espera-se um crescimento de 2% entre 2008/2009, embora até maio de 

2008 o índice estivesse negativo em 0,79%. 

 

Já no Ceará, segundo dados da ACESU (2008), existem 150 lojas 

de supermercados, sendo 90 distribuídas em Fortaleza e 60 no restante do 

Estado. O faturamento dos supermercados cearenses em 2002 foi de R$ 1,8 

bilhão, com média de 150 milhões/mês. Em razão desta realidade, o Ceará 

é o 13º no ranking da ABRAS em faturamento, ficando atrás, no Nordeste, 

apenas da Bahia e de Pernambuco. 

 

Segundo Barcellos (2002, apud MACHADO; DOTTO; WITTMANN, 

2003), estas redes compostas por pequenos e médios supermercados que 

unidos em torno de um propósito comum, buscam conseguir maior poder de 

barganha ante os fornecedores para poder oferecer melhores preços aos 

seus clientes e competir com supermercados concorrentes. 

  

Os supermercados caracterizam-se pela venda predominante de 

alimentos frescos ou mercearias e artigos de higiene e limpeza, apresentam 

alto giro e baixa margem, mantêm preços competitivos, trabalham com o 

conceito de autosserviço e contemplam um mínimo de dois check-outs e 

uma área de vendas superior a 350m2 (BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2000). 

 

No Brasil, os pequenos e médios supermercados estão se 

organizando de modo a aumentar a competitividade com a formação de 

redes associativas. Em dados recentes levantados pela Associação 

Brasileira de Supermercados (ABRAS, 2007), foram contabilizadas 150 

                                                 
1  Check-out é um balcão com uma caixa registradora, ou qualquer outro equipamento, 

que permite a soma e conferência das compras (ROJO, 1998).  
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dessas associações de empresas que formam redes compostas de 3.214 

lojas associadas, sendo que o faturamento destas redes representava R$ 

15,9 bilhões em 2007, o que representou 13% das vendas do setor. 

 

Em 2008, o setor supermercadista do Brasil exibiu um crescimento 

acumulado de 5,92% nas vendas, em valores reais, em razão, segundo o 

presidente da ABRAS, do incremento da renda, expansão do crédito 

pessoal, diminuição do desemprego, programas de governo e recuperação 

dos preços dos alimentos (ACESU, 2008).  

 

Em vista, pois, desse novo enfoque organizacional, o setor 

supermercadista assume  uma importância econômica crescente no Brasil. 

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (ACESU, 2008), o 

setor supermercadista é significativo na economia do Brasil, com o 

faturamento, em 2007, ultrapassando a casa dos 100 bilhões de reais, o que 

representa 5,5% do PIB nacional, contando mais de 170 mil check-outs, 

além de oferecer, atualmente, cerca de 800 mil empregos diretos. 

 

Acrescenta-se, ainda, neste novo contexto empresarial de 

formação de redes e de alta competitividade, a importância das pequenas e 

médias empresas brasileiras, que segundo Guimarães e Matias (2005, apud 

TORRES, 2006), desempenham para a economia nacional um papel 

fundamental. Esses autores comentam que, do total de estabelecimentos 

constituídos, 99% são de micro e pequeno porte, empregam 67% da mão de 

obra e são responsáveis por 20% do PIB. 

  

A formação de redes de supermercados para as pequenas e 

médias empresas varejistas emerge como forma de assegurar sua 

sobrevivência, garantir a competitividade ao enfrentar a concorrência local, 

como também faz a sociedade garantir seu desenvolvimento equilibrado.  

 

Com tudo isso, estimula a necessidade e a importância de as 

organizações atuarem de modo mais conjunto, buscando formar alianças, 

parcerias e redes com outras organizações, buscando alcançar sinergia 
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externa e adquirir as devidas condições de sobrevivência e 

desenvolvimento. 

 

O panorama competitivo das empresas varejistas expressa 

profundas mudanças nas últimas décadas. Esse fato vem exige rápidas e 

contínuas adaptações no comportamento estratégico dessas empresas, para 

sobreviver e crescer nesses novos tempos de globalização da economia. 

 

Em busca de manterem-se vivas, competitivas e em crescimento 

sustentável, as PMEs do setor varejista de supermercados formam alianças 

ou associações independentes para obter poder de barganha aos 

fornecedores e competir com os grandes supermercados com preços, 

qualidade e atendimento. 

 

Da década de 90 em diante, a formação de redes de empresas 

conquista elevado grau de importância da economia dos mercados. 

 

A relevância da formação de redes pode ser confirmada por 

Schimitz (1995, apud MASUTTI, 2005, p. 89), ao comentar que:  

 

A idéia principal da formação de Redes entre PMEs parte do 
princípio de que elas quando organizadas de forma coletiva podem 
tornar-se mais competitivas, na medida em que, juntas elas podem 
encontrar e implementar soluções para os seus principais 
problemas. 

 

Mediante a formação de redes empresariais, percebe-se que as 

pequenas e médias empresas, geralmente, se tornam mais ágeis e flexíveis 

nos seus processos como as grandes empresas, podendo tornar-se 

igualmente competitivas se reunirem vantagens tecnológicas, logísticas e 

economia de escala. 

  

Com a união de empresas por meio da formação de redes com 

objetivos comuns, elas podem conseguir manter a flexibilidade e a 

agilidade. Assim, conforme Leon e Amato Neto (2001), a formação desta 

aliança permite, para as empresas participantes, a diminuição dos riscos e 
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ganhos com a sinergia. Neste caso, as redes de pequenas empresas, 

apesar de serem menores do que uma grande organização internacional 

conseguem ser competitivas praticando uma boa relação entre flexibilidade 

e custo. 

 

As alianças estratégicas, segundo Lorange e Roos (1996), surgem 

em diferentes tipos de organizações, que passam a ver na cooperação um 

importante caminho para aumentar a competitividade por intermédio do 

compartilhamento de informações, tecnologia, recursos, oportunidades e 

riscos.  

 

2.2 Gestão estratégica em ambientes competitivos  

 

Os avanços tecnológicos e as mudanças nas regulamentações no 

plano global criam intensa concorrência e forçam as pequenas empresas a 

buscar melhorias contínuas de desempenho e estabelecer novas estratégias 

a fim de permanecer no mercado e lograr competir com as grandes 

organizações. 

 

Em um ambiente de intensa concorrência e busca pela 

competitividade, as organizações não podem tentar somente sobreviver no 

mercado e resolver problemas, mas sim buscar oportunidades, crescimento, 

usando a criatividade e a inovação. 

 

O grande diferencial apresentado, como forma de tornar uma 

empresa competitiva globalmente, é por meio da inovação e do 

aperfeiçoamento. Estes diferenciais são obtidos de várias formas em 

estratégias e ações: investimentos constantes, atenção a oportunidades em 

mercados potenciais, qualificação dos recursos humanos, flexibilidade às 

influências dos ambientes externos e internos à organização (PORTER, 

1993). 
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A competição proporciona às empresas a busca de uma posição 

de flexibilidade e adequação às mudanças, com atitudes ágeis e precisas, 

procurando todas as maneiras de melhorias em gestão dos negócios, 

produtos e processos para garantir suas posições no mercado, tornando-se 

mais competitivas. 

 

Schumpeter (apud PORTER, 1989, p.86) assinala que “[...] a 

competição tem caráter profundamente dinâmico. A natureza da competição 

econômica não é o equilíbrio, mas um perpétuo estado de mudanças.” 

Dessa forma, é importante que as empresas se adaptem às mudanças de 

forma permanente. 

 

Há competição onde há disputa por algo que dois ou mais 

competidores desejam, seja numa guerra, seja na conquista de um mercado 

(CARVALHO; LAURINDO, 2003). 

 

A acirrada competição e a busca de sobrevivência em mercados 

cada vez mais globalizados proporcionam às pequenas e médias empresas 

a obtenção de vantagens competitivas, precisando estabelecer estratégias 

com rapidez e eficiência, a fim de se tornarem mais competitivas, mantendo-

se no mercado. 

 

Por esse motivo, é importante a formulação de estratégias que 

analisem o ambiente e conheçam a natureza dos competidores. A 

necessidade de estratégias está ligada à existência de competição, ou seja, 

pelo fato de existir a competição é que são formuladas estratégias. 

 

O conhecimento das forças subterrâneas pressão competitiva 
constitui-se nos pilares da agenda estratégia para ação. Elas 
realçam os pontos fortes e os pontos fracos mais importantes da 
empresa, inspiram seu posicionamento no setor, iluminem as áreas 
em que as mudanças estratégias talvez proporcionem o maior 
retorno e identificam os pontos em que as tendências setoriais são 
mais significantes, em termos de oportunidade ou ameaças. 
(PORTER, 1989, p. 28). 
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A estratégia começa com uma visão de futuro para a empresa e 

implica a definição clara de seu campo de atuação, a habilidade de previsão 

de possíveis reações às ações empreendidas e o direcionamento que a 

levará ao crescimento. A definição de objetivos, em si, não implica uma 

estratégia. Os objetivos representam os fins que a empresa está tentando 

alcançar, enquanto a estratégia é o meio para alcançar esses fins. 

 

Na perspectiva de Mintzberg (1973 apud MAXIMIANO, 2000, p. 

262), “estratégia é uma forma de pensar no futuro, integrada no processo 

decisório; um procedimento formalizado e articulado de resultados; uma 

programação.” 

 

A estratégia torna-se importante para as pequenas empresas, 

quando se cria uma posição de defesa e ataque diante das ameaças e 

oportunidades do ambiente interno e externo. 

 

Para Oliveira (1997, p.173),  

 

Numa empresa, a estratégia está relacionada à arte de utilizar 
adequadamente os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo 
em vista a minimização dos problemas e a maximização das 
oportunidades. 

 

Consoante Moraes (2003), estratégia é a criação e o fornecimento 

de valor aos clientes, estabelecendo uma vantagem competitiva sustentável, 

por meio da compatibilização de recursos, habilidades e planos de ação 

com as oportunidades do ambiente externo. 

 

Para obter estratégia de sucesso, a organização precisa se 

adequar ao ambiente no qual está inserida, de modo que possa buscar uma 

posição favorável, analisando o ambiente externo, identificar novas 

tendências e necessidades, para posicionar-se com maior rapidez e 

estabelecer metas. 
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Para Henderson (1998, p.5), estratégia “é a busca deliberada de 

um plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de 

uma empresa.” 

 

A estratégia competitiva é a “busca de uma posição competitiva 

favorável em uma indústria, arena fundamental onde ocorre a concorrência” 

(PORTER, 1989, p.1). É pela determinação de uma estratégia competitiva 

que a pequena empresa deverá estabelecer uma posição lucrativa e 

sustentável contra as forças da concorrência no mercado atual. 

 

A essência da formulação de uma estratégia competitiva conforme 

Porter (1986, p. 22) “é relacionar uma empresa ao seu meio ambiente. 

Embora o meio ambiente relevante seja muito amplo, abrangendo tanto as 

forças sociais como econômicas.” 

 

Conforme Robbins (2000, p.179):  

 

Estratégia é um meio para ajudar a administração a alcançar seus 
objetivos. Considerando que os objetivos são originados da 
estratégia global da organização, é lógico que a estratégia e a 
estrutura estejam estreitamente ligadas. Mas especificamente, a 
estrutura deve acompanhar a estratégia. 

 

A estrutura da empresa tem forte influência na determinação das 

regras competitivas do jogo, assim como das estratégias potencialmente 

disponíveis para a empresa. Forças externas em geral afetam todas as 

empresas. O ponto básico encontra-se nas diferentes habilidades das 

empresas em lidar com elas. Este estado depende das cinco forças 

competitivas abordadas por Porter (1993). 

 

A estratégia competitiva é a busca por uma posição favorável 

perante os demais concorrentes. Portanto, a consolidação de uma posição 

estratégica é estabelecida pelo conhecimento da estrutura do setor 

competitivo. De acordo com Porter (1989), ela auxilia na visualização do 

potencial de um produto ou serviço, no sentido de estabelecer um grande 

valor de apropriação no mercado. Para o autor, as questões centrais que se 
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baseiam na estratégia competitiva são a obtenções da rentabilidade de 

longo prazo e os fatores que determinam a posição competitiva. Ambos os 

focos identificados podem ser trabalhados no sentido de se modelar o meio 

ambiente em favorecimento da empresa. 

 

Com o conhecimento da estrutura, a organização precisará 

estabelecer atividades diferentes das dos rivais. Se este conjunto de 

atividades diferenciadas é o mais apropriado para acessar todos os clientes 

e identificar as necessidades do comprador, a efetividade operacional, ou 

seja, as práticas gerenciais que uma empresa utiliza, visa a melhorar o 

aproveitamento de “outputs”, determinando o seu desempenho. 

 

Para Thompson Júnior e Strickland (2002, p. 154),  

 

A estratégia competitiva de uma empresa consiste das abordagens 
de negócios e iniciativas que ela executa para atrair os clientes, 
suportar as pressões competitivas e reforçar sua posição no 
mercado.  

 

Tem como objetivo conquistar vantagem competitiva no mercado, 

diminuindo o poder dos concorrentes e atraindo cada vez mais a lealdade 

dos clientes. 

 

De acordo com Henderson (1989 apud COSTENARO, 2005), é 

nesse ponto que a vantagem única passa a ser a chave para a 

sobrevivência da organização, visto que as diferenças entre as empresas e 

os seus concorrentes se tornam a base da vantagem competitiva. 

 

Vale ressaltar que, no processo de criação de vantagens 

competitivas, é necessário alinhar a estratégia competitiva à necessidade 

dos clientes para melhor conquistar sua satisfação e as fraquezas dos 

concorrentes, identificando as oportunidades do mercado. 

