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RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo oferecer um caso para ensino tendo como 
referência uma empresa brasileira do comércio varejista alimentício de 
supermercados e hipermercados. A estratégia de crescimento é o dilema central. 
Internacionalizar-se ou não? Atualmente, nenhuma empresa brasileira deste 
segmento se encontra internacionalizada por meio de lojas próprias no exterior. Uma 
visão histórica da empresa e de seu fundador é apresentada. Aspectos do setor, no 
Brasil, também são fornecidos. O caso coloca em evidência as características da 
organização e do seu presidente. Este trabalho apresenta mais do que um estudo de 
caso para ensino. Abordagens teóricas baseadas em conceitos de 
empreendedorismo, orientação empreendedora, empreendedorismo internacional e 
visão baseada em recursos são apresentadas como uma alternativa de análise.  
Uma contextualização introdutória é feita sobre a importância da internacionalização 
do varejo em relação à sociedade em rede. Uma comparação entre estudo de caso 
para pesquisa e um caso de ensino é oferecido no capítulo sobre metodologia. 
Disciplinas como gestão estratégica, empreendedorismo, internacionalização de 
empresas, teorias organizacionais, marketing e economia são boas opções para se 
empregar o caso proposto. 
 
Palavras chave: internacionalização; varejo; empreendedorismo internacional; visão 
baseada em recursos; estudo de caso para ensino. 



  

ABSTRACT 
 

This work aims to offer a case study about a Brazilian food retailing company. The 
growth strategy is the central dilemma. Internationalize or not? At the moment, 
there's no one Brazilian company in this specific industry internationalized by the 
“ownership strategy” with stores abroad. An historical view of the business and his 
founder is presented. Aspects of the sector in Brazil are showed too. The case puts 
in evidence characteristics of the organization and its president. This work presents 
more than solely a teaching case study. Theoretical approaches based in concepts 
from entrepreneurship, entrepreneurial orientation, international entrepreneurship 
and resource-based view are presented like alternative perspectives for the teacher. 
An introductory contextualization is made about the importance of the retailing 
internationalization in relation to network society. A comparison between case study 
for research and a teaching case is offered in the chapter about methodology. 
Disciplines like management strategy, entrepreneurship, internationalization, 
organizational theories, marketing and economics are suggested for the use of the 
case. 
 
Keywords: internationalization; retailing; international entrepreneurship; resource- 
based view; teaching case. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Mestrado Executivo em Gestão Empresarial da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas está inovando ao 

introduzir como trabalho de conclusão de pós-graduação stricto sensu a dissertação 

de mestrado no formato de um estudo de caso para ensino, pois, de forma sinérgica, 

ao mesmo tempo em que possibilita ao mestrando a construção de um caso com o 

rigor requerido no ambiente acadêmico, traz para academia, através das vivências 

de seus alunos, casos de alta complexidade e questões a serem discutidas de modo 

sistemático por pesquisadores e alunos iluminando novas perspectivas de ensino e 

desenvolvimento. 

Seguindo esta perspectiva, esta dissertação de mestrado tem como objetivo 

produzir um caso para ensino conforme a problemática que será apresentada nos 

próximos parágrafos. 

A problemática deste trabalho surge do fato de que o setor do comércio 

varejista alimentício de supermercados e hipermercados não possui, atualmente, 

empresas de capital nacional internacionalizadas por meio da abertura de lojas 

físicas no exterior. Em contrapartida, em 2014, dentre as dez primeiras do ranking da 

Associação Brasileira de Supermercados, quatro são estrangeiras e encabeçam a 

lista. Quando se observa o ranking do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo 

(IBEVAR), que incluí atacadistas, dentre as dez primeiras, seis são estrangeiras e 

ocupam as primeiras posições. Algumas destas, no passado, eram de capital 

nacional, mas foram incorporadas por multinacionais provenientes da França, 

Estados Unidos e Chile. (FDC, 2015, p. 34, IBEVAR, 2015, p. 138, ABRAS, 2015). 

Assim sendo, o fenômeno que guiará este trabalho é o fato de que as 

empresas brasileiras do setor supermercadista não se internacionalizam por meio da 

abertura de lojas no exterior mesmo quando o setor, no Brasil, passa a ser 

controlado por empresas de capital estrangeiro. 

Deste modo, a questão que se coloca é: por que historicamente as empresas 

brasileiras do setor supermercadista não se internacionalizam? Quais os principais 

fatores do setor e das principais empresas que podem explicar este fenômeno? 

Portanto, com a finalidade de se criar um cenário para que se possa discutir 

esta problemática, este trabalho tem como objetivo construir um caso para ensino 
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utilizando uma importante rede de supermercados brasileira de modo que, além de 

se permitir estudar a questão específica da empresa, também se possa investigar os 

fatores do setor, no Brasil, e, no mercado internacional, que podem influenciar a 

ocorrência do fenômeno em que as empresas brasileiras do setor supermercadista 

não se internacionalizam por meio da abertura de lojas no exterior mesmo quando o 

setor, no Brasil, passa a ser controlado por empresas de capital estrangeiro. 

Diversas hipóteses podem ser levantadas para explicar este fenômeno em 

que importantes empresas brasileiras do setor supermercadista têm o 

comportamento típico de não se internacionalizarem e, posteriormente, serem 

incorporadas por multinacionais, tal como no caso do Grupo Pão de Açúcar (São 

Paulo), Sendas (Rio de Janeiro), Real (Rio Grande do Sul), GBarbosa (Sergipe), 

Mercadorama (Paraná), Bretas (Minas Gerais), entre outras. Uma exceção, que não 

invalida a situação atual, deve ser feita. O Pão de Açúcar, a partir de 1969, começou 

a operar em Portugal e se expandiu para Espanha e Angola. Contudo, estas 

operações internacionais, entre 1991 e 1996 foram vendidas e não pertencem mais 

a empresa. 

Apenas como exercício, vale citar algumas das muitas hipóteses que podem 

ser levantadas para explicar o fenômeno, as quais, certamente, constituem-se em 

racionalizações a serem testadas, tais como: as condições do mercado, a situação 

econômica interna e externa ao país, a política de governo, o câmbio desfavorável, a 

cultura das empresas brasileiras, as distâncias geográficas, as dimensões do 

mercado nacional, a forma de gestão, entre outras. Conforme se verifica, é possível 

listar diversas razões para explicar o fenômeno sem saber se atuam isoladamente 

ou em conjunto ou se ainda não têm relevância. Pensando de uma forma extremada, 

é possível, por exemplo, que apenas as situações externas à empresa sejam 

determinantes. Avaliando mais ponderadamente, é possível inclusive que parte dos 

gestores e empreendedores brasileiros do setor tenha modelos mentais que levem a 

este comportamento estratégico das empresas. É possível ainda que a formação de 

gestores não tenha dado a devida importância a fenômenos desta natureza. 

Uma pesquisa para identificar possíveis generalizações, dado seu porte, seria 

muito difícil de realizar, pois não há como voltar no tempo e estudar cada caso, 

individualmente, para compreender por que o processo ocorreu. Além disso, os 

ambientes internos das empresas que foram incorporadas já não existem mais. Uma 

alternativa que se tem é estudar empresas que ainda são de controle nacional e 
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elaborar hipóteses em relação ao passado e ao presente. Em relação ao futuro, 

podemos, ao nos colocar nos lugares dos tomadores de decisão da empresa, 

analisar cenários e avaliar as melhores decisões. 

A internacionalização das empresas é um fenômeno que vem se ampliando 

ao redor do mundo, nos mais variados ambientes de negócios (FLEURY, 2010, p. 

xii; MADEIRA, SILVEIRA, 2013, p. 36; STERNQUIST, 2007, xvii; ALEXANDER; 

DOHERTY, 2009, p. 3). Portanto, é necessário capacitar futuros e atuais gestores 

para que possam aproveitar as oportunidades e ou neutralizar as ameaças 

oferecidas neste ambiente de internacionalização dos negócios. 

Neste trabalho, procura-se compreender as atitudes dos gestores enquanto 

tomadores de decisão. Portanto, a tarefa que o norteia e que se constituiu em seu 

objetivo, foi preparar e disponibilizar um caso para ensino - teaching case – de modo 

a proporcionar uma ambientação para se vivenciar os dilemas do crescimento de 

uma empresa do setor do comércio varejista brasileiro de supermercados e 

hipermercados, em relação à alternativa da internacionalização para que possa ser 

utilizado por outros pesquisadores, em atividades de ensino, na qualificação de 

gestores e futuros gestores em aspectos que envolvem decisões relativas à 

estratégia de crescimento e sobrevivência das empresas brasileiras do segmento do 

comércio varejistas de supermercados e hipermercados, considerando a 

possibilidade de internacionalização, e levando-se em conta a tendência de 

oligopolização da economia por empresas multinacionais. Para tanto, o trabalho 

disponibiliza um arcabouço teórico de empreendedorismo e de gestão estratégica 

baseada na resource-based view, em um contexto que revela a importância da 

internacionalização do varejo, no ambiente das redes e da sociedade informacional. 

Estudos de casos para ensino são largamente empregados por diversas 

instituições com finalidade educativa. Caracterizam-se por apresentar um problema 

a ser resolvido por um protagonista com poder para decidir dentro do escopo do 

caso, pois terá que fazê-lo em algum momento.  O caso atua como uma metáfora da 

realidade dos problemas enfrentados, nos ambientes empresariais, que sempre são 

maiores, mais abrangentes e mais complexos (ROBERTS, 2012, p.1). 

Um caso para ensino é uma história sem fim que permite levantar questões, 

as quais podem ter várias soluções de acordo com a abordagem teórica empregada. 

(ROESCH, 2011, p. 2). É “[...] a reconstrução de uma situação organizacional 

baseada em trabalho de campo ou em experiência de consultoria ou, ainda, em 
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dados documentais e/ou bibliográficos, que auxilie no desenvolvimento de 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) [...]” em atividades de 

formação e capacitação de gestores. Possibilitam aprender a partir de uma narrativa 

que retrata uma situação real através da reflexão e da aplicação de determinadas 

estruturas teóricas (ANPAD, 2012, p. 1). 

O caso para ensino desenvolvido neste trabalho foi construído a partir de uma 

consistente e criteriosa pesquisa documental e bibliográfica de uma importante 

empresa do setor do comércio varejista de supermercados e hipermercados. Esta 

decisão foi tomada por que, além do fato de que “[...] documentos constituem uma 

rica fonte de dados” (GODOY 1995b, p. 21), identificou-se a disponibilidade de um 

relevante acervo constituído por longas entrevistas gravadas em vídeo com o 

fundador e atual diretor da empresa, um livro relatando a história do fundador 

conjuntamente com a evolução da empresa, o qual tem seus direitos atribuídos ao 

próprio fundador da empresa, e matérias diversas publicadas em jornais e revistas 

setoriais sobre a empresa, seus diretores e o setor. Para a definição da unidade de 

pesquisa (o caso) e do procedimento de coleta de evidências para a elaboração do 

caso para ensino, foram empregadas as mesmas técnicas utilizadas no estudo de 

caso para pesquisa. 

A empresa escolhida para a construção do caso foi a paranaense Condor 

Super Center, atuante no setor supermercadista, desde 1974, e que, no ano de 

2014, obteve um faturamento de 3, 6 bilhões de reais. É a terceira maior rede 

nacional de seu setor e ocupa a sétima posição quando se contabilizam as 

empresas controladas por grupos estrangeiros atuando no Brasil, conforme o 

ranking da Associação Brasileira de Supermercados. Em 2015, chegou a sua 

quadragésima loja, todas no Paraná, e a mais de dez mil colaboradores contratados. 

A narrativa do caso, a partir do Condor, foi construída cronologicamente com 

inserções sobre a evolução das multinacionais, no Brasil. Foram apresentados os 

principais aspectos da empresa, do presidente (fundador) e de alguns de seus 

diretores. Fatos da vida do fundador que antecedem o início do Condor também 

foram fornecidos. 

A “história” apresentada não tem fim. Num dado momento, o protagonista 

passa a ser o aluno, que tem que avaliar alternativas de crescimento para a empresa 

considerando a internacionalização. Ao final, o aluno, protagonista, tem que tomar 

uma decisão e responder uma questão sobre o comportamento típico das empresas 
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brasileiras do setor de supermercados em relação à estratégia da 

internacionalização. 

Diversas questões são propostas. Algumas questões de apoio também são 

fornecidas para reflexão. 

Nas notas de ensino, sugere-se ao professor empregar as perspectivas 

teóricas de empreendedorismo, orientação empreendedora, empreendedorismo 

internacional e da resource-based view / modelo VRIO para que seus alunos 

possam analisar o caso. Um roteiro de atividades também é sugerido ao professor. 

O caso de ensino em questão pode ser aplicado em disciplinas de graduação 

ou pós-graduação relacionadas à gestão estratégica, empreendedorismo, teorias 

organizacionais, marketing, internacionalização de empresas e, também, outras que 

tenham abordagens da área de economia. 

É importante ressaltar que além de analisar o caso da empresa Condor Super 

Center, os alunos serão conduzidos, ao longo do estudo de caso para ensino, a 

analisar o setor supermercadista, no Brasil, e, no exterior, sendo solicitados para isto 

a buscarem outras fontes de dados com a finalidade de atualizar as informações 

deste caso e poderem responder a todas as questões de modo que o caso possa 

continuar sendo utilizado sempre. 

A seguir, neste trabalho, apresenta-se, incialmente, o item 2 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA com as perspectivas teóricas sugeridas para análise 

do caso. Logo após, vêm os procedimentos metodológicos, item 3 METODOLOGIA, 

e, em seguida, o ESTUDO DE CASO PARA ENSINO, o qual não foi numerado para 

que simplifique sua reprodução futura. As referências ao final. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A análise de casos para ensino requer o emprego de um arcabouço teórico que 

auxilie à atividade de tal modo que permita ao aluno ampliar seus conhecimentos 

teóricos e, ao mesmo tempo, propicie condições para melhor compreender os 

fenômenos do mundo real representados na narrativa do caso, possibilitando, assim, 

aumentar suas capacidades para a tomada de decisão. Deste modo, partindo desta 

premissa, segue uma breve apresentação de conceitos, no formato de uma revisão 

teórica, para auxiliar o aluno na análise do caso de ensino proposto neste trabalho. 

 

2.1 A importância da internacionalização do varejo no contexto da sociedade 
informacional 

 

2.1.1 Características da sociedade informacional 
 

A revolução tecnológica de base microeletrônica concentrada nas tecnologias 

da informação vem remodelando rapidamente a base material da sociedade por 

meio da revolução informacional (CASTELLS, 1999, p. 21, 22). 

Em todas as sociedades historicamente conhecidas a informação e o 

conhecimento sempre ocuparam uma posição central. Porém, a partir das últimas 

décadas do século XX, o que mudou foi a forma com que são difundidas. Redes 

tecnológicas de base microeletrônica deram novas capacidades às velhas redes 

existentes (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 17; CASTELLS, 1999, p. 21). Agora, 

nestes “primeiros anos do século XXI, a sociedade em rede não é a sociedade 

emergente da Era da Informação: ela já configura o núcleo das nossas sociedades.” 

(CASTELLS; CARDOSO, 2005, p. 19). 

Economias tornaram-se globalmente interdependentes. O movimento 

comunista internacional enfraqueceu e o capitalismo vem passando por 

transformações – flexibilização do gerenciamento, descentralização e organização 

em redes (CASTELLS, 1999, p. 21, 22). 

Concomitantemente, verifica-se a incorporação feminina à força de trabalho 

remunerado, o Estado atuando para desregular os mercados e o aumento da 

concorrência econômica global para a acumulação e a gestão do capital dentro de 
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um cenário geográfico e cultural cada vez mais diferenciado (CASTELLS 1999, p. 1). 

Uma língua digital universal está integrando globalmente palavras, sons e imagens 

de nossa cultura e, ao mesmo tempo, personalizando-os de acordo com as 

diferentes identidades. As crescentes redes interativas de computadores estão 

moldando a vida e sendo moldadas por ela (CASTELLS, 1999, p. 22). 

A difusão da internet, a criação da world wide web (www) e as formas de 

comunicação mediadas por computador permitiram às pessoas, empresas e 

instituições criarem seus próprios sites moldando de forma definitiva a estrutura do 

novo meio de comunicação na arquitetura da rede, na cultura de seus usuários e nos 

padrões de comunicação (CASTELLS, 1999, p. 379, 380). 

Dentre as transformações sociais promovidas pela internet, a mais profunda 

constitui-se na passagem da interação individual e empresarial (e-mail, por exemplo) 

para a construção autônoma de redes sociais controladas por seus usuários (social 

network sites). Além disso, a comunicação sem fios conecta dispositivos, dados, 

pessoas e organizações como uma teia de comunicação envolvente de modo que os 

sites de redes sociais se constituem em plataforma para atividades que vão desde 

bate-papos, e-marketing, e-commerce, educação entretenimento, aplicações de 

saúde até, por exemplo, ativismo sociopolítico (CASTELLS, 2013, p. 168). 

Posto o que se apresenta, ainda que não haja homogeneidade, devido às 

especificidades de cada sociedade, é possível falar-se em uma sociedade 

informacional, ressalvado o fato de esta ser capitalista, como ocorre hoje, e de que 

as diversas sociedades apresentam grande diversidade cultural e institucional 

(CASTELLS, 1999, p. 38). De Mais (2000, p. 84), entre outros (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006, p. 326), chama esta sociedade de sociedade pós-industrial, 

pois da mesma forma que a sociedade pós-moderna sucede a moderna essa vem 

após a industrial. 

Por fim, o homem de agora é o “homem que aprende”, analisa e dá sentido às 

informações, encontra soluções e desenvolve suas próprias formas de pensamento. 

Nesta nova sociedade, o homo economicus do modelo industrial está sendo 

substituído pelo que aprende com suas próprias experiências (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2006, p. 326). 
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2.1.2 Negócios em rede 
 

A arquitetura dos negócios está sendo remodelada pelas redes (PARKHE et 

al, 2006, p. 560). A nova economia (informacional) se organiza ao redor de redes 

globais que dão acesso a informações importantíssimas (know how) para 

produtividade e competitividade. Empresas comerciais estabelecidas através de 

redes espalham-se por diferentes agrupamentos geográficos de unidades 

econômicas (CASTELLS, 1999, p. 499; DE MASI, 2000, p. 211). 

Por causa e apesar da forma de organização em rede, está havendo a 

manutenção ou o aumento da concentração oligopolista, pois são requeridos 

recursos expressivos ou aliança com um grande participante da rede para entrada 

nas redes mais estratégicas. Neste cenário, as empresas multinacionais participam 

das redes e estão cada vez mais organizadas em redes descentralizadas. 

(CASTELLS, 1999, p. 210). De modo a exemplificar, tomando-se, não por acaso, o 

setor varejista, é provável que a uma determinada empresa seja necessário adquirir 

uma operação internacional de outra, que chegou antes, para acessar o mercado 

desejado, pois se verifica que a influência dos varejistas internacionais está 

ampliando a estrutura competitiva no mercado internacional de modo que quando 

uma empresa busca mover-se para um determinado mercado pode encontrar seu 

caminho mais bloqueado por aqueles que se internacionalizaram antes do que pelas 

empresas naturais do país. (ALEXANDER; DOHERTY, 2009, p. 11). 

De acordo com De Masi (2000, p. 148) “A economia global é guiada 

predominantemente, se não o for de forma absoluta, pelas multinacionais” - sobre as 

quais a maioria das redes são estruturadas – as quais passaram a ser as detentoras 

do poder advindo da riqueza e tecnologia da economia global (KEN’ICHI IMAI apud 

CASTELLS, 1999, p. 211). 

Para melhor compreender o que De Masi (2000) comenta, vale observar 

alguns números referentes a duas empresas multinacionais - uma americana e outra 

europeia - para exemplificar o alcance que podem ter. 

A rede Walmart, norte americana, atua em 27 países e constitui-se na maior 

empregadora privada do mundo com uma força de trabalho de 2,2 milhões de 

pessoas (FORTUNE, 2014; WALMART, 2014, p. contra capa). Em 2013, possuía o 

maior volume de vendas dentre todos os varejistas do mundo (DELOITTE, 2015, p. 

G11). No mesmo segmento de atuação, tem-se a rede Carrefour, europeia 
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(francesa), com lojas em 33 países, com uma força de trabalho de 364.795 pessoas 

(CARREFOUR, 2013, p. 69) e com o terceiro volume de vendas do varejo mundial, 

em 2013 (DELOITTE, 2015, p. G11). Seguindo um pouco além, verifica-se que as 

cinco principais varejistas altamente internacionalizadas, em 2012, representavam 

20% do total de vendas dos 250 maiores varejistas do mundo (UNCTAD, 2014 p. 

16). 

Neste cenário, o sucesso do varejo depende da habilidade em interpretar 

adequadamente as mudanças sociais que estão ocorrendo e o que significam de 

modo a construir uma estratégia para responder as estas mudanças (DUNNE et al, 

2014, p. 17). 

Então, após a contextualização apresentada poder-se-ia fazer o seguinte 

questionamento: se no contexto da sociedade informacional, que é uma sociedade 

em rede, empresas multinacionais atuando também em rede, sobre as quais redes 

se organizam, são as detentoras do poder, como outras empresas que sequer se 

internacionalizaram poderiam aspirar a essa condição? Uma possível resposta 

rápida e induzida, evidentemente, pela própria pergunta seria: internacionalizar-se 

até alcançar o status de multinacional e caminhar na conquista do poder que 

provém da riqueza e da tecnologia na economia global, no contexto da sociedade 

informacional. Mas será que esta tese se sustenta? Será importante 

internacionalizar-se? 

Responder a esta pergunta não é tarefa fácil, principalmente, por que o 

estudo do varejo internacional é algo relativamente recente, o que faz do tema algo 

vibrante com novas pesquisas e conceptualizações com a finalidade de melhor 

compreender esta vertente do varejo (ALEXANDER; DOHERTY, 2009, p. 12). 

 

2.1.3 Internacionalização do varejo no contexto da sociedade informacional 
 

“A internacionalização do varejo não é um fenômeno novo” (ALEXANDER, 

1990, p. 75) e, apesar de que “[...] não existem estatísticas para o futuro [...]” 

(GODET, 2000, p. 7), ao mesmo tempo em que se vislumbra um aumento da 

concentração oligopolista (CASTELLS, 1999, p. 210) e que a economia é guiada por 

multinacionais (DE MASI 2000, p. 148) verifica-se uma expansão da 

internacionalização do varejo (DAWSON, 2007, p. 392). Portanto, devem existir 
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razões para o aumento da internacionalização do varejo e vantagens advindas dela. 

Alexander (1990), em 1988, realizou uma pesquisa para ranquear razões de 

expansão de varejistas do Reino Unido em direção aos mercados externos em que 

passaram a atuar. Foram investigadas 26 grandes empresas do setor. Dentre o 

leque de opções apontadas, chegou-se a seguinte lista, em ordem decrescente de 

importância, conforme o estudo (entre parênteses, está apontada a média alcançada 

em uma escada de 1 a 5): oportunidades de nicho (3,6), tamanho do mercado (3,5), 

o nível de prosperidade econômica (3,4), formato de operação dos varejistas (3,2), 

linhas de produto do varejista (3,2), varejo subdesenvolvido do mercado de destino 

(3,1), taxas de câmbio favoráveis (2,9), ambiente operacional favorável (ex. leis e 

impostos) (2,8), saturação no mercado doméstico (2,2), potencial de investimento 

imobiliário (2,1), ambiente trabalhista favorável (2,1) e preços das ações das 

empresas adquiridas no mercado (2,1). 

Os resultados encontrados sugerem que as oportunidades em um mercado 

estrangeiro são mais relevantes que a falta de oportunidades no mercado doméstico. 

Ou seja, a saturação do mercado interno ou suas restrições regulatórias são menos 

relevantes que as oportunidades oferecidas em um determinado mercado externo 

(ALEXANDER, 1990, p. 84). 

“Janela de oportunidade” é um tema recorrente no Global Retail Development 

Index (GRDI), o qual ranqueia anualmente os 30 países em desenvolvimento para 

investimento em varejo a partir de indicadores macroeconômicos e variáveis 

específicas do setor, aos quais são atribuídos pesos para definir uma nota que vai 

de 0 a 100. Quanto maior a nota mais recomendável é investir neste país por meio 

de lojas físicas para aproveitar a janela de oportunidade. O pressuposto básico é 

que a janela se abre quando a população se torna mais rica, quando a logística 

começa a melhorar, quando a regulação da propriedade se torna mais amigável às 

empresas internacionais e quando os vários riscos econômicos, políticos e sociais se 

estabelecem em patamares aceitáveis. A janela começa a fechar-se quando os 

consumidores tornam-se mais sofisticados exigindo maiores investimentos, quando 

a logística é forte o suficiente, em todos os sentidos, de modo que já não possa mais 

ser um diferencial competitivo, quando a regulação é estável o suficiente de modo 

que a ousadia já não é mais necessária nas estratégias de expansão e quando os 

riscos para pessoas, propriedades e princípios são baixos (ATKEARNEY, 2014, p. 

23). 
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Economias emergentes oferecem maior crescimento e abertura ao 

investimento externo (até que seus mercados amadureçam). Já os mercados 

maduros apresentam alto nível de competição e um consumo sofisticado e, por isso, 

são mais difíceis de acessar sem o fortalecimento através de uma rede local ou de 

um alto diferencial competitivo (DAWSON et al, 2006, p. 60). 

Esta situação é mais acentuada na economia informacional, pois, conforme 

anteriormente mencionado, existe uma propensão à manutenção ou ao aumento da 

concentração oligopolista (CASTELLS, 1999, p. 210). Deste modo, aproveitar 

oportunidades em mercados emergentes, antes do que a concorrência, parece ser 

uma alternativa a ser considerada, principalmente, por que o pioneirismo, além de 

criar vantagens posicionais, pode proporcionar oportunidades de se obter vantagens 

em relação à participação no mercado, retornos maiores, a possibilidade de poder 

neutralizar os esforços de novos entrantes (VARADARAJAN et al, 1992, p. 48) e, 

além disso, obter consideráveis recursos políticos por serem os primeiros a entrar no 

mercado (PIGMAN et al, 2006, p. 341). 