 

Ensina Porter (1989) que, as principais estratégias competitivas 

pelas quais as empresas podem optar para competir são: competir por 
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diferenciação de produto ou por liderança de custos. A diferenciação implica 

fazer diverso, criar algo que seja considerando único e diferente. Por outro 

lado, a liderança de custo implica um controle rígido do custo e das 

despesas, estabelecer políticas funcionais em que o custo baixo em relação 

aos concorrentes se torna objetivo da empresa como um todo. 

 

A estratégia competitiva por liderança em custo acontece por meio 

da ação de empresas que procuram aumentar sua participação no mercado, 

buscando menores custos em relação aos seus concorrentes. Diferenciação 

é a busca de uma vantagem competitiva mediante o fornecimento de 

produtos ou serviços vistos como singulares em alguma(s) qualidade(s) 

desejada(s) pelo consumidor (PORTER, 1989). 

 

Na lição de Porter (1992), uma empresa obterá vantagem 

competitiva ao adotar uma estratégia de custo ou de diferenciação, e a 

forma de verificar essa vantagem é de responsabilidade da sua cadeia de 

valor, a qual avalia o desempenho de todas as atividades. 

 

A cadeia de valores é um modelo sugerido por Porter (1992) e que 

representa o conjunto das atividades desenvolvidas por uma empresa, indo 

desde a investigação e desenvolvimento ao serviço pós-venda, constituindo 

um instrumento essencial para analisar a vantagem competitiva de uma 

empresa e para ajudar a encontrar formas de intensificá-la. 

 

O correto gerenciamento de uma cadeia de valor pode se tornar 

diferencial competitivo, na medida em que o trabalho da empresa é buscar 

rentabilidade e crescimento em ambiente competitivo, por meio da 

identificação e eliminação de atividades que não adicionam valor ao 

produto. Na cadeia de valor, uma vantagem competitiva de uma empresa 

depende não só do desempenho de cada uma das atividades e do seu grau 

de integração, mas também é preciso saber como se pode posicionar a 

empresa em ambiente de alta competitividade. 
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A cadeia de valor designa uma série de atividades relacionadas e 

desenvolvidas pela empresa a fim de satisfazer as necessidades dos 

clientes, desde as relações com os fornecedores e ciclos de produção e 

venda até a fase da distribuição para o consumidor final. Neste sentido, o 

conceito de cadeia de valor é especialmente ajustado para explicitar a 

integração da logística na estratégia empresarial. Cada elo dessa cadeia de 

atividades está interligado. Desagregando a empresa nas suas atividades 

de relevância estratégica, considera que aufere vantagem competitiva a 

empresa que conseguir executar essas atividades da maneira mais barata 

ou melhor do que a concorrência (MOURA, 2006). 

 

Porter (1992) garante que a cadeia de valores é constituída por 

atividades primárias (logística interna, operações, logística externa, 

marketing e vendas e serviço) e por atividades de apoio (aquisição dos 

“inputs”, investigação e desenvolvimento para aperfeiçoamento do produto e 

do processo produtivo, gestão de recursos humanos e a infraestrutura da 

empresa que é composta pela gestão geral, finanças e contabilidade, 

planejamento etc.). 

 

A cadeia de valor, para Carvalho e Laurindo (2003 p. 111), “é um 

conjunto das atividades tecnológica e economicamente distintas que a 

empresa utiliza para realizar seus negócios.” Cada uma destas atividades, 

no entanto, é uma atividade de valor. A capacidade de ajuntar valor a esta 

atividade em relação ao seu concorrente é o pilar da vantagem competitiva. 

 

Carvalho e Laurindo (2003, p. 111) identificam nove atividades 

genéricas, que podem ser classificadas em dois grandes grupos: 

 

Atividades meio (ou de suporte) e atividade fim (ou primárias), [...]. 
As quatro atividades meio são: infra-estrutura empresarial, 
gerenciamento de recursos humanos, desenvolvimento de 
tecnologias e aquisição de insumos. As cinco atividades fim são: 
logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas 
e finalmente prestação de serviços. Cada uma dessas atividades, 
para ser realizada, tem um componente físico e outro de 
processamento de informações, e é por isso que a tecnologia da 
informação tem grande impacto na cadeia de valor. 
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As influências do mercado ensejam oportunidades e ameaças para 

as empresas no novo cenário mundial. Estas precisam estar preparadas e 

atentas para identificar, analisar e reagir a essas influências, de maneira 

que estejam em nível competitivo perante os concorrentes. 

 

Porter (1993) sugeriu o modelo das cinco forças competitivas, que 

tem como objetivo fazer uma análise da competição entre empresas no 

mercado, conhecendo o ambiente onde estão inseridas e para obter 

vantagem competitiva diante dos concorrentes. O estado de competição de 

qualquer empresa ou setor depende da análise das cinco forças 

competitivas. 

 

Ainda conforme o autor foram identificadas as cinco forças no 

ambiente de uma organização que exercem influência na competição (figura 

1), as quais são: rivalidade entre concorrentes, ameaça de novos entrantes, 

poder de negociação dos clientes, ameaças de produtos ou serviços 

substitutos e poder de negociação dos fornecedores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – As cinco forças competitivas de Porter. 

Fonte: Porter (1993). 
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O modelo das cinco forças proposto por Porter (1993) é uma 

ferramenta poderosa para diagnosticar sistematicamente as pressões 

competitivas principais em um mercado e avaliar a intensidade e 

importância de cada força. 

 

1) Rivalidade entre Concorrentes: 

 

Segundo Porter (1986, p. 34):  

 

A rivalidade entre os concorrentes existentes assume a forma [...] 
de disputa por posição - com uso de táticas como concorrência de 
preços, batalha de publicidade, introdução de produtos e aumento 
dos serviços ou das garantias ao cliente. 

 

A rivalidade ocorre quando existe oportunidade de satisfazer 

melhor a necessidade do cliente ou quando a empresa está sob pressão 

para melhorar seu desempenho. 

 

2) Poder de Negociação dos Compradores: 

 

Porter (1986, p. 40) acentua que “os compradores competem com 

a indústria forçando os preços para baixo, barganhado por melhor qualidade 

ou mais serviços e jogando os concorrentes uns contra os outros.” 

 

A negociação dos compradores depende da situação no mercado e 

da importância relativa de suas compras em comparação com seus 

negócios. 

 

3) Ameaças de Produtos ou Serviços Substitutos: 

 

Os substitutos reduzem os retornos potenciais de uma indústria, 

colocando um teto nos preços que as empresas podem fixar com lucro. 

Quanto mais atraente a alternativa de preço-desempenho oferecida pelos 

produtos substitutos, mais firme será a pressão sobre os lucros da indústria 

(PORTER, 1986). 
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A pressão competitiva de produtos substitutos acontece com a 

entrada e disponibilidade de novos produtos/serviços, levando em conta 

preços competitivos, interferindo diretamente na lucratividade da empresa, 

formando-se um teto para os preços sem poder oferecer aos clientes um 

atrativo contra a mudança para o produto/serviço substituto. 

 

4) Poder de Negociação dos Fornecedores: 

 

Para Porter (1986, p. 43), “os fornecedores podem exercer poder 

de negociação sobre os participantes de uma indústria ameaçando elevar 

preços ou reduzir a qualidade dos bens e serviços fornecidos.” 

 

Para reduzir o poder dos fornecedores, o material fornecido, 

padronizado ou não, deve estar disponível por um grande número de 

fornecedores com capacidade de atender a demanda do mercado, com 

qualidade e preços compatíveis. 

 

5) Ameaça de Novos Entrantes: 

 

De acordo com Porter (1986, p. 25),  

 

ameaça de entrada em uma indústria depende das barreiras de 
entrada existentes, em conjunto com a reação que o novo 
concorrente pode esperar de parte dos concorrentes já existentes. 

 

Para as empresas enfrentar os concorrentes é necessário dispor 

de recursos ou competências que lhes permitam superar a barreira de 

entrada. 

 

O autor exprime que todas as cinco forças competitivas em 

conjunto determinam a intensidade da concorrência, bem como a 

rentabilidade, sendo que a força ou as forças mais acentuadas predominam 

e tornam-se cruciais do ponto de vista da formulação de estratégias para 

minimizar os impactos (PORTER, 1986). 
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Neste sentido, a empresa deverá compreender os padrões 

competitivos do mercado. Há de procurar a identificação e a interpretação 

dos sinais emitidos pela concorrência, fazer o levantamento de informações 

sobre a concorrência atual e potencial. 

 

Uma vez que as forças externas em geral afetam todas as 

empresas, o ponto básico se encontra nas diferentes habilidades em lidar 

com elas, e, portanto, a meta da estratégia competitiva para uma unidade 

empresarial em uma determinada empresa é encontrar maneiras rápidas e 

precisas que propiciem a melhor defesa contra estas forças competitivas ou 

influenciá-las a seu favor. 

 

2.3 Vantagem competitiva 

 

A estratégia para alcançar a eficiência das pequenas e médias 

empresas começa na análise do ambiente, conhecendo seus competidores e 

clientes, buscando o seu aperfeiçoamento, utilizando recursos apropriados 

para obter vantagem competitiva. 

 

Alguns autores pesquisados, como Porter, Barney, Hamel e 

outros, empenham-se em abordar e defender três perspectivas, apontando o 

modo de obter vantagem competitiva e de formular estratégias. Assim, nos 

tópicos seguintes, empreende-se uma discussão relacionando essas três 

perspectivas. 

 

2.3.1 Visão baseada no posicionamento 

 

A competitividade estratégica, segundo Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2005 apud OLIVEIRA; FORTE; ARAGÃO, 2007, p. 97), “é alcançada 

quando uma empresa é bem-sucedida na formulação e implementação de 

uma estratégia que gere valor.” Quando esta firma implementa a referida 

estratégia que outras não conseguem reproduzir ou acreditam que seja 
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muito dispendioso imitá-la, ela terá, então, obtido uma vantagem 

competitiva. 

 

O principal fator, na compreensão de Porter (1989) para 

determinar o sucesso ou fracasso das empresas, e obter uma vantagem 

competitiva, é o posicionamento da firma na estrutura industrial no cenário 

competitivo. 

 

A Teoria da Vantagem Competitiva defendida por Porter (1989) é 

baseada no posicionamento que determina se a rentabilidade de uma 

empresa está abaixo ou acima da média da indústria. Uma empresa que 

pode se posicionar bem é capaz de obter altas taxas de retornos, mesmo 

que a estrutura industrial seja desfavorável e a rentabilidade média da 

indústria seja, portanto, modesta. 

 

Neste sentido, a vantagem competitiva é o resultado da 

capacidade da empresa de realizar eficientemente um conjunto de 

atividades necessárias para obter um custo mais baixo que o dos 

concorrentes ou de organizar essas atividades de uma forma singular, 

capaz de produzir um valor diferenciado para os compradores 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

 

Ainda conforme os autores, os conceitos das atividades e os 

fatores determinantes explorados por Porter constituem as “unidades 

básicas de análise de uma firma”, e sua configuração particular determina a 

estratégia da empresa (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

 

Vasconcelos e Cyrino (2000) ainda comentam que, a partir da 

análise objetiva do ambiente da empresa, esta será capaz de identificar a 

posição mais favorável. A escolha da estratégia correta permitirá à empresa 

adaptar-se à estrutura da indústria. As atividades da firma devem, dessa 

maneira, ser configurada de maneira coerente, cada uma dando suporte e 

complementado a outra. Essa sinergia e coerência interna é que tornam 

possível a execução de uma estratégia bem-sucedida. 
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As estratégias bem definidas permitem que as empresas 

identifiquem a vantagem competitiva sustentável em função de decisões 

tomadas, após análise das oportunidades do mercado ou acesso a recursos 

básicos e avançados. 

 

Para Porter (1993, p. 94), 

 

Os recursos básicos (terra, minerais) são menos importantes na 
explicação da competitividade de uma indústria do que os recursos 
avançados (tecnologia sofisticada e força de trabalho, que é 
altamente motivada e especializada, mas adaptativa). As 
vantagens competitivas surgem principalmente da eficiência no uso 
efetivo desses recursos. 

 

A vantagem competitiva de uma nação deve retratar uma nova 

concepção fundamentada na diferenciação dos produtos, na inovação da 

tecnologia e nas economias de escala, incluindo principalmente mercados 

segmentados. A competição é dinâmica e está presente na qualidade e 

inovação dos produtos, nas novas maneiras de comercializar e nos novos 

processos de produção (PORTER, 1993). 

 

2.3.2 Visão baseada em recursos 

 

A segunda perspectiva que se apresenta é a vantagem baseada 

em recursos que prioriza os recursos da empresa como fonte de vantagem 

competitiva. 

 

Segundo Barney (1996 apud TAVARES, 2003), uma empresa tem 

vantagem competitiva quando implementa uma estratégia com “criação de 

valor”, que não é simultaneamente implementada por nenhum concorrente 

real ou potencial. 

 

A vantagem competitiva, na visão baseada em recursos, tem 

origem na Teoria Econômica, especialmente devido a Penrose (1959 apud 

FERREIRA; CARIDADE, BARBERO, 2005), que defendeu a idéia de que as 

empresas desenvolvem suas vantagens competitivas por meio das 
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imperfeições do mercado (no conceito econômico) e que as singularidades 

advindas destas imperfeições proveem a base para o desenvolvimento de 

capacidades singulares ou recursos intraempresarialmente. Isso pode 

ocorrer, por exemplo, pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, 

melhorias na capacidade de produção, compreensão das necessidades dos 

clientes etc. 

 

Neste contexto, Barney (1991 apud TAVARES, 2003) define 

recursos como um conjunto de ativos, capacidade e processos 

organizacionais, atributos, informação e conhecimento de empresas. 