Michel Godet (2000, p. 3) adverte que a “antecipação não é amplamente 

praticada pelos tomadores de decisão, por que quando as coisas vão bem, eles 

podem gerenciar sem ela, e quando as coisas vão mal, é tarde demais para ver além 

das extremidades de seus narizes”. Mas, agora, não é apenas uma questão de 

antecipar, pois, desde as últimas décadas do século passado, vem se configurando 

o “começo de uma nova era, a era da informação” (CASTELLS, 1999, p. 505) e o 

varejo do século XXI não vai ser igual ao varejo do século XX (PETERSON; 

BALASUBRAMANIAN, 2002, p. 9). A tecnologia da informação e o advento da 

internet trouxeram uma dimensão inteiramente nova para a internacionalização da 

operação do varejo. Além disso, um grande impacto na comunicação com clientes e 

na forma de se comercializar produtos irá ocorrer (ALEXANDER; DOHERTY, 2009, 

p. 9, 18). A facilidade de se chegar virtualmente a qualquer lugar, o baixo custo das 

tecnologias de comunicação e do transporte permitem a qualquer indivíduo detentor 

de algum conhecimento e recurso identificar e tirar vantagens de múltiplos mercados 

(OVIATT; MCDOUGALL, 2005, p. 29). 

Definitivamente, as redes na sociedade da informação estão remodelando a 

arquitetura dos negócios globalmente. É crescente a forma de organização em 

redes(PARKHE et al, 2006, p. 560, CASTELLS, 1999, p. 38) e as multinacionais 

dominam a economia mundial (DE MAIS 2000, p. 148). 



23 
 

De Masi (2000, p. 202) diz que “neste mundo, ou entramos imediatamente, 

ou, senão, entrará nosso concorrente que ditará a lei que também nós seremos 

obrigados a cumprir”. Assim, é necessário identificar o mundo em que se vive para 

identificar como sociedades específicas, em contextos específicos, podem alcançar 

seus objetivos e valores através das oportunidades geradas pela revolução 

informacional (CASTELLS; CARDOSO, 2015, p. 19). 

Evidentemente, o conhecimento adquirido e o aprendizado são importantes 

determinantes de um novo crescimento da empresa - preparam o terreno para 

futuros investimentos - principalmente em ambientes dinâmicos. Intensificar 

habilidades relacionadas ao conhecimento pode aumentar a capacidade de 

reconhecer oportunidades e assimilar novos conhecimentos, bem como ampliar os 

resultados da empresa (AUTIO et al, 2000, p. 921; STERNQUIST, 1997, p. 267). 

Deste modo, sendo causa e consequência de um processo de aprendizado 

(STERNQUIST, 1997, p. 267), ceteris paribus, a internacionalização pode ser a força 

propulsora de um grande ganho de potencial e, algumas vezes, a melhor escolha 

para garantir a sobrevivência da empresa (SAPIENZA et al, 2006, p. 928; GUEDES, 

2007, p. 50) além de poder proporcionar perspectivas de crescimento que às vezes 

não podem ser alcançadas nos mercados dos países de origem (STERNQUIST et 

al, 2011, p. 1006). 

A seguir, será apresentada a visão baseada em recursos que é também uma 

das bases teóricas deste trabalho. 

 

2.2 Visão baseada em recursos – VBR (resource-based view) 
 

2.2.1 Premissas e definições da VBR 

 

A visão baseada em recurso (VBR) constitui-se em um ótimo exemplo de 

integração de perspectivas econômicas com perspectivas de gestão estratégica 

(PETERAF; BARNEY, 1993, p. 309). Sua abordagem bem como sua estrutura 

possibilita a interação entre pesquisadores de diversas correntes e, portanto, faz 

com que seja crescente o interesse por esta linha teórica (MAHONEY; PANDIAN, 

1992, p. 363; WERNERFELT, 1995, p. 172; BARNEY, 1996, p. 469; PETERAF, 

1993, p. 198). Além disso, é uma ferramenta útil para gestores que buscam 
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compreender, preservar ou expandir vantagens competitivas, pois tem importantes 

implicações para estratégia empresarial (PETERAF, 1993, p. 186). 

As raízes da visão baseada em recursos surgiram no trabalho de Edith 

Penrose (1959), The Theory of the Growth of the Firm, que trouxe a ideia pioneira de 

observar a empresa como um conjunto de recursos produtivos e que a 

heterogeneidade destes fornecem às empresas características únicas que as 

distinguem umas das outras (WERNERFELT, 1984, p. 171; HOSKISSON et al, 

1999, p. 417, 437, 438; MINTZBERG, 2010, p. 265; PETERAF, 1993, p. 179; 

NUNES et al, 2008, p. 2). 

Mais recentemente, a partir do início dos anos 1980, definições e conceitos 

relacionados à VBR vêm sendo desenvolvidos e importantes esforços estão sendo 

realizados no sentido de relacionar como se pode obter vantagem competitiva 

através dos recursos (HOSKISSON et al, 1999, p. 438). 

A terminologia “resource-based view” foi concebida, em 1984, por Birger 

Wernerfelt, no artigo intitulado A resource-based view of the firm, o qual observava 

as empresas a partir da óptica de seus recursos e não de seus produtos (BARNEY; 

HESTERLY, 2011, p. 93). Este trabalho chegou a ser premiado pela Strategic 

Management Society, em 1994, como o melhor artigo dentre os publicados a cinco 

ou mais anos (WERNERFELT, 1995, p. 171; HOSKISSON et al, 1999, p. 437). 

Por conta da premiação, Wernerfelt publicou The resource-based view of the 

firm: ten years after. No artigo, o autor salienta que, até 1990, os argumentos da 

visão baseada em recursos não haviam influenciado gestores e atribuiu ao trabalho 

de Prahalad e Hamel (1990), publicado na Harvard Business Review, o feito de ser o 

propulsor de muitas ideias da VBR, as quais foram apresentadas de forma 

convincente em estilo afeito as áreas de gestão (WERNERFELT, 1995, p. 171). 

Considera-se que os anos 1980 foram os que introduziram a VBR na gestão 

estratégica. Contudo, foi na década de 1990 que passou a ser o modelo dominante 

nesta área do conhecimento (HOSKISSON et al, 1999, p. 417). 

Diversos trabalhos relacionados à visão baseada em recursos, apesar de 

apresentarem algumas divergências, mas concordando com os insights básicos da 

teoria, colaboraram para a consolidação do modelo: Teece (1982), Lippman e 

Rumelt (1982), Nelson e Winter (1982), Wernerfelt (1984), Rumelt (1984, 1987), 

Barney (1986, 1991), Dierickx and Coll (1989), Grant (1991), Conner (1991), 

Castanias e Helfat (1991), Mahoney e Pandian (1992), Mahoney (1995), Peteraf 



25 
 

(1993), dentre outros (WERNERFELT, 1995, p. 172; HOSKISSON, 1999, p. 438, 

439; BARNEY, 2001, p. 647, 648; PETERAF, 1993, p. 180). Contudo, os trabalhos 

de Wernerfelt (1984) e Barney (1991) podem ser considerados seminais na profusão 

da visão baseada em recursos (PRIEM; BUTLER, 2001a, p. 23). 

Barney (1991), dentre os pesquisadores que propuseram alternativas de 

estruturas e conceptualizações para a VBR, foi quem, através do trabalho intitulado 

Firm resources and sustained competitive advantage, apresentou uma estrutura 

mais concreta e abrangente – um modelo completo - que possibilita identificar a 

partir das características de cada recurso quais podem gerar vantagens competitivas 

sustentáveis (HOSKISSON, 1999, p. 439; MINTZBERG, 2010, p. 266; NUNES et al, 

2008, p. 2). A partir do pressuposto da heterogeneidade da distribuição dos recursos 

estratégicos nas empresas e da estabilidade das diferenças, relacionou recursos e 

vantagens competitivas sustentáveis. Para isto, apresentou um critério que 

possibilita verificar quais recursos das empresas têm potencial para gerar tais 

vantagens, ou seja, especificou sob que condições os recursos da empresa podem 

ser fontes de vantagens competitivas sustentáveis (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 

6; BARNEY, 1991, p. 102). 

O critério apresentado por Barney (1991) considerava quatro atributos dos 

recursos - valor, raridade, imitabilidade e substitutibilidade, que, quando satisfeitos, 

atribuíam potencial ao recurso para gerar vantagem competitiva sustentável 

(BARNEY, 1991, p. 99; CONNER; PRAHALAD, 1986, p. 492). Este critério, mais 

tarde, evoluiu para o que seria conhecido por VRIO – valor, raridade, imitabilidade e 

organização. (BARNEY, 1995, p. 60). 

Barney (1991), em detrimento de outras abordagens teóricas tradicionais, 

posicionou a visão baseada em recursos relativamente à modelos de vantagem 

competitiva baseados no paradigma da estrutura-conduta-performance (ECP), 

referenciando, principalmente, Porter (1980). Deste modo, com este alinhamento 

teórico, avaliar quais recursos geram ou não vantagens competitivas sustentáveis 

possibilita identificar forças e fraquezas internas da empresa de modo que se possa 

implementar estratégias que explorem os pontos fortes internos para o 

aproveitamento de oportunidades e neutralizar as ameaças para que não afetem os 

pontos fracos internos – análise SWOT - criando condições, então, para geração de 

vantagem competitiva sustentável (BARNEY, 2001, p. 644; BARNEY, 1991, p. 99). 

A análise SWOT sugere que empresas que usam suas forças internas para 
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explorar oportunidades externas e que também neutralizam ameaças externas com 

potencial para afetar suas fraquezas internas são mais prováveis de obter vantagem 

competitiva do que outras (BARNEY, 1995, p. 49) e, muito embora, tradicionalmente, 

os estudos de estratégia se ocuparam em estudar, principalmente, fatores do 

ambiente externo à empresa, a análise SWOT remete a refletir que isto é apenas 

metade do problema, ou seja, há também que olhar para dentro da empresa e 

considerar os recursos sob seu controle (BARNEY, 1995, p. 49; HOSKISSON et al, 

1999, p. 437; BARNEY, 1986, p. 1231). Vale lembrar que a análise SWOT é uma 

ferramenta que reduz o grande volume de informações de situações estratégias 

complexas, categorizando-as em S (forças), W (fraquezas), O (oportunidades) e T 

(ameaças), para posterior análise e tomada de decisão de modo a aumentar as 

chances de êxito (HELMS; NIXON, 2010, p. 215). 

Em 1995, Barney, no artigo Looking inside for competitive advantage, trouxe 

modificações importantes na taxonomia de seu modelo. Seguindo práticas mais 

recentes, passou a referir-se aos atributos internos da empresa como recursos e 

capacidades. Anteriormente, apenas considerava o termo recursos. A partir de 

então, passou a ter os seguintes indicadores para avaliação de recursos e 

capacidades: valor, raridade, imitabilidade e organização (BARNEY, 1995, p. 50). 

Estes quatro indicadores (valor, raridade, imitabilidade e organização), através 

de suas iniciais, deram o nome VRIO ao modelo que possibilita verificar quais 

recursos das empresas podem gerar vantagens competitivas sustentáveis, tal como 

proposto nos trabalhos de Barney (1991, 1995) (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 58). 

Ressalta-se que o trabalho de Barney (1991) e a VBR ainda não detém 

unanimidade entre pesquisadores de gestão estratégica. Em 2001, houve um 

interessante debate, na Academy of Management Review, em que Richard L. Priem 

e Jonh E. Butler (2001a) publicaram uma crítica ao trabalho de Barney (1991), que, 

posteriormente, apresentou seus contra-argumentos, em Barney (2001). Em ato 

contínuo, Priem e Butler (2001b) lançaram um novo artigo reafirmando as posições 

anteriormente publicadas. Basicamente, os autores entendem ser tautológico o 

argumento apresentado por Barney (1991, p. 107), quando postula que: se um 

recurso é valioso e raro, então, pode ser uma fonte de vantagem competitiva.  Os 

autores apontam que, por lógica, isso é necessariamente verdadeiro, uma vez que 

“valor” e “vantagem competitiva” teriam sido definidos nos mesmos termos. Além 

disso, não consideram a VBR como uma teoria de vantagem competitiva, pois 
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dissertam que ainda requer um maior desenvolvimento conceitual para tratar dos 

elementos essenciais da gestão estratégica (PRIEM; BUTLER, 2001a, p. 28, 36; 

PRIEM; BUTLER, 2001b, p. 57, 58, 64; BAYERN, 2001, p. 54). 

Barney (2001, p. 53), Priem e Butler (2001b, p. 64) concordam em um aspecto 

que será útil, mais adiante, neste trabalho: os modelos baseados em recursos 

podem necessitar complementações encontradas nas teorias de processo criativo e 

empreendedor uma vez que estes são intrínsecos ao desenvolvimento de 

alternativas estratégicas nas empresas. 

Vale observar que da mesma forma que se verifica mudanças de terminologia 

ao longo da evolução dos trabalhos de Barney (1991,1995), verifica-se também uma 

pequena, mas importante, variação na terminologia empregada nos trabalhos 

realizados pelos diversos autores que vêm contribuindo com o desenvolvimento da 

visão baseada em recursos (BARNEY, 1995, p. 60; PETERAF, 1993, p. 180; 

BARNEY, 2003, apud ALVAREZ; BARNEY, 2013, p. 154). Deste modo, 

considerando a necessidade de se escolher uma perspectiva para continuidade do 

trabalho e de manter coerência na nomenclatura utilizada bem como clareza dos 

conceitos, este trabalho adotará, em relação à VBR, a taxonomia, pressupostos e 

definições empregadas por Barney e Hesterly (2011) sem se restringira ele, quando 

necessário for, para melhor elucidar conceitos. 

 

2.2.2 Conceituação da VBR 

 

2.2.2.1 Definições no contexto da VBR 

 

A visão baseada em recursos é um “modelo de desempenho com foco nos 

recursos e nas capacidades controladas por uma empresa como fontes de vantagem 

competitiva.” (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 58). A partir desta definição, seguem-

se outras necessárias para o estabelecimento de certo rigor acadêmico. 

Recursos são “[...] ativos tangíveis e intangíveis que a empresa controla e que 

podem ser usados para criar e implementar estratégias.”. Exemplo de recursos são 

fábricas, produtos, reputação da empresa e trabalho em equipe. Os dois primeiros 

são ativos tangíveis e os demais intangíveis (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 58). 

“Capacidades formam um subconjunto dos recursos de uma empresa e são 
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definidas como ativos tangíveis e intangíveis que permitem à empresa aproveitar por 

completo outros recursos que controla.” Isoladas, as capacidades não criam ou 

implementam estratégias, necessitam utilizar outros recursos para isso. Exemplo de 

capacidades são competências de marketing, trabalho em equipe e cooperação 

entre colaboradores ou gerentes (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 58). 

Recursos e capacidades podem ser classificados como financeiros, físicos, 

humanos e organizacionais (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 58). 

“Recursos financeiros incluem todo o dinheiro, de qualquer forma, que as 

empresas utilizam para criar e implementar estratégias.” (BARNEY; HESTERLY, 

2011, p. 58). 

“Recursos físicos incluem toda a tecnologia física utilizada em uma empresa.” 

Exemplos são: a localização geográfica, acesso às matérias-primas, equipamentos, 

softwares e hardwares (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 59). 

“Recursos humanos incluem treinamento, experiência, discernimento, 

inteligência, relacionamento e a visão individual dos gerentes e funcionários da 

empresa.”. Constituem-se em um atributo do indivíduo (BARNEY; HESTERLY, 2011, 

p. 59). 

“Recursos organizacionais são um atributo de grupos de pessoas. [...] incluem 

a estrutura formal de reporte da empresa, seus sistemas formais e informais de 

planejamento, controle e coordenação, sua cultura e reputação, assim como 

relações informais entre grupos dentro da empresa e entre a empresa e aqueles e 

seu ambiente.” (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 59). 

Uma empresa que é capaz de gerar maior valor econômico que seus 

concorrentes é uma empresa que possui vantagem competitiva. O tamanho da 

vantagem competitiva da empresa é determinado pela diferença de valor econômico 

entre esta e cada um de seus concorrentes. (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 9). 

Valor econômico é o resultado da subtração dos “[...] benefícios percebidos 

obtidos por um cliente que compra produtos ou serviços de uma empresa e o custo 

econômico total desses produtos ou serviços.” (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 9). 
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2.2.2.2 Premissas da visão baseada em recursos 

 

A visão baseada em recursos tem como premissas a heterogeneidade e a 

imobilidade dos recursos (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 59; BARNEY, 1991, p. 

105). 

Quando distintas empresas, competindo ou não dentro de um mesmo setor, 

possuem um conjunto diferente de recursos e capacidades, se diz que há 

heterogeneidade de recursos. Quando algumas destas diferenças são duradouras, é 

dito que há imobilidade de recursos e esta se dá quando os custos para adquirir ou 

desenvolver certos recursos ou capacidades ainda não incorporadas é 

excessivamente custoso para empresas concorrentes (BARNEY; HESTERLY, 2011, 

p. 59). 

As premissas da heterogeneidade e da imobilidade de recursos possibilitam 

compreender por que algumas empresas sustentam vantagem competitiva. A 

explicação baseia-se no fato de que nem todas as empresas, ainda que estejam em 

um mesmo setor, possuem os mesmos recursos e capacidades. Neste cenário, 

quando é custoso para concorrência imitar recursos e capacidades valiosos de uma 

determinada empresa, pode haver vantagem competitiva em relação às demais 

(BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 59). 

Por fim, a visão baseada em recursos tem como motivação central a 

compreensão das diferentes performances entre distintas empresas. Deste modo, 

um teste adicional é apropriado para compreender quais recursos e capacidades são 

potencializadores de um melhor desempenho de uma empresa em relação à outra 

(CONNER, 1991, p. 139; CONNER; PRAHALAD, 1986, p. 492). 

 

2.2.3 Modelo VRIO 

 

No contexto da visão baseada em recursos, Barney (1995) forneceu quatro 

atributos - valor, raridade, imitabilidade e organização - para que se avalie se os 

recursos ou capacidade da empresa podem gerar vantagens competitivas 

sustentáveis. Além disso, propôs as seguintes questões a serem respondidas em 

relação aos recursos e capacidades: a questão do valor, a questão da raridade, a 

questão da imitabilidade e a questão da organização. Este modelo de análise dos 
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recursos e capacidades internos da empresa ficou conhecido como modelo VRIO. 

(BARNEY, 1995, p. 50; BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 61). 

Questão do valor: os recursos e capacidades da empresa permitem que ela 

explore oportunidades externas e/ou neutralize ameaças externas? Em caso 

afirmativo, os recursos e capacidades podem ser considerados valiosos para 

empresa – são forças da empresa. Do contrário, não são valiosos – são fraquezas 

(BARNEY, 1995, p. 50; BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 61). 

Uma ferramenta útil para responder à questão do valor é o emprego da 

análise de recursos e capacidades internas em conjunto com a análise ambiental de 

oportunidades e ameaças, pois a noção de valor utilizada no modelo VRIO está 

associada à possibilidade dos recursos ou capacidades explorarem oportunidades e 

neutralizar ameaças e não simplesmente atribuir valor sem um referencial (BARNEY, 

1995, p. 50). 

É importante notar que mudanças no ambiente com o qual a empresa se 

relaciona podem alterar o valor dos recursos e capacidades. Em alguns casos 

podem aumentar e em outros reduzir. Na verdade, esta condição está ligada à forma 

como os recursos e capacidades serão utilizados no novo ambiente. Utilizá-los da 

mesma forma pode não os tornar valiosos, mas utilizá-los de outra maneira, 

eventualmente, pode contribuir para aumentar seu valor (BARNEY, 1995, p. 50). 

Questão da raridade: “quantas empresas concorrentes já possuem 

determinados recursos e capacidades valiosos?” (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 

66). 

Quando numerosas empresas controlam determinados recursos e 

capacidades, provavelmente, estes não serão fonte de vantagens competitiva, mas 

sendo comuns (não raros), se forem valiosos, serão fonte de paridade competitiva. 

Ressalva-se que o fato de não serem raros não faz com que não sejam importantes. 

Muitas vezes, recursos e capacidades nestas condições são fundamentais para a 

sobrevivência da empresa. Por outro lado, quando determinados recursos e 

capacidades são valiosos e raros, no mínimo, poderá haver vantagem competitiva 

temporária (BARNEY, 1995, p. 52). 

Um critério para eliminar a subjetividade implícita na terminologia ‘raro’ é 

considerar que o número de empresas detentoras de determinado recurso ou 

capacidade valiosos seja inferior ao número de empresas necessárias para criar 

condições para dinâmica de concorrência perfeita em um setor. Assim sendo, os 
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recursos e capacidades que obedecem a esta condição podem ser considerados 

raros. Caso sejam valiosos, serão uma fonte potencial de vantagem competitiva 

(BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 66). 

Questão da imitabilidade: “as empresas que não possuem um recurso ou uma 

capacidade enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-lo ou desenvolvê-lo em 

relação às empresas que já o possuem?” (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 67). 

Quando empresas concorrentes enfrentam desvantagens de custo para obter 

ou desenvolver determinados recursos ou capacidades, considera-se que as 

empresas que já os possuem têm a habilidade de obter vantagem competitiva 

sustentável. Recursos e capacidades de uma empresa que são custosos para se 

obter ou desenvolver são denominados imperfeitamente imitáveis. (BARNEY, 1995, 

p. 53; BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 67). 

No caso da substituição, se os recursos ou capacidades não tiverem 

substitutos ou os custos da substituição forem muito altos, uma empresa que possui 

tais recursos e capacidades pode obter uma vantagem competitiva sustentável. 

Caso os custos de substituição não sejam muito altos, as vantagens competitivas 

serão temporárias (BARNEY, 1995, p. 53; BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 67). 

Condições históricas únicas, ambiguidade causal, complexidade social e 

existência de patentes são possíveis razões que podem explicar ser custoso imitar 

determinados tipos de recursos e capacidades de outras empresas (BARNEY, 1995, 

p. 53; BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 68). 

Questão da organização: “a empresa está organizada para explorar ao 

máximo o potencial competitivo de seus recursos e suas capacidades?”. 

Para que uma empresa possa aproveitar o potencial de seus recursos e 

capacidades como fontes de vantagem competitiva ela deve estar organizada para 

isto. Os inúmeros componentes da organização, tais como estrutura de reporte, 

sistemas de controle gerencial e políticas de remuneração – denominados recursos 

complementares – têm um papel importante na capacidade de organização da 

empresa, contudo, por si só não geram vantagem competitiva, mas combinados a 

outros recursos e capacidades possibilitam o aproveitamento de seu potencial como 

viabilizadores do aproveitamento máximo dos recursos e capacidades como fonte de 

vantagem competitiva (BARNEY, 1995, p. 56; BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 71). 

Para se utilizar o modelo VRIO temos que considerar a combinação dos 

atributos dos recursos e capacidades para entender suas características como fonte 
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de vantagem competitiva. É importante salientar que o atributo organização funciona 

como um fator de ajuste do modelo VRIO. Uma empresa que não está organizada 

para potencializar seus recursos valiosos não os utilizará em sua capacidade 

máxima para obter vantagem competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 73). 

De forma sintética, a seguir, serão apresentados os principais aspectos da 

VRIO para simplificar sua aplicação. Evidentemente, os resultados apontados são 

bastante potencializados quando a empresa está devidamente organizada para 

aproveitar seus recursos e capacidades (Barney, 1995, p. 56). 

Um recurso ou uma capacidade são considerados valiosos se, e somente se, 

têm potencial para aproveitar oportunidades ou neutralizar ameaças ambientais. 

(BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 72). 

Se um recurso ou uma capacidade controlada por uma empresa não tem 

potencial para aproveitar oportunidades ou neutralizar ameaças ambientais, então 

não são valiosos. Recursos e capacidades deste tipo são fraquezas da empresa e 

devem ser remediados. Além disso, não devem ser utilizados ao se escolher ou 

implementar estratégias (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 72). 

Se um recurso ou uma capacidade controlada por uma empresa tem potencial 

para aproveitar oportunidades ou neutralizar ameaças ambientais, então são 

valiosos. Recursos e capacidades deste tipo são forças da empresa e devem ser 

aproveitados ao se escolher ou implementar estratégias (BARNEY; HESTERLY, 

2011, p. 73). 

Um recurso ou uma capacidade são fontes de vantagem competitiva 

sustentável se, e somente se, são valiosos, raros e custosos de imitar (BARNEY; 

HESTERLY, 2011, p. 73). 

Se um recurso ou uma capacidade controlada por uma empresa são valiosos 

e não raros, então não são fontes de vantagem competitiva sustentável, mas são 

forças da empresa, que se exploradas, no desenvolvimento e aplicação de 

estratégias, gerarão paridade competitiva. Não os explorar pode levar a empresa a 

uma condição de desvantagem competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 73). 

Se um recurso ou uma capacidade controlada por uma empresa são valiosos, 

raros e não custosos de imitar, então não são fonte de vantagem competitiva 

sustentável, mas são forças da empresa, que se exploradas, no desenvolvimento e 

aplicação de estratégias, gerarão vantagem competitiva temporária. Estes tipos de 

recursos ou capacidades são vistos como competência diferencial. Explorá-los 
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possibilita o pioneirismo e a vantagem competitiva advinda dela, mas que é 

atenuada tão logo a concorrência consiga imitar tais recursos ou capacidades 

(BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 73). 

Se um recurso ou uma capacidade controlada por uma empresa são valiosos, 

raros e custosos de imitar, então são fonte de vantagem competitiva sustentável. 

Estes tipos de recursos ou capacidades são forças organizacionais e são vistos 

como competências diferenciais sustentáveis (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 73). 

Em suma, o modelo VRIO é uma ferramenta capaz de identificar se os 

recursos e as capacidade sob controle de uma empresa são fontes de desvantagem 

competitiva, paridade competitiva, vantagem competitiva temporária ou vantagem 

competitiva sustentável e se constituem forças ou fraquezas da empresa (BARNEY; 

HESTERLY, 2011, p. 81). 