Adicionalmente, existe também na literatura uma classificação 

complementar entre recursos propriamente ditos e capacidades. Os 

recursos são insumos ao processo produtivo, como por exemplo, recursos 

financeiros e habilidades individuais de todos os funcionários. Vantagem 

competitiva ocorre quando as pessoas da organização utilizam suas 

habilidades, competências, valores e cultura para tomar decisões 

livremente, trazendo assim conhecimento e criatividade. 

 

De acordo com Bernardes e Fensterseifer (1999, p. 6), 

 

A visão baseada em recursos oferece um esquema para identificar 
os principais elementos do mix de recursos de uma empresa. Os 
recursos são categorizados em três grandes classes: ativos 
tangíveis, ativos intangíveis e capacitações. Os ativos tangíveis se 
referem aos ativos correntes ou fixos da empresa como 
instalações, recursos financeiros disponíveis, devedores, 
suprimentos. Uma variedade de ativos intangíveis tem sido 
identificada, incluindo propriedade intelectual como patentes e 
direitos autorais, bem como a reputação ou marca da empresa e 
também seus bancos de dados e redes. 

 

Na opinião de Barney (1991 apud CARNEIRO; CAVALCANTI; 

SILVA, 1999), os recursos devem exibir as seguintes características, de 

forma a poderem se tornar fonte de vantagem competitiva sustentável: 

 

a) Potencial para criação de valor, ou seja, devem explorar 

oportunidades e/ou neutralizar ameaças do ambiente, permitindo 

a redução dos custos ou o incremento de receitas da empresa; 
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b) Devem ser raros (escassos) entre os competidores atuais e 

potenciais da empresa (considerando que “raridade” significa 

que o número de empresas necessário para gerar competição 

“perfeita” na indústria é menor do que aquelas que possuem um 

determinado recurso com potencial para criação de valor); 

 
c) Hão de ser imperfeitamente imitáveis; e 

 

d) Imperfeitamente substituíveis (ou seja, não deve haver 

outros recursos que permitam o desenvolvimento das mesmas 

estratégias, ainda que de um modo diferente, mas que não 

sejam raros entre os concorrentes ou imperfeitamente 

imitáveis). 

 

Acrescenta-se, ainda, que, segundo a Teoria dos Recursos, o 

desempenho superior é sustentável quando uma firma tem recursos capazes 

de lhe render resultados extraordinários, estes recursos são raros (não 

disponíveis com facilidade para outras firmas), difíceis ou custosos de 

serem imitados, e a firma possui condições organizacionais para explorar as 

rendas geradas por tais recursos (BRITO; VASCONCELOS, 2004). 

 

A vantagem competitiva é dita “sustentável” quando seria 

impossível a outras empresas duplicar os benefícios decorrentes da 

implementação da estratégia correspondente. Conforme Barney (1991 apud 

CARNEIRO; CAVALCANTI; SILVA, 1999), o fato de a vantagem competitiva 

ser considerada sustentável não significa que ela durará para sempre, mas 

apenas que não seria igualada ou superada pelos esforços da concorrência. 

 

Acrescenta, ainda, Barney (1991 apud CARNEIRO, CAVALCANTI; 

SILVA, 1999) a noção de que para as empresas obterem vantagem 

competitiva sustentável, é preciso que haja um alinhamento entre as 

características dos recursos e a estrutura organizacional que permita à 

empresa explorá-los e se apropriar de seu potencial de geração de valor. 
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2.3.3 Capacidades dinâmicas 

 

A terceira perspectiva apresentada é a capacidade dinâmica que 

prioriza as rotinas e processos organizacionais capazes de regenerar a 

base de recursos da empresa como fonte de vantagem competitiva 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

 

Na visão de Vasconcelos e Cyrino (2000, p. 23), 

 

Partindo da concepção geral da firma como um conjunto de 
recursos, esse modelo procura estudar as relações entre os 
processos de decisão, as ações empreendidas e as suas 
conseqüências gerenciais, em termos da formação, conservação e 
destruição de recursos.  

 

Assim, a situação dos recursos resulta das ações e decisões 

tomadas, dos processos administrativos, nos mais diversos níveis da firma. 

 

As mudanças são constantes no ambiente onde as empresas se 

encontram, exigindo que as organizações revejam e adaptem suas bases de 

recursos e de competências. 

 

Com a alteração das condições ambientais, mudam também os 
recursos essenciais para garantir a sobrevivência e a 
“performance” econômica diferenciada das firmas. É a antecipação 
dessas transformações nos portfólios de recursos que garante às 
empresas a possibilidade de continuação da vantagem competitiva 
(AMIT; SCHOEMAKER, 1993 apud VASCONCELOS; CYRINO, 
2000, p. 34). 
 
 
 

Vasconcelos e Cyrino (2000, p.34), apontam que,  

 

Os desenvolvimentos teóricos que levaram a uma teoria dinâmica 
das capacidades retomam a análise dos fatores ambientais, que, 
na teoria dos recursos, ficaram em segundo plano como um dos 
fatores determinantes no processo de decisão estratégica. 

 

Na Teoria das Capacidades Dinâmicas, percebe-se a necessidade 

de que as bases de recursos das firmas sejam continuamente redefinidas, 
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“reforçando suas competências (competence strengthening) a fim de 

desenvolver recursos estratégicos mais amplos (meta-recursos) capazes de 

permitir a rápida modificação da base de recursos da firma” 

(CHAKRAVARTHY; D7WENI; GUNTHER apud VASCONCELOS, CYRINO, 

2000, p. 34) 

 

A Teoria das Capacidades Dinâmicas aceita as premissas de que: 

a) nem todas as competências são igualmente importantes para a vantagem 

competitiva; b) uma dada firma só pode se destacar em um número 

relativamente restrito de competências. Essas competências são, assim, 

definidas como competências centrais (core competences) 

(VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

 

As “core competences” podem ser vistas, desta forma, como um 

conjunto de tecnologias individuais aliadas a habilidades de produção, que 

permitirá à empresa definir o conjunto de produtos por meio do qual a 

empresa poderá ser competitiva. “Uma competência é um conjunto de 

habilidades e tecnologias, e não uma única habilidade ou tecnologia 

isolada” (HAMEL; PRAHALAD, 1995, p. 233) 

 

A firma, por sua vez, é tida como um conjunto evolutivo de 

recursos, competências e capacidades.  

 

As competências essenciais são as portas para as oportunidades 
futuras. A liderança em uma competência essencial representa 
uma potencialidade que é deflagrada quando a empresa prevê 
novas formas criativas de explorar essa competência. (HAMEL; 
PRAHALAD, 1995, p. 228). 
 
 

E, além de conhecer e explorar, é necessário acompanhar as 

competências, para que se obtenham vantagens com elas.  

 

A alta gerência precisa saber se as atuais competências estão 
sendo lentamente enfraquecidas ou fortalecidas. Precisa ser capaz 
de diferenciar um negócio que precisa de desinvestimentos das 
competências que devem ser mantidas. (HAMEL; PRAHALAD, 
1995, p. 255).  
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As competências mudam ao longo dos tempos, assim como as dos 

concorrentes, por isso a necessidade do seu contínuo acompanhamento e 

permanente avaliação. 

 

As três abordagens apresentadas sobre a vantagem competitiva 

diferem substancialmente em diversos aspectos, cada uma defendendo um 

determinado modo de visualizar a obtenção desta vantagem e de 

formulação de estratégias para tal. Em todas elas, no entanto, percebe-se 

que, em determinado momento, são necessárias informações sobre o 

gerenciamento das atividades, quer internas quer externas, para que o alvo 

seja alcançado. 

 

2.4 Formação de redes varejistas  

 

O ambiente da gestão de negócios nos últimos tempos enfrenta 

uma série de implicações decorrentes de um conjunto de transformações 

políticas, econômicas e sociais, como: aumento da mudança e da 

complexidade do ambiente, incremento e utilização efetiva de novas 

tecnologias, surgimento de concorrentes, novas exigências políticas e 

sociais e crescentes flutuações nos mercados. Para Porter (1999), a 

competição intensificou-se de forma drástica ao longo das duas últimas 

décadas, em praticamente todas as partes do Mundo. 

 

No âmbito mundial, esse movimento de mudanças nas relações 

empresariais se intensifica na medida em que se acumulam e consolidam as 

transformações organizacionais e econômicas. Todas essas mudanças 

provocam alterações na forma de administrar as empresas. 

 

No ambiente organizacional e dos negócios, a rede representa 

uma forma de organização intermediária da empresa com o mercado, 

redefinindo-se os princípios das estruturas burocráticas e da hierarquia 

inflexível pela necessidade de competir com as outras empresas de 

pequeno e grande porte. 



49 

Parte-se do conceito definido por Olivieri (2003, p.1). 

 

Redes são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e 
instituições, de forma democrática e participativa, em torno de 
causas afins. Estruturas flexíveis e estabelecidas horizontalmente, 
as dinâmicas de trabalho das redes supõem atuações colaborativas 
e se sustentam pela vontade e afinidade de seus integrantes, 
caracterizando-se como um significativo recurso organizacional 
para a estruturação social. 

 

As pequenas e médias empresas estão inseridas em um ambiente 

de mudanças constantes e elevada competição. Estes fatores levam as 

empresas à reestruturação, por meio de fusões, incorporações, 

profissionalização do corpo gerencial, alianças e redes, estabelecendo 

metas em conjunto para melhor competir. 

 

De acordo com Leon e Amato Neto (2001), as redes de empresas 

são formadas, inicialmente, com objetivo de reduzir incertezas e risco, 

organizando atividades econômicas por intermédio da coordenação e 

cooperação entre empresas. Na formação de redes entre empresas, existe a 

possibilidade de se configurarem como redes flexíveis de pequenas e 

médias empresas, como clusters de empresas ou como redes de 

cooperação, geralmente como organizações virtuais, ou, ainda, como as 

chamadas suppy chain management ou gerenciamento de cadeia de 

suprimento. 

 

A necessidade de compartilhar é a base da formação das redes, 

tanto na natureza quanto na sociedade. Para Amaral (2002, p.2), 

 

Trabalhar em rede traz grandes desafios pessoais e profissionais, 
pois a evolução no domínio das técnicas de comunicação, o uso 
habilidoso e criativo das ferramentas tecnológicas, a revolução 
cultural, a internalização dos fundamentos não podem ser 
processos apenas individuais, têm que ser coletivos. 

 

A formação de redes organizacionais pode ser vista como a 

criação de laços flexíveis que permitem a indivíduos e organizações atuar 

de forma ágil, trocando informações e se ajudando. É importante ressaltar 
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ter sido a evolução tecnológica que possibilitou a constituição de redes, 

quebrando as barreiras à livre circulação de informações. 

 

Segundo Cândido (2001, p. 57), pode-se definir uma rede 

organizacional como  

 

Uma estrutura organizacional na qual podem participar empresas, 
que, devido a limitações de ordem dimensional, estrutural e 
financeira, não podem assegurar as devidas condições de 
sobrevivência e desenvolvimento. São formadas por uma estrutura 
celular não rigorosa e compostas de atividades de valor agregado 
que, constantemente, introduzem novos materiais e elementos.  

 

Podem existir simplesmente para a troca de informações ou 

envolvimento em um processo de atividades conjuntas. As redes têm um 

grande conjunto de variações e aplicações no contexto organizacional, 

desde as redes flexíveis de pequenas e médias empresas, redes top-dow, 

de subcontratação, de relacionamento, de informação, de comunicação, de 

pesquisa etc. (CÂNDIDO, 2001). 

 

Segundo Casarotto Filho e Pires (1999), em decorrência da 

complexidade das tarefas dentro das organizações, é preciso procurar e 

estabelecer parcerias para trabalhar de forma associada entre empresas. O 

autor considera ser pouco provável que uma pequena empresa consiga 

dominar sozinha todas as etapas de uma cadeia de produção. Pela 

formação de redes de cooperação, percebe-se que as pequenas e médias 

empresas geralmente passam a ser mais ágeis e flexíveis nos seus 

processos do que as grandes empresas, podendo se tornar igualmente 

competitivas se agregarem as vantagens que as grandes têm, como, por 

exemplo, tecnologias, logística etc.  

 

Na formação de redes, as pequenas empresas passaram a poder 

competir de formas diferentes, segundo Casarotto Filho e Pires (1999): 

 

a) diferenciação de produto- associada ou não a um nicho de 

mercado; 
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b) liderança de custo- participando como fornecedora de uma 

grande rede e; 

 

c) flexibilidade/custo- participando de uma rede de empresas 

flexíveis. 

 

Dentre as micro e pequenas empresas que desenvolvem atividade 

comercial predominam as do comércio varejista. A Pesquisa Anual do 

Comércio (PAC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2005), contabilizou 1.438 milhão de empresas comerciais 

em todo o País, com R$ 940,2 bilhões de receita operacional líquida e onde 

trabalhavam 7.074 milhões de pessoas.  

 

A pesquisa ainda relatou que o varejo reúne 84,2% das empresas 

e ocupa 75,2% dos trabalhadores do comércio. As empresas que têm menos 

de 20 pessoas ocupadas representavam 97,8% do total de empresas 

comerciais do País. Já os hiper e supermercados reuniam apenas 0,9% das 

empresas do varejo, mas eram responsáveis por 24% da receita líquida de 

revenda deste setor. 

 

Ressalta-se a importância do segmento de hipermercados e 

supermercados no comércio varejista, pois, representando 0,9% do total de 

empresas, gerou R$ 93,6 bilhões de receita líquida de revenda, ou seja, 

24,0% de todo o varejo. Esta atividade foi a que apresentou a maior receita 

por estabelecimento do comércio varejista. As empresas pagaram R$ 5,7 

bilhões em salários, retiradas e outras remunerações, participando com 

16,9% do total de R$ 33,9 bilhões para o comércio varejista (IBGE, 2005). 