 

2.3 Abordagens de empreendedorismo 
 

2.3.1 Empreendedorismo 
 

Per se, o empreendedorismo constitui-se em uma importante parcela do 

sistema econômico mundial (SHANE, 2006, p. 155). O fenômeno que o encerra atrai 

interesse nos mais variados ambientes ao redor do mundo (MCDOUGALL, 1989, p. 

388; OVIATT; MCDOUGALL, 2000, p. 902; VAN PRAAG, 1999, p. 311). 

Diversos questionamentos fazem parte do cotidiano de pesquisadores do 

empreendedorismo, dentre eles: O que é empreendedorismo? O que faz uma 

empresa empreendedora? Quando uma empresa deixa de ser empreendedora? 

Qual a influência dos gestores, da organização e do ambiente? Qualquer indivíduo 

pode ser empreendedor? O empreendedorismo se dá no nível indivíduo ou da 

empresa? O que é oportunidade? Qual o papel da oportunidade no fenômeno do 

empreendedorismo? Oportunidades são descobertas ou são criadas? E assim por 

diante. (LUMPKIN; DESS, 1996, p. 161; SHANE; VENKATARAMAN,   2000, p. 218; 

ALVAREZ; BARNEY, 2010, p. 557; COVIELLO et al, 2011, p. 628). 

O termo empreendedorismo é amplamente empregado em distintos contextos 

(LUMPKIN; DESS, 1996, p. 161). Diversas tipologias foram criadas para distintas 

perspectivas de empreendedorismo. Cada classificação visa representar o resultado 
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da combinação de fatores individuais, organizacionais e do ambiente que 

influenciam o fenômeno do empreendedorismo (como e por que ocorre) (LUMPKIN; 

DESS, 1996, p. 135). 

Essa diversidade e multidisciplinaridade colabora para indicar as várias 

dimensões do processo empreendedor, contudo, também são causa e consequência 

da dificuldade em se ter um consenso para elaboração de uma teoria de 

empreendedorismo mais ampla e geral (LUMPKIN; DESS, 1996, p. 135; SHANE, 

2006, p. 155; SHANE; VENKATARAMAN, 2000, p. 218). 

Em relação à figura do empreendedor há também uma diversidade de 

interpretações. Existe o estereotipo do empreendedor que, muitas vezes, é visto 

como um líder visionário, automotivado, resiliente, criativo, espontâneo, que 

responde intuitivamente e vigorosamente a qualquer problema com uma ação 

pragmática, que conhece profundamente o setor em que atua e que está relacionado 

à pequena empresa (COLLINS, 1999, p. 121; MINTZBERG, 2010, p. 128). 

Reforçando esta perspectiva, existem definições acessíveis ao público, 

apresentadas na literatura não acadêmica, que exemplificam este aspecto mítico 

bastante difundido do empreendedor, mas que, com exceção da palavra que remete 

ao fenômeno do empreendedorismo, poderiam ser aplicadas a pessoas exitosas em 

qualquer atividade sem remeter ao fato da existência ou não de uma empresa. A 

definição a seguir é um bom exemplo disto, pois é caricatural, muito abrangente e 

inespecífica: o autor Dornelas (2014, p. 8), ainda que em seu livro apresente outras 

abordagens para o empreendedor, inicialmente, define os empreendedores como 

“pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, são apaixonadas pelo que 

fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e 

admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado.” 

Observando esta definição de empreendedor, quem seria capaz de excluir 

dela figuras como Machado de Assis e William Shakespeare, enquanto escritores; 

Candido Portinari e Salvador Dali, enquanto pintores; Michel Jordan e Pelé, 

enquanto esportistas? 

Evidentemente, imagens mais acadêmicas formam o caleidoscópio do 

empreendedor. Collins (1999, p. 123) propõe que o empreendedor é um indivíduo 

que percebe uma oportunidade para uma inovação e que mobiliza previamente 

recursos fora de seu domínio de controle para capitalizar com a oportunidade e 

incorrer em risco, enquanto a realiza (COLLINS, 1999, p. 123). Mintzberg (2010, p. 

http://www.imdb.com/name/nm0000636/
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20) ao dar ao empreendedorismo o status de escola estratégica, considerou, no 

âmbito da escola empreendedora, que o processo de formulação estratégica se dá 

através de um processo visionário de um líder, o qual é apresentado como “aquele 

que formula a estratégia, que com suas características únicas estabelece a visão, a 

representação mental que permite direcionar os caminhos que devem ser seguidos 

pelos que são fiéis” à sua liderança. 

Há que se ressaltar que o conceito de empreendedor bem como de 

empreendedorismo é evolutivo e depende da matriz teórica que o precede. Suas 

raízes estão na teoria econômica. Cantillon, Say, Schumpeter, von Mises, Kirzner, 

Timons, e Stevensons são alguns dos clássicos autores de economia que 

elaboraram conceptualizações relativas ao empreendedorismo (LUMPKIN; DESS, 

1996, p. 144; COLLINS, 1999, p. 21). 

De acordo com Stevenson e Jarillo (1990, p. 18), o estudo do 

empreendedorismo segue três principais categorias ou perspectivas. (1) O que 

ocorre quando o empreendedor age? Esta linha de pesquisa é empregada por 

economistas e se preocupa com os resultados das ações dos empreendedores. 

Autores que representam esta perspectiva são Schumpeter e Kizner, por exemplo. 

(2) Por que o empreendedor age? Esta linha segue abordagens da psicologia e da 

sociologia inauguradas por McClelland (1961) e Collins e Moore (1964). As causas 

da ação empreendedora promovida pelo empreendedor constituem o interesse 

maior de pesquisa. O foco está no indivíduo e o objeto de análise são suas 

motivações, valores, metas e experiência. (3) Como o empreendedor age? Esta 

linha vem surgindo conforme aumenta o interesse em compreender o empreendedor 

como gestor, ou seja, o modo como consegue alcançar seus objetivos. 

Dentro da linha dos efeitos da ação dos empreendedores, Richard Cantillon 

(1755), que é considerado como quem primeiro que utilizou o termo “empreendedor” 

(“He infused the term with precise economic content. Imprecise usage of the term 

‘entrepreneur’ existed before Cantillon” (VAN PRAAG, 1999, p. 313)), preocupava-se 

com o papel do empreendedor e não com o indivíduo que desempenha tal papel. 

Jean Bapstiste Say incorporou à abordagem de Cantillon os fatores de produção. A 

atividade econômica tinha o empreendedor como figura central. Na mesma linha, 

Schumpeter (1934) trouxe a ideia da inovação como elemento de disrupção do 

equilíbrio de mercado. Visualizou o empreendedorismo como um processo através 

do qual a economia avança e relacionado com a inovação.  Para ele, novas 
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combinações acontecem na empresa e quem as conduz é o empreendedor, que não 

se restringe exclusivamente ao empreendedor como o indivíduo independente, o 

“homem de negócios”, tal como tradicionalmente identificado, mas também aos 

empregados de uma empresa que têm poder para agir de forma empreendedora de 

modo a estabelecer novas combinações, que Schumpeter enumera: introdução de 

um produto novo no mercado, a introdução de um novo método de produção, a 

abertura de um novo mercado, a conquista de uma nova fonte de suprimento ou 

matéria prima ou produtos semimanufaturados e a implantação de uma nova 

organização de um determinado setor. Kizner (1979) coloca o empreendedor como 

um indivíduo que tem um conhecimento diferenciado sobre as imperfeições de 

mercado e as utiliza como vantagem. Conclusivamente, os estudos na linha dos 

efeitos, ou seja, sobre o que ocorre quando empreendedor atua, possuem as 

seguintes características: (1) partindo do empreendedor e suas ações busca 

compreender como estas impactam o ambiente econômico, (2) partindo do impacto 

das inovações, atribuí como causa do crescimento econômico da sociedade a 

função empreendedora e (3) estabelece as bases para distinção entre as figuras do 

empreendedor, do gestor e do investidor. (STEVENSON; JARILLO, 1990, p. 18). 

Aqui vale uma ressalva, Stevensos e Jarillo (1990) não atribuem à 

Schumpeter qualquer contribuição que mencione aspectos psicológicos do indivíduo. 

Contudo, van Praag (1999, p. 320) o faz, mencionando inclusive motivos para inovar 

e atribui à Schumpeter a condição de ser o primeiro a integrar às teorias econômicas 

a condição do indivíduo como ser psicológico. 

Dentro da linha das causas do empreendedorismo, McClelland (1961) 

relacionou o comportamento empreendedor às motivações pessoais e estas às 

características do ambiente, em uma relação sequencial de dependência entre eles. 

Sob a ótica psicossociologia apresentada por McClelland, o ambiente em que se 

está inserido pode atuar no sentido de potencializar a necessidade de realização do 

indivíduo, que, por sua vez, impulsiona o crescimento social e econômico observado 

em certos grupos sociais através da prática do empreendedorismo. Collins e Moore 

(1964) trouxeram o “desejo pela independência” do indivíduo para o centro do 

fenômeno do empreendedorismo. Conclusivamente, na linha das causas do 

empreendedorismo, ou seja, por que o empreendedor atua, pode-se enumerar os 

seguintes aspectos: (1) são os indivíduos que realizam atividades empreendedoras, 

(2) as características pessoais são fundamentais e (3) variáveis ambientais importam 
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e determinam se um ambiente será mais ou menos propenso para o 

empreendedorismo. (STEVENSON; JARILLO, 1990, p. 20). 

Dentro da linha de como o empreendedor age, predomina uma vasta literatura 

de cunho mais popular. Academicamente, constitui-se em uma área de investigação 

emergente. O estudo de formulação estratégica em empresas empreendedoras já é 

um campo consolidado, mas duas novas áreas de pesquisa vêm emergindo: (1) 

ciclos de vida que os novos empreendimentos atravessam e dificuldades 

vivenciadas por empreendedores com o amadurecimento da empresa e (2) estudos 

que buscam identificar preditores de sucesso para novos empreendimentos. 

(STEVENSON; JARILLO, 1990, p. 21). 

Stevensos e Jarillo (1990, p. 23) estabelecem uma ampla definição de 

empreendedorismos com base no trabalho anterior de Stevenson et al (1989): “o 

empreendedorismo é um processo pelo qual indivíduos – per se ou dentro 

organizações – perseguem oportunidades sem levar em conta os recursos que, 

atualmente, controlam.” O termo oportunidade foi empregado considerando uma 

situação futura desejável e factível. Na visão dos autores, a essência do 

empreendedorismo independe dos recursos sob controle. Constitui-se tão somente 

no desejo de ir atrás de uma oportunidade, pois empreendedores são capazes de 

encontrar o caminho. 

Contemporaneamente, Shane e Venkataraman (2000), publicaram o artigo 

mais citado academicamente na área de empreendedorismo, no período 

compreendido entre 1960 e 2013 (inclusive), conforme base de dados do ISI Web of 

Science (DIMITRATOS; LI, 2015, p. 32). Os autores definem “[...] o campo do 

empreendedorismo como a análise acadêmica de como, por quem e com que efeitos 

oportunidades para criar produtos e serviços futuros são descobertos, avaliados e 

explorados.” Ou seja, trata-se do estudo de oportunidades por um lado e indivíduos 

que interagem com elas por outro. As seguintes expressões chave estão associadas 

a este conceito: fontes de oportunidades, processos de descoberta, avaliação e 

exploração de oportunidades, indivíduos que descobrem, avaliam e exploram 

oportunidades (SHANE; VENKATARAMAN, 2000, p. 218). 

De acordo com Shane e Venkataraman, três questões de pesquisa sobre 

empreendedorismo movimentam pesquisadores organizacionais: 
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[...] (1) por que, quando e como oportunidades para a criação de 
bens e serviços vêm à existência; (2) por que, quando e como 
algumas pessoas e não outras descobrem e exploram essas 
oportunidades; (3) por que, quando e como os diferentes modos de 
ação são usados para explorar as oportunidades empreendedoras. 
(SHANE; VENKATARAMAN, 2000, p. 218). 

 

A partir das perspectivas de empreendedorismo apresentadas nos parágrafos 

anteriores e da definição de Shane e Venkataraman (2000, p.218), que representará, 

neste trabalho, o empreendedorismo como área de estudo, passa-se, agora, a tratar 

do empreendedorismo internacional, que, recentemente, começou a chamar a 

atenção de pesquisadores de empreendedorismo (COVIN, MILLER, 2013, p. 12). 

 

2.3.2 Empreendedorismo internacional 
 

A partir das últimas décadas do século XX, com o advento da sociedade 

informacional, empresas empreendedoras, pequenas, médias e grandes, passaram 

a identificar o domínio de seus negócios tornarem-se internacionais. Isto se deu 

devido à melhoria na eficiência das tecnologias da comunicação e dos meios de 

transportes, concomitantemente, com a redução do protecionismo e dos nichos de 

mercado geograficamente protegidos (OVIATT; MCDOUGALL, 2000, p. 902; 

CASTELLS, 1999, p. 499; DE MASI, 2000, p. 211; WRIGHT; RICKS, 1994, p. 699). 

Nesse período, ao mesmo tempo em que se verificava que empreendedores 

podiam conduzir negócios tanto domesticamente quanto internacionalmente, as 

pesquisas relacionadas ao empreendedorismo seguiam seu foco na criação e 

gestão de novas empresas (pequenas e médias), no contexto doméstico, e as 

pesquisas de negócios internacionais, em sua maioria, preocupavam-se com 

empresas já estabelecida; principalmente as grandes multinacionais (MCDOUGALL, 

1989, p. 388; OVIATT; MCDOUGALL, 2000, p. 902). 

Apesar deste paradoxo, tornava-se evidente que pesquisadores de 

empreendedorismo não poderiam seguir ignorando a internacionalização do 

mercado. Da mesma forma, pesquisadores de negócios internacionais não poderiam 

seguir ignorando o crescimento da importância das empresas empreendedoras no 

mercado internacional. Começava-se, então, a não mais se sustentar esta 

separação (MCDOUGALL, 1989, p. 388; OVIATT; MCDOUGALL, p. 2000, 906). 
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Foi na década de 1980 que se originaram os primeiros insights sobre o 

empreendedorismo internacional. As primeiras perspectivas se deram a partir de 

novas empresas que, logo de início, já tinham envolvimento com negócios 

internacionais (OVIATT; MCDOUGALL, 2015, p. 537). A terminologia 

empreendedorismo internacional foi empregada pela primeira vez por Morrow (1988) 

(ZAHRA; GEORGE, 2002; OVIATT, MCDOUGALL, 2005b, p. 537) 

Desde então, diversas definições, abordagens, modelos, métodos e 

identificação de lacunas permearam a pesquisa de empreendedorismo internacional 

(RIALP et al, 2015, p. 9). Trabalhos como os de McDougall (1989), Zahra (1993), 

Zahra e George (2002) e Oviatt e McDougall (2000, 2005b), para citar alguns, 

apresentaram suas próprias definições de empreendedorismo internacional 

(COVIELLO et al, 2011, p. 626). Dentre eles, vale destacar McDougall (1989) com a 

primeira definição, Oviatt e McDougall (2000) com a contextualização de 

empreendedorismo internacional como área de estudo e Oviatt e McDougall (2005b) 

com a definição que incorporou as evoluções apresentadas por Zahra (1993), 

McDougall e Oviatt (2000), Zahra e George (2002) (COVIELLO et al, 2011, p. 625, 

626), configurando, esta última, como a mais bem aceita e abrangente definição de 

empreendedorismo internacional (RIALP et al, 2015, p. 9). Nos próximos parágrafos, 

apresentam-se breves comentários sobre alguns destes três trabalhos. 

Em 1989, no artigo International versus domestic entrepreneurship: new 

venture strategic behaviour and industry structure, publicado no Journal of Business 

Venturing, Patricia McDougall inaugurou a primeira definição da terminologia 

“empreendedorismo internacional”. Por meio das diferenças entre a estrutura do 

setor (fatores tecnológicos, competitivos e de atratividade) e do conteúdo estratégico 

da empresa (escolha de como competir), nos contextos doméstico e internacional, 

McDougall estabeleceu os primeiros insights para o estudo do empreendedorismo 

internacional (MCDOUGALL, 1989, p. 388; OVIATT; MCDOUGALL, 2000, p. 906; 

COVIELLO et al, 2011, p.  625; FERNHABER; PRASHANTHAM, 2015, p. 1). 

McDougall (1989) definiu empreendedorismo internacional como sendo 

 

[...] o desenvolvimento de novos empreendimentos internacionais ou 
startups que, desde a sua criação, envolvem-se em negócios 
internacionais e, assim, visualizam seu domínio operacional como 
sendo internacional desde as fases iniciais de operação da empresa. 
(MCDOUGALL, 1989, p. 387). 
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Verifica-se, nesta definição, que McDougall (1989) excluiu as empresas já 

estabelecidas, considerando apenas novos entrantes, que, desde sua origem, 

envolveram-se com negócios internacionais. Vale ressaltar que McDougall utilizou 

como pano de fundo novas empresas do setor da indústria de computadores e 

comunicação (MCDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 902; MCDOUGALL, 1989, p. 388). 

Posteriormente, McDougall e Oviatt (2000), em um trabalho introdutório ao 

Special Research Forum on International Entrepreneuship, realizado pela Academy 

of Management, posicionaram o empreendedorismo internacional como um tópico 

que se encontra na intersecção de perspectivas teóricas do empreendedorismo e de 

negócios internacionais e apontaram que o comportamento (empreendedor) relativo 

ao empreendedorismo internacional pode ocorrer no nível do indivíduo, do grupo ou 

da organização (MCDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 902, 903; COVIELLO et al,  2011, 

p. 626). Uma definição mais abrangente de empreendedorismo internacional foi 

apresentada: 
Empreendedorismo internacional é a combinação dos 
comportamentos inovativo, proativo e de preferência pelo risco, que 
atravessam fronteiras e se destina a criação de valor nas empresas. 
(MCDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 903). 

 

Nesta definição, não mais se verifica restrições de idade ou tamanho da 

empresa. Portanto, grandes empresas já estabelecidas passaram a ser objeto de 

estudo de empreendedorismo internacional. Além disso, considerando tal definição, 

o estudo de empreendedorismo internacional se dá, entre outros, através da 

pesquisa de tais comportamentos (MCDOUGALL; OVIATT, 2000, p. 903). 

Zahra e George (2002) trouxeram uma nova definição incorporando a questão 

da oportunidade. Para eles empreendedorismo internacional é o “processo de, 

criativamente, descobrir e explorar oportunidades que se encontram fora dos 

mercados domésticos de uma empresa na busca de vantagem competitiva”. 

A definição mais atual, bem aceita e abrangente de empreendedorismo 

internacional, que agora incorpora o conceito de oportunidade, foi apresentada, em 

2005, por Oviatt e McDougall, no artigo The internationalization of entrepreneurship, 

publicado no Journal of International Business Studies, a qual se aplica a todos os 

tamanhos e tipos de empresas de distintas idades (RIALP et al, 2015, p. 9; 

MCDOUGALL; OVIATT, 2005b, p. 540): “Empreendedorismo  internacional é a 

descoberta, a adoção e o aproveitamento de oportunidades – além das fronteiras 
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nacionais - para criar bens e serviços futuros.” (MCDOUGALL; OVIATT, 2005b, p. 7). 

O termo adoção empregado nesta definição foi utilizado no sentido de se 

escolher intencionalmente uma oportunidade de modo que possa ser trazida a 

existência e, em ato contínuo, agir sobre ela. O termo original na definição 

empregada por McDougall e Oviatt (2005b) é enactment. Apenas para registro 

histórico, esta mesma definição já havia sido mencionada anteriormente por 

McDougall e Oviatt (2003, p. 7; 2005a, p. 7). 

Tendo em vista que diferentes empresas podem ter comportamentos 

empreendedores distintos, devido á existência de recursos idiossincráticos, será 

apresentada a seguir a abordagem da orientação empreendedora. 

 

2.3.3 Orientação empreendedora 

 

A relevância da abordagem teórica da orientação empreendedora é 

reconhecida por pesquisadores de empreendedorismo internacional desde seu 

início. Os trabalhos de Mintzberg (1973), Khandwalla (1976/1977) e Miller (1983) 

deram origem à perspectiva da orientação empreendedora. (COVIN; MILLER, 2013, 

p. 12). 

O artigo Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to 

performance, de Lumpikin e Dess, publicado pela Academy of Management Review, 

em 1996, é o artigo mais citado referente ao tema orientação empreendedora, 

conforme dados do ISI Web of Science, no período compreendido entre 1960 e 2013 

(inclusive). Quando se considera o campo do empreendedorismo como um todo, é o 

segundo mais mencionado em outras pesquisas. (DIMITRATOS; LI, 2015, p. 32). 

Neste trabalho, Lumpikin e Dess, a partir dos trabalhos de Covin e Slevin 

(1989) e Miller (1983), apresentaram um constructo para orientação empreendedora. 

Além disso, um modelo integrado para explorar a relação entre orientação 

empreendedora e performance da empresa foi proposto (LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 

137, 139; DIMITRATOS; LI, 2015, p. 32). 

No contexto do constructo de orientação empreendedora, os autores definem 

empreendedorismo como sendo uma “nova entrada”, que pode ocorrer através da 

inserção em novos mercados (ou já estabelecidos) com produtos ou serviços novos 

(ou já existentes); nova entrada é definida como a ação de lançamento de um novo 
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empreendimento (new venture), seja por uma startup, através de uma empresa já 

existente, ou por meio de um “‘empreendimento corporativo interno’ (BURGELMAN, 

1983)”; orientação empreendedora é definida como processos, práticas e atividades 

de tomada de decisão que conduzem a uma nova entrada. (LUMPIKIN E DESS, 

1996, p. 136). 

De forma resumida, pode se dizer que uma nova entrada explica em que o 

empreendedorismo consiste e orientação empreendedora descreve como uma nova 

entrada é realizada (LUMPIKIN E DESS, 1996, p. 136). 

Ao assumir esta abordagem os autores reconhecem a possibilidade de 

questionamento ao definir empreendedorismo em termos de uma nova entrada. 

Contudo, ao definir desta forma, permite distinguir o comportamento empreendedor 

de outros tipos de atividades que podem levar a aproveitar uma oportunidade 

(LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 136, 162). 

Mencionando Child (1972), Van de Ven e Poole (1995), Lumpikin e Dess 

indicam que a definição de orientação empreendedora surge de uma perspectiva de 

escolha estratégica, na qual as oportunidades de uma nova entrada podem ser 

empreendidas com sucesso por meio de sua adoção (no sentido de escolher 

intencionalmente uma oportunidade e, em ato contínuo, agir sobre ela). Ou seja, 

envolve intenções e ações dos atores-chave em um processo de geração dinâmico 

que visa à criação de um novo empreendimento (new venture). A partir disto, 

Lumpikin e Dess apontam que as principais dimensões que caracterizam uma 

orientação empreendedora incluem propensão para agir de forma autônoma, 

vontade de inovar e assumir riscos, tendência a ter um alto grau de competitividade 

em relação aos concorrentes e proatividade em relação às oportunidades de 

mercado. Estas dimensões servem para caracterizar e distinguir processos 

empreendedores chave, ou seja, a orientação empreendedora da empresa 

(LUMPIKIN E DESS, 1996, p. 136). 

Detalhando um pouco mais, os autores, caracterizam que a criação de um 

novo empreendimento é um fenômeno multidimensional em que as cinco dimensões 

(autonomia, capacidade de inovar, capacidade de assumir riscos, proatividade e alto 

grau de competitividade) variam independentemente, dependendo do ambiente e do 

contexto organizacional. Além disso, apontam que tais fatores podem estar 

presentes quando uma empresa se envolve em uma nova entrada, mas que existe a 

possibilidade de haver uma nova entrada exitosa sem que todos os fatores estejam 
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operando (LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 137). 

Como desdobramento do que foi apontado no parágrafo anterior, na medida 

em que cada uma das dimensões pode ser útil, pode também ser contingente devido 

a fatores externos (ambiente de negócios ou setor) ou internos (estrutura 

organizacional (quando a empresa é existente) ou características dos 

fundadores/alta gerência) (LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 137). 

Sendo uma nova entrada um ato essencial do empreendedorismo, então, é 

essencialmente um fenômeno no nível da empresa. Como implicação disto, uma 

nova entrada refere-se a uma ação que pode ser iniciada por um indivíduo, uma 

pequena empresa ou uma unidade de negócio estratégica de uma grande 

corporação. Deste modo, a discussão de orientação empreendedora deve ser feita 

no nível da empresa/unidade de negócio (LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 138). 

Uma nova entrada pode ocorre em uma diversidade de empresas, de 

indivíduos até organizações existentes, sem que necessariamente ocorra a criação 

de uma nova organização (LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 162). 

Miller (1983, p. 771 apud LUMPIKIN; DESS, 1996) apontou capacidade de 

inovar, capacidade de assumir riscos e proatividade como dimensões para testar o 

grau de empreendedorismo de uma empresa. Lumpikin e Dess (1996, p. 139) 

agregaram duas mais ao modelo de Miller: autonomia e alto grau de competitividade. 

Portanto, Lumpikin e Dess (1996, p. 149), propõem que autonomia, 

capacidade de inovar, capacidade de assumir riscos, proatividade e alto grau de 

competitividade são dimensões da orientação empreendedora. Nos próximos 

parágrafos, será apresentada uma breve conceituação de cada uma das dimensões 

da orientação empreendedora. 

“Autonomia se refere à ação independente de um indivíduo ou equipe para 

trazer à luz uma ideia ou uma visão e conduzi-la até sua realização.” (LUMPIKIN; 

DESS, 1996, p. 140). 

“Capacidade de inovar relaciona-se a tendência de uma empresa em apoiar e 

se envolver com novas ideias, novidades, experimentação e processos criativos que 

podem resultar em novos produtos, serviços ou processos tecnológicos” (LUMPIKIN; 

DESS, 1996, p. 142). 