 

As empresas de hipermercados e supermercados empregaram 

parcela significativa das pessoas ocupadas no varejo, alcançando 12,8% do 

total, ou seja, 681 229 pessoas em dezembro de 2005, contingente este 

distribuído em 10 632 empresas, uma média de 64 pessoas ocupadas por 

empresa (IBGE, 2005). 
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No comércio varejista, as grandes redes passaram por 

transformações nos últimos anos, acirrando-se a concorrência com a 

entrada de grandes empresas internacionais no País, a reestruturação 

patrimonial dos grandes grupos econômicos, a rápida assimilação de 

inovações organizacionais e as tecnologias de automação (IBGE, 2005). 

 

Segundo Parente (2000, p. 22), “varejo consiste em todas as 

atividades que englobam o processo de venda de produtos e serviços para 

atender a uma necessidade pessoal do consumidor final.” 

 

Parente (2000) ressalta que, dentre os números setores de varejo, 

pode-se destacar o setor de alimento, que apresenta grande expressão 

nacional. As lojas de varejo alimentar por autoserviço (supermercados e 

hipermercados) e as lojas de varejo no setor de alimentação tradicionais 

possuem um volume de vendas de aproximadamente R$ 64,5 milhões, o 

que representa cerca de 64,5% do PIB nacional. 

 

O varejo, segundo Kotler (2000, p. 540), pode ser compreendido 

como sendo, 

 

[...] qualquer atividade relacionada com a oferta de produtos ou 
serviços diretamente ao consumidor final, realizada através de uma 
loja de varejo, também conhecida como empreendimento varejista. 
Este sistema varejista configura-se como um intermediário do 
processo de distribuição; uma espécie de facilitador, que o torna 
mais homogêneo e faz com que o produto chegue até o consumidor 
no momento de sua necessidade. 

 

Relacionando o conceito de estratégia ao negocio de varejo, Levy 

e Weitz (1998 apud MONTEIRO NETO, 2001, p. 5) estabelecem que:  

 

O aumento da intensidade da competição no varejo devido ao 
surgimento de novos formatos e novas tecnologias, mais mudanças 
das necessidades dos consumidores, tem forçado os varejistas a 
dedicar mais atenção ao planejamento de longo prazo. 

 

O segmento de varejo popular é o que mais cresce no Brasil. Com 

isso, os pequenos e médios supermercados varejistas mobilizam-se na 
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formação de parcerias para fazer frente à expansão das grandes redes. 

Com este enfoque, surgem diversas redes empresariais. O objetivo, 

conforme expressam Segre e Bastos (1998, p. 9), “é a permanência no 

mercado de pequenas e médias empresas e uma alternativa para a 

profissionalização.” 

 

Neste sentido, pequenos supermercados se unem para formar 

centrais de compras. A estratégia é criar escala para evitar intermediários e 

comprar produtos básicos e de alto giro diretamente da indústria, com 

economia média de 10% no preço. O conceito é justamente reunir forças e 

criar sinergia entre os associados, desenvolvendo uma melhoria no 

atendimento e na qualidade dos serviços. 

 

A estratégia de formação de redes empresariais, além de se 

concentrar na logística e na obtenção de preços melhores nas negociações 

de compra com os fornecedores, é implementar uma padronização nas 

lojas, no atendimento e no marketing da rede e, por consequência, na 

imagem dos associados. 

 

Entre os objetivos estratégicos para a formação de redes, estão: 

economias de escala por meio da ação coletiva; poder de barganha junto a 

fornecedores, clientes e demais instituições; acesso a novos mercados, 

clientes e representantes; aumento do portfólio de produtos e economias de 

especialização; redução dos custos de transação, porquanto o aumento de 

confiança entre os parceiros reduz a incerteza e o comportamento 

oportunístico nas inter relações; aprendizagem coletiva com a partilha de 

informações, habilidades, competências e conhecimento sobre soluções de 

problemas; facilitação do processo de inovação nos produtos, nos métodos 

de produção e na estrutura organizacional; credibilidade organizacional; 

definição de marcas de qualidade; e ações de marketing (OLIVEIRA; 

GUERRINI, 2003). 

 

Neste sentido, as pequenas empresas varejistas, para permanecer 

no mercado, procuram compartilhar estratégias que os ajudem a se 
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manterem competitivas, identificando oportunidades de mercado que melhor 

estabeleça uma vantagem competitiva. 

 

De acordo com MONTEIRO NETO (2001, p. 6),  

 

[...] para as empresas varejistas, uma vantagem competitiva é 
aquela que pode ser mantida por um longo período de tempo. 
Estabelecer uma vantagem competitiva significa para o varejista 
construir um “muro” ao redor de sua posição no mercado. 

 

Levy e Weitz (1998) analisaram a existência de quatro importantes 

oportunidades para os varejistas desenvolverem vantagens competitivas e 

como estas oportunidades podem ser utilizadas:  

 

OPORTUNIDADES VANTAGEM COMPETITIVA 

• Relações com Clientes 

� Clientes mais leais 

� Banco de dados de clientes 

� Serviços de atendimento 

• Localização � Locais diferenciados e exclusivos 

• Gerenciamento de Mercadorias 

� Melhor variedade 

� Melhores sortimentos 

� Preços baixos 

� Melhores compradores 

� Marcas próprias 

� Economia de escala 

• Operação de Loja 

� Melhor arrumação da loja 

� Melhor segurança 

� Serviços melhores 

� Sistemas de informações gerenciais mais 

eficientes 

� Melhor administração dos estoques 

� Melhor rotatividade de mercadoria 
Quadro 1 - Oportunidades para vantagem competitiva.  

Fonte: Levy e Weitz (1998). 
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Assim, as estratégias de oportunidade abordadas pelos autores 

fornecem uma direção de que os varejistas necessitam para lidar 

eficientemente com o ambiente interno e externo, consumidores e 

competidores. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Ao desenvolver uma pesquisa,  

 

a metodologia é fator relevante, uma vez que através da mesma o 
pesquisador pode decidir acerca do alcance de sua investigação, 
das regras de explicação dos fatos e da validade das 
generalizações. (GIL, 1999, p. 27).  

 

A metodologia tem papel fundamental, direcionam a pesquisa e 

oferecendo soluções para sua investigação. 

 

 A metodologia, de uma forma geral, segundo Andrade (1999, 

p.111) assinala, é “o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos 

na busca de conhecimento.” 

 

 Consoante a lição de Demo (1995, p.7), metodologia significa 

etimologicamente, “o estudo dos caminhos, dos instrumentos usados para 

se fazer ciência. É uma disciplina instrumental, a serviço da pesquisa.” 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

 Neste ensaio, optou-se por conduzir uma pesquisa exploratória, 

pois de acordo com Gil (1999, p.43),  

 

a pesquisa exploratória têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis 
para estudos posteriores. 

 

 Para Koche (1997, p.126), “na pesquisa exploratória não se 

trabalha com a relação entre variáveis, mas com o levantamento da 

presença das variáveis e da sua caracterização quantitativa ou qualitativa.” 
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 A pesquisa ainda apresenta o caráter descritivo, e, segundo Gil 

(2002, p.42), “a pesquisa descritiva têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então o estabelecimento de relações entre variáveis.” 

  

O estudo determina o uso de métodos de pesquisa, com ênfase na 

contextualidade. Isso pode ser confirmado por Malhotra (2001, p. 94), para 

quem “a pesquisa descritiva é realizada para descrever as características 

dos grupos relevantes, como: consumidores, vendedores, organizações ou 

áreas de mercado.” 

 

A abordagem utilizada no trabalho é de natureza qualitativa, pois 

analisa aspectos subjetivos do objeto em estudo, o que permite maior 

compreensão do tema abordado, uma vez que se busca identificar conceitos 

importantes. 

 

A pesquisa qualitativa advém do fato de considerar a existência de 

uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, de não requerer a 

utilização de métodos e técnicas estatísticas e de tomar o ambiente natural 

como fonte direta para coleta de dados (ROESCH, 1999). 

 

O método de procedimento utilizado foi a pesquisa de campo, que, 

no entendimento de Lakatos e Marconi (2006, p. 186):  

 

É aquela utilizada com objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimento acerca de um problema, para qual se procura uma 
resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, 
descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

 

Portanto, a pesquisa é exploratória e descritiva. Na fase 

exploratória, por sua vez, foi feita uma pesquisa bibliográfica. Para Mattar 

(2005, p. 20), pesquisa bibliográfica “é uma das formas mais rápidas e 

econômicas de amadurecer ou aprofundar um problema de pesquisa através 

do conhecimento dos trabalhos já feitos por outros.” 
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A pesquisa bibliográfica é necessária quando se pretende adquirir 

mais conhecimento sobre o assunto em estudo, obtendo informações 

necessárias para interagir com os fatos por completo. 

  

Confirmando isto, Lakatos e Marconi (2006, p. 183) comentam que 

“a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada em público em 

relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.” 

 

Com o intuito de levantar estudos sobre o tema sob análise, 

realizou-se primeiramente ampla pesquisa de ordem bibliográfica, com 

levantamentos de dados em livros científicos, como também foram utilizadas 

pesquisas em monografias, teses, dissertações, revistas de administração, 

como Revista de Administração Contemporânea (RAC) e Revista de 

Administração de Empresas (RAE), Revista HSM Management e artigos 

coletados via internet. 

 

Esse tipo de pesquisa teve como objetivo a revisão da literatura 

acerca dos conceitos, definições e demais aspectos que dizem respeito à 

formação de estratégias em ambientes competitivos, vantagem competitiva 

e formação das redes varejistas. Procurou-se, com efeito, contribuir para o 

aprimoramento do conhecimento dos estudos em curso atualmente. 

 

A pesquisa utilizou-se, para obter os dados, de entrevistas semi-

estruturadas com perguntas abertas direcionadas aos associados 

“proprietários”, participantes de redes supermercadistas de Fortaleza, sendo 

pesquisadas três redes, totalizando quinze associados entrevistados, 

incluindo os presidentes de cada rede. 

 

Para Appolinário (2006, p. 134), a entrevista é semiestruturada  

 

quando há um roteiro previamente estabelecido, mas também há 
um espaço para a elucidação de elementos que surgem de forma 
imprevista ou informação espontânea dadas pelo entrevistado.  
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Na entrevista semiestruturada, o entrevistador tem participação 

ativa, e, apesar de observar um roteiro, ele pode fazer perguntas adicionais 

para esclarecer questões para melhor compreender o contexto. 

 

A pesquisa foi efetivada por meio de um estudo de caso, tendo 

como unidade de análise três redes do ramo supermercadista, situadas em 

Fortaleza, como opção de maior competitividade. Conforme a definição de 

Yin (2005, p. 32), trata-se de  

 

um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 
não estão claramente definidos. 

 

Os participantes foram escolhidos por meio de uma amostragem 

por conveniência. Nesta pesquisa, esta técnica era a mais apropriada, pois 

permitia a seleção dos associados em razão da disponibilidade dos mesmos 

às entrevistas. Para a definição dos respondentes, buscou-se considerar os 

seguintes critérios-chave: 

 

- Redes de compras formadas há mais de dois anos e que 

possuíam um maior conhecimento e experiência no processo de 

formação de redes; e 

 

- Redes de compra com 15 ou mais associados, tendo uma área 

mínima de 300m2 de vendas. 

  

Para identificação das redes de compras supermercadistas que se 

enquadravam nesse perfil, foram feitos vários contatos com instituições 

ligadas às empresas, como ACESU, localizada em Fortaleza, além de 

questionamentos junto aos fornecedores que atendem as redes de 

supermercados e também contatos com as próprias sedes das redes. Assim, 

foi possível pesquisar redes específicas mais evoluídas e com experiência 

sobre sua formação. 
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Após a seleção das redes, vários contatos foram realizados para 

saber a disponibilidade dos associados. As entrevistas aconteceram nas 

lojas dos associados. A entrevista foi conduzida por um roteiro de perguntas 

abertas, permitindo maior envolvimento com o entrevistado. 

 

Buscou-se analisar e comparar os casos estudados, verificando 

semelhanças, diferenças e particularidades, de forma a retratar um 

panorama condizente com a realidade presenciada. 

  

A técnica de análise dos dados foi a Análise de Conteúdo. Bardin 

(1979 apud RICHARDSON et al., 1999, p. 223) comenta que: 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter, através de procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitem inferir 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Por fim, todas as entrevistas foram registradas por meio de 

gravação em áudio, transcritas na íntegra e autorizadas pelos participantes. 

 

Após as entrevistas, foi possível identificar o perfil de cada 

entrevistado e concluir que são associados há mais de 10 anos no mercado 

supermercadista, com experiências de rede que variam de três a seis anos, 

e que não têm formação acadêmica, mas são verdadeiros empreendedores. 
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4 APRESENTAÇÃO  E ANÁLISE  DOS RESULTADOS 

 

 

A pesquisa foi realizada em supermercados de Fortaleza, com a 

utilização da entrevista semiestruturada. Foram entrevistados cinco 

associados de cada uma das três redes de supermercados pesquisadas, 

além dos presidentes de cada uma das centrais. A entrevista teve como 

objetivo verificar se os supermercados associados se fizeram mais 

competitivos após a adesão à rede.  

 

4.1 Apresentação das redes de supermercados² 

 

As lojas participantes das três redes associativas contatadas estão 

localizadas na cidade de Fortaleza/CE. Dentre elas, tem-se a Rede Sul - 

Associação dos Mercadinhos Sul de Fortaleza - fundada em 19 de outubro 

de 2001.  

  

Atualmente, a Rede Sul engloba 16 associados, representando 18 

lojas distribuídas pela cidade de Fortaleza. Os associados são compostos 

por lojas que possuem uma área média de 400m², tendo em média de três a 

quatro “check-outs”. A maioria dos supermercados associados se 

caracteriza como empresas familiares, com faturamento mensal variável 

entre R$ 300.000,00 a R$ 400.000,00, em média, por loja. 

 

A ideia da formação da Rede Sul surgiu em 2001 em razão do 

relacionamento entre alguns proprietários de supermercados. Observou-se, 

entre eles, a necessidade de acompanhar as mudanças do mercado, já que 

à época havia somente três redes de bairros - Super-Rede, Rede Uniforça e 

Rede Unimerce. 

 

__________________ 

²   Entrevistas realizadas com os presidentes das redes: Sr. Francisco Carlos Saraiva 
(Rede Sul); Sr. José Itamar de Souza e Sr. Francisco José Feijó Albuquerque (Rede 
Parceria). 
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O idealizador da ideia é o atual presidente, que está na sua 

terceira gestão, por votação dos associados. A seleção dos associados foi 

acontecendo pelo seu bom relacionamento e aos poucos foram criando 

critérios para a entrada de associados, sendo necessária, portanto, a 

criação de um estatuto. 

 

Observou-se que a Rede Sul disponibiliza um estatuto com normas 

e deveres que os associados devem cumprir para manter a harmonia entre o 

grupo e a sustentabilidade da rede. Atualmente, está sendo preparado um 

regimento para determinar ações necessárias a fim de melhor trabalhar o 

nome da rede, com prazos e regras que deverão ser cumpridas e punições 

para o não-cumprimento do que foi determinado por todos ou pela maioria. 

 

O objetivo inicial da associação era a compra de produtos com 

melhores preços para competir com os mercadinhos de bairros e com as 

grandes redes nacionais de supermercados, como Extra, Pão de Açúcar e 

redes internacionais, como Hiper Bom Preço. 

 

A rede atualmente busca não somente poder de compra, mas 

também profissionalização dos administradores e dos funcionários, aumento 

das vendas, com a ideia de vender serviços e não somente produtos. As 

lojas associadas beneficiam-se com um cartão de crédito com o nome da 

rede (gerido pelo Super-Compra pertencente ao Grupo Martins), fazem 

propagandas em sacolas personalizadas, encartes semanais e realizam 

negociações, conjuntamente. Além disso, a rede ainda organiza palestras 

para os associados e funcionários dos supermercados, visando a motivá-los 

a melhorar a qualidade de atendimento aos clientes, entre outras atividades. 

 

Os membros da Associação reúnem-se semanalmente em uma 

sala de 200m² alugada em Messejana. Na sede da rede, realizam-se os 

pedidos aos fornecedores, fechamentos de encartes semanais e mensais e 

é onde são tomadas de decisões sobre as ações da Associação. A decisão 

ocorre nas reuniões, por maioria, cinquenta por cento mais um. 
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No decorrer da entrevista, o presidente da rede abordou as duas 

principais dificuldades encontradas na Associação: a falta de compromisso 

dos associados e o pensamento individualista que muitas vezes visa a 

benefícios próprios, o que dificulta melhores negociações em benefício de 

todos. 

 

As principais vantagens para os associados, apontadas pelo 

presidente da rede, foram o crescimento na área de vendas, com a 

profissionalização dos administradores, a informatização da loja, o aumento 

do poder de compra (em volume), a organização da loja e a criação da 

marca própria em produtos da cesta básica. De acordo com o presidente, 

estes produtos que têm marca própria da rede impossibilitam a comparação 

de preços entre lojas concorrentes. 

 

Com relação aos consumidores, as maiores vantagens foram: 

melhores preços, qualidade dos produtos, conforto das lojas, melhor 

atendimento e, principalmente, o auxílio aos clientes, possibilitando-lhes 

melhor administração dos seus recursos, excluindo a caderneta (fiado), 

facilitando melhores condições de pagamento por meio de cartões de 

crédito e parcelamentos sem juros. 

 

A vantagem para os fornecedores, apontada pelo presidente, é a 

elaboração de contratos de vendas com a rede, que ajudam a reduzir os 

custos de negociação, isto porque não há necessidade de visitar e negociar 

os preços em cada loja para retirar os pedidos, bastando uma só visita à 

rede, que estabelece preços e volumes de compras. 

 

Além disso, as negociações conjuntas possibilitam a realização de 

acordos de fidelização com os produtos dos fornecedores. Para tanto, são 

escolhidos fornecedores em comum entre os associados, que consiste em 

uma taxa sobre o valor total mensal faturado para os associados, 

denominada “taxa de fidelização”, repassada para a Associação, além de 

comprometer-se com preços competitivos e participar das promoções em 

encartes da rede. A taxa de fidelização é paga à Associação mensalmente 
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pelos fornecedores e distribuída aos associados proporcionalmente ao 

volume de compras de cada mix de produtos, em forma de crédito ou 

bonificação de produtos. 

 

Vale ressaltar, ainda, alguns objetivos pretendidos pela Rede Sul 

a serem atingidos nos próximos cinco anos, como: assessoria jurídica; 

ampliação de marcas próprias; padronização de lojas e funcionários; e, 

principalmente, a profissionalização da alta administração (associados). 

 

A segunda rede entrevistada foi a Rede União - Associação de 

Varejistas do Ceará, com sede localizada no bairro Bom Jardim. A rede 

iniciou suas atividades em 2005 e, atualmente, possui quinze associados, 

com dezoito lojas atuando em vários bairros de Fortaleza. 

 

A Rede União possui 15 associados com 18 lojas, têm em média 

de três a quatro check-out por loja, com 300m² de área de venda, um 

faturamento em média por loja de R$ 300.000,00 a R$ 500.000,00 por mês. 

Segundo o presidente, uma desvantagem que a Rede União apresenta é de 

não possuir cartão próprio com a marca da rede. 

  

A ideia da formação da rede União aconteceu da migração da 

maioria dos associados da antiga Rede Uniforte, com sede em Caucaia, 

quando os associados não mais concordavam com a presidência da antiga 

rede. Neste sentido, deixou de existir a Rede Uniforte e passou a existir a 

Rede União, com sede em Fortaleza. 

 

Segundo o presidente da Rede União os principais objetivos dos 

associados quando se associam é ter um poder maior de compras com 

preços menores poder divulgar sua loja através de encartes, com 

promoções e preços atrativos para os clientes. 

 

Um dos principais objetivos almejados da atual gestão é a 

aquisição de uma sede própria para a rede, além de aumentar o número de 

associados com grande volume de compras, trabalhar a marca da rede sem 
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ofuscar o nome da loja participante, utilizando-se de propagandas em rádio 

e televisão. Pretende-se, ainda, profissionalizar os associados e 

funcionários em cursos e palestras, mas existe muita resistência por parte 

dos associados, o que dificulta o crescimento da rede de compras. 

 

Foram citadas pelo presidente da rede União as principais 

vantagens para os associados, como: preços mais baixos nos produtos; 

troca de experiência entre si; fidelização de fornecedores; aumento no 

cadastro de fornecedores, além do reconhecimento deles, com convites 

para palestras, cursos, feiras nacionais e outros. 

 

Já para os clientes, os ganhos foram 100% satisfatórios, pois eles 

encontraram lojas mais organizadas, melhores preços com produtos de 

qualidade, boas promoções de encartes semanais, aumento no mix de 

produtos e qualidade no atendimento. 

 

Para o presidente da Rede União, não há dificuldades em sua 

Associação, pois os problemas são mínimos e ele consegue ter controle de 

tudo, pois houve associados problemáticos e foram excluídos da 

Associação. 

 

A Rede Sul e a Rede União são consideradas pelos seus 

associados como mercadinhos e “mercantis” de bairro, empresas de 

pequeno e médio porte, mas com um poder de compra suficiente para 

tornarem-se grandes redes no futuro, de modo que será necessário um 

trabalho individual de cada loja para conquistarem maior “market share”2. 

 

Para aceitação de novos associados, tanto para Rede Sul com 

para a Rede União, eles são avaliados com base nos seguintes requisitos: 

 

                                                 
2  Market share (expressão mais comum no Brasil), ou pela tradução literal do inglês 

"quota do mercado" (expressão mais comum em Portugal) ou ainda fatia de mercado, 
participação no mercado etc. O termo em inglês tem a seguinte composição: market 
significa mercado e share, divisão ou quota.  Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 
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- Apresentar ficha cadastral sem restrições no comércio 

fornecedor e Centralização dos Serviços Bancários S/A 

(SERASA); 

 

- Ser aprovado pela maioria absoluta das empresas associadas; 

 
- Possuir pelo menos dois check-outs; 

 
- Apresentar área de venda mínima de 150m2; e 

 
- Efetuar o pagamento de uma taxa de adesão, que varia de R$ 

3.000,00 a R$ 5.000,00, dependendo da rede. 

 

A terceira rede entrevistada foi a Parceria – Comercial de 

Alimentos Parceria Ltda., fundada em 2002, mas registrada somente em 

2008. Sua sede fica no bairro Siqueira, com 15 associados e 22 lojas. É 

uma rede considerada uma das maiores de Fortaleza, com grande poder de 

compra e alta liquidez no mercado. 

  

A Rede Parceria surgiu por meio de parentes, que foram os 

primeiros integrantes da rede, todos familiares, que, percebendo o mercado 

cada vez mais competitivo, decidiram se unir, com objetivos de reduzir os 

custos com encartes, sacolas padronizadas e conseguir, com os 

fornecedores, melhores preços com maior volume de compras, além de 

reunir valor nas vendas. Posteriormente, houve uma união com outros 

supermercados de outra família, “Família Pinheiro”, e outros supermercados 

que não fazem parte de nenhuma das famílias, a que veio se somar e 

conquistar mais clientes. 

 

Acrescenta-se, ainda, o fato de que oferecer melhor atendimento, 

prospectar novos clientes e ter um mix de produtos que satisfaçam as 

necessidades dos clientes são objetivos principais que devem ser adotados 

para uma melhor performance de cada loja. 
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A maioria das lojas da Rede Parceria possui em média oito check-

out, com uma área de venda que varia de 600m2 a 800m2 por loja, 

faturando, em média, de R$ 800.000,00 a R$ 1.000.000,00 mensais por loja. 

 

Na fundação da Rede Parceria, não houve nenhum investimento 

para adesão de associados, mas, atualmente, novos associados pagam 

valores em percentuais do que a rede possui, contando com aspecto físico e 

financeiro. É realizado um balancete de tudo o que a rede possui e se 

determina o valor da adesão à Rede. Além disso, a loja precisa ter no 

mínimo 600m2 de área de venda, ser informatizada, possuir câmara 

frigorífica e geladeira para frios e congelados. 

 

Existem outros critérios, considerados pelo presidente da rede 

como muito importantes: é a pesquisa do novo associado juntamente com 

os fornecedores; todas as informações sobre sua conduta no mercado; 

pontualidade nos pagamentos e total comprometimento com seus 

fornecedores; e precisa ser unânime sua aceitação pelos outros associados. 

 

As principais dificuldades da rede, apontadas pelo presidente, são 

vinculadas ao relacionamento entre associados, com a falta de espírito 

associativista dos associados, pois o trabalho individualista muitas vezes 

atrapalha o crescimento e o desenvolvimento da rede; e a necessidade de 

uma estrutura administrativa para implantar procedimentos, com regras e 

normas que minimizem conflitos de relacionamentos e que qualquer pessoa 

possa se tornar um presidente da Rede Parceria. 

 

Os pontos fortes da Rede abordados pelo presidente estão ligados 

ao crescimento do poder de compra, oportunidade de negociar com grandes 

distribuidores e até algumas indústrias, às quais as lojas sozinhas não 

tinham acesso, maior representatividade no mercado com a marca da rede, 

maior satisfação dos consumidores (preços mais baratos, entregas mais 

rápidas, melhor atendimento), palestras e cursos conjuntos, reduzindo 

custos e troca de experiência entres os associados. 
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Considerando as principais atividades realizadas em conjunto pela 

rede, destacam-se as compras, a programação de promoções, troca de 

informações através de rádios, o treinamento de funcionários e campanhas 

de final de ano. 

 

A Rede Parceria possui um Centro de Distribuição (CD) ou 

Depósito, responsável pelo recebimento das mercadorias e distribuição para 

as lojas associadas, que concentram apenas 10% das compras. 

 

Existem objetivos que a Rede Parceria busca atingir nos próximos 

cinco anos, como: padronização das lojas e uniformes; recrutamento e 

treinamento de funcionários em conjunto; implantação de conduta de 

responsabilidade social e assessoria jurídica em conjunto. 

 

4.2  Análise dos dados 

 

A dinâmica das mudanças econômicas, políticas e sociais em um 

ambiente de alta competitividade conduz as pequenas e médias empresas a 

repensar a sua forma de atuação e a criação de estratégias focadas no 

crescimento sustentável dos seus negócios. 

  

Esse cenário impõe às pequenas e médias empresas a busca de 

inovações, métodos gerenciais e ferramentas estratégicas, na tentativa de 

encontrar vantagem competitiva para sobreviver e crescer em um ambiente 

competitivo. 

  

Neste sentido, as empresas supermercadistas reagem às 

mudanças do mercado mediante a formação de rede de compras como 

estratégia de sobrevivência, que assume um papel extremamente 

importante para conciliar concorrência com cooperação. 

  

Considerando este panorama, os principais motivos que levaram 

os supermercados a associarem-se às redes de compras, citados pelos 
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entrevistados, estão elencados na Tabela 1.  

  

TABELA 1  - Motivos para a adesão às centrais de negócios.  

 

MOTIVOS QUE LEVARAM OS SUPERMERCADOS A ASSOCIAREM-S E 

ÀS CENTRAIS  
N.º 

  

Necessidade de melhorar o poder de barganha junto aos fornecedores  15 

Necessidade de sobrevivência perante a forte concorrência do setor 13 

Necessidade de operar com um melhor mix de produtos 12 

Necessidade de ter melhores prazos de pagamento e entrega fracionada 

de produtos por loja 

 

12 

Necessidade de acesso a um número maior de fornecedores 11 

Possibilidade e divulgação na mídia de forma conjunta 9 

Necessidade de maior conhecimento do mercado 9 

Necessidade de atender melhor os clientes, oferecendo melhores preços e 

serviços diferenciados 

 

8 

Necessidade de profissionalização      6 
 

Fonte: Pesquisa direta. 