Existem inúmeros significados para “risco”, que variam conforme o contexto 

de aplicação. Diversas tentativas foram realizadas no meio acadêmico para clarear a 

capacidade de assumir riscos relacionada ao empreendedorismo, mas não se 
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verifica um padrão consistente que possa ser generalizado. A mais bem aceita e 

largamente empregada forma de avaliar a capacidade de assumir riscos, dentro da 

abordagem da orientação empreendedora, é a que se baseia na escala de Miller 

(1983), a qual avalia a capacidade de assumir riscos perguntando aos gestores 

sobre a propensão da empresa para se envolver em projetos de risco e também as 

preferências dos gestores por ações arrojadas ou cautelosas para alcanças os 

objetivos da empresa. Em geral, empresas que possuem orientação empreendedora 

possuem comportamento de capacidade de assumir riscos, tais como, comprometer- 

se em pesadas dívidas ou realizar grande comprometimento de recursos com a 

finalidade de obter elevados retornos ao aproveitar oportunidades no mercado. 

(LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 145). 

Proatividade refere-se a como a empresa se relaciona com as oportunidades 

de mercado no processo de uma nova entrada. Tem relação com a tomada de 

iniciativa através da antecipação e da busca por oportunidades no mercado. Ocorre, 

por exemplo, quando a empresa toma iniciativa a age oportunisticamente com a 

finalidade de moldar o ambiente (influenciar tendências e, talvez, até criar demanda). 

Proatividade sugere uma perspectiva prospectiva que é acompanhada por atividades 

inovadoras ou empreendedoras. O oposto de proatividade é passividade, ou seja, 

indiferença ou incapacidade de agarrar oportunidades ou liderar no mercado 

(LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 146). 

Alto grau de competitividade refere-se à propensão da empresa para 

diretamente e intensamente enfrentar seus concorrentes com a finalidade de entrar 

no mercado ou melhorar sua posição, ou seja, superar seus rivais. Reflete a 

disposição para não ser convencional em seus métodos de competir (LUMPIKIN; 

DESS, 1996, p. 148). 

Todas as dimensões da orientação empreendedora são importantes para a 

compreensão do processo empreendedor, porém, variam independentemente e 

podem assumir distintas combinações conforme o tipo de oportunidade perseguida 

pela empresa (LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 150). 

Uma orientação empreendedora pode ser importante para o desenvolvimento 

de uma equipe gestora, para organizar recursos eficientemente e para desenvolver 

uma determinada estratégia com a finalidade de alcançar uma nova entrada 

(LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 162). 

A esta altura, vale a seguinte pergunta: no contexto da orientação 
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empreendedora, o que faz uma empresa ser empreendedora? Resposta: ser 

possuidora de uma efetiva combinação de autonomia, capacidade de inovar, 

capacidade de assumir riscos, proatividade e alto grau de competitividade. Portanto, 

uma orientação empreendedora, tal como refletido nos processos organizacionais e 

estilos de tomada de decisão da empresa, pode ser uma fonte de vantagem 

competitiva, inclusive para empresas que não estão envolvidas em novos 

empreendimentos (LUMPIKIN; DESS, 1996, p. 162). 

Alinhando a definição de Lumpikin e Dess (1996) e integrando a orientação 

empreendedora à perspectiva da internacionalização, Sundqvist et al (2012, p. 205) 

definem como orientação empreendedora internacional “um conjunto de 

comportamentos associados ao potencial de criação de valor, que se manifestam 

como métodos proativos e inovadores, atividades em que se assumem riscos, ações 

com autonomia e na ênfase em superar a concorrência, todos de distintas formas 

destinados a descobrir, adotar, avaliar e explorar oportunidades através das 

fronteiras nacionais.” Ou seja, da mesma forma que se assume haver uma 

intencionalidade para que a empresa tenha uma orientação empreendedora, tal 

como proposto por Lumpikin e Dess (1996), agora o que se verifica é haver uma 

corrente de pensamento que propõe que para ocorrer a internacionalização é 

necessário haver intencionalidade para que a empresa tenha um comportamento 

relativo ao empreendedorismo internacional. 

A seguir serão apresentadas as definições de empreendedorismo que serão 

adotadas neste trabalho. 

 

2.3.4 Definições de empreendedorismo adotadas neste trabalho 

 

Foi mencionada, anteriormente, neste trabalho, a existência de diversas 

tipologias e caracterizações para o fenômeno do empreendedorismo (LUMPKIN; 

DESS, 1996, p. 135). Contudo, há que se fazer uma escolha entre perspectivas de 

modo que se possa elaborar hipóteses, análises e conclusões. 

Deste modo, a definição da área de conhecimento do empreendedorismo que 

será adotada é a de Shane e Venkataraman (2000): “[...] nós definimos o campo do 

empreendedorismo como a análise acadêmica de como, por quem e com que efeitos 

oportunidades para criar produtos e serviços futuros são descobertos, avaliados e 
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explorados.” (SHANE; VENKATARAMAN, 2000, p. 218). Portanto, há que se 

avaliarem oportunidades por um lado e indivíduos que interagem com elas por outro. 

A definição de empreendedorismo internacional que será adotada é a de 

McDougall e Oviatt (2005b) que diz que “Empreendedorismo internacional é a 

descoberta, a adoção e a exploração de oportunidades – além das fronteiras 

nacionais - para criar bens e serviços futuros.” (MCDOUGALL; OVIATT, 2005b, p. 7). 

Como referencial do grau de orientação empreendedora da empresa será 

utilizado o constructo de Lumpikin e Dess (1996) que utiliza as seguintes definições: 

empreendedorismo é uma “nova entrada”, que pode ocorrer através da inserção em 

novos mercados (ou já estabelecidos) com produtos ou serviços novos (ou já 

existentes); nova entrada é definida como a ação de lançamento de um novo 

empreendimento (new venture), seja por uma startup, através de uma empresa já 

existente, ou por meio de um “‘empreendimento corporativo interno ’(BURGELMAN, 

1983)”; orientação empreendedora é definida como processos, práticas e atividades 

de tomada de decisão  que conduzem  a uma nova entrada. (LUMPIKIN; DESS, 

1996, p. 136). 

Em relação à orientação empreendedora, serão adotadas as cinco dimensões 

propostas por Lumpikin e Dess (1996, p. 149), quais sejam: autonomia, capacidade 

de inovar, capacidade de assumir riscos, proatividade e alto grau de competitividade. 

Além disso, dentro da perspectiva da orientação empreendedora uma 

empresa será considerada empreendedora quando for possuidora de uma efetiva 

combinação de autonomia, capacidade de inovar, capacidade de assumir riscos, 

proatividade e alto grau de competitividade, dimensões estas que podem ser 

observadas nos processos organizacionais e estilos de tomada de decisão da 

empresa (LUMPIKIN E DESS, 1996, p. 162). 

Será adotada a definição de orientação empreendedora internacional de 

Sundqvistet  al (2012, p. 205) que a definem como “um conjunto de comportamentos 

associados ao potencial de criação de valor, que se manifestam como métodos 

proativos e inovadores, atividades em que se assumem riscos, ações com 

autonomia e na ênfase em superar a concorrência, todos de distintas formas 

destinados a descobrir, adotar, avaliar e explorar oportunidades através das 

fronteiras nacionais.” 

A seguir será apresentada a argumentação da metodologia de pesquisa 

empregada neste trabalho. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

3.1 Considerações iniciais 
 

Antes de se desenvolver os aspectos metodológicos empregados, neste 

trabalho, há que se retomar a problemática e o objetivo perseguido para clarear o 

caminho a ser percorrido. 

A internacionalização das empresas é um fenômeno que vem se ampliando 

ao redor do mundo, nos mais variados ambientes de negócios (FLEURY, 2010, p. 

xii; MADEIRA, SILVEIRA, 2013, p. 36; STERNQUIST, 2007, xvii; ALEXANDER; 

DOHERTY, 2009, p. 3). Portanto, é necessário capacitar futuros e atuais gestores 

para que possam aproveitar as oportunidades e ou neutralizar as ameaças 

oferecidas neste ambiente de internacionalização dos negócios. 

No Brasil, o setor do comércio varejista de supermercados e hipermercados 

não possui qualquer empresa de capital nacional que esteja internacionalizada. Em 

contrapartida, em 2014, no Brasil, seis das dez empresas de maior faturamento 

anual, deste segmento, caracterizavam-se por ser de capital estrangeiro e ocupavam 

as seis primeiras posições dentre as de maior faturamento (incluindo atacadistas). 

Algumas destas, no passado, eram de capital nacional, mas foram incorporadas por 

empresas estrangeiras. (FDC, 2015, p. 34, IBEVAR, 2015, p. 138). Portanto, quais 

seriam os motivos ou razões deste fenômeno em que as empresas deste setor, 

predominantemente, buscam seu crescimento no mercado doméstico, sem 

iniciativas no exterior, e terminam, em alguns casos relevantes, sendo incorporadas 

por multinacionais? 

É possível relacionar diversas razões para o fato de que empresas brasileiras 

do setor do comércio varejista de supermercados e hipermercados não tenham se 

internacionalizado. É possível que razões externas à empresa possam ser 

determinantes. É possível inclusive que parte dos gestores e empreendedores 

brasileiros do setor tenha modelos mentais que levem a este comportamento 

estratégico das empresas. É possível ainda que a formação de gestores não tenha 

dado a devida importância a fenômenos desta natureza. Outras possibilidades 

existem e devem ser exploradas. 

Identificar os porquês deste fenômeno não é tarefa fácil. Contudo, discutir o 

fenômeno e buscar respostas é uma atividade bastante profícua tanto para aqueles 
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que estão diretamente interessados no assunto quanto para os que serão futuros 

gestores. 

Assim sendo, a tarefa a que se propõe este trabalho, a qual se constitui no 

objetivo a ser perseguido, é preparar um caso para ensino - teaching case – para 

que possa ser utilizado por outros pesquisadores, em atividades de ensino, na 

qualificação de gestores e futuros gestores em aspectos que envolvem decisões 

relativas à estratégia de crescimento e sobrevivência das empresas brasileiras do 

segmento do comércio varejistas de supermercados e hipermercados, considerando 

a possibilidade de internacionalização, e levando-se em conta a tendência de 

oligopolização da economia por empresas multinacionais. 

Retomadas estas considerações, apresenta-se a técnica do estudo de caso 

para ensino. Optou-se por abordar esta técnica, neste ponto do trabalho, para que a 

proximidade com a argumentação dos aspectos metodológicos facilite a 

compreensão para o leitor. O mestrado profissional em gestão empresarial da 

EBAPE/FGV decidiu que os alunos devem implementar o conceito de pesquisa 

aplicada, levantando questões fundamentais na área de administração de sua 

especialidade e redigindo um estudo de caso para ensino utilizando o idioma 

nacional, pois existem poucos estudos de caso para ensino disponíveis em 

português, atualmente. Em se tratando da internacionalização do setor do comércio 

varejista de supermercados e hipermercados são praticamente inexistentes casos 

para ensino que permitam tratar desta questão. 

 

3.2 Estudo de caso para ensino (teaching case study) 
 

Estudos de casos para ensino são largamente empregados por diversas 

instituições com finalidade educativa. Caracterizam-se por apresentar um problema 

a ser resolvido por um protagonista com poder para decidir dentro do escopo do 

caso, pois terá que fazê-lo, em algum momento.  O caso atua como uma metáfora 

da realidade dos problemas enfrentados, nos ambientes empresariais, que sempre 

são maiores, mais abrangentes e mais complexos (ROBERTS, 2012, p.1). 

Um caso para ensino é uma história sem fim que permite levantar questões, 

as quais podem ter várias soluções de acordo com a abordagem teórica empregada. 

(ROESCH, 2011, p. 2). 
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Convenciona-se, neste trabalho, que as nomenclaturas “caso didático” e “caso 

para ensino”, que se alternarão ao longo no texto, conforme ocorra o emprego de 

citações de fontes de pesquisas diversas, são equivalentes. O mesmo é válido para 

estudo de caso didático, estudo de caso para ensino e método do caso para ensino 

ou didático. 

Para a ANPAD (2012, p. 1) “casos são relatos de experiências vivenciadas 

por pessoas e organizações, de interesse científico nos campos da Administração e 

da Contabilidade, adaptados para uso didático.” E o caso didático ou 

 

[...] caso para ensino é a reconstrução de uma situação 
organizacional baseada em trabalho de campo ou em experiência de 
consultoria ou, ainda, em dados documentais e/ou bibliográficos, que 
auxilie no desenvolvimento de competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) em sala de aula para cursos de graduação e 
pós-graduação. (ANPAD, 2012, p. 1). 

 

O caso para ensino se constitui em 

 

[...] uma tecnologia de apoio a formação educacional que possibilita 
uma aprendizagem significativa através da(o): a) reflexão sobre uma 
situação real de uma organização em determinado período, que 
requerem   análise   ou   decisão   gerencial   dentro   de   uma  área 
específica da Administração ou Contabilidade; b) aplicação em uma 
determinada disciplina de conhecimentos multidisciplinares; c) 
articulação entre os conceitos teóricos com a prática vivenciada no 
mundo dos negócios; d) conhecimento do funcionamento de uma 
empresa ou parte dela, assim como o pensamento dos gestores; e) 
transferência para outras situações e a aprendizagem dos 
participantes por meio da discussão das situações abordadas. 
Um caso deve descrever uma situação em exame, fornecer 
informações e propor questões para reflexão, com o objetivo de 
analisar decisões tomadas por pessoas e organizações que as 
conduziram ao momento em questão e, assim, contribuir para o 
aperfeiçoamento de suas ações, além de proporcionar oportunidade 
para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. (ANPAD, 2012, 
p. 1). 

 

O estudo de caso para ensino é uma oportunidade de aprendizado para 

pesquisadores, ao desenvolvê-lo, para professores ao aplicá-lo e alunos ao exercitá-

lo (ANPAD, 2012, p.1; ROESCH, 2011, p. 1). Ou seja, um estudo de caso para 

ensino possibilita ampliar as capacidades de alunos, quando o exercitam, de 

professores, quando acompanham o processo de busca de soluções realizado por 
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seus alunos, e também de pesquisadores ao treinarem em um tipo de pesquisa 

chamado pesquisa aplicada, na qual os pesquisadores realizam um levantamento de 

situação de desafio vivida em uma empresa, ligadas a um tema específico, de tal 

forma que as evidencias coletadas possam levar a compreensão da situação em 

questão e, por fim, elaborarem uma narrativa que mostre a sequência de 

acontecimentos que levam à criação de uma condição em que se tenha que tomar 

uma decisão. Mais do que isto, para pesquisadores, o desenvolvimento de caso  

para ensino possibilita treinar as habilidades do pesquisador na coleta de evidências 

e na análise de situação, através da elaboração de questões pertinentes, que 

conjugadas com a aplicação de teorias relevantes permitirá a futuros pesquisadores 

aprenderem mais sobre questões relevantes para um dado setor da economia, além 

de poder ser utilizado em sala de aula para desenvolver conhecimento, habilidades  

e atitudes nos futuros gestores. 

Os casos para ensino devem apresentar fatos e depoimentos selecionados 

apresentados na narrativa de maneira imparcial e sem emitir juízos. Quanto mais 

atuais as situações, melhor. Não devem constar citações, revisão bibliográfica ou 

fundamentação teórica no texto da narrativa (ANPAD, 2012, p.1; ROESCH 2011, p. 

1). 

A narrativa dever oferecer algum grau de complexidade com elementos 

qualitativos e quantitativos de modo que seja necessária uma análise atenta para 

fomentar o desenvolvimento de capacidade analítica (AVRICHIR, 2013, p. 1). 

O caso deve possui uma estrutura dividida em tópicos (ou seções) de forma a 

organizar sua apresentação em um único documento que pode variar de 8 a 16 

páginas com todas as informações necessárias (ANPAD, 2012, p. 2). Roesch (2011, 

p. 2) sugere que o tamanho médio de um caso para ensino seja de dez páginas 

estruturadas em subtítulos da seguinte forma: resumo, introdução, histórico, 

descrição da organização e do ambiente e conflito gerencial. 

A ANPAD recomenda a seguinte composição para apresentação dos casos: 

título do trabalho, resumo do trabalho, caso didático e notas de ensino. (ANPAD, 

2012, p. 2). 

Em relação ao resumo, este deve conter 

 

[...] objetivos educacionais, descrição sumária da situação real 
organizacional em exame, descrição dos fatos que consolidam tal 
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situação organizacional, descrição sumária da forma de obtenção 
dos dados que compõem o caso; e considerações sobre as 
contribuições do caso para a área ou subárea em discussão com 
indicação do público que faria melhor uso do mesmo.  (ANPAD, 
2012, p. 2). 

 

Já o corpo do caso didático 

 

Deve conter uma descrição, com texto claro e fluente, que exponha 
principalmente um contexto e um problema de tomada de decisão 
real, sem utilizar citações diretas ou indiretas de autores. A teoria não 
deve ficar de fora da descrição do caso, mas estar subjacente à 
mesma, possibilitando ao leitor a capacidade de reflexão teórica a 
partir da análise da situação. O caso deve ser descrito com dados e 
datas próximos da realidade, contemplando os seguintes elementos: 
a) Exposição inicial do contexto, do problema (apresentação dos 
personagens envolvidos, contexto de tomada de decisão, etc.) e da 
organização em exame (histórico, setor de atividade, principais 
produtos/mercados, indicadores financeiros, etc.); 
b) Exposição detalhada do contexto e do problema relacionado à 
organização em exame. Nesta parte, deverão ser sinalizadas 
alternativas potenciais de decisão, sem a necessidade de esgotar 
alternativas possíveis, que poderão ser geradas pelos alunos na 
atividade de discussão do caso. 
c) Encerramento do caso, estimulando o leitor a refletir sobre o 
futuro da organização, considerando o conteúdo descrito e os 
cenários derivados da situação de decisão que se apresenta. 
(ANPAD, 2012, p. 2). 

 

As notas de ensino “devem conter sugestões de uso do caso em sala de 

aula e colaborar para a obtenção de resultados didáticos”. (ANPAD, 2012, p. 2). As 

notas de ensino devem abordar os seguintes aspectos: 

 

a) Objetivos educacionais e a exposição do arcabouço teórico 
necessário à exposição ou discussão do caso, cujo volume de 
conceitos variará conforme o caso para ensino e sua área e subárea 
de escopo; 
b) Aspectos pedagógicos relativos à aplicação do caso para ensino 
em sala de aula, contendo sugestões de dinâmicas de discussão do 
caso; a relação entre a dinâmica sugerida e os objetivos do caso; 
comportamentos esperados por parte dos alunos a partir da 
discussão; sugestões de utilização dos recursos e equipamentos 
disponíveis em sala por parte do professor; etc.; 
c) Indicação de, pelo menos, 04 questões para discussão. Tais 
questões servirão como um guia para os alunos melhor estruturarem 
o problema e devem ter uma conotação mais analítica do que 
descritiva. O objetivo das questões é auxiliar o professor na 
aplicação do caso para ensino em sala de aula; 



52 
 

d) Análise das possíveis alternativas de decisões/soluções da 
situação organizacional enfocada no texto do caso, de forma a apoiar 
o trabalho do professor que aplicará o caso e colaborar com a 
obtenção de resultados relevantes na utilização do caso; 
e) Registro de referências bibliográficas pertinentes aos conceitos 
abordados na exposição teórica e/ou indicações bibliográficas, a 
título de recomendação de leituras pertinentes com a situação 
descrita no caso. (ANPAD, 2012, p. 2). 

 

Apresentada a técnica do estudo de caso para ensino, agora, há que 

contextualizá-la dentro dos aspectos metodológicos que envolvem a realização 

deste trabalho, ou seja, qual será a abordagem adotada, qual procedimento de 

investigação será utilizado, como se definirá a unidade de estudo – “o caso” - e qual 

será o método de coleta de evidências. 

 

3.3 Abordagem de pesquisa 

 

Certos tipos de problemas de pesquisa ajustam-se melhor a uma abordagem 

de pesquisa quantitativa, outros qualitativa. Há ainda os que necessitam de uma 

abordagem mista (quantitativa e qualitativa) (CRESWELL, 2014, p. 5, 20). 

Dependendo da “natureza do problema que se quer estudar, das questões e 

objetivos que orientam a investigação, a opção pelo enfoque qualitativo muitas vezes 

se torna a mais apropriada.” (GODOY, 1995a, p. 63). Evidentemente, pelas mesmas 

razões, o enfoque quantitativo pode ser o mais apropriado. 

Este trabalho não busca responder a uma pergunta de pesquisa ou criar 

hipóteses. Sua finalidade é prática: fornecer um caso para ensino e também um 

arcabouço teórico a ser empregado durante as atividades que envolvam a técnica do 

estudo de caso para ensino. Portanto, diz-se que a pesquisa em foco é aplicada. 

(VERGARA, 2007, p. 47). 

Pretende-se elaborar um caso para ensino que permita abordar o fenômeno 

da internacionalização ou não de uma empresa varejista, para o qual não se 

conhecem previamente as variáveis importantes que determinam tal fenômeno. Há 

pouco conhecimento sobre o assunto. Portanto, há que se subsidiar a elaboração do 

caso sem se conhecer o que determina o fenômeno. Será necessário agregar à 

narrativa elementos qualitativos e quantitativos, pois se busca um caso para ensino 

de boa qualidade com um arcabouço teórico relevante para ser empregado. 
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O estudo de caso para ensino é muitas vezes confundido com estudo de caso 

para pesquisa. Deste modo, vale um exercício que correrá paralelamente a este 

trabalho que permitirá ao leitor distinguir um do outro. Assim sendo, se este trabalho 

tivesse que investigar o fenômeno relativo à internacionalização ou não de uma 

empresa varejista, para o qual não se conhecem previamente as variáveis 

importantes que determinam tal fenômeno, seria necessário explorá-lo e entendê-lo, 

pois, conforme já foi dito, há pouco conhecimento sobre o assunto. Deste modo, este 

trabalho seguiria uma abordagem qualitativa de caráter exploratório (CRESWELL, 

2014, p. 20; GODOY, 1995a, p. 63; VERGARA, 2007, p. 47). Para a elaboração do 

caso de ensino em questão, houve uma intensa busca por evidências qualitativas, 

que poderiam servir tanto a pesquisa aplicada quanto para uma pesquisa 

exploratória qualitativa. Também se buscou algumas e vidências quantitativas sem, 

contudo, se dar um tratamento estatístico com fins de se encontrar uma resposta ou 

confirmação. 

 

3.4 Procedimentos de investigação 

 

Um breve histórico das tendências de procedimentos de investigação 

relacionadas às abordagens teóricas oferecidas neste trabalho é apresentado nos 

próximos parágrafos. 

A pesquisa qualitativa utiliza como procedimentos de investigação, dentre 

outros, o estudo de caso (de pesquisa), a etnografia, a pesquisa narrativa, a 

pesquisa fenomenológica, a ground theory e a pesquisa documental (GODOY, 

1995b, p. 21; CRESWELL, 2014, p. 13). Há também o procedimento da triangulação 

para aprofundar a compreensão de uma investigação. Esta se dá através do 

emprego de distintas “linhas de ação” convenientemente escolhidas. Com isto, pode- 

se alcançar uma melhor compreensão do fenômeno que se pretende investigar. De 

forma abrangente, a triangulação, pode empregar múltiplos procedimentos, métodos, 

teorias, tecnologias de coletas de dados, pesquisadores ou a combinação deles 

(DENZIN, 1978, p. 295; BERG, p. 4, 6; VERGARA, 2006, p. 22). 

As metodologias de pesquisa empregadas no campo da gestão estratégica 

estão cada vez mais se tornando sofisticadas. As primeiras foram marcadas por 

estudos normativos, baseados em estudos de caso indutivos. Logo após, por certo 
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período, a pesquisa empírica positivista e dedutiva dominou, mas, com o advento da 

resource-based view, voltaram os métodos indutivos com base no estudo de caso de 

uma única empresa ou poucas (HOSKISSON, 1999, p. 418, 420, 431, 437). 

O emprego da abordagem de pesquisa qualitativa para identificar recursos da 

empresa cresce à medida que aumenta a compreensão de que esta possui um 

conjunto de recursos distintos das demais concorrentes (heterogeneidade) 

(HOSKISSON, 1999, p. 418; BARNEY, 1991, 101). Além disso, a utilização do 

estudo de caso como ferramenta para pesquisa relacionada à resource-based view 

possibilita trazer à luz uma rica quantidade de informação referente aos 

idiossincráticos recursos e capacidades da empresa. Esta condição surge da 

premissa da heterogeneidade das empresas, no contexto da resource-based view, e 

também da existência de intangíveis difíceis de medir e observar (HOSKISSON, 

1999, p. 442). 

Nos estudos sobre empreendedorismo, nota-se a predominância de 

abordagens positivistas, mas este cenário vem se modificando. A pesquisa 

qualitativa não é dominante, mas vem, incrementalmente, ocupando mais espaço 

(MCDONALD, 2015, p. 301). 

No campo de pesquisa de negócios internacionais, o estudo de caso 

predomina como estratégia, dentro dos estudos qualitativos (WELCH, 2011, 742), 

por ser uma das estratégias que mais se adéquam aos contornos deste tipo de 

pesquisa (GUEDES, 2006, p. 82). 

De modo geral, “É cada vez mais frequente a condução de pesquisas 

científicas orientadas por avaliações qualitativas [...]” (MARTINS; THEOPHILO, 

2009, p. 61) e o estudo de caso vem se consagrando como uma importante 

ferramenta no campo da pesquisa em gestão (MARIOTTO, 2014, p. 359). 

O estudo de caso se concentra na compreensão das dinâmicas presentes 

dentro de uma configuração única (EISENHARDT, 1989, p. 534). É um 

procedimento empírico que investiga em profundidade um fenômeno 

contemporâneo, em seu contexto real, principalmente, em situações em que o 

fenômeno e o contexto são separados por uma tênue linha imaginária e suas 

fronteiras não são claramente evidentes (YIN, 2014, p. 954). Pode envolver um ou 

múltiplos casos (YIN, 2014, p. 99) e se necessário combinar métodos de coleta de 

dados diversos (EISENHARDT, 1989, p. 534). É indicado quando a pergunta de 

pesquisa quer saber “como” ou “por que”, (2) quando não se tem controle sobre 
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eventos comportamentais e o foco de estudo é um fenômeno contemporâneo (YIN, 

2014, p. 642). Vale lembrar que o emprego do estudo de caso é mais apropriado nos 

primeiros estágios do desenvolvimento de uma teoria (EISENHARDT, 1989, p. 548). 