  

Um ponto enfatizado pelos entrevistados foi o fato de eles 

considerarem a formação de redes como uma estratégia eficiente para 

tornar os supermercados mais competitivos, porém precisa ser feito um 

trabalho individual de cada loja, pois não basta ter poder de compra ou 

preço mais barato, sendo necessário ter uma administração direcionada à 

satisfação dos clientes. 

  

Os objetivos principais pretendidos e alcançados com a união 

relatados pelos associados podem ser vistos na Tabela 2 a seguir. 
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TABELA 2  - Objetivos principais pretendidos e alcançados com a união. 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS PRETENDIDOS E ALCANÇADOS COM A  UNIÃO 

DOS SUPERMERCADOS  
N.º 

Crescimento das vendas 

Maior poder de barganha e preços conseqüentemente mais baixos 

Maior acesso aos fornecedores                                                                               

Minimização de custos com encartes, sacolas e propagandas 

Agregar valor aos produtos vendidos 

15 

15 

14 

12 

10 

Fonte: Pesquisa direta. 

  

Com a formação da rede, os consumidores e associados foram 

bastante beneficiados. Para os entrevistados, os consumidores ganharam 

lojas mais organizadas, preços mais baratos, melhor atendimento, melhor 

conforto e serviços que atendam suas necessidades. 

  

Para os associados, os ganhos foram muitos, considerados pelos 

entrevistados. Os mais importantes foram o alcance de melhores condições 

nas negociações com fornecedores; a troca de experiência entre os 

associados, bem como os serviços de marketing e promoção conjunta. Têm-

se outros ganhos que foram destacados pelas Redes Sul e Parceria, como a 

criação do cartão da loja (fidelidade). Além disso, existe uma parceria com 

instituições de ensino como o SEBRAE, citado pelo presidente da Rede Sul, 

que está ajudando a profissionalizar os associados e funcionários. 

 

Embora tenha existido uma variação em relação ao percentual, 

todos os pesquisados afirmaram ter conseguido comprar produtos mais 

baratos junto aos fornecedores após a adesão à central. Para a maioria, 10 

pesquisados, essa redução foi entre 5,1% a 10%, conforme observado no 

Gráfico 1. Essa redução conquistada adveio não apenas do aumento do 

volume de compras (escala), mas também da profissionalização da 

negociação da central e estabelecimento de parcerias. 
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Gráfico 1 – Redução nos preços dos produtos comprad os após a 
formação da central de negócios. 

Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

Nesse momento, torna-se relevante trazer para discussão que o 

objetivo do supermercadista não deve ser o de combater os preços 

praticados pelos grandes grupos. O supermercado de bairro tem o atrativo 

do bom atendimento e da comodidade oferecida pela proximidade do ponto 

de venda, e passa, agora, com o suporte da central, a oferecer produtos 

com preços mais atrativos, um mix de produtos mais adequado às 

necessidades locais de seus clientes. A redução nos preços significa mais 

um atrativo, um ganho em direção à competitividade e não uma “nova arma” 

na guerrilha com as grandes redes. 

 

 Em relação ao mix de produtos, todos os entrevistados 

afirmaram ter conseguido ampliá-lo após a formação da central de negócios. 

No entanto, o percentual de aumento teve grande variação, conforme 

observado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Aumento do mix  de produtos nas lojas após a formação da central 
de negócios. 

Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

A ampliação do mix aconteceu porque a central passou a comprar 

volumes maiores de produtos, aumentando, consequentemente, o interesse 

das indústrias em negociar diretamente com essas instituições. Esse 

aumento também teve um impacto considerável na competitividade dos 

supermercados, pois as gôndolas passaram ater uma maior variedade de 

produtos e marcas consolidadas, tornando o estabelecimento uma opção 

mais atrativa para que os consumidores adquiram seus produtos. 

 

Do total pesquisado, 14 disseram que, após a formação da central 

de negócios, passaram a comprar produtos de fornecedores aos quais não 

tinham acesso direto, diminuindo de certa forma, a dependência dessas 

instituições em relação ao atacado e distribuidores. Isso  trouxe vantagens 

significativas, não apenas no que se refere ao quesito “redução de preços 

dos produtos adquiridos”, mas na maior presença de mercado/visibilidade 

junto aos fornecedores e possibilidade de oferecer aos clientes uma série 

de produtos a preços mais baixos. 
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 O aumento nas vendas totais também foi outro ganho 

importante conseguido pelos supermercadistas por meio das centrais de 

negócios (Gráfico 3). Dentre os pesquisados, onze relataram um aumento 

superior a 25%, percentual este bastante representativo. Esses dados 

reforçam a possibilidade real de obtenção de benefícios, sendo mais um 

fator motivador para atrair e manter o associado fiel a essa iniciativa. Não 

foi perguntado sobre os principais incentivadores desse aumento de vendas, 

mas é possível que eles derivem da melhor organização, modernização da 

loja e composição do mix de produtos para atender à conveniência dos 

consumidores, os preços mais competitivos, ou, mais provavelmente, a 

combinação desses fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Aumento das vendas totais dos produtos nas lojas, após a 
formação da central de negócios. 

Fonte: Pesquisa direta. 
 

 Do total dos supermercados pesquisados, 13 registraram um 

aumento superior a 15% no faturamento das lojas, conforme observado no 

Gráfico 4. Não foi verificado nenhum caso em que não houve um 

crescimento. Esse retorno financeiro uma maior disponibilidade de recursos 

aos supermercadistas para investirem na profissionalização das lojas, 
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inovação de processos e desenvolvimento de projetos de marketing e 

propaganda, que geraram modernização e, consequentemente, 

competitividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Aumento do faturamento das lojas, após a formação da central de 
negócios. 

Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

 Em relação aos custos médios nas lojas supermercadistas, 9 

pesquisados afirmaram uma diminuição entre 5,1% e 15%, conforme 

observado no Gráfico 5. Essa redução resultou da diminuição dos custos de 

aquisição de mercadorias e de processo (volume de compras maior), da 

centralização da negociação e ações de marketing e da logística integrada, 

aumentando, consequentemente, ganho de escala, e reduzindo os custos de 

transação envolvidos. Na pesquisa realizada ficou claro que a união entre 

os supermercados pode de fato diluir e integrar os custos operacionais. 

 

 

 

 

 

6% 6%

15%

73%

Aumento de 5,1% a 10% Aumento de 10,1% a 15%
Aumento de 15,1% a 20% Aumento superior a 20%



75 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico 5 – Redução dos custos médios das lojas int egrantes da central de 
negócios. 

Fonte: Pesquisa direta. 
 

 

O pequeno varejo tem atrativos como comodidade, atendimento 

personalizado, etc. Operar com preço competitivo, considerando a realidade 

do setor varejista, altamente sensível à variação de renda da população, 

pode ser o elemento chave na sobrevivência dessas corporações. Os 

ganhos aqui discutidos podem servir de parâmetro (informação) às 

empresas que pretendem aderir às centrais de negócios, como também de 

incentivo aos supermercadistas para se manterem ligados à central. 

 

Na visão dos entrevistados, os ganhos já obtidos por meio da rede 

justificam esta união, mas, vale ressaltar, a formação de rede não é a única 

estratégia de sobrevivência. É necessário também um trabalho individual 

por loja, no sentido de captar informações e investir no seu negócio. 

  

Para os entrevistados, é preciso ainda ampliar as lojas, ter uma 

equipe para entrega dos encartes todas as semanas, buscar treinar seus 
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funcionários, bem como devem estar constantemente atentos à satisfação e 

conforto dos clientes. 

 

Neste sentido, essas ações, realizadas individualmente, 

complementam os benefícios conquistados pela rede e, ainda, visam a obter 

crescimento sustentável e tornar-se mais competitivo. 

  

Assim, de acordo com a visão dos entrevistados em identificar 

estratégias competitivas individuais, Porter (1993) ressalta que o grande 

diferencial está na identificação e ação de estratégias, por meio da inovação 

e aperfeiçoamento, de como os recursos poderão ser utilizados para melhor 

conquistar o mercado e ser diferentes dos concorrentes. 

  

As vantagens, de acordo com os entrevistados, são diversas, para 

todos os envolvidos, principalmente para os consumidores, que passaram a 

comprar produtos com preços mais baixos, de melhor qualidade e mais 

diversificados nas gôndolas. Os distribuidores também se beneficiam com o 

modo a reduzir o número de visitas às lojas, diminuindo o gasto com 

pessoal de vendas, e conseguem fidelizar produtos e ganhar mais espaços 

nas gôndolas. 

  

Na visão dos entrevistados, a ideia de rede está ligada à união de 

esforços para atingir objetivos em conjunto, solidariedade entre os 

associados e parceria para ampliar sua participação no mercado. 

  

Conforme Amaral (2002), a base da formação de redes está na 

necessidade de compartilhar recursos de forma coletiva, assim como o 

trabalho em rede traz grandes desafios pessoais e profissionais. Para os 

associados, a grande dificuldade é conseguir o comprometimento de todos 

no sentido de que a rede só consegue crescer com o envolvimento 

compartilhado, sem colocar os interesses próprios em primeiro lugar e sim 

os proveitos coletivos. 
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Viver em associação, para os entrevistados, é muito difícil, pelas 

diferenças culturais, ideias, comportamentos e pensamento em geral, que 

dificultam o relacionamento. Há também a falta de comprometimento dos 

associados. 

  

Com a pesquisa de campo, percebeu-se que a formação das redes 

empresariais pode ser considerada a alternativa estratégica encontrada 

pelas pequenas e médias empresas para conseguir sustentabilidade, mas, 

juntamente com outras estratégias focadas nos consumidores (melhor 

atendimento, serviços adicionais e outros), podem também se tornar mais 

competitivas. 

  

Os associados entrevistados se mostraram satisfeitos com os 

resultados obtidos e a previsão é de ampliar as atividades desenvolvidas em 

conjunto. Existe ainda, no entanto, a questão da falta de comprometimento 

dos associados para com a rede, que precisa ser trabalhada com maior 

empenho por parte da Presidência. 

  

Em relação às compras de produtos pela rede de compras, pôde-

se perceber total satisfação por parte dos associados que conseguem 

comprar mais barato e repassar para os clientes por meio de promoções 

com preço atrativo, aumentando, assim, suas vendas. Vale salientar a 

necessidade de profissionalização dos administradores e investimento em 

tecnologia para, assim, obterem melhores negociações. 

 

Para o sucesso da rede de compras, são necessários vários 

profissionais de compras e de tecnologia, para suportar as atividades 

realizadas entre as empresas associadas, principalmente na troca de 

informações e logística. Somente assim serão maximizados os benefícios 

conseguidos pela rede em conjunto. 

  

Foi um ponto abordado somente por um entrevistado, não como 

sendo uma dificuldade no processo de compras, mas pôde-se perceber que 

não existem equipamentos nem técnicas para realizar negociações com uso 
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de tecnologia, que facilite reduzir custos de estocagens, produtos sem giro 

em algumas lojas, que possam conquistar maior envolvimento dos 

associados e melhorar o processo de aquisição de produtos pela rede. 

  

O grande problema abordado pelos entrevistados foi falta de 

comprometimento dos associados e isso deve ser trabalhado gradualmente. 

Percebeu-se a existência de um comprometimento somente nas situações 

em que notam certos benefícios próprios. Na medida em que maiores 

descontos e vantagens forem conseguidos pelos negociadores da rede, no 

entanto, os associados precisam entender que os ganhos obtidos podem ser 

a longo prazo e, então, a tendência será a maior solidificação da confiança 

dos associados para com a rede e, consequentemente, maior 

comprometimento efetivo.  

  

Notou-se, entretanto, que o volume de produtos comercializados 

por intermédio da rede ainda é baixo, o que torna importante o trabalho dos 

negociadores junto aos associados, para uma possível ampliação. Quanto 

maior, porém, o comprometimento dos integrantes da rede, maior será o 

volume de produtos negociados, o que provavelmente ensejará maiores 

benefícios para todos os associados em futuro próximo. 

  

Outro ponto muito importante percebido, e que deve ser bem 

trabalhado pela rede, é a realização de propaganda em rádio e televisão, 

uma das grandes vantagens abordadas na entrevista, pois, quando feito em 

conjunto, o custo é baixo, dividido entre lojas. O retorno é considerado 

satisfatório, bem como o programa de fidelização de fornecedores, o que, 

sem associação, não seria possível. 

  

Isto foi confirmado por Porter (1989), ao acentuar que as 

estratégias competitivas podem ser competir por diferenciação de produto 

ou por liderança de custos, que implica oferecer produtos diferenciados e 

ter controle rígido nas despesas e custos da empresa. Para os 

entrevistados, a formação de rede proporciona aos associados 

oportunidades de desenvolver produtos ou serviços diferenciados para seus 
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clientes com diferentes ideias e redução de custos quando negociados em 

grande volume com os fornecedores, conseguindo reduzir seus custos e 

repassar para os clientes. 

  

Observa-se que as inúmeras vantagens existentes com a formação 

de redes influenciam nas ações dos associados em ampliar suas atividades 

em prol da modernização e profissionalização da rede de compras, visando 

ao fortalecimento da marca e ao crescimento de todos. 

  

O fortalecimento e o desenvolvimento da rede, no entanto, devem 

ser graduais e dependem da participação dos associados em prol de um 

trabalho sincronizado, focado em objetivos comuns, claramente definidos. É 

necessário que tenham uma visão estratégica, compreendendo suas 

necessidades, mas também reconhecendo suas limitações.  