O início do desenvolvimento da resource-based view e do empreendedorismo 

internacional remonta as últimas décadas do século passado. São abordagens 

recentes, em fases iniciais de desenvolvimento. Vale salientar que, 

comparativamente ao empreendedorismo internacional, a resource-based view se 

encontra mais consolidada. Contudo, além de ser apontada pelos críticos como 

tautológica, ainda encontra dificuldades metodológicas em medir e observar os 

recursos e capacidades intangíveis. Enquanto isso, o empreendedorismo 

internacional vem buscando se consolidar como área de conhecimento entre as 

perspectivas de negócios internacionais e empreendedorismo. A orientação 

empreendedora internacional começa a chamar a atenção como uma forma de 

avaliação do grau de empreendedorismo internacional. Enfim, perspectivas em fases 

iniciais de desenvolvimento, recursos idiossincráticos das empresas (alguns difíceis 

de observar), aplicadas como um mix caso se procurasse investigar as razões pelas 

quais uma determinada empresa do comércio varejista brasileiro ainda não se 

internacionalizou, considerando uma abordagem qualitativa, justificariam a escolha 

do estudo de caso como estratégia de investigação (WERNERFELT, 1984, p. 171; 

BARNEY, 1991, p. 101; MCDOUGALL, 1989, p. 388; OVIATT; MCDOUGALL, 2000, 

p. 902; CONVIN; MILLER, 2013, p. 11; EISENHARDT, 1989, p. 548; PRIEM; 

BUTLER, 2001a, p. 28, 36; PRIEM; BUTLER, 2001b). 

Evidentemente, este histórico, além de enriquecer o trabalho, chama a 

atenção para a relevância do estudo de caso como uma alternativa para se realizar 

um estudo em profundidade dentro das abordagens teóricas apontadas quando 

aplicadas ao fenômeno da não internacionalização de empresas varejistas 

brasileiras conforme descrito. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado, antes de se seguir para as próximas 

etapas deste trabalho, é o fato de que, para a definição da unidade de pesquisa e do 

procedimento de coleta de evidências para a elaboração do caso para ensino, serão 

empregadas as mesmas técnicas utilizadas no estudo de caso para pesquisa, pois o 

rigor deste será bem-vindo no outro, pois a distinção entre os métodos ocorre, 

principalmente, na análise dos dados coletados e não na definição da unidade de 

estudo e na coleta de dados, tal como aponta Cezar (2005, p. 9): 
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Talvez se possa dizer que a principal diferença entre o Método do 
Estudo de Caso, enquanto escolha metodológica, e o 
desenvolvimento de casos no Método do Caso, enquanto escolha 
pedagógica, esteja na análise dos dados coletados, pois no Método 
do Caso, enquanto instrumento didático, não se pretende chegar a 
conclusões teóricas que representem avanço científico, mas sim 
desenvolver questões que levem o aluno a tomar decisões de ação 
considerando o cenário proposto no caso. 

 

3.5 Identificação da unidade de estudo 

 

A definição da população a ser estudada é fundamental (EISENHARDT, 1989, 

537). Portanto, a escolha da unidade de estudo (“caso”) bem como o 

estabelecimento de suas fronteiras e limites são atividades obrigatórias quando se 

pretende empregar o estudo de caso como procedimento de pesquisa. Da mesma 

forma, para o estudo de caso enquanto aplicação didática (YIN, 2014, p. 1183; 

CEZAR, 2005, p. 9). 

Desde já, é importante ressalvar que é necessário ter uma postura adaptativa 

em relação à unidade de estudo e aos caminhos adotados, pois, dependendo do que 

for sendo revelado ao longo do andamento dos trabalhos, pode ser necessário 

revisitar alguns aspectos metodológicos (YIN, 2014, p. 1317). 

A unidade de estudo, ao ser definida, deve estar relacionada à disponibilidade 

e acesso às informações necessárias e, também, quando for o caso, à pergunta de 

pesquisa (YIN, 2014, p. 1222, 1294). Em relação ao estudo de caso para ensino, por 

não haver pergunta de pesquisa, importa apenas a disponibilidade e o acesso às 

informações. 

Uma das premissas, ou delimitação, para definição do caso para ensino foi a 

condição de que possibilitasse a análise do fenômeno da internacionalização ou não 

do comércio varejista brasileiro de supermercados e hipermercados, por meio da 

abertura de lojas no exterior, apenas em empresas que utilizam a estratégia de 

manter suas lojas sobre uma única direção. Essa perspectiva, ao delimitar, exclui as 

empresas que atuam através de franquias. 

Considerando, agora, o fato de que se busca estudar empresas nacionais que 

não se internacionalizaram, estão excluídas as empresas controladas por grupos 

estrangeiros ou que já tenham lojas no exterior. 
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Por uma questão de acessibilidade, conveniência e facilidade geográfica (YIN, 

2014, p. 2691), adotou-se o setor do comércio varejista de alimentos 

(supermercados e hipermercados). 

A questão da conveniência e da facilidade geográfica se dá conjuntamente, 

pois, no setor do comércio varejista de supermercados e hipermercados, nenhuma 

empresa brasileira se encontra internacionalizada (FDC, 2015, p. 34) e, dentre as 

dez empresas de capital nacional que tiveram maior faturamento anual, em 2014, 

quatro se encontram sediadas na região sul do país - oferecendo maior acesso ao 

autor. Dentre estas últimas, três possuem os maiores faturamentos anuais do setor, 

no Brasil, quando se considera o quesito relativo à origem do capital como sendo 

nacional (IBEVAR, 2015, p. 44). 

A questão da acessibilidade às informações apresentou-se como crítica 

durante a definição da unidade de estudo e também de alguns aspectos 

metodológicos. Para exemplificar, em uma unidade de estudo prospectada, com 

possibilidade de se realizar entrevistas e observação-participante, houve resistência, 

após o aclaramento dos meios de investigação, devido ao grau de profundidade da 

abordagem assumida neste trabalho. A mesma resistência foi encontrada em outras 

prospecções realizadas pelo autor. 

Devido à dificuldade vivenciada para realizar entrevistas e observação- 

participante, delimitou-se a investigação ao método de pesquisa documental e 

bibliográfico, o qual será devidamente justificado no próximo item deste trabalho. 

Para tanto, atendendo a delimitações anteriormente apresentadas e aos critérios de 

conveniência, acessibilidade e facilidade geográfica, escolheu-se como unidade de 

estudo à empresa Condor Super Center do setor de comércio varejista de alimentos 

(supermercados e hipermercados), não internacionalizada, com sede no estado do 

Paraná, que, em 2014, apresentou o terceiro maior faturamento anual, dentre as 

empresas de capital nacional, em seu setor (IBEVAR, 2015, p. 44), a qual apresenta 

um relevante conjunto de informações documentadas que estão ao alcance do 

público em formato eletrônico. 

As perspectivas teóricas ofertadas neste trabalho – resource-based view, 

VRIO, empreendedorismo internacional e orientação empreendedora - tiveram seu 

maior desenvolvimento a partir das últimas décadas do século passado. 

Simultaneamente, ocorreu o surgimento da sociedade informacional, que também é 

contemporânea à empresa definida como unidade de estudo, pois tem sua origem 
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em meados da década de 1970. Essa coincidência de eventos, sem, contudo, 

induzir que possa haver alguma correlação entre eles, aliada ao fato de que a 

história da empresa e do fundador pode subsidiar com informações sobre as 

escolhas estratégicas de crescimento e sobrevivência e fornecer elementos a 

narrativa para inclusive ser possível discutir a questão da internacionalização ao 

longo de seu desenvolvimento, sugerem a elaboração de caso para ensino 

longitudinal  a  partir dos  eventos  que  deram  origem  a fundação da  empresa, em 

1974, até os dias de hoje, priorizando eventos mais recentes (YIN, 2014, p. 1788; 

HUBNER, 2009, p. 104; BARNEY, 1991, p. 99; CASTELLS, 1999, p. 38; 

MCDOUGALL, 1989, p. 387). 

 

3.6 Métodos de coleta de evidências 
 

O estudo de caso, seja ele para pesquisa ou para ensino, se vale, dentre 

outros, de evidencias encontradas em documentos, entrevistas, observação direta, 

observação-participante, arquivos de registros e artefatos físicos. (YIN, 2014, p. 

2800; CEZAR, 2005, p. 9). 

Optou-se, neste trabalho, por utilizar os métodos documental e bibliográfico 

para coleta de evidências em fontes primárias e secundárias. Esta decisão foi 

tomada por que além do fato de que “[...] documentos constituem uma rica fonte de 

dados” (GODOY 1995b, p. 21), identificou-se a disponibilidade de documentos. Além 

disso, não foi possível empregar métodos de maior profundidade devido à limitação 

de acesso às entrevistas bem como à observação direta ou participante no ambiente 

da empresa em estudo. 

As fontes de evidências analisadas e empregadas na construção da narrativa 

do caso são um relevante acervo constituído por longas entrevistas gravadas em 

vídeo com o fundador e atual diretor da empresa, um livro relatando a história do 

fundador conjuntamente com a evolução da empresa, o qual tem seus direitos 

atribuídos ao próprio fundador da empresa, e matérias diversas publicadas em 

jornais e revistas setoriais sobre a empresa, seus diretores e o setor. 

Para testar a validade acadêmica de se empregar a pesquisa documental e a 

bibliográfica consultaram-se importantes referencias para embasar a decisão 

tomada. A ANPAD (2012, p. 1), no trabalho intitulado “Orientações para elaboração 
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de casos para ensino”, valida o emprego exclusivo de tal procedimento: 

 

[...] caso para ensino é a reconstrução de uma situação 
organizacional baseada em trabalho de campo ou em experiência de 
consultoria ou, ainda, em dados documentais e/ou bibliográficos, que 
auxilie no desenvolvimento de competências (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) em sala de aula para cursos de graduação e 
pós-graduação. (ANPAD, 2012, p. 1). 

 

Em consonância com a ANPAD, no que tange a pesquisa documental e 

bibliográfica, Sylvia Maria Azevedo Roesch (2011, p. 2), no artigo “Como narrar um 

caso para o ensino” publicado na Revista Brasileira de Casos para ensino em 

Administração, comenta que: 

 

Alguns casos são fundamentados em informações publicadas, como, 
por exemplo, em situações insólitas veiculadas na imprensa, ou 
extraídas dos sites de empresas. Outros são construídos com base 
na própria experiência profissional do professor. A composição de 
casos que não se originam em pesquisa de campo nem sempre terá 
a presença de personagens e, por isso, o escritor terá de procurar 
outras maneiras de tornar o caso “vivo”. 

 

GODOY (1995b, p. 21), de modo a demonstrar a relevância da pesquisa 

documental, dá a ela um status maior, posicionando-a como uma opção ao estudo 

de caso e a etnografia. Evidentemente, essa liberdade foi tomada por que há espaço 

criativo para inovar, tendo em vista que a abordagem qualitativa não se constitui em 

uma proposta de pesquisa estanque no que tange a sua estrutura. Contudo, 

considerando a importância apresentada, neste trabalho será seguida a 

interpretação de YIN (2014) considerando-a como um método útil para encontrar 

evidências para o estudo de caso. 

No contexto deste trabalho, são considerados documentos os materiais 

escritos, as estatísticas e os elementos iconográficos. Portanto, a pesquisa 

documental pode se valer de clipping de notícias, publicações em mídia de massa 

ou jornais comunitários, cartas, memorandos, e-mails, documentos administrativos, 

minutas de reuniões, relatórios de eventos, anúncios, estudos formais, documentos 

pessoais, obras literárias, científicas e técnicas, filmes, imagens, fotografia, sinais, 

grafismo, entre outros, obtidos, também, através de fontes eletrônicas, inclusive em 
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redes de mídia social (YIN, 2014, p. 2800, 3346; GODOY 1995b, p. 21). 

Os documentos analisados consistem em um importante acervo formado por 

entrevistas em vídeo com o fundador e atual diretor da empresa, um livro relatando a 

história e evolução da empresa bem como de seu fundador e matérias diversas 

sobre a empresa e o setor publicadas em jornais e revistas setoriais. 
 

3.7 Elaboração do caso para ensino 

 

A partir deste ponto, fica bastante caracterizada a diferença entre um estudo de 

caso para ensino e um estudo de caso para pesquisa (CEZAR 2005, p. 9). 

Caso se estivesse trabalhando em estudo de caso para pesquisa o item 

presente se denominaria “Métodos de análise das evidências” e seriam abordadas 

as técnicas a serem empregadas para este tipo de método de investigação. 

O trabalho em questão busca oferecer um caso para ensino. Portanto, não se 

aplica a análise das evidências coletadas, mas sim a construção de uma narrativa tal 

como já foi antecipado no item denominando “Estudo de caso para ensino (teaching 

case study)”. 

Conforme foi possível verificar até aqui, buscou-se adotar procedimentos que 

convergissem para o mesmo rigor utilizado no estudo de caso para pesquisa, 

quando da definição da unidade de estudo, da coleta de evidências e também da 

definição do arcabouço teórico a ser empregado no estudo de caso para ensino.  

Esta perspectiva se alinha à proposta feita por Cezar (2005, p. 1) quando defende 

que “casos construídos para fins didáticos não podem se distanciar do rigor 

metodológico exigido na utilização do Método do Estudo de Caso, seja pela forma de 

coleta de dados, seja pelo escopo teórico que dá sustentação ao mesmo.”. 

A seguir, apresenta-se o caso para ensino. 
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ESTUDO DE CASO PARA ENSINO 

 

CENÁRIO - Condor Super Center 
 

Introdução 

 

No passado, o Grupo Pão de Açúcar realizou uma experiência internacional 

com a abertura de lojas em Portugal, Espanha e Angola. Sua primeira loja fora do 

país foi aberta, em 1969, em Portugal. Posteriormente, avançou para Espanha e 

Angola. A tímida incursão começou a terminar, em 1991, quando parte da operação 

de Portugal foi vendida através de uma operação denominada management by out, 

ou seja, os próprios executivos (que atuavam em Portugal) compraram a empresa. 

Esta venda foi realizada para cobrir o caixa da matriz brasileira. Em 1996, a francesa 

Auchan adquiriu a operação em Portugal, Espanha e Angola. Em 2012, o grupo 

francês Casino assumiu o controle do Grupo Pão de Açúcar no Brasil. 

Atualmente, não existem empresas brasileiras do comércio varejista 

alimentício de supermercados e hipermercados, comumente denominado por setor 

supermercadista, atuando com lojas fora do Brasil. Em contrapartida, no Brasil, 

dentre as dez maiores empresas deste segmento, quatro são controladas por 

multinacionais estrangeiras e lideram o ranking da Associação Brasileira de 

Supermercados: o Casino que detém a Companhia Brasileira de Abastecimento 

(Grupo Pão Açúcar), o Carrefour, o Walmart e o Cencosud. Os dois primeiros, 

franceses, o terceiro, estadunidense e o quarto, chileno. Outros rankings incluem, 

dentre os dez primeiros, a Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA), de 

controle francês, e o Makro, holandês. 

Estas multinacionais do varejo se instalaram no mercado brasileiro utilizando 

principalmente as seguintes estratégias de entrada: (1) com suas próprias bandeiras 

e formatos crescendo de forma orgânica, (2) por meio de joint ventures com 

empresas nacionais ou (3) pela aquisição de empresas brasileiras. Aos poucos, 

foram dominando o mercado e incorporando outras empresas brasileiras. 

Diversas hipóteses podem ser utilizadas para explicar este fenômeno em que 

importantes empresas brasileiras do setor supermercadista têm o comportamento 

típico de não se internacionalizarem (excetuando a tímida tentativa do Pão de 
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Açúcar, em 1969) e, posteriormente, serem incorporadas por multinacionais, tal 

como no caso do próprio Grupo Pão de Açúcar (São Paulo), Sendas (Rio de 

Janeiro), Real (Rio Grande do Sul), GBarbosa (Sergipe), Mercadorama (Paraná), 

entre outras. 

Muitas das hipóteses que podem ser levantadas se constituem em 

racionalizações a serem testadas, tais como: as condições do mercado, a situação 

econômica interna e externa ao país, a política de governo, o câmbio desfavorável, a 

cultura das empresas brasileiras, as distâncias geográficas, as dimensões do 

mercado nacional, a forma de gestão, entre outras. 

Um trabalho deste porte seria muito difícil realizar, pois não há como voltar no 

tempo e estudar cada caso individualmente para compreender por que o processo 

ocorreu. Além disso, os ambientes internos das empresas que foram incorporadas já 

não existem mais. Uma alternativa é estudar empresas que ainda são de controle 

nacional e elaborar hipóteses em relação ao passado e ao presente. Em relação ao 

futuro, podemos, ao nos colocar nos lugares dos tomadores de decisão da empresa, 

analisar cenários e avaliar as melhores decisões. 

Este caso busca possibilitar o exercício da reflexão e da discussão do 

fenômeno em questão por gestores em formação, pesquisadores e também todos 

aqueles que em suas posições de comando, nas empresas, queiram confrontar seus 

próprios paradigmas. 

Deste modo, com a finalidade de proporcionar uma ambientação para se 

vivenciar os dilemas do crescimento de uma empresa do setor supermercadista 

brasileiro, em relação à alternativa da internacionalização, disponibiliza-se o caso da 

empresa Condor Super Center, a qual se mistura à história de seu fundador que, 

partindo de um pequeno mercado, sonha realizar voos muito altos. 

 

Condor Super Center 
 

O Condor é uma empresa de capital nacional, com sede no estado do Paraná, 

que atua no comércio varejista alimentício de supermercados e hipermercados. É 

uma empresa familiar comandada por seu presidente-fundador Pedro Joanir Zonta. 

O ex-piloto de Fórmula 1, Ricardo Zonta, seu filho, é o vice-presidente.  Reportando-

se diretamente a presidência estão as diretorias administrativa, financeira, comercial, 
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de operações, marketing, de tecnologia da informação (TI) e de patrimônio (que 

também cuida da expansão da empresa). 

O Condor trabalha com mais de cinquenta mil itens fornecidos por mais de 

três mil empresas. Comercializa produtos dos segmentos alimentícios e não 

alimentícios: mercearia, mercearia importada, rotisseria, padaria e confeitaria, 

perecíveis, frutas, verduras e legumes, açougue, bebidas, adega, limpeza, higiene, 

beleza, têxtil, bazar, automotivos, pet, eletrodomésticos e eletrônicos. 

A empresa tem como visão consolidar sua liderança, no estado do Paraná, e 

buscar novos mercados com o objetivo de estar entre as dez maiores redes 

supermercadistas do ranking nacional. Sua missão é comercializar produtos e 

serviços no varejo supermercadista que atendam as expectativas dos consumidores, 

acionistas e colaboradores. 

A empresa declara publicamente que tem como meta chegar ao final de 2016 

com quarenta e cinco lojas, doze mil colaboradores diretos e um faturamento 

superior a 4 bilhões de reais, além de expandir sua atuação para outros estados, 

desde que consistam em uma boa oportunidade. 

A empresa vê seu negócio como uma forma de oferecer para seus clientes 

conforto, praticidade e conveniência, em um ambiente agradável, com preços 

competitivos. Além disso, utiliza como conceito o slogan “De mãos dadas com você.” 

Seus valores declarados são: ética, comprometimento, sustentabilidade, respeito, 

transparência, trabalho em equipe, honestidade e responsabilidade social e 

ambiental. 

Em 2014, o Condor Super Center obteve um faturamento de 3, 6 bilhões de 

reais. Em 2015, inaugurou sua quadragésima loja. Trabalha com supermercados e 

hipermercados espalhados por quinze cidades do Paraná. Possui dois centros de 

distribuição e mais de dez mil colaboradores. É a terceira maior rede nacional do 

setor supermercadista. Quando se contabilizam as empresas controladas por grupos 

estrangeiros atuando no Brasil, ocupa a sétima posição, conforme o ranking da 

Associação Brasileira de Supermercados. 
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Problematização 

 

Muitas vezes, as metas da organização são simplesmente a extensão 

daquelas do empreendedor. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel, no livro “Safári de 

estratégia”, mostram, ao analisar a escola empreendedora, que, no critério de um 

verdadeiro empreendedor, a geração de estratégias é dominada pela busca ativa de 

novas oportunidades e, como no caso do Condor, o poder é centralizado nas mãos 

do executivo principal. 

A escola empreendedora reconhece que muitos empreendedores que 

construíram grandes empresas consideram que o importante não é a obsessão de 

ganhar dinheiro do pondo de vista pessoal para o indivíduo, mas a obsessão de 

construir uma grande empresa reinvestindo a quase totalidade dos lucros no 

crescimento da própria empresa. Veremos no estudo de caso como o Sr. Pedro 

Joanir Zonta tinha exatamente essa visão. 

“A visão de um empreendedor deve corresponder a uma expectativa de futuro 

realista, digna de crédito e atraente para organização” (MINTZBERG et al, 2010, 

p.138). A visão do Condor foi construída ao longo do tempo por Joanir Zonta e 

constitui-se em consolidar sua liderança no Paraná e buscar novos mercados com o 

objetivo de estar entre as dez maiores redes supermercadistas do ranking nacional. 

A ideia, então, de investir a maior parte dos lucros no crescimento da própria 

empresa esteve presente com o Sr. Joanir desde o início de suas atividades. 

Veremos que, em determinada ocasião, Joanir se viu diante do dilema de 

vender sua empresa para grupos multinacionais ou persistir na sua visão de negócio 

insistindo no crescimento de sua organização. Ao final, decidiu persistir em sua visão 

de construir uma grande empresa fazendo disso quase uma obsessão. 

No caso de um líder como Joanir, com pouca escolaridade formal e uma 

experiência precoce de trabalho com sua família, o processo de formulação da 

estratégia de seu negócio está enraizado em sua própria experiência de trabalho, 

desde sua infância, e na intuição do líder que ele pode desenvolver a partir de suas 

vivências profissionais com seus pais e seus irmãos ao longo de sua adolescência e 

início de vida adulta. 

Desta forma, a estratégia do Condor, que era informal em suas primeiras 

fases e baseava-se, exclusivamente, na visão de seu líder, foi se tornando mais 
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formalizada à medida que a empresa crescia e se profissionalizava. Apesar disto, 

continuava centrada na intuição do fundador. O Condor, desta forma, pode ser 

enquadrado na chamada escola empreendedora de Mintzberg. Esta escola dá 

ênfase às estratégias emergentes, baseadas em inovação, criação, descoberta, 

originalidade e mudança. Trata-se de uma dimensão inovadora da estratégia. Desde 

cedo, no início da abertura do Condor, Joanir fechava sua loja e ia observar os 

concorrentes e aprender. Com isto, tinha ideias e adaptava as soluções dos 

concorrentes a sua empresa. Desde o início, havia, pois, a preocupação em 

observar, aprender, comparar procedimentos, adaptar soluções e, ainda, inovar 

baseado em suas observações dos concorrentes. 

Na verdade, desde o início, Joanir, sem saber, realizava a melhoria contínua 

dos processos de negócio de sua empresa, já instaurando elementos de uma gestão 

da qualidade total no seu estabelecimento comercial. 

Tratava-se, desde o começo, da chamada aprendizagem de circuito duplo, 

que envolve um processo de percepção e exploração das possibilidades do 

ambiente, dando ao indivíduo novas informações e permitindo o questionamento das 

normas de funcionamento do sistema e a iniciação de ações corretivas apropriadas. 

Poderá ser percebido, desta forma, que a cultura organizacional do Condor, 

seus valores e missão surgiram da preocupação em aprender novas possibilidades 

de ação, testar e implementar as soluções que se mostravam suficientes para o 

sucesso da empresa em uma preocupação com a implementação de valores 

implícitos como os de preservar na empresa os colaboradores com relativa 

estabilidade e evolução por mérito e antiguidade. 

Veremos ao conhecer a história do Condor que a empresa abriu muitas filiais, 

40 lojas, no estado do Paraná. Mais uma vez, percebemos como a estratégia do 

Condor é derivada da experiência do fundador, cuja família vinha de migração 

italiana para o Paraná, tendo criado raízes neste estado e ali permanecido. 

Granovetter mostra como famílias e indivíduos com links fortes em uma região e 

poucos links com outras regiões ou com o exterior tendem a reproduzir a estrutura 

social que conhecem. No caso da família de Joanir, esta já estava enraizada no 

Paraná, ali permanecendo, e, quando Joanir vai pensar em abrir filiais para sua 

empresa ele considera abri-las tendo em vista os seus links no Paraná. 

Nesta análise, consideramos o setor supermercadista como uma rede de 

diferentes organizações que possuem links fracos ou fortes entre si e cujas ações 
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são coordenadas por contratos e acordos. Uma empresa que possui várias filiais 

pode ser considerada também como uma estrutura em rede que deve coordenar 

várias unidades autônomas de serviço conectadas umas às outras de maneira mais 

forte ou mais fraca, dependendo da cultura organizacional. 

Uma família fundadora de uma empresa tende a reproduzir na sua empresa 

links mais fortes ou mais fracos que correspondem à cultura do fundador. No caso 

do Condor, como a família era muito centrada em links locais, a história da empresa 

foi influenciada por isso e, portanto, desenvolveu uma rede de filiais, no estado do 

Paraná. 

Uma rede é a estrutura formada por links ou relacionamentos que os 

indivíduos ou grupos organizacionais mantém entre si. 

Existem relacionamentos de laços fortes, quando existem interações 

frequentes, e laços fracos, quando o contato é mais esporádico. Existem também 

redes de relacionamento de laços longos, quando se considera, por exemplo, 

relações de longa distância. Seguindo a mesma lógica, existem as redes de 

relacionamento de curta amplitude, que são as redes localizadas geograficamente 

em uma região ou setor. 

Um dos objetivos deste estudo de caso para ensino é colocar a reflexão do 

por que uma empresa que obteve um faturamento tão expressivo ainda não se 

internacionalizou refletindo uma tendência de estratégia das empresas brasileiras 

que atuam no setor. 