 

O sucesso da rede está condicionado à ruptura da cultura 

individualista e ao potencial transformador das implicações das mudanças 

que visem a maximizar a competitividade. 

 

Conclui-se que, dentre os fatores que influenciam no crescimento 

das redes empresariais, destacam-se os investimentos na profissionalização 

dos colaboradores dos setores financeiros, humanos e tecnológicos, 

focados na capacitação interna e adaptações, para facilitar as ações 

conjuntas entre parceiros, além do grau de comprometimento dos 

associados que, consequentemente, influenciarão na competitividade deles 

perante a alta concorrência. 
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5 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

 

Esta pesquisa evidenciou que, apesar das pequenas e médias 

empresas estarem crescendo no País, elas enfrentam vários obstáculos na 

luta pela sobrevivência, e buscam, portanto, opções estratégicas para 

tornarem-se mais competitivas no mercado. 

  

Neste sentido, o estudo foi desenvolvido com o objetivo de 

verificar se a estratégia de formação de associação contribui para as 

pequenas e médias empresas supermercadistas tornarem-se mais 

competitivas. 

  

Definido o tema a ser explorado, partiu-se para a revisão 

bibliográfica. Nesta fase da pesquisa, encontrou-se sua primeira dificuldade: 

a escassez de material que abordasse estudos relacionados à formação de 

redes supermercadistas. 

  

O segundo obstáculo com que a pesquisa se deparou foi a 

dificuldade de selecionar as redes supermercadistas de Fortaleza que se 

enquadrassem em um perfil básico para a realização de tal estudo. Dentre 

várias informações fornecidas pela ACESU, foram selecionadas três redes 

das dezesseis existentes em Fortaleza: a Rede Sul, a Rede União e a Rede 

Parceria. Outra dificuldade foi conseguir marcar as entrevistas com os 

associados e, principalmente, com os presidentes de cada rede. 

 

Considerando os fatores importantes para a formação de redes 

empresariais supermercadistas, ficou claro, neste estudo, que essa união 

acontece pelo potencial de compra de produtos a um preço mais baixo junto 

a vários fornecedores. Percebe-se, inicialmente, é que são verdadeiras 

“redes de compras”, pois todo o esforço conjunto se restringe às melhores 

negociações, maximizando os ganhos que essa união proporciona. 
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 À medida, porém, que há um amadurecimento da concepção 

dessa ideia e o comprometimento dos associados vai crescendo, essa ação 

se expande e outras atividades de maior valor agregado são incorporadas, 

como a troca de informações importantes entre os associados, treinamento 

conjunto, atividade de marketing, desenvolvimento de produtos de marca 

própria, tecnologia compartilhada, profissionalização da gestão, inovação, 

modernização, padronização das lojas e funcionários etc. Pela pesquisa 

realizada, percebe-se que algumas ações são presentes na maioria das 

redes, enquanto outras ainda não são trabalhadas por nenhuma delas. 

 

Dentre as ações encontradas na rede pesquisada, destacam-se 

promoção de produtos, compartilhamento de custos (encartes, logística), 

adoção conjunta de um cartão fidelidade para as lojas, investimentos na 

profissionalização dos funcionários e troca de experiência entre seus 

integrantes. 

 

Considerando as ações não realizadas pelas redes, têm-se 

campanhas publicitárias, ampliação dos produtos comprados pela rede, 

como também compras de equipamentos, recrutamento e seleção conjunta e 

padronização de lojas e uniformes. Embora as redes pesquisadas não se 

encontrem em estágios avançados, acredita-se ser um dos principais 

objetivos destas a evolução para uma fase de amadurecimento nos 

próximos dois anos. 

 

Observou-se que, para atuar em rede, as empresas enfrentam 

obstáculos, como individualismo, desconfiança, falta de comprometimento, 

comunicação ineficiente, entre outros. Para que isto deixe de ser uma 

dificuldade no crescimento das redes e dos associados, o interesse próprio 

deve dar lugar aos proveitos compartilhados, troca de conhecimentos e 

informações no sentido de ajudar o próximo a tomar decisões de forma 

colegiada, ser solidário com os colaboradores e ver o concorrente ou 

fornecedor como um aliado. 
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Cabe destacar que a formação de rede tem sido considerada como 

norteadora da ação empreendedora dos supermercadistas em busca de 

competitividade. É uma estratégia ampla e complexa, que envolve esforço e 

comprometimento dos associados, mudanças culturais e trabalho conjunto. 

Superando as dificuldades, é provável que as redes de compras assumam 

posição favorável a sua sustentabilidade. 

  

Com a análise dos resultados, no entanto, por meio da pesquisa 

realizada, pôde-se concluir que os objetivos propostos foram atendidos de 

forma satisfatória, confirmando que os associados se tornaram mais 

competitivos após sua adesão à rede. 

 

Neste sentido, resta evidente que as estratégias de associações 

contribuem como vantagem competitiva para as pequenas e médias 

empresas supermercadistas de Fortaleza permanecerem inseridas em um 

mercado de alta competitividade. 

 

Vale ressaltar, porém, que a formação de redes empresariais não 

pode ser vista como única forma de estratégia competitiva ou de resolver 

problemas, de crescer repentinamente ou apenas comprar produtos com 

preços baixos. Ela deve ser compreendida como uma fonte de ideias que 

facilita no desenvolvimento de estratégias eficientes, necessárias para que 

a implantação tenha resultados satisfatórios e se mantenha sustentável no 

mercado de alta concorrência. 

  

Para cada loja associada, a estratégia competitiva deve estar 

orientada para os serviços, isto é, oferecer qualidade no atendimento e 

identificar o perfil do cliente e suas necessidades, desenvolvendo atividades 

visando à satisfação dos consumidores. 

 

Conclui-se que as redes de pequenas e médias empresas 

supermercadistas ainda têm muitos desafios que vão além da realização de 

boas compras e promoções conjuntas, como diferenciação, posicionamento 

correto e maior relacionamento entre os associados, o que será a chave 
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para o sucesso do pequeno varejo na batalha de participação de mercado e 

lucratividade no ambiente de varejo no Brasil. 

 

Portanto, é oportuno ratificar o fato de que as informações 

levantadas neste trabalho poderão ser analisadas em maior profundidade 

em trabalhos futuros, para completar, discordar ou modificar conclusões 

expostas nesta pesquisa. Muitas questões, contudo, poderão ser 

suscitadas, a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável das 

pequenas e médias empresas supermercadistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRAS. Associação Brasileira de Supermercados. Disponível em: 
<http://wwwabrasnet.com.br/economia-e-pesquisa>. Acesso em: 02 mar. 
2009. 
 
 
ACESU. Associação Cearense de Supermercados. Disponível em: 
<http://www.acesu.com.br>. Aceso em: 02 mar. 2009. 
 
 
ALLEVATO JÚNIOR, João Luiz. Acting as one : associativismo no ramo 
supermercadista - práticas, desafios e tendências. Estudo realizado pela 
área de pesquisa da ActAsOne Ltda., jan. 2001. 
 
 
AMARAL, Viviane. Desafios do trabalho em rede. Rede de Informações 
para o Terceiro Setor , dez. 2002. Disponível em: 
<http://www.rts.org.br/bibliotecarts/artigos/arquivos/redes_vamaral_desafios.
pdf>. Acesso em: 02 mar. 2009. 
 
 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico : elaboração de trabalhos na graduação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
 
 
APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência : filosofia e prática da pesquisa. 
São Paulo: Pioneira Thonsom Learning, 2006. 
 
 
AULETE, F.J.C. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa . 3. ed. 
Rio de Janeiro: Delta, 1980. 
 
 
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
Aspectos atuais do varejo de alimentos no mundo e n o Brasil.  
Disponível em:<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/set1106.pdf.> 
Acesso em: 10 maio 2009. 
 
 
BERNARDES, Ednilson Santos; FENSTERSEIFER, Jaime Evaldo. A 
configuração Internacional da atividade produtiva na perspectiva da 
estratégia de produção. In: 23º ENCONTRO DA ANPAD , 1999. Disponível 
em: < http://www.anpad.org.br/enanpad/1999/dwn/enanpad1999-ols-11.pdf> 
Acesso em: 02 mar. 2009. 
 



85 

BILESSIMO, Luciano Dagostin. Instrumento para diagnóstico da 
expectativa de sucesso da micro e pequena empresa b rasileira . 2002. 
155f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção)- Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2002. 
 
 
BRITO, Luiz Artur Ledur; VASCONCELOS, Flávio Carvalho de. A 
heterogeneidade do desempenho, suas causas e o conceito de vantagem 
competitiva: proposta de uma métrica. Revista de Administração 
Contemporânea - RAC , v.8, p. 107-129, edição especial, 2004. 
 
 
CAMPOS, V. Eficiência é a palavra de ordem. Revista Distribuição , 117 
ed., p.74-78, 2002. 
 
 
CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Fatores críticos de sucesso no processo de 
formação, desenvolvimento e manutenção de redes 
interorganizacionais do tipo agrupamentos industria is entre PMEs : um 
estudo comparativo de experiências brasileiras. 2001. 356f. Tese. 
(Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2001. 
 
 
CARNEIRO, Jorge Manoel T.; CAVANCANTI, Maria Alice F. D.; SILVA, 
Jorge Ferreira da. Os determinantes da sustentabilidade da vantagem 
competitiva na visão Resource-Based; Anais do ENAMPAD , 1999. 
Disponível em: <http://anpad.org.br/enanpad/1999/dwn/enanpad1999-ae-
16.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2009. 
 
 
CARVALHO, Marly M. de; LAURINDO, Fernando J. B. Estratégia para a 
competitividade . São Paulo: Futura, 2003. 
 
 
CASSAROTTO FILHO, Nelson; PIRES, L.H. Redes de pequenas e médias 
empresas e desenvolvimento local : estratégias para a conquista da 
competitividade global com base na experiência italiana.  São Paulo: Atlas, 
1999. 
 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Vamos abrir um novo negócio?  São Paulo: 
Makron Books, 1995. 
 
 
 
 
 



86 

COSTENARO, Alessandra. Indústria de pedras preciosas: um estudo dos 
fatores competitivos em empresas de Soledade (RS). 2005. 96f. 
Dissertação. (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação 
em Administração, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria/RS, 
2005. 
 
 
DAHMER, Luciane Vandréia; DOTTO, Dalva Maria Righi. Competitividade e 
desenvolvimento : um enfoque sobre a rede de indústrias do vestuário. 
Disponível em: 
<http://www.unisc.br/universidade/estrutura_administrativa/departamentos/a
dministracao/docs/artigos_b_c/competitividade_e_desenvolvimento_um_enf
oque_sobre_a_rede_de_industrias_do_vestuario.pdf>. Acesso em: 13 jul. 
2009. 
 
 
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 
1995. 
 
 
DURANTE, Júlio Cesar. Central de compras. Disponível em: 
<http:/www.projetoempreendersp.hpg.ig.com.br/centraldecompras.htm>. 
Acesso em: 02 mar. 2009. 
 
 
FERREIRA, Ademir Antônio; CARIDADE, Annelise Vendramini da Silva; 
BARBERO, Edson Ricardo. A estratégia empresarial enquanto um corpo 
teórico: uma avaliação crítica do Modelo Delta de Hax e Wilde. In: SEMEAD 
VIII, São Paulo, 2005. 
 
 
GHISI, Flávia Angeli; CAMARGO, Silvia Helena Carvalho Ramos Valladão 
de; MARTINELLI, Dante Pinheiro. Redes de compras em supermercados de 
pequeno e médio porte: um estudo multicaso no interior do Estado de São 
Paulo. Varejo Competitivo . São Paulo, v.7, p.217-240, 2003. 
 
 
GHISI, Flávia Angeli; MARTINELLI, Dante Pinheiro. Visão sistêmica das 
relações interorganizacionais : uma análise das redes de empresas. In: I 
Congresso Brasileiro de Sistemas, Ribeirão Preto, 2005. Disponível em: 
<http://www.facef.br/quartocbs/arquivos/13.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2009. 
 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
 
 
______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
1999. 
 



87 

GIOVANELLA, Marco Aurélio. Análise da formação de central de 
negócios do setor de supermercados em Santa Catarin a. 2006. 175f. 
Dissertação. (Mestrado em Administração) - Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, Programa de Pós-Graduação em Administração, 
Florianópolis, 2006. 
 
 
GOMES, Márcia Maria Câmara. Estratégia de marketing e vendas 
adotadas pelos supermercados . 2006. 127f. Dissertação. (Administração 
de Empresas) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2006. 
 
 
GUIMARÃES, D.G. et al. Influência das características de microrregiões 
geográficas na definição do perfil das lojas de supermercados na cidade de 
São Paulo. In: ANGELO, Claudio Felisoni; SILVEIRA, José Augusto 
Giesbrecht da. Varejo competitivo.  São Paulo: Saint Paul, v.8, 2003. 
 
 
HAMEL, Gary; PRAHALAD, Coimbatore Krishnarao. Competindo pelo 
futuro : estratégias inovadoras para obter o controle do seu setor e criar os 
mercados de amanhã. Tradução de Outras Palavras. Rio de Janeiro: 
Campus, 1995. 
 
 
HENDERSON, Bruce D. As origens da estratégia. In: MONTGOMERY, 
Cynthia A.; PORTER, Michael E. (Org.). Estratégia : a busca da vantagem 
competitiva. Tradução Luiz Euclydes Trindade Frazão Filho. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998.  
 
 
HIROSHI, W. A concentração e pulverização do varejo no Brasil.  2002. 
Disponível em: <http://www.fcesp.org.br/assjur/artigos/concentração>. 
Acesso em: 02 mar. 2009. 
 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Varejo reúne 84,2% 
das empresas comerciais do Brasil . Pesquisa Anual do Comércio (PAC, 
2005). Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticiais>. 
Acesso em: 02 mar. 2009.   
 