Este estudo de caso pretende narrar em detalhe a história do 

desenvolvimento do Condor fornecendo subsídios para que o aluno/pesquisador 

possa analisar as razões da internacionalização ou não desta empresa e do setor 

supermercadista considerando para o futuro do Condor as seguintes possibilidades, 

sem se restringir a elas, podendo propor outras: a) o Condor vai continuar crescendo 

exclusivamente na região sul do país; b) optar por expandir pelo Brasil conforme as 

oportunidades; c) internacionalizar-se para países latino-americanos; d) após  

crescer e consolidar-se no sul do Brasil, optar por crescer nos países do cone sul, 

definindo para tanto uma identidade da marca Condor ligada à região sul do Brasil e 

próxima dos países do cone sul; e) internacionalizar-se para qualquer outra região  

ou país do mundo (Portugal e Espanha por exemplo para iniciar atividades na 

Europa), f) associar-se a uma empresa francesa com finalidade de internacionalizar-

se inclusive para a França, tendo em vista que o capital francês lidera o setor 



67 
 

supermercadista no Brasil e g) optar definitivamente pela não internacionalização. 

Existem pressões, atualmente, para internacionalização das empresas. Uma 

empresa com capital tão expressivo poderia sem dificuldade se internacionalizar. A 

estratégia de uma empresa que se internacionaliza pode ser a de reproduzir alguns 

aspectos das suas operações em outros países 

Castels, em seu livro “O poder da identidade”, diz o quanto é fundamental a 

identidade urbana e regional tendo em vista a qualidade de vida dos cidadãos. Para 

ele os movimentos urbanos (processos de mobilização social com finalidade 

estabelecida organizados em determinado território e visando objetivos urbanos) 

estariam voltados a três conjuntos de metas principais: necessidades urbanas de 

condições de vida e consumo coletivo, afirmação da identidade cultural local e 

conquista da autonomia política local e cidadania. Para tanto, existem cidades e 

regiões que se diferenciam umas das outras. 

A identidade do estado ou da região representa a cidadania e a especificidade 

cultural dos indivíduos que vivem nesta região e se identificam com esse conjunto de 

significados e valores, folclore e cultura. 

À medida que a marca Condor cresceu se associando à imagem, tradições e 

cultura de uma região específica, a questão que se coloca é: em que medida isso 

seria favorável ou não para a rede de supermercados? Associar-se a identidade de 

uma região específica. 

Por outro lado, se o Condor pretender, em um futuro próximo, se expandir 

para toda América Latina ou Europa ou Estados Unidos, em que medida associar a 

marca de modo tão forte à região sul do Brasil e aos países do cone sul pode 

atrapalhar a expansão para outras regiões do Brasil ou outros países? 

Verifica-se relevante mudança estratégica do setor supermercadista brasileiro 

com domínio do capital francês tendo em vista que os dois maiores players, Pão de 

Açúcar e Carrefour, detém a liderança do mercado nacional. Deste modo, 

considerando o expressivo domínio francês, no setor, em que medida as empresas 

nacionais serão influenciadas por esta identidade? 

Além disso, em que medida, o fato das principais empresas brasileiras do 

setor supermercadista pertencerem, atualmente, a capital estrangeiro (francês, norte 

americano e chileno) não influenciarão as práticas do setor na direção da criação de 

uma mentalidade de negócios mais global estimulando as empresas brasileiras a se 

internacionalizarem também? Em outras palavras a internacionalização do próprio 
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setor, no Brasil, provavelmente, vai induzir uma mentalidade de negócios 

internacionais nas empresas brasileiras que não se internacionalizaram 

influenciando-as a fazê-lo no futuro. 

Outras questões para reflexão serão incorporadas mais adiante. 

Veremos, a seguir, em detalhe, a história de criação e expansão da empresa 

Condor, que se mistura e se confunde com a de seu fundador. 

 

A história do Condor Super Center e de seu fundador 
 

Década de 1970: A fase inicial do Condor 
 

De origem humilde, Joanir Zonta, nascido em 1951, neto de imigrantes 

italianos, instalados na região metropolitana de Curitiba, deixou os estudos aos 11 

anos de idade e foi trabalhar com seu pai em um areal. 

Em sua adolescência e início de vida adulta, Joanir sempre trabalhou em 

pequenos negócios da família: abatedouro de suínos, açougue, areal e olaria. 

No início da década de 1970, Joanir trabalhava no abatedouro que 

pertencia a seu pai, João Zonta, e seu irmão, Leonildo. 

Em 1972, Joanir recebeu a informação de que seu pai sairia da sociedade. 

Além disso, foi surpreendido quando lhe relataram que era dono de vinte e cinco 

por cento do negócio. Até então, considerava-se apenas como um funcionário do 

abatedouro. E não parava por aí. Em um ato generoso de João Zonta, Joanir 

recebeu como empréstimo a parte que cabia a seu pai, vinte e cinco por cento, 

para que ficasse com metade do capital da sociedade, tal como seu irmão 

Leonildo. Com isto, aos vinte e um anos de idade, Joanir inicia sua vida como 

empresário. 

Em setembro de 1973, após uma visita do Serviço de Inspeção Federal, os 

irmãos Zonta decidiram encerrar as atividades do abatedouro, pois o custo das 

exigências inviabilizava o negócio. Com isto, Joanir adquiriu um caminhão para 

ganhar a vida comprando e vendendo areia. Na verdade, este trabalho não lhe 

rendia praticamente nada. Nessa época, já estava casado e tinha uma filha. 

Precisava encontrar uma forma de sustentar sua família. 
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Em março de 1974, Joanir soube por seu irmão Tônico que havia um 

pequeno mercado à venda, na Av. Winston Churchill, no Pinheirinho, que, até hoje, 

é um bairro popular de Curitiba, ao sul da cidade, a doze quilômetros do centro. 

Para se ter uma ideia do perfil do bairro, conforme o censo demográfico de 2010 

realizado pelo IBGE, o bairro atingiu cerca de 50.000 habitantes com 

aproximadamente 90% dos domicílios com renda per capta de até três salários 

mínimos. 

Em 10 de março de 1974, Joanir visita o mercadinho. Dia 11, fez sua 

proposta de compra e, com a ajuda do pai e de Leonildo, em treze de março, 

sexta-feira, inicia as operações do Condor sem, nunca, sequer, em toda a sua 

vida, ter entrado em um supermercado para fazer compras. Joanir tinha, à época, 

vinte e três anos e estava triste pelo fato de seu irmão não aceitar ser seu sócio no 

negócio. 

Era um mercadinho de 110 m² com um açougue desativado, cinco 

funcionários e dois checkouts. A aquisição do negócio, após conferir o estoque, lhe 

custou 265 mil cruzeiros pagos parceladamente. Uma parte do dinheiro foi 

conseguida com seu pai e seu irmão Leonildo. O imóvel era alugado. 

O nome Condor foi definido a partir de uma lista apresentada à Joanir pelo 

contador. Foram realizadas seis tentativas de nomes junto ao órgão que faz o 

registro e o cadastramento de empresas. Contudo, não puderam ser utilizados, 

pois outras empresas já os detinham. Felizmente, na sétima tentativa, deu certo. 

Definiu- se o nome Condor para o mercado de Joanir. 

Logo de início, Joanir se dedicou a ler tudo o que encontrava sobre o 

negócio que acabara de adquirir. Queria, em 90 dias, aprender o máximo que 

conseguisse. Conversava com vendedores, atrás de informações, sobre como a 

concorrência atuava. Visitava lojas para ver como as coisas eram feitas – 

promoções, layout, exposição, mix de produtos, margens, serviços e atendimento. 

Aprendia e aplicava em sua loja. Chegou até a criar um slogan: “não somos os 

maiores, por isso temos que ser os melhores”. 

Joanir era austero. Fazia um controle rígido das finanças. Trabalhava na 

loja todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira, a loja abria das 7 às 20 

horas. Sábado, fechava um pouco mais cedo e, domingo, ficava aberta até a 

metade do dia. Frequentemente, após fechar sua loja, Joanir aproveitava para 

visitar a concorrência que ficava aberta até mais tarde. 
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Em sua loja, Joanir fazia de tudo: atendia à clientela (inclusive no açougue), 

comprava mercadoria, descarregava caminhão, estabelecia os preços, levantava o 

estoque e pagava as contas. Passou a conhecer grande parte dos clientes pelo 

nome. 

Buscando expandir seu negócio, logo nos primeiros meses no comando do 

mercado, Joanir prospectou uma das cozinhas terceirizadas que fornecia refeições 

para os operários da obra de uma refinaria da Petrobrás, no município de 

Araucária, vizinho à Curitiba. Esta cozinha comprava os produtos que necessitava 

em diversos supermercados. Joanir propôs entregar-lhes, diariamente, tudo o que 

necessitavam. Após este início, teve êxito em conseguir negociar com todas as 

cozinhas terceirizadas que forneciam refeições para as obras da Petrobras, as 

quais passaram a comprar do Condor, com exclusividade, para atender a mais de 

seis mil pessoas. Para evitar problemas com possíveis desarranjos em suas 

contas, negociou com as cozinhas que os pagamentos seriam semanais, aos 

domingos. O resultado foi surpreendente, pois o faturamento que era de 135.000 

cruzeiros, em maio, saltou para 290.000 cruzeiros, em junho. 115% de 

crescimento em uma época em que a inflação não superava dois por cento ao 

mês. O fornecimento para as cozinhas terceirizadas da obra da refinaria 

permaneceu por quase três anos. 

Joanir, que sonhava ter um imóvel próprio, expande o Condor. Em janeiro 

de 1975, compra um terreno, ao lado do mercadinho, e constrói um prédio de três 

andares com 220 m² dedicados à área de venda. No subsolo, com a mesma área, 

ficavam os estoques e, no andar superior, sua residência, que, parcialmente, 

acabou sendo utilizada como estoque e escritório. Com isso, o Condor passa a ter 

sua primeira loja em imóvel próprio. A outra foi desativada. Logo de início, nesta 

nova loja, faturava 320.000 cruzeiros por mês. 

Neste ano, 1975, chegava ao Brasil à rede francesa Carrefour com a 

inauguração de sua primeira loja, em São Paulo. Além disso, em Curitiba, iniciava 

a rede de supermercados Coleto que, mais tarde, foi denominada Coletão. 

Naquela época, em Curitiba, atuavam outras importantes redes de supermercado 

do Paraná: Parati, Demeterco e o Mercadorama. Havia também, o grupo Pão de 

Açúcar que, em 1972, inaugurara o primeiro hipermercado da cidade, sob a 

bandeira Jumbo. 

Em 1976, Joanir ampliou sua nova loja em 100 m² aproveitando o terreno 
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dos fundos, que não havia sido utilizado durante a construção do prédio. Contudo, 

a ampliação para 320 m², 25 funcionários e quatro checkouts não foi suficiente. A 

demanda aumentava diariamente, pois Joanir procurava utilizar as melhores 

práticas de sucesso que observava nas grandes redes que atuavam em Curitiba 

para ser mais competitivo no bairro. Como ele mesmo diz, às 20 horas, fechava a 

loja e ia ver como a concorrência trabalhava. Observava o mix de produtos, como 

expunham a mercadoria, quais eram os serviços prestados, como era o 

atendimento e quais eram os preços praticados. Depois, colocava em prática, no 

seu mercado, aquilo que era possível. 

Joanir se preocupava muito em aprender. Fazia diversos cursos. Bastava 

saber que havia algum curso, lá estava ele. Certa vez, ouviu de um instrutor que 

deveria pensar em uma empresa rica e não em ser rico. Isto ficou gravado em sua 

mente. 

Em outubro de 1978, na mesma região em que já atuava, Joanir inaugura 

uma loja de 1.200 m², 60 funcionários e 12 checkouts. Era a maior loja do bairro e 

a terceira de Curitiba. 

Em setembro de 1979, inaugurou sua primeira filial, no bairro do Xaxim, em 

Curitiba. Este passou a ser seu segundo maior desafio. O primeiro foi gerir o 

mercadinho, em 1974, sem nunca ter feito compras em um supermercado. 

Com esta outra loja, Joanir se via com o desafio de ter que confiar em 

pessoas para operar sua filial à distância, pois não poderia estar lá todo o tempo. 

Até, então, ele fazia tudo, centralizava. Teria, agora, que acompanhar gerentes e 

funcionários. Além disso, os novos clientes ainda não eram totalmente conhecidos. 

Esta nova loja significava um incremento em torno de 100% no faturamento. Para 

viabilizá-la Joanir se endividou. 

 

Década de 1980: aprendendo a crescer 
 

Vencido o desafio da primeira filial, entre 1980 e 1986, Joanir inaugurou mais 

13 lojas do Condor. Com exceção de uma, no Município de Apucarana, todas as 

demais foram abertas na região metropolitana de Curitiba. 

No início, Joanir aprendia sobre como gerir seu pequeno mercado observando 

como a concorrência atuava. Visitava lojas, durante a noite, após fechar o 
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mercadinho, e conversava com os vendedores dos fornecedores para obter 

informações. Depois, passou também a frequentar, anualmente, no Brasil, feiras e 

convenções sobre o setor de supermercados. Em 1981, fez sua primeira viagem 

para o exterior. Foi à Dallas, nos Estados Unidos, para uma convenção. Como, até 

então, não dedicava tempo para viagens a passeio, procurava conciliar estes 

compromissos com alguma atividade de lazer. Sua primeira viagem dedicada 

exclusivamente ao lazer foi em 1984, quando passou uma semana em Orlando. 

Desde então, outras viagens não ligadas ao trabalho ocorreram, tais como: México, 

Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Inglaterra, Hungria, Turquia, Itália, Japão e 

Israel. Contudo, sempre procurava alguma novidade nos supermercados destas 

regiões. Não parava de coletar informações. 

Sentido a necessidade de agilizar o acesso às informações, Joanir foi 

conhecer um atacadista que utilizava computadores com cartões perfurados. Logo, 

compreendeu os benefícios da informatização em um cenário em que a concorrência 

ainda não estava informatizada. 

Assim, em 1981, o Condor foi a primeira rede de supermercados paranaense 

a introduzir o computador para realizar controles. Lamentavelmente, seu contador 

acabou sendo substituído, pois não acompanhou a nova tecnologia. Neste mesmo 

ano, 1981, o Carrefour chega à região metropolitana de Curitiba abrindo um 

hipermercado, no município de Pinhais. 

Joanir, ao atingir seis lojas, começou a ficar preocupado com a logística e, por 

isso, iniciou algumas melhorias. Em setembro de 1982, o Condor começou a operar 

o depósito central construído em um terreno de 15.000 m² que havia recebido como 

doação de seu pai. Ficava no bairro do Umbará, em Curitiba. Era um galpão de 

3.000 m², para receber mais de 1.000 produtos. Lá, ficaram o centro de distribuição 

e a central de compras. Na filial Pinheirinho, foi ampliada a estrutura para 

refrigerados e congelados e centralizou-se a compra de carnes. Em maio de 1986, 

inaugurou-se, dentro do Ceasa (Centrais de Abastecimento do Paraná S.A.), em 

Curitiba, uma central de hortifrúti (verduras, legumes e frutas) para concentrar a 

compra e simplificar a distribuição. Com estas ações, houve melhoria da logística e 

criaram-se condições para controlar mais adequadamente o estoque e negociar 

melhores condições com fornecedores. 

Nesta época, em 1986, Joanir começa a praticar corridas de automobilismo. 

Chegou a ser campeão paranaense em provas e corrida em terra. Seu filho, Ricardo 
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Zonta, seguindo seu exemplo, tornou-se piloto profissional chegando a ser piloto da 

categoria de mais alto nível no mundo do automobilismo, a Fórmula 1. 

Nos anos compreendidos, entre 1987 e 1989, nenhuma nova loja do Condor 

foi inaugurada. Neste período, o país passou por crises econômicas e foi palco do 

Plano Cruzado, que fez com que a expansão do Condor fosse suspensa. O Condor 

estava endividado. 

Em 1988, já naquela época, o Condor criou o slogan: “Condor. De mãos 

dadas com você”, que foi intensamente empregado e inspirou um jingle que foi 

amplamente utilizado, no Paraná. 

Ao final desta década, 1989, o grupo português Sonae chega ao Brasil e 

começa a fazer negócios, no Rio Grande do Sul, com grupo Josapar, proprietário do 

Supermercado Real. 

 

Década de 1990 – o avanço das multinacionais 
 

Em 1991, Joanir despede um funcionário que o acompanhava, desde 1974, 

quando tudo começou, pois, apesar de ter uma importante posição junto a Joanir, já 

havia discordâncias demais nas formas de pensar. Certa vez, Joanir queria 

promover uma pessoa por mérito e seu “braço direito” parecia querer promover um 

amigo. 

Nesta fase, iniciava a preocupação com a profissionalização da empresa. O 

primeiro sinal foi à promoção do Sr. Jefferson Fidelis de Oliveira à Diretor Comercial, 

em 1999, que havia sido contratado, em 1996, e que chegou a ser premiado pela 

ABVB/PR como “Personalidade de Vendas do Ano”, em 2009, por sua atuação no 

Condor. Lamentavelmente, sua trajetória se encerrou no mesmo ano. 

Em 1990, o grupo Sonae acertou uma joint-venture com o Supermercado 

Real, do Rio Grande do Sul, dando origem à Companhia Real de Distribuição. Ainda 

no ano de 1990, inaugurou seu primeiro hipermercado com 11.000 m², em Porto 

Alegre, sob a bandeira Big. 

Em 1991, o Plano Collor é implantado pelo recém-eleito presidente. Em 1992, 

ocorre o impeachment do Presidente Collor. Após isto, o Condor, que esteve 

endividado, entre os anos de 87 e 89, por conta do Plano Cruzado, volta a expandir. 

O Plano Collor acabou beneficiando o setor de supermercados em relação a 
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outros setores, pois a população estava limitada a utilizar de suas contas bancárias 

apenas 50.000 cruzeiros e, como priorizavam o básico, destinavam-se primeiro ao 

supermercado para gastar seus cruzeiros. 

Com o retorno da inflação, em 1990, uma forma de aumentar as margens 

surgiu. Recebia-se predominantemente à vista e se pagava com prazo de 30 dias. 

Havia, então, a possibilidade de se aproveitar este intervalo para ganhar com 

aplicações financeiras rentáveis. 

Veio o Plano Real, em 1994, que visava à estabilização econômica e controle 

inflacionário. O cenário mudou. A moeda passou a ser o real. Já não havia mais 

inflação alta, tampouco aplicações tão rentáveis. As empresas tiveram que passar a 

ser mais eficientes. 

Em 1995, chega ao Brasil a rede Wal-Mart. Inicia pelo estado de São Paulo 

com um hipermercado, no município de São Caetano do Sul. Três anos depois, 

1998, inaugura, em Curitiba, duas lojas: um hipermercado Walmart e outra do Sam’s 

Club – um clube de compras. 

Em 1997, o grupo Sonae chegou à Curitiba. Neste mesmo ano, comprou do 

Grupo Josapar sua parte na Companhia Real de Distribuição tornando-se 

proprietária de 100% do capital. Em 1998, realizou uma joint-venture com a rede 

Cândia, de São Paulo e, no mesmo ano, comprou toda sua operação. Ainda em 

1998, comprou o Mercadorama, de Curitiba, a maior rede do Paraná, à época. 

Nesta época, o Condor passou a ser cobiçado por bancos de investimento e 

pela concorrência. Todos queriam comprá-lo. O ano em que o Condor mais foi 

procurado para que vendesse sua rede foi o de 1998. Contudo, nos anos seguintes, 

o assédio continuou. 

A venda do Mercadorama, em 1998, para o grupo Sonae deixou uma lacuna 

para os curitibanos, pois tinham a empresa como uma referência de empresa 

paranaense de supermercados. Com isto, Joanir, juntamente com sua equipe, criou 

uma mensagem que seria utilizada para reforçar o vínculo da empresa com o 

Paraná: “Orgulho de ser paranaense”. A frase passou a ser difundida amplamente 

acompanhada de uma bandeira do estado do Paraná. 

Neste período de planos governamentais e da entrada de multinacionais, 

entre 1990 e 1999, sete novas lojas foram inauguradas e duas, que mudaram de 

endereço, foram ampliadas. 

Apesar da agitação deste período, por conta da carreira de seu filho Ricardo 
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Zonta, Joanir começa a viajar muito para o exterior. Em 1996, primeiro ano de seu 

filho fora do Brasil, foi vinte e duas vezes à Europa para acompanhá-lo. 

 

Década de 2000: modernizar e crescer ou vender a empresa? 

 

Em 2000, Joanir convidou Wanclei Benedito Said para ser diretor 

administrativo e financeiro do Condor. Wanclei era diretor regional de crédito em um 

importante banco, onde trabalhou por 32 anos, iniciando como ajudante depois de 

ter sido ascensorista no edifício do banco. Ao aceitar a proposta do presidente do 

Condor, Wanclei passou a assumir os assuntos operacionais que antes estavam sob 

os cuidados de Joanir. Em seus primeiros anos, coordenou a mudança dos sistemas 

de gestão, que passaram a empregar softwares próprios desenvolvidos na própria 

empresa de modo a agilizar a solução de problemas. Antes, eram terceirizados e, 

com isto, havia demora em solucionar problemas. Apenas os softwares dos caixas 

permaneceram terceirizados. 

Em 2003, Joanir promove a diretor de patrimônio Aliceu Darci Brambillha, que 

iniciou na empresa, em 1979, aos 19 anos, como ajudante geral. Com seis meses de 

empresa, foi promovido a recebedor de mercadoria e, com um ano, chegou a 

subgerente de loja. Passou pelas funções de gerente de manutenção e de 

patrimônio. Após a promoção, como diretor de patrimônio, responde, principalmente, 

pela expansão física da empresa. Antes de chegar ao Condor, trabalhava com sua 

família em uma pequena propriedade agrícola, no interior do Paraná. 

Esta promoção, bem como o fato de que o Condor realiza, anualmente, uma 

grande festa de confraternização para seus funcionários mais antigos sinaliza que 

um de seus valores implícitos é a promoção por mérito, antiguidade e estabilidade. 

Nesta época, duas importantes estratégias foram criadas para fidelizar 

clientes sensíveis a preço. A primeira foi denominada Quinta Feirão, em que se 

realiza uma campanha semanal, todas as quintas-feiras, quando frutas, verduras e 

legumes são colocados em oferta com preços mais baixos. A segunda chama-se 

Sexta da Carne, a qual disponibiliza aos clientes, semanalmente, as sextas-feiras, 

ofertas de carne com preços mais acessíveis. 

Em 2000, a Companhia Brasileira de Distribuição compra a rede curitibana 

Parati e faz uma joint-venture com o grupo francês Casino. Em 2002, chegam à 
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Curitiba o Super Muffato, de Cascavel, e o Angeloni, de Santa Catarina. Em 2004, o 

Walmart compra a rede Bom Preço, na região nordeste e, em 2005, compra as 

redes supermercadistas operadas pelo grupo Sonae (Big, Mercadorama, Nacional e 

Maxxi Atacado). Em Curitiba, o Walmart inaugurou mais dois hipermercados e um 

Sam’s Club. Em 2006, a Companhia Brasileira de Distribuição, já com o Casino, 

absorve o grupo carioca Sendas. Em 2007, o Carrefour assume o grupo Atacadão e 

a Companhia Brasileira de Distribuição fecha sete lojas, em Curitiba. Neste mesmo 

ano, o grupo chileno Cencosud entrou no Brasil incorporando a rede GBarbosa, de 

Sergipe, assumindo todas as suas lojas. Em 2009, a Companhia Brasileira de 

Distribuição comprou o Ponto Frio. 

Com esses movimentos, grandes grupos do setor do comércio varejista de 

supermercados passaram a adquirir empresas menores fazendo com que haja uma 

maior concentração do mercado em mãos de um grupo menor de empresas. 

Conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados, em 2004, no 

Brasil, 40% do mercado estava concentrado nas mãos das cinco maiores empresas 

do setor. Quatro anos depois, em 2008, estes mesmos 40% estavam concentrados 

em mãos de um número menor de empresas, apenas três. 

Em Curitiba, a rede de supermercados Mercadorama era tradicional e tinha 

grande aceitação por parte dos curitibanos. Em suas prateleiras, eram 

disponibilizados produtos que atendiam a preferência de seus clientes, os quais 

estavam acostumados com o atendimento das lojas. Contudo, após a venda para a 

Companhia Real de Distribuição (Sonae), os produtos mudaram e o atendimento já 

não era mais o mesmo. A proposta passou a ser baseada em preço. Com o tempo, a 

rede passou a perder seu prestígio. Os clientes migraram. Joanir via aí uma 

oportunidade a ser novamente aproveitada. 

A partir de 2002, os fornecedores passaram a oferecer às redes regionais 

condições de igualdade nas negociações de produtos em relação às grandes redes 

nacionais e multinacionais. O objetivo era evitar que as empresas de menor porte 

não suportassem a concorrência dos grandes grupos e fossem incorporadas 

aumentando a concentração do mercado e o poder de barganha das grandes redes 

em relação aos fornecedores. 

Joanir continuava recebendo propostas das multinacionais para vender sua 

empresa. Conforme ele mesmo diz, tinha duas opções: vendia para as 

multinacionais ou crescia e modernizava. Decidiu crescer e modernizar. A partir de 
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então, tinha que arrumar um sócio ou conseguir dinheiro emprestado. Preferiu 

empresar dinheiro do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social). Conforme Joanir mesmo expressa em suas entrevistas, seu sonho é que 

sua família dê sequência naquilo que foi começado lá traz, em 1974. Diz ainda que 

“o Condor nasceu brasileiro e assim iria ficar”. 

A partir de 2000, o Condor iniciava uma nova fase. A fase dos 

hipermercados- lojas com mais de 30.000 produtos com área de venda entre 5 e 6 

mil metros quadrados. Com isto, passava a disputar com os grandes players 

(Carrefour, Companhia Brasileira de Distribuição e Wall Mart), no Paraná. 

Com a finalidade de melhor definir onde instalar suas lojas, o Condor passou 

a contratar, a cada dois ou três anos, estudos de uma empresa de consultoria 

especializada. Com isto, uma relação de cidades pretendidas é entregue à empresa 

de pesquisa que, com equipes a campo, levanta o potencial das cidades e identifica 

como estão atendidas para averiguar a saturação. Quando a cidade não está 

saturada, o estudo aponta as regiões viáveis para implantar as lojas. A seguir, 

prospectam-se os terrenos e, com eles em mãos, realiza-se um novo estudo para 

saber qual o tamanho adequado de loja a ser construída para que haja viabilidade. 

Com o apoio do estudo, a maioria das novas lojas passou a seguir o formato 

do hipermercado. As antigas, quando possuíam espaço, foram, aos poucos, sendo 

transformadas, revitalizadas e adequadas ao formato de hipermercado. 

Em 2000, foi inaugurado o primeiro hipermercado do Condor, em Londrina, 

interior do Paraná. Em 2001, as lojas de Ponta Grossa, também no interior do 

Paraná, e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foram 

transformadas em hipermercados. Em 2002, foram inaugurados os hipermercados 

da Rua Nilo Peçanha, em Curitiba, e de Araucária, na Região Metropolitana de 

Curitiba. Em 2004, foi a vez da inauguração dos hipermercados dos bairros do 

Champagnat e Santa Cândida, em Curitiba. Em 2005, inaugurou-se o hipermercado 

de Paranaguá, cidade portuária do Paraná, e o supermercado do bairro Sítio 

Cercado, em Curitiba. 

O hipermercado da Rua Nilo Peçanha, em Curitiba, inaugurado em 2002, foi 

um marco para o Condor, uma ruptura com o que vinha sendo feito, pois 

representou a nova face do que seria o Condor para seus clientes. Esta loja fica em 

uma região nobre de Curitiba, próxima do centro, entre os bairros Centro Cívico e 

Bom Retiro. É uma loja ampla, com 6.000 m² de área de venda, em que se ofereceu 
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um leque mais variado de produtos do que vinha sendo oferecido pelas lojas 

inauguradas anteriormente; incorporando áreas com produtos mais sofisticados, 

adega, eletrodomésticos e eletrônicos e áreas de serviços e outros tipos de 

comércios acoplados a loja. A partir de então, começou-se a realizar uma serie de 

ampliações e reformas dentro deste novo padrão. Foi nesta época que o Condor 

passou a implementar lojas maiores com um nível de serviço e produtos mais 

sofisticados. 

Dentro do conceito de hipermercado aplicado pelo Condor, passou-se a 

ampliar o leque de áreas e de mix de produtos dentro de cada área: mercearia, 

mercearia importada, rotisseria, padaria e confeitaria, perecíveis, frutas, verduras e 

legumes, açougue, bebidas, adega, limpeza, higiene, beleza, têxtil, bazar, 

automotivos, pet e eletrodomésticos e eletrônicos. 

Após este grande avanço, foi necessário um novo centro de distribuição. Em 

2006, inaugurou-se o novo local de armazenamento, no bairro do Umbará, com 

30.000 m², em um terreno de 100.000 m². Isto permitiu armazenar cerca de 10.000 

itens contra 3.000 que eram armazenados anteriormente. Foi possível concentrar a 

central de carnes, queijos e frios em geral, que não estavam contemplados no centro 

de distribuição de 3.000 m². 

Depois do novo centro de distribuição, uma nova onda de inaugurações, 

transformações, reformas e ampliações de lojas ocorreram influenciadas pelo perfil 

da loja da Rua Nilo Peçanha. 

Entre 2006 e 2008, dois novos supermercados e um hipermercado foram 

inaugurados e outros dois supermercados foram transformados em hipermercados. 

Além disso, algumas lojas foram ampliadas ou reformadas. 

Dentre as lojas abertas entre 2006 e 2008, uma se destaca: a loja da Avenida 

das Torres, em Curitiba, inaugurada em dezembro de 2008. Fica em uma via que 

interliga Curitiba ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, 

e serve de saída para Florianópolis. O conceito desta loja foi definido após visitas em 

hipermercados, lojas de departamentos (de shopping centers e de rua), em Curitiba 

e São Paulo. Seu conceito visa praticidade, modernidade e conforto. Fachada 

moderna, espaço dedicado aos que buscam vinho com a presença de sommelier, 

perfumaria aconchegante, refrigeração para congelados das áreas de frutas, 

legumes e verduras, espaços mais elegantes destinados à perfumaria, área de 

eletrodomésticos e eletrônicos em um ambiente mais agradável, iluminação natural, 
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equipamentos de última geração, caixas ergonômicos, gás para refrigeração 

ecológico, entre outros. Foi considerado, à época, o hipermercado mais moderno do 

estado do Paraná. 

Após essa fase, verificou-se a necessidade de ampliar o centro de 

distribuição, pois mais unidades haviam sido inauguradas e outras ampliadas. Em 

2008, foi realizada uma ampliação de modo a alcançar 45.000 m² de área de 

armazenamento. Agora, o volume de itens armazenados chegava a 16.000, 

representando, aproximadamente, 80% do faturamento do Condor. 

Com este ritmo de crescimento, o Condor saltou de um faturamento de 308 

milhões de reais, em 2000, para 1,1 bilhões, em 2008. Tornou-se, neste ano, a maior 

rede de supermercados paranaense. 

Em 2009, o Condor estabeleceu a meta de atingir o faturamento de dois 

bilhões até 2014. Com isto, entraria para o ranking das dez maiores do Brasil. Além 

disso, estabeleceu algumas premissas fundamentais para a empresa: manter a 

qualidade do atendimento e a busca permanente da manutenção de produtos nas 

prateleiras, manter um mix de produtos que atenda às necessidades dos clientes, 

fortalecer parcerias com fornecedores, desenvolver relacionamento comercial com 

novos fornecedores, importar produtos de qualidade com bons preços e margens, 

excelência na logística, concentração máxima de produtos nos centros de 

distribuição, aprimoramento dos sistemas de controle e gestão de estoques e 

reposição de mercadorias e uma política de crescimento orgânico com possíveis 

compras de lojas em funcionamento desde que o negócio se apresente como boa 

oportunidade. 

Seguindo esta tendência, em 2009, o Condor inaugurou mais dois 

hipermercados: um, em Curitiba, e outro, no interior do Paraná. 

Ao final de 2009, o Condor contava um faturamento de 1,438 bilhão e 28 

lojas, sendo 11 hipermercados e 17 supermercados, exclusivamente no Paraná, nas 

cidades de Curitiba, Araucária, São José dos Pinhais, Campo Largo, Lapa, 

Paranaguá, Ponta Grossa, Apucarana, Maringá e Londrina. 

Há que ressaltar que a esta altura a estrutura de compras e a forma de 

precificação passaram a ser questões chaves para ser competitivo. No Condor, a 

compra dos produtos comercializados não é totalmente centralizada. Cerca de vinte 

por cento de sua linha, principalmente perecíveis, é comprada diretamente pelos 

gerentes e encarregados das lojas. O restante é adquirido por uma central de 



80 
 

compras sediada na matriz da empresa, em Curitiba. Dentre todos os produtos que 

são comercializados, setenta por cento é armazenado nos centros de distribuição. O 

restante é entregue diretamente às lojas. A área comercial do Condor estabelece um 

preço máximo de aquisição de produtos. Nas lojas, a precificação é realizada a partir 

de pesquisas de mercado, junto à concorrência, em relação à cerca de mil itens. 

Garantida uma margem mínima pré-estabelecida, os gerentes de loja têm liberdade 

para definir o preço final. Com isto, as lojas podem ter preços distintos para os 

mesmos produtos. 

Neste período, ações de responsabilidade social começam a ficarem mais 

evidentes. Através da parceria com fornecedores e com a colaboração de clientes e 

funcionários, em 2007, o Condor lançou a Campanha Solidária com a finalidade de 

ajudar instituições beneficentes, nas cidades em que possui lojas. A campanha 

consiste em doar vale-compras às entidades. Os recursos provêm de uma parte do 

valor da venda de produtos anunciados em tabloides específicos. Há uma pré-

seleção das entidades que participam, as quais devem se inscrever, previamente, 

como interessadas em receber as doações. Além desta ação, o Condor já 

participava, anualmente, na coleta de agasalhos doados por seus clientes e 

funcionários para serem repassados à Fundação e Assistência Social de Curitiba. 

Ações de responsabilidade social ambiental também surgiram. Suas lojas 

começaram a ser construídas com sistema de armazenamento de água de chuva 

para usos menos nobres. Em 2003, iniciou o aproveitamento da frota do Condor 

para ajudar na coleta de material reciclável das lojas, que passou a ser destinado 

para empresas de reciclagem. Além disso, em 2006, o Condor passou a empregar 

sacolas plásticas oxibiodegradáveis. 

Algumas ações pioneiras voltam a ocorrer. O Condor foi pioneiro, no Brasil, no 

uso de sacolas plásticas oxibiodegradáveis, as quais se fragmentam em 

aproximadamente 18 meses, quando expostas ao meio ambiente, ficando, deste 

modo, em condição para degradação realizada por microrganismos no meio 

ambiente. Além disso, em 2008, a partir do Hipermercado Nilo Peçanha, em Curitiba, 

iniciou um projeto para reciclagem de todo lixo orgânico produzido nas lojas. O 

projeto foi desenvolvido por meio de uma parceria realizada com uma empresa 

privada e o Instituto Ambiental do Paraná que realizou o acompanhamento da 

implantação. O Condor foi pioneiro no setor supermercadista brasileiro a utilizar este 

processo que transforma resíduo orgânico em ração animal e adubo. 
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Retomando o tema dos valores, verifica-se que o reconhecimento por mérito, 

antiguidade e estabilidade realmente parece prevalecer na empresa. Em 2009, aos 

48 anos, Gilberto Nascimento é promovido a diretor de operações. Entrou no 

Condor, em 1985, como recebedor de mercadorias. Por mérito, foi promovido a 

encarregado do depósito. Nesta fase, teve um grande aprendizado sobre açougue e 

padaria. Logo, subiu para subgerente e em seguida gerente de loja. Posteriormente, 

chegou ao cargo de supervisor, no qual permaneceu por 11 anos até que foi alçado 

à posição de diretor de operações. Proveniente do interior do Paraná, Gilberto 

começou a trabalhar aos 14 anos como empacotador no supermercado Real. Logo 

foi promovido à repositor de mercadoria. Passou por outros supermercados antes de 

chegar ao Condor, inclusive pequenos. 

Diversos prêmios foram conquistados pelo Condor, na década de 2000, 

dentre eles: “Top of Mind” da Revista Amanhã (2003, 2004, 2006 e 2008), “Top de 

Marketing” da Associação dos Dirigentes de Venda e Marketing do Brasil, no Paraná 

(2003 e 2008), Prêmio “O Paraná tem Talento” (2003), “Troféu Imprensa” (2005), 

“Destaque no Marketing” da Associação Brasileira de Marketing e Negócios (2008) e 

homenagem pelos 35 anos de existência realizada pela Câmara Municipal de 

Curitiba. 

Joanir Zonta também conquistou diversos prêmios, dentre eles: “Vulto Emérito 

de Curitiba”, concedido pela Câmara Municipal, em 2003, e “Cidadão Benemérito do 

Estado do Paraná”, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em 

2005. 

Além de sua atividade como presidente do Condor, Joanir também teve 

participação na Associação Paranaense de Supermercados (APRAS). Entre os anos 

de 2001 e 2006, presidiu a instituição. Em sua gestão, em 2003, criou o IESPAR, 

Instituto Escola Paranaense de Supermercado com a finalidade de capacitar 

pessoas para o setor. 

Ao final da década de 2000, o Condor se apresenta para o mercado como 

uma empresa com boa relação com seus fornecedores, que lhes confiam melhores 

condições de negociação, com seus clientes, que lhes proporcionam um faturamento 

robusto, com seus colaboradores, que lhes possibilitam atingir seus objetivos e com 

instituições governamentais, que reconhecem seu mérito através de condecorações 

que favorecem a construção de uma imagem positiva. 

Por volta de 2008, já se observa na imprensa notícias sobre o processo de 
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sucessão do Condor, mas Joanir, que não pensa em deixar a administração da 

empresa tão cedo, não negligencia as questões sucessórias. Seus três filhos, 

Sandra (a mais velha), Andréa e Ricardo (o caçula) trabalham na empresa e 

participam das tomadas de decisões e das reuniões de planejamento. Na opinião de 

Joanir, o fato de seus filhos participarem das reuniões simplifica a sucessão, pois, 

com isto, adquirem experiência e passam a conhecer os rumos da empresa, uma 

vez que o planejamento é elaborado para um horizonte de cinco anos. Deste modo, 

as chances de sucesso de uma eventual sucessão aumentam, pois o sucessor não 

será surpreendido. 

Joanir não descarta totalmente entregar o comando da empresa para um 

gestor que não seja da família, porém, esta não é sua primeira opção, pois acredita 

que a o DNA da empresa, sua identidade, seria mais bem preservado sob a gestão 

de seus filhos, que juntos já detêm metade do capital. A outra metade ainda 

pertence à Joanir. 

Sandra trabalha no departamento administrativo e Andréia no departamento 

comercial. A escolha foi feita com base em resultados de testes vocacionais 

contratados por Joanir para identificar as aptidões de suas filhas. Ambas já estão em 

atividade na empresa há cerca de dez anos, desde o final da década de 1990. 

Ricardo, o caçula, antes de se dedicar exclusivamente ao automobilismo, 

desempenhou funções nas lojas, inclusive de empacotador.  Além disso, sempre que 

podia, participava de reuniões estratégicas. 

Em 2007, ao deixar as corridas de Fórmula 1, integrou-se definitivamente ao 

Condor a convite de seu pai. Neste retorno, Ricardo esteve mais dedicado às 

questões operacionais sem, contudo, deixar de vivenciar as questões estratégicas 

da empresa. 

Ricardo Zonta é conhecido internacionalmente por ter sido piloto de Fórmula 

1. Em 1987, iniciou no kart incentivado por seu pai. Em 1986, foi competir na 

Europa, até chegar à Fórmula 1. Nas diversas categorias em que participou, teve a 

oportunidade de conhecer diversos países e culturas. 

O Condor finalizou o ano de 2009 com 28 lojas e um faturamento anual de 

1,438 bilhão de reais. 
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De 2010 até 2015: o início da saída do Paraná 

 

As grandes redes continuam em busca de empresas menores para ampliar 

sua participação no mercado. Em 2010, a rede chilena Cencosud adquiriu as 

empresas Superfamília e Bretas, do Ceará e Minar Gerais, respectivamente. Na 

Bahia, comprou a rede Perini, uma delicatessen com produtos mais sofisticados. Em 

2011, comprou a rede carioca Prezunic. 

De acordo com o ranking da Associação Brasileira de Supermercados, em 

2014, a Companhia Brasileira de Distribuição, de capital francês, primeiro lugar do 

ranking, apresentou um faturamento de 72,3 bilhões de reais com 2.143 lojas. O 

Carrefour, também de capital francês, com 258 lojas, segundo lugar, atingiu o 

faturamento de 37,9 bilhões. O terceiro, Wal-Mart, com 544 lojas chegou a 29,6 

bilhões de reais. O quarto colocado no ranking foi o grupo chileno Cencosud com 9,7 

bilhões de reais obtidos através de suas 220 lojas. Somados os faturamentos anuais 

dos quatro primeiros do ranking de 2014, alcança-se a cifra de 149,7 bilhões de 

reais. 

O Condor, em 2014, ficou na sétima posição do ranking da Associação 

Brasileira de Supermercados com o faturamento de 3,6 bilhões de reais. Contudo, 

quando se analisa apenas as empresas de capital nacional, o Condor passa a 

ocupar a terceira colocação, atrás somente da Companhia Zaffari, com faturamento 

de 4,2 bilhões de reais e 30 lojas, no estado do Rio Grande do Sul, e da empresa 

Irmãos Muffato, com faturamento de 3,7 bilhões de reais e 41 lojas, nos estados do 

Paraná e São Paulo. 

O crescimento do Condor, para figurar entre as três maiores empresas de 

capital nacional, em seu setor, deu-se em um cenário bastante peculiar, no qual as 

características do fundador e da empresa se confundem o tempo todo. 

Ao longo dos mais de 35 anos de existência do Condor, Joanir criou na 

empresa um ambiente familiar. Sinais disto são vistos nos ambientes da empresa. O 

auditório recebeu o nome de seu pai, João Zonta, e a sala de reuniões o nome de 

sua mãe, Faustina Zonta. As salas de seus filhos são bem próximas a sua. Seu 

escritório, com uma mesa de trabalho e outra para reuniões, possui, anexo, um 

ambiente para descanso e refeições o qual compartilha com os filhos e funcionários 

mais próximos. 
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Joanir é visto por sua equipe como um líder que sabe delegar e cobrar na 

hora certa e que, com seu jeito simples de ser, identifica com clareza as questões 

estratégicas. Às vezes, atua como um pai rígido cobrando como se todos de sua 

equipe fossem da família. Nenhuma decisão estratégica é tomada sem a palavra 

final do presidente. 

Em um jantar para 2.000 pessoas com a presença de fornecedores, imprensa 

e autoridades, para comemorar o 38º aniversário do Condor, em 2012, Elaine 

Munhoz, que chegou a empresa como coordenadora de marketing, passando 

posteriormente a gerente, foi promovida a diretora de marketing. Nascida em São 

Paulo, Elaine veio para Curitiba, ainda criança, com a família. De origem humilde, 

aos 10 anos de idade, devido a uma situação familiar não pode mais ir à escola. Aos 

13 anos, começou a trabalhar como balconista em uma loja de fios, lã e máquinas 

de tricotar. Voltou a estudar aos 19 anos, fez supletivo e curso técnico em 

contabilidade na Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná. Trabalhou 

como secretária e, por um período de sua vida profissional, fez diagramação de um 

boletim em um escritório jurídico. Nunca atuou como contadora. Como escrevia bem, 

uma colega de trabalho a indicou para ser revisora em outra empresa. Depois foi 

trabalhar como assistente de marketing nas Livrarias Curitiba e a seguir como 

coordenadora de marketing nas Drogarias Nissei. Neste período, buscou a 

graduação em marketing. Por fim, em 2007, chegou ao Condor como coordenadora 

de marketing, tornando-se, cinco anos depois, diretora da área. 

Da mesma forma, em um jantar para 2.000 pessoas com a presença de 

fornecedores, imprensa e autoridades, para comemorar o 39º aniversário do Condor, 

em 2013, João Luís de Lima Silva que era gerente comercial, foi promovido a diretor 

comercial. Antes do Condor, trabalhou em uma importante rede supermercados. 

Iniciou no varejo, em 1987, aos 19 anos. Começou como encarregado do 

departamento de perfumaria e higiene (DPH) em um hipermercado, passando pela 

mercearia seca até gerenciar toda a mercearia por cinco anos. Posteriormente, 

gerenciou todos os departamentos de um hipermercado por mais cinco anos. Em 

2002, trabalhou no desenvolvimento do departamento comercial desta empresa, no 

Paraná. Em 2009, entrou no Condor para gerenciar a loja do Novo Mundo, em 

Curitiba. No mesmo ano, foi convidado por Joanir e Ricardo para assumir o comando 

da área comercial na posição de gerente. Quatros anos depois, foi promovido a 

diretor comercial. 
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Além da promoção de funcionários que não são da família, os filhos de Joanir 

passaram a ter outro status na empresa. Ricardo é nomeado a vice-presidente, 

participando mais intensamente das decisões estratégicas e assumindo a posição de 

seu pai quando sai de férias. Suas irmãs representam a empresa em alguns eventos 

externos, sendo apontadas, inclusive, como diretoras em manchetes jornalísticas 

sobre os eventos. 

Neste cenário de reconhecimento e promoção de colaboradores por mérito, 

entre 2010 e 2014, o Condor abriu 12 novas lojas: quatro, no interior do Paraná 

(Castro, Maringá e duas em Ponta Grossa); três, em Curitiba, e cinco, em outras 

cidades da região metropolitana de Curitiba (Fazenda Rio Grande, Colombo, São 

José dos Pinhais, Pinhais, Almirante Tamandaré). Uma das lojas de Curitiba, 

instalada no bairro do Cajuru, substituiu outra mais antiga na região. Deste modo, no 

final de 2014, o Condor atingiu a marca de 39 lojas com um faturamento de 3,6 

bilhões de reais e mais de 10.000 colaboradores. 

Em 2013, em uma reunião realizada na prefeitura de Joinville, Santa Catarina, 

o vice-presidente do Condor acompanhado de dois diretores (administrativo e de 

patrimônio) anunciou que a cidade catarinense iria abrigar a primeira loja da 

empresa fora do Paraná. A inauguração foi apresentada como prevista para março 

de 2016 e um investimento da ordem de 50 milhões de reais. 

Em 2015, até o mês de setembro, o Condor inaugurou uma única loja, no 

município de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, alcançando, então, 

o número de 40 lojas – todas no estado do Paraná. Além disso, em março, a loja do 

município de Lapa, foi revitalizada e ampliada. 

Quando o Condor Lapa foi revitalizado e ampliado, em março de 2015, houve 

um aumento do quadro de funcionários e um processo de capacitação e promoção 

de antigos funcionários. A comunicação visual implantada seguiu uma linha clean e 

requintada. Nesta loja, os clientes passaram a observar, através de monitores, 

imagens do que ocorre na manipulação de alimentos dentro da padaria, no açougue 

e na área de corte de frios. 

Para realizar obras como estas e, com isso, alavancar o crescimento, o 

Condor constrói e reforma suas lojas com três equipes próprias, que são alocadas 

conforme o planejamento elaborado a partir de um estudo de mercado que auxilia na 

definição das regiões em que serão instaladas as lojas. 

Este crescimento do número de lojas não ocorreu sem desafios. O setor 
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supermercadista comumente é afetado por escassez de mão-de-obra e alto nível de 

rotatividade. Como as lojas abrem todos os dias, é difícil reter funcionários dos 

setores operacionais, pois o trabalho aos domingos gera resistência. Em virtude 

disto, o Condor passou a buscar estratégias diferenciadas para manter um quadro 

de funcionários compatível com seu crescimento. Para compensar a escassez de 

mão-de-obra e amenizar o turnover, começou a contratar pessoas em cidades mais 

distantes, até 120 km de distância. Para mencionar um exemplo, em uma parceria 

com a prefeitura do município portuário de Antonina, que fica a 95 km de Curitiba, no 

Paraná, após as enchentes de 2011, foram contratados trabalhadores que, 

diariamente, passaram a ser transportados, entre o litoral e as lojas da região de 

Curitiba, por um ônibus exclusivamente alocado para isto. Para que se tenha uma 

dimensão do que significa esta alternativa, em 2013, cerca de 1,6 mil pessoas que 

trabalhavam no Condor vinham de cidades distantes. Em outros níveis hierárquicos, 

de encarregado para cima, no Condor, a rotatividade é praticamente zero, o que 

possibilita um investimento maior em capacitação. 

Preferencialmente, o Condor contrata pessoas sem experiência para suas 

lojas, pois prefere moldá-las e treiná-las internamente. Além disso, mantém um 

programa de trainee em suas lojas para capacitar colaboradores para assumirem 

funções nas novas lojas que serão abertas. 

Em 2013, o Condor criou sua universidade corporativa com a finalidade de 

capacitar seus colaboradores de modo a desenvolver competências essenciais à 

empresa e que possibilitem a seus colaboradores obter sucesso profissional e 

pessoal. Para tanto, foram desenvolvidos dez perfis de capacitação com focos 

distintos de desenvolvimento de competências que vão desde a preocupação com a 

socialização dentro da empresa, passando por capacitação técnica e treinamento de 

atitude até cursos de graduação e pós-graduação. Os cursos são ministrados, 

conforme o propósito, por instrutores internos da empresa, consultores externos ou 

uma alguma instituição de ensino externa. 

Uma característica que marca o Condor é a busca pelo pioneirismo. O 

hipermercado implantado no município de São José dos Pinhais, ao lado de Curitiba, 

em 2011, foi o primeiro da América do Sul a empregar na refrigeração de alimentos 

o gás CO² que é um gás natural utilizado para substituir gazes que afetam a camada 

de ozônio e que também colabora com a redução do consumo de energia. 

Outra inovação do Condor, em seu setor de atuação, no Brasil, foi a 
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realização, a partir de 2014, de desfiles de moda, em suas lojas, com suas coleções 

de outono-inverno e primavera-verão. Para tanto, foram envolvidos influentes 

blogueiros de moda. Ações nas redes sociais também foram implementadas para 

divulgar a campanha. Além disso, concursos de melhores looks montados por 

clientes também foram realizados a partir das coleções do Condor. Um site de 

internet dedicado à moda com ofertas e as coleções do Condor foi disponibilizado 

aos clientes. Até consultoria de moda passou a ser disponibilizada nos dias de 

desfiles. 

Da mesma forma que o desfile de moda, diversas campanhas de marketing 

foram desenvolvidas pelo Condor, ao longo dos anos, para intensificar suas vendas, 

tais como: campanhas de páscoa, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, 

Natal, dias de ofertas, Festival de Inverno (campanha para incentivar o consumo de 

produtos utilizados em receitas típicas de inverno) e Livro Mania Condor para 

divulgar que o Condor disponibiliza livros em suas prateleiras para seus clientes. 

Em agosto de 2014, o Condor lançou o Instituto Joanir Zonta, presidido por 

Ricardo Zonta, com o objetivo realizar ações de desenvolvimento social em 

comunidades onde suas lojas estão inseridas. O instituto tem como missão “Intervir 

na sociedade, proporcionando a mudança de atitude da população, visando o seu 

bem-estar por meio da educação, programas culturais, sociais, ambientais e de 

esporte e lazer e formando cidadãos mais dignos e comprometidos com o 

desenvolvimento social.”. 

Dentre as ações do instituto, que tem como mantenedor o Condor, constam o 

Festival Gastronômico com cursos de culinária gratuitos que, além de capacitar, têm 

como objetivo resgatar a cultura gastronômica do estado do Paraná. Cursos 

profissionalizantes nas áreas de padaria, confeitaria e cozinha, ações em entidades 

beneficentes, escolas e hospitais, através do Programa de Voluntariado Empresarial 

criado pelo Instituto Joanir Zonta fazem parte de suas ações. 