 
JACINTHO, Paulo Ricardo Becker. Consultoria empresarial : 
procedimentos para aplicação em micro e pequenas empresas. 2004. 137 f. 
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós 
Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2004. 
 
 
KOCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica : teoria da 
ciência e iniciação à pesquisa. 20.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
 



88 

KOTLER, Philip. Administração de marketing : a edição do novo milênio. 
Tradução Bazán Tecnologia e Lingüística; Revisão técnica Arão Sapiro. 10. 
ed. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 
 
 
LACERDA, Joabe Barbosa. A contabilidade como ferramenta gerencial na 
gestão financeira das micro, pequenas e médias empresas (MPMES): 
necessidade e aplicabilidade. Revista Brasileira de Contabilidade - RBC . 
Brasília, v. 33, n. 160, ano 35, p. 39-53, jul./ago. 2006. 
 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de 
pesquisa . 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 
LENZ, Geanderson Souza. Medição de desempenho : uma proposta de 
sistema de avaliação de performance para redes horizontais de cooperação. 
2007, 118p. Dissertação. (Mestrado em Administração de Empresas) – 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 
 
 
LEON, M.E.; AMATO NETO, J. Redes de cooperação produtiva: uma 
estratégia de competitividade e sobrevivência para pequenas e médias 
empresas. In: I Workshop: redes de cooperação e gestão do conhecimento. 
São Paulo: PRO-EPUSP, 2001. 
 
 
LEVY, Michael B.; WEITZ, Barton A. Administração de varejo . Tradução 
Érika Suzuki. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
 
LIMA, Cláudio Ramos. Manual prático de controle de qualidade em 
supermercados . São Paulo: Livraria Varela, 2001. 
 
 
LIMEIRA, A. Centrais de compras são a melhor opção dos pequenos. 
Gazeta Mercantil , p. A-14, 7 maio 2003. 
 
 
LONGENECKER, Justin G., MOORE, P. e PETTY, M. Administração de 
pequenas empresas : ênfase na gerência empresarial. Tradução Maria 
Lucia G. L. e Signey Stancatti. São Paulo: Makron Books, 1997. 
 
 
LORANGE, Peter; ROOS, Johan. Alianças estratégicas : formação, 
implementação e evolução. São Paulo: Atlas, 1996. 
 
 
 



89 

MACHADO, André Ricardo; DOTTO, Dalva Maria Righi; WITTMANN, Milton 
Luiz. Redes de cooperação: em relato da implantação de uma rede de 
comércio varejista de alimentos do Rio Grande do Sul. In: XXIII ENEGEP, 
Ouro Preto, Minas Gerais, out. 2003.  
 
 
MACONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia científica . 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 
MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing : uma orientação aplicada. 
3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
 
MALUCHE, Maria Aparecida. Modelo de controle de gestão para a 
pequena empresa como garantia de qualidade . 2000. 2225fl. Dissertação. 
(Mestrado em Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2000. 
 
 
MARCHI, Jamur Johnas. Redes empresariais : um estudo comparativo dos 
fatores sócio-comportamentais e desempenho competitivo em duas redes de 
empresas do varejo alimentício. 2006. 144f. Dissertação de Mestrado 
(Mestre em administração) - Curso de Pós-Graduação em Administração da 
Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2006. 
 
 
MASUTTI, S.L. Potencial regional de desenvolvimento de redes 
interorganizacionais . 2005, 265 fl. Tese. (Doutorado em Engenharia de 
Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005. 
 
 
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing : metodologia, planejamento. 
6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
 
MAXIMIANO, Antônio Carlos Amaru. Teoria geral de administração : da 
escola científica à competitividade na economia globalizada. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
 
 
MONTEIRO NETO, Carlos de Barros. Marcas próprias em supermercados: 
uma estratégia de diferenciação. In: V SEMEAD, jun. 2001. Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/semead/5semead/MKT/Marcas%20proprias%20e
m%20supermercados.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2009. 
 
 
 
 
 



90 

MORAES, Cláudio A. A simultaneidade das estratégias genéricas de 
Porter aplicada à indústria petroquímica . 2003. 162f. Dissertação. 
(Mestrado em Administração de Empresas) – Programa de Pós-Graduação 
em Administração de Empresas. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo, 2003. 
 
 
MOURA, Benjamin do Carmo. Logística : conceitos e tendências. Vila Nova 
de Famalicão. Lisboa: Centro Atlântico, 2006. 
 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Excelência na administração 
estratégica : a competitividade para administrar o futuro das empresas.  3. 
ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
 
OLIVEIRA, Oderlene Vieira de; FORTE, Sérgio Henrique Arruda C.; 
ARAGÃO, Lindenberg Araújo. Fusões e aquisições sob a perspectiva da 
vantagem competitiva: o caso da Perdigão Agroindustrial S.A. RBGN , São 
Paulo, v.9, n.24, p.91-108, maio/ago. 2007. 
 
 
OLIVEIRA, R. F. de; GUERRINI, F. M. Estrutura morfológica de redes de 
empresas. In: Simpósio de Engenharia de Produção, out. 2003, 
Bauru. Anais eletrônicos...  Bauru/SP, Universidade Estadual Paulista, 
2003. Disponível em: <http://www.simpep.feb.unesp.br/anais10/  
gestaoestrategicaeorganizacional/arq22.PDF>. Acesso em: 02 mar. 2009. 
 
 
OLIVIERI, Laura. A importância histórico-social das redes. Rede de 
Informação para o Terceiro Setor , jan. 2003. Disponível em: 
<http://www.rits.org.br/redes_teste/rd_tmes_jan2003.cfm>. Acesso em: 02 
mar. 2009. 
 
 
PARENTE, Juracy. Varejo no Brasil : gestão e estratégia. São Paulo: Atlas, 
2000. 
 
 
PORTER, Michael E.  A vantagem competitiva das nações . Tradução de 
Waltensir Dutra. 22. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 
 
 
______.  Competição : estratégias competitivas essenciais. Tradução 
Afonso Celso da Cunha Serra.  6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
 
 
______.  Estratégia competitiva:  técnicas para análise de indústrias e da 
concorrência. Tradução de Elizabeth M.P. Braga. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 1986. 



91 

PORTER, Michael E.  Vantagem competitiva : criando e sustentando um 
desempenho superior. Tradução de Elizabeth Maria Pinho Braga. 19. ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
 
______. A vantagem competitiva das nações . Tradução Waltensir Dutra. 
Rio de Janeiro: Campus, 1993. 
 
 
RICHARDSON, Roberto Jarry et al. Pesquisa social : métodos e técnicas. 
3.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
ROBBINS, Stephen. Administração: mudanças e perspectivas. Tradução: 
Cid Knipel. Moreira. São Paulo: Saraiva, 2000. 
 
 
RODRIGUES, C. O concorrente é bom companheiro. Pequenas Empresas 
Grandes Negócios , dez. 2002. Disponível em: 
<http://pegn.globo.com./edic/ed143/ges_companheiro.htm>. Acesso em: 2 
mar. 2009. 
 
 
ROESCH, S.M.A. Projeto de estágio e de pesquisa em administração . 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 1999. 
 
 
ROJO, F. J. G. Supermercados do Brasil : qualidade total, marketing de 
serviços, comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
 
SAAB, W.G.L.; GIMENEZ, L.C.P.; RIBEIRO, R.M. Supermercado no Brasil : 
o movimento das empresas menores. Rio de Janeiro: BNDES, dez. 2000. 
(Série BNDES Estudos Setoriais, n.24). Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/setorial/get4is24.pdf>. Acesso em: 
02 mar. 2009. 
 
 
SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas. 
Fatores condicionantes e taxa de mortalidade de emp resas no Brasil.  
Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-
negocio/acesse/biblioteca-on-line>. Acesso em: 02 mar. 2009.    
 
 
SEGRE, L.M.; BASTOS, R.M. A modernização produtiva nos 
supermercados: a adoção de TICs. In: Congresso da USP Gestão da 
Inovação Tecnológica , São Paulo, out. 1998. 
 
 
 



92 

SOLOMON, Steven. A grande importância da pequena empresa : a 
pequena empresa nos EUA, no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro: Nórdica, 
1986. 
 
 
SOUZA, L. E. As lições e os ganhos da união. Pequenas Empresas 
Grandes Negócios , ano XIV, n.162, jul. 2002. 
 
 
TAVARES, Marcelo Gonçalves. Alianças e redes estratégicas: as tendências 
das empresas líderes no Brasil. Revista do BNDES , Rio de Janeiro, v.10, 
n.19, p. 293-312, jun. 2003. 
 
 
TERENCE, A. C. F. Planejamento estratégico como ferramenta de 
competitividade na pequena empresa : desenvolvimento e avaliação de um 
roteiro prático para o processo de elaboração do planejamento. São Carlos, 
2002. 211 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – 
Departamento de Engenharia de Produção, Universidade de São Paulo. 
 
 
THOMPSON JÚNIOR, Arthur A.; STRICKLAND, A.J. Planejamento 
estratégico : elaboração, implementação e execução. Tradução de 
Francisco R. M. Leite. São Paulo: Pioneira, 2002. 
 
 
TORRES, Francisco Klésio Lima. A ferramenta Balancead Scorecard na 
gestão de pequenas e médias empresas do setor varej istas de 
plásticos . 2006. 125f. Dissertação (Administração de Empresas). 
Universidade de Fortaleza - UNIFOR, Fortaleza, 2006. 
 
 
VASCONCELOS, Fábio C.; CYRINO, Álvaro B. Vantagem competitiva: os 
modelos teóricos atuais e a convergência entre estratégia e teoria 
organizacional. Revista de Administração de Empresas  – RAE, São 
Paulo, v. 40, n.4, p. 20-37, out./dez. 2000. 
 
 
WITTMANN, Milton Luiz et al. Redes de empresas: alternativa competitiva 
para micro empresas do setor de vestuário. In: Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção, Ouro Preto. Anais  do XXIII Encontro Nacional de 
Engenharia de Produção, Ouro Preto, 2003. 1 CD-ROM. 
 
 
YEMAL, José Alberto. Centrais de negócios: Como enfrentar as redes 
internacionais de supermercados. Internext  - Revista Eletrônica de 
Negócios Internacionais, São Paulo, v.3, n.1, p.53-71, jan./jun.2008. 
 
 
 



93 

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e método. Tradução de Daniel 
Grassi. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista.  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONDENTE  

Nome:  _______________________________________________________    

Empresa:   ____________________________________________________   

Cargo que ocupa: _______________________________________________  

Escolaridade: __________________________________________________  

Tempo de empresa: _____________________________________________  

Quantos funcionários: ___________________________________________  

Quantos check out possuem:  _____________________________________  

Quanto tempo tem de associação: _________________________________  

Já participou de outra rede empresarial:_____________________________ 

 

1)  Quais são os principais motivos que levaram os supermercados 

associar-se à rede? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2)  Quais os objetivos pretendidos pelo supermercado ao associa-se a 

rede? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3)  Quais foram os ganhos já obtidos pelo supermercado após a adesão a 

rede? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4)  Os ganhos já obtidos pelos supermercados com a rede de compras tem 

sido suficiente para justificar esse associativismo? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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5)  Na sua opinião, a rede de compras proporcionam a sobrevivência dos 

supermercados (associados)? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

6)  Quais as principais dificuldades encontradas pelos supermercados na 

rede de compras que impactaram diretamente no sucesso da empresa? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

7)  Quais ações foram tomadas pelos supermercados visando obter 

crescimento sustentável nas vendas após sua adesão a rede? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8)  Existe a pretensão, por parte dos supermercados, de permanecer na 

rede nos próximos cinco (5) anos? Por quê? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

9)  Quais ações estão sendo atualmente adotadas visado manter o bom 

funcionamento da rede nos próximos cinco (5) anos? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

10)  Na sua opinião quais foram as vantagens obtidas pelos consumidores e 

supermercados (associados) com a participação da rede de compra? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

11) Você acredita que a formação de redes de compras é a única estratégia 

de sobrevivência dos varejistas frente à concorrência das grandes 

redes? Explique. 
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 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

12)  Na sua opinião, a rede atende as necessidades dos supermercados e 

está influenciando no crescimento dos mesmos? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

13)  Na sua opinião os supermercados se tornaram mais competitivo após 

adesão a rede? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

14)  Dentre as opções abaixo, enumere os ganhos já obtidos pelas 

empresas por serem integrantes da rede de compras de acordo com 

sua importância. (1 para o mais importante, 2 para o segundo...) 

(   ) melhores condições na negociação com fornecedores 

(   ) serviços de marketing e promoção conjuntos 

(   ) profissionalização da administração 

(   ) recrutamento e treinamento de funcionários em conjunto 

(   ) assessoria jurídica em conjunto 

(   ) compartilhamento de custos (transportes, divulgação, etc.) 

(   ) padronização de lojas e uniformes 

(   ) criação de cartão da loja (fidelização) 

(   ) troca de experiência entre as empresas participantes da rede 

(   ) aumento de linha de crédito 

(   ) marcas próprias 

(   ) outros ganhos 

 

15)  Avaliando a sua participação nas reuniões ou assembléias da rede, 

você considera seu envolvimento participativo? 

 (  )  satisfatório 

 (  )  não satisfatório 
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 Por quê? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

16)  Qual a sua idéia de rede? E o que você espera da rede que participa? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

17)  Quais investimentos foram necessários para os supermercados se 

integrarem à rede de compras? 

 __________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

18) Quais foram os ganhos obtidos em termos de: 
 

- Redução dos preços dos produtos comprados ______% 

- Aumento do mix de produtos _______% 

- Aumento de vendas _______% 

- Aumento do faturamento _______% 

- Redução dos custos médios das lojas _______% 

 
 