Em 2014, o Condor completou 40 anos. Uma grade campanha comemorativa 

foi realizada e 40 veículos foram sorteados para seus clientes das diversas lojas 

espalhadas pelo estado do Paraná. 

Ao longo dos anos de existência do Condor, diversas ações vêm sendo 

realizadas de modo a aproximar a empresa da sociedade: patrocínio a passeios 

ciclísticos para comemorar o aniversário de Curitiba e também para o dia das 

crianças, desfiles cívicos, ações do Instituto Joanir Zonta, campanha de doação de 
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agasalhos, campanha solidária com doações para instituições beneficentes, 

campanha de coleta de óleo de fritura, entre outros, além dos realizados 

individualmente pelas lojas da empresa. 

Diversos prêmios também foram entregues ao Condor, após 2010. Dentre 

eles destacam-se os recebidos no ano de 2014: “Top of Mind Universitário”, 

realizado pela JR Consultoria juntamente com o Instituto Datacenso de Pesquisa, 

“Prêmio Colunista” por ser o maior anunciante do Paraná, “Prêmio Ímpar”, 

coordenado pelo Grupo RIC Record, juntamente com o Ibope Inteligência e o título 

de “Personalidade do Ano” pela ADVB-PR concedido à Pedro Joanir Zonta. 

A empresa de Joanir cresceu e tornou-se mais profissionalizada. Em 2009, 

possuía três diretores. Em 2015, chega a contar com sete: administrativo, contábil-

financeiro, comercial, marketing, operações, patrimônio e tecnologia da informação. 

Nenhum dos diretores pertence à família, mas na ausência de Joanir é Ricardo, seu 

filho, quem ocupa sua posição. 

O Condor trabalha com metas e a vigente, no ano de 2015, é atingir um 

faturamento superior a 4 bilhões de reais, até o final de 2016, com 45 lojas e 12 mil 

colaboradores contemplando a expansão para outros estados, caso configurem em 

uma boa oportunidade para ser aproveitada. Esta meta está vinculada a visão 

declarada pela empresa que é consolidar a liderança no Paraná e buscar novos 

mercados com o objetivo de estar entre as 10 maiores redes supermercadistas do 

ranking nacional. 

Parece uma meta ambiciosa, mas que se torna pequena quando se lê que o 

fundador e atual presidente do Condor Super Center, Pedro Joanir Zonta, afirmou, 

em 2014, para o jornal de maior circulação do Paraná, A Gazeta do Povo, que “O 

CÉU É O LIMITE”, ao falar do crescimento do Condor para os próximos anos. Tudo 

indica que o Condor almeja voar muito alto. 

Um fato novo surgiu no mercado, em julho de 2015. O conselho de 

administração do Casino, na França, vendeu 50% das ações da Companhia 

Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar) para a Almacenes Éxito S.A. da 

Colômbia, que também é controlada pelo Casino. Além disso, vendeu para a mesma 

Éxito 100% da Libertad, outra empresa do Casino, na Argentina. Com isto, a Éxito, a 

partir da Colômbia, passou a ser o referencial de negócios do Casino na América do 

Sul, pois se tornou a maior varejista da região atuando em seus principais mercados 

- Brasil, Argentina, Colômbia e também Uruguai. Provavelmente, o perfil de tomada 
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de decisão do Casino, na América do Sul, poderá, a partir de agora, ter um estilo 

mais colombiano. 

 

De 2016 em diante, o protagonista do Condor será você 

 

Agora, sua missão é conduzir o Condor. Você é o protagonista. Como gestor, 

terá que conhecer a empresa e o setor. Além disso, analisará alternativas e definirá 

a estratégia de crescimento da empresa para os anos que seguem. 

Deste modo, a seguir, são apresentados alguns desafios e situações relativos 

às alternativas de crescimento do Condor para que, na condição de protagonista da 

narrativa, possa avaliá-los e, finalmente, tomar a decisão que julgar ser a mais 

adequada. 

 

Análise de alternativas de internacionalização, tomada de decisão e questão 
sobre o setor 
 

A partir do caso disponibilizado e seus anexos, utilizando as perspectivas 

teóricas recomendadas por seu professor e retomando a problemática inicial 

apresentada, analise as razões da internacionalização ou não desta empresa por 

meio da abertura de lojas no exterior e, também, do setor supermercadista, 

considerando para o futuro do Condor as possibilidades apresentadas, a seguir, sem 

se limitar a elas, podendo propor outras alternativas: a) o Condor vai continuar 

crescendo exclusivamente na região sul do país; b) optar por expandir pelo Brasil 

conforme as oportunidades; c) internacionalizar-se para países latino-americanos; d) 

após crescer e consolidar-se no sul do Brasil optar por crescer nos países do cone 

sul, definindo para tanto uma identidade da marca Condor ligada à região sul do 

Brasil e próxima dos países do cone sul; e) internacionalizar-se para qualquer outra 

região ou país do mundo (Portugal e Espanha por exemplo para iniciar atividades na 

Europa), f) associar-se à uma empresa francesa com finalidade de internacionalizar- 

se inclusive para a França, tendo em vista que o capital francês lidera o setor 

supermercadista no Brasil e g) optar definitivamente pela não internacionalização. 

Após realizar as análises propostas, vem a tomada de decisão. Apresente de 
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forma justificada qual decisão estratégica de crescimento você adotaria em relação 

ao Condor. 

Por fim, responda a seguinte questão sobre o setor: em sua opinião, quais as 

razões pelas quais as empresas brasileiras do comércio varejista alimentício de 

supermercados e hipermercados apresentam o comportamento típico de não se 

internacionalizarem e, em alguns casos serem absorvidas por multinacionais? 

Para embasar as análises propostas bem como a tomada de decisão, valha-

se das perspectivas teóricas que seu professor recomendar, da atividade de apoio 

apresentada bem como da leitura de apoio e das questões de apoio, que virão a 

seguir: 

 

Atividade de apoio 

 

Para facilitar a reflexão, elabore um resumo histórico do setor analisando suas 

principais características, evolução e processo de internacionalização das empresas 

brasileiras, buscando, se necessário, informações complementares em outras fontes 

de pesquisa de modo a subsidiar sua análise e atualizar os dados deste caso. 

Posteriormente, elabore um histórico do Condor, de seu fundador, diretores e 

familiares do fundador também (uma vez que se trata de uma empresa familiar), com 

os aspectos que julgar relevantes, identificando forças, fraquezas da organização, 

comparando com outras empresas brasileiras de modo que permita identificar o que 

o Condor necessita para se internacionalizar. 

 

Leitura de apoio 

 

Para se internacionalizar, uma empresa necessita desenvolver um relevante 

conjunto de crenças e valores a serem assumidos pelos membros do grupo 

organizacional para que se alinhem com a perspectiva da internacionalização de 

modo a viabilizar as escolhas estratégicas que surgirão neste contexto. 

A escolha da forma de se internacionalizar está relaciona aos objetivos da 

empresa, sua missão, seus valores e crenças. Sem ser exaustivo, as empresas do 

setor terciário entram em novos países através de joint ventures, incorporação de 
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uma empresa local, participação acionária, alianças, com seu modelo próprio de 

negócio e, também, franquias. 

No ambiente internacional, as necessidades dos consumidores diferem entre 

as regiões, entre os países e também entre as distintas regiões internas aos próprios 

países. Oferecer serviços, produtos e estabelecer uma identidade que atendam essa 

diversidade se constitui em um dos principais desafios da internacionalização do 

varejo. Neste cenário, as empresas poderão optar por adotar estratégias de 

diferenciação ou de baixo custo para obter vantagens competitivas. 

A empresa pode optar por adaptar-se a cada região ou país em que atua. 

Desta forma, estará adotando uma estratégia em que procura se identificar com os 

clientes de forma regionalizada, em cada país em que se faz presente, como se 

fosse seu mercado doméstico, adaptando-se a cultura local. Evidentemente, as 

características básicas da empresa, sua cultura, seu conjunto de valores e princípios 

são mantidos, mas adaptações são feitas de modo a atender às demandas locais. A 

empresa atua de forma descentralizada, contrata e capacita seus gerentes 

localmente. Em geral, utilizam grandes formatos de lojas. 

Outras empresas podem adotar como estratégia atuar de maneira 

homogênea em todos os mercados para onde se expandem, alterando apenas o que 

a legislação local exige, atuando de forma centralizada, com marca própria para a 

empresa e seus produtos, empregando formatos pequenos para suas lojas, visando 

mercados globais que aceitem seus produtos com pouca ou nenhuma alteração. A 

expansão não se dá necessariamente para países, mas para cidades globais. Como 

atuam em formatos menores, possuem maior velocidade de expansão. 

 

Questões de apoio 
 
 

a) À medida que a marca Condor cresceu se associando à imagem, às 

tradições e à cultura de uma região específica, a questão que se coloca 

é: em que medida isso seria favorável ou não para a rede de 

supermercados? Associar-se a identidade de uma região específica. 

b) Se o Condor pretender em um futuro próximo se expandir para todo o 

país ou toda América Latina ou Europa ou Estados Unidos, em que 

medida associar à marca de modo tão forte a região sul do Brasil e aos 
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países do cone sul pode contribuir ou não para expansão para outras 

regiões do Brasil ou outros países? 

c) Em que medida o fato das principais empresas brasileiras do setor 

supermercadista pertencerem, atualmente, à capital estrangeiro (francês, 

norte americano e chileno) não influenciarão as práticas do setor na 

direção da criação de uma mentalidade de negócios mais global 

estimulando as empresas brasileiras a se internacionalizarem também?  

Em outras palavras, a internacionalização do próprio setor, no Brasil, vai 

induzir uma mentalidade de negócios internacionais nas empresas 

brasileiras que não se internacionalizaram, influenciando-as a fazê-lo no 

futuro? Desenvolva esta possibilidade justificando seus argumentos. 

d) Verifica-se relevante mudança estratégica do setor supermercadista 

brasileiro com domínio do capital francês, pois os dois maiores players, 

Pão de Açúcar e Carrefour, são controlados por grupos franceses, e 

detêm a liderança do mercado nacional. Deste modo, considerando o 

expressivo domínio francês no setor, em que medida as empresas 

nacionais serão influenciadas por esta identidade? 

e) Em que medida o Condor para se internacionalizar não terá que fazer 

uma reengenharia radical do seu modelo de negócios, ou seja, rever seu 

modelo, sua marca e estrutura organizacional? Em que medida 

internacionalizar-se não é uma inovação radical para empresa? Comente 

estes aspectos. 

f) Aponte qual seria a seu ver a estratégia de entrada em outros países que 

mais se adéqua as características da empresa e explique por quê.
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Anexos do caso 
 

Tabela 1 - Ranking de supermercados - Brasil – ano fiscal de 2014 
 

Ranking 
ABRAS 

Empresas atuando no 
Brasil Capital Faturamento anual 

(2014)(R$) 
1 CBD - Pão de Açúcar França 72.318.920.856 
2 Carrefour França 37.927.868.864 
3 Walmart EUA 29.647.436.292 
4 Cencosud Chile 9.795.213.632 
5 Zaffari Brasil 4.215.000.000 
6 Muffato Brasil 3.704.980.201 
7 Condor Brasil 3.636.516.432 
8 Supermercado BH Brasil 3.408.444.822 
9 Sonda Brasil 2.904.647.318 
10 SDB Brasil 2.903.613.000 

FONTE: Adaptado de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS, 2015. 
 
 
 

Tabela 2 - Ranking de supermercados - Argentina – ano fiscal de 2012 
 

Ranking 
FORBES 

2013 

 
Empresas atuando 

na 
Argentina(2012) 

 
Controlador 

 
País de 

origem do 
Controle 

Faturamento 
anual (2012) 

bilhões 
(US$) 

1 Carrefour Carrefour França 21,1 
2 Jumbo Retail Cencosud Chile 15,0 
3 Coto Coto Argentina 11,7 
4 La Anónima La Anónima Argentina 7,5 
5 Dia% Dia% França 5,6 
6 Walmart Walmart EUA 4,0 
7 Libertad Casino França 3,9 
8 La Coperativa Obrera La Coperativa Obrera Argentina 2,0 
9 Toledo Toledo Argentina 1,1 
10 Átomo Átomo Argentina 0,9 

FONTE: Adaptado de FORBES ARGENTINA, 2013. 



94 

 

 

Tabela 3 - Ranking de supermercados – EUA e Canadá – ano fiscal de 2014. 
 

Posição Rede Origem 
1 Wal-Mart Stores Company  EUA 
2 Kroger Company  EUA 
3 Costco Wholesale Corp. 2014 EUA 
4 Target Corp. 2014 EUA 
5 Safeway Company  EUA 
6 Loblaw Cos. 2014 Canadá 
7 Publix Company  EUA 
8 Ahold USA Company  Holanda 
9 7-Eleven 2014 EUA 

10 Albertsons 2014 EUA 
11 C&S Wholesale Grocers 2014 EUA 
12 H-E-B 2014 EUA 
13 Sobeys 2014 Canadá 
14 Delhaize America Company  Bélgica 
15 Dollar General Corp. 2014 EUA 
16 Supervalu Company  EUA 
17 Meijer Inc.2014 EUA 
18 Wakefern Food Corp. 2014 EUA 
19 Whole Foods Market 2014 EUA 
20 BJ’s Wholesale Club 2014 EUA 
21 Trader Joe’s Co. 2014 EUA 
22 Metro Inc. 2014 Alemanha 
23 Family Dollar Stores 2014 EUA 
24 Bi-Lo Holdings 2014 EUA 
25 Giant Eagle 2014 EUA 
26 Aldi 2014 Alemanha 
27 Associated Wholesale Grocers 2014 EUA 
28 Hy-Vee FoodS tores 2014 EUA 
29 Spartan Nash 2014 EUA 
30 Wegmans Food Markets 2014 EUA 

FONTE: Adaptado de SN, 2015. 

http://supermarketnews.com/category/wal-mart-stores-company-news
http://supermarketnews.com/category/kroger-company-news
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http://supermarketnews.com/category/safeway-company-news
http://supermarketnews.com/loblaw-cos-2014
http://supermarketnews.com/category/publix-company-news
http://supermarketnews.com/category/ahold-usa-company-news
http://supermarketnews.com/7-eleven-2014
http://supermarketnews.com/albertsons-2014
http://supermarketnews.com/cs-wholesale-grocers-2014
http://supermarketnews.com/h-e-b-2014
http://supermarketnews.com/sobeys-2014
http://supermarketnews.com/category/delhaize-america-company-news
http://supermarketnews.com/dollar-general-corp-2014
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Tabela 4 - Maiores empresas do setor de supermercados no mundo em 2013 
 

 

FONTE: Adaptado de DELOITTE, 2015, p.G11. 

Ranking Empresa País de origem Receita líquida 
bilhões (US$) 

1 Walmart EUA 476,264 
2 Cotsco EUA 105,156 
3 Carrefour França 98,156 
4 Schwarz Alemanha 98,662 
5 Tesco ReinoUnido 98,631 
6 Kroger EUA 98,375 
7 Metro Alemanha 86,393 
8 Aldi Alemanha 81,090 
9 Casino França 63,468 

10 Auchan França 62,444 
11 Edeka Alemanha 59,704 
12 Aeon Japão 57,986 
13 Woolworths Austrália 54,457 
14 ReweCombine Alemanha 51,109 
15 Westfarmers Austrália 50,711 
16 ELeclerc França 47,671 
17 Koninklijke Holanda 43,321 
18 JSaninsbury ReinoUnido 38,031 
19 ITM França 37,351 
20 Safeway EUA 35,011 
21 Loblaw Canadá 30,697 
22 Publix EUA 29,148 
23 Delhaize Bélgica 28,037 
24 WmMorrison ReinoUnido 27,739 
25 Migros Suíça 25,010 
26 SystèmeU França 24,706 
27 Lotte Coréia 24,601 
28 Mercadona Espanha 23,954 
29 Albertson's EUA 23,000 
30 H.E.Butt Eua 20,330 
31 Cencosud Chile 19,855 
32 Empire Canadá 19,829 
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Tabela 5 - Projeção populacional urbana de aglomerados e países 
 

 
Aglomerados Urbanos 

População dos 
Aglomerados Urbanos 
em 2025 (milhões de 

hab.) 

 
País 

População 
Urbana do País 
em 2030 (milhões 
de hab.) 

Shangai 20.017 China 905.449 
Delhi 28.569 India 590.091 
NovaYork 20.636 EUA 321.698 
Paris 10.884 França 197.874 
São Paulo 21.651 Brasil 197.874 
Rio de Janeiro 12.650 Brasil 197.874 
Belo Horizonte 6.463 Brasil 197.874 
Brasília 4.474 Brasil 197.874 
Porto Alegre 4.469 Brasil 197.874 
Salvador 4.411 Brasil 197.874 
Recife 4.259 Brasil 197.874 
Fortaleza 4.170 Brasil 197.874 
Curitiba 3.953 Brasil 197.874 
Campinas 3.146 Brasil 197.874 
Baixada Santista 2.045 Brasil 197.874 
Florianópolis 1.233 Brasil 197.874 
Norte/Nordeste Catarinense 1.230 Brasil 197.874 
Roma 3.376 Itália 44.395 
Cidade do México 20.713 México 105.300 
Moscou 10.663 Rússia 99.153 
Tókio 37.088 Japão 85.700 
Istambul 12.108 Turquia 70.246 
Berlin 3.499 Alemanha 60.993 
Londres 8.816 Reino Unido 56.901 
Bogotá 10.537 Colômbia 46.357 
Buenos Aires 13.708 Argentina 44.729 
Seul 9.767 Coréia do Sul 43.086 
Madrid 6.413 Espanha 40.774 
Johanesburgo 4.127 África do Sul 39.032 
Caracas 3.605 Venezuela 35.588 
Riad 6.196 Arábia Saudita 31.516 
Lima 10.530 Peru 29.902 
Varsóvia 1.722 Polônia 23.481 
Luanda 8.077 Angola 21.784 
Santiago 6.503 Chile 18.247 
Maputo 2.722 Moçambique 18.199 
Guayaquil 3.328 Equador 12.813 
Bruxelas 1.948 Bélgica 11.070 
Santa Cruz 2.261 Bolívia 9.799 
Lisboa 3.009 Portugal 7.585 
Tegucigalpa 1.493 Honduras 6.656 
Viena 1.801 Áustria 6.372 
Zurich 1.217 Suíça 6.336 
Assunción 2.715 Paraguai 6.102 
Singapura 5.362 Singapura 5.460 
San Salvador 1.891 El Salvador 5.287 
Montevidéu 1.657 Uruguai 3.382 
FONTE: Adaptado de UNOHABITAT, 2013. 
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Tabela 6 - Câmbio em relação ao Real - média entre 01/01/2010 a 01/01/2015 

Relação cambial média do real em relação a outras 
moedas entre 01/01/2010 a 01/01/2015 

Chile 258,52 Peso/Real 
USA 0,51 Dólar/Real 
Uruguai 10,28 Peso/Real 
Argentina 2,59 Peso/Real 
México 6,57 Peso/Real 
Colômbia 956,14 Peso/Real 
Europa 0,38 Euro/Real 
África do Sul 4,34 Dólar/Real 
China 3,28 Yuan/Real 
Peru 1,39 NovoSol/Real 
Equador 12.380,40 Sucre/Real 
Polônia 1,58 Zloti/Real 
FONTE: Adaptado de OANDA, 2015. 

 

Tabela 7 - PIB de países com português como idioma oficial – 2014 
 

Pais PIB (US $)2014 
Brasil 2.346.118.175.194,26 
Portugal 229.583.711.490,43 
Angola 131.400.635.026,06 
Macau, China 55.501.532.528,15 
Moçambique 16.385.584.919,00 
Cabo Verde 1.871.187.333,50 
Timor-Leste 1.552.000.000,00 
Guiné-Bissau 1.022.371.991,53 
São Tome e Príncipe 334.902.362,06 
Total 2.783.770.100.844,99 

FONTE: Adaptado de THE WORLD BANK DATA, 2014 
 

Tabela 8 - PIB de países com espanhol como idioma oficial – 2014 
 

País PIB (US $)2014 
Espanha 1.404.306.536.057,92 
México 1.282.719.954.861,76 
Argentina 540.197.457.443,54 
Venezuela 509.964.084.931,33 
Colômbia 377.739.622.865,84 
Chile 258.061.522.886,55 
Peru 202.902.760.292,70 
Equador 100.543.173.000,00 
República Dominicana 63.968.961.563,10 
Guatemala 58.728.232.327,15 
Uruguai 57.471.277.325,13 
Costa Rica 49.552.580.683,15 
Panamá 46.212.600.000,00 
Bolívia 34.175.832.127,35 
Paraguai 30.984.747.863,34 
El Salvador 25.220.000.000,00 
Honduras 19.385.309.985,80 
Nicarágua 11.805.641.286,80 
Haiti 8.713.031.260,19 
Total 5.082.653.326.761,65 

FONTE: Adaptado de THE WORLD BANK DATA, 2015 
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Tabela 9 - PIB por país em 2014 
 

País PIB (US $)2014 
Estados Unidos 17.419.000.000.000,00 
China 10.360.105.247.908,30 
Japão 4.601.461.206.885,08 
Alemanha 3.852.556.169.656,01 
Reino Unido 2.941.885.537.461,48 
França 2.829.192.039.171,84 
Brasil 2.346.118.175.194,26 
Itália 2.144.338.185.064,60 
Índia 2.066.902.397.333,26 
Rússia 1.860.597.922.763,44 
Austrália 1.453.770.210.672,04 
Coréia do Sul 1.410.382.943.972,78 
Espanha 1.404.306.536.057,92 
México 1.282.719.954.861,76 
Turquia 799.534.963.353,90 
Arábia Saudita 746.248.533.333,33 
Suécia 570.591.266.159,78 
Polônia 548.003.360.278,97 
Argentina 540.197.457.443,54 
Bélgica 533.382.785.676,06 
Venezuela 509.964.084.931,33 
Noruega 500.103.094.419,47 
Áustria 436.343.622.435,17 
Colômbia 377.739.622.865,84 
África do Sul 349.817.096.206,47 
Singapura 307.871.907.185,98 
Israel 304.226.336.270,32 
Chile 258.061.522.886,55 
Grécia 237.592.274.370,98 
Portugal 229.583.711.490,43 
Peru 202.902.760.292,70 
Angola 131.400.635.026,06 
Equador 100.543.173.000,00 
Guatemala 58.728.232.327,15 
Uruguai 57.471.277.325,13 
Costa Rica 49.552.580.683,15 
Panamá 46.212.600.000,00 
Bolívia 34.175.832.127,35 
Paraguai 30.984.747.863,34 
El Salvador 25.220.000.000,00 
Honduras 19.385.309.985,80 
Moçambique 16.385.584.919,00 

 Nicarágua  11.805.641.286,80  
 

FONTE: Adaptado de THE WORLD BANK DATA, 2015 
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Tabela 10 - PIB por países para 2030 
 

 
País 

Projeção - PIB do país 
(2030) 

(Bilhões de dólares) 

Projeção - PIB do país 
ajustado (2030) (paridade do 

poder de compra) 
(Bilhões de dólares) 

China 16.157,11 28.229,14 
EUA 22.488,62 22.488,62 
Índia 3.639,80 12.708,36 
Japão 4.933,50 5.521,73 
Alemanha 4.105,11 4.500,57 
Indonésia 1.306,62 4.155,46 
Brasil 2.354,45 3.977,90 
Rússia 2.080,74 3.975,74 
Reino Unido 3.730,58 3.240,20 
França 3.013,03 3.159,79 
México 1.652,83 2.924,98 
Itália 2.172,83 2.503,67 
Coréia do Sul 2.011,67 2.438,75 
Arábia Saudita 902,07 2.136,82 
Turquia 1.011,64 2.055,65 
Espanha 1.487,27 1.949,10 
Austrália 1.490,90 1.449,53 
Polônia 672,86 1.306,51 
Argentina 630,97 1.065,53 
Holanda 911,22 981,16 
África do Sul 409,30 905,47 
Colômbia 482,29 898,37 
Singapura 389,82 604,81 
Bélgica 560,82 584,34 
Suécia 677,33 580,23 
Suíça 768,99 575,36 
Chile 324,59 558,59 
Peru 262,69 542,65 
Venezuela 274,13 510,50 
Áustria 461,59 472,14 
Noruega 502,07 424,38 
Israel 315,48 358,14 
Portugal 242,19 337,39 
Angola 173,42 262,07 
Equador 145,11 248,52 
Rep. Dominicana 84,54 196,80 
Guatemala 90,47 166,38 
Panamá 71,90 123,36 
Costa Rica 70,90 101,35 
Bolívia 52,58 98,86 
Uruguai 73,76 93,32 
Paraguai 38,20 81,76 
El Salvador 32,46 64,93 
Moçambique 31,96 56,98 
Honduras 23,42 53,70 
Nicarágua 16,49 41,77 
Haiti 12,03 25,17 

FONTE: Adaptado de THE WORLD BANK DATA, 2015.
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Tabela 11 - Lojas do Condor Super Center implantadas após a modernização 

(continua) 
Ano de Inauguração Ordem de abertura Loja Características 

 
2008 

 
26º Hiper Condor Torres 

Hipermercado - 5.000 m² de área de venda - área total construída 23.000 m² - 480 funcionários - 
investimento de 25 milhões - 5.000 vagas estacionamento - inaugurado em 03/12/2008 - Endereço:Av. 

Comendador Franco, 6005, Curitiba, PR. 

 
2009 

 
27º Hiper Condor Uvaranas 

Hipermercado - 7.000 m² de área de venda - área total construída 23.000 m² - 40.000 itens - 400 
funcionários - investimento de 37 milhões - 6.000 vagas estacionamento - 32 checkouts - 12 lojas de 

apoio - inaugurado em 15/04/2009 - Endereço: Avenida General Carlos Cavalcante, 707, bairro 
Uvaranas, Ponta Grossa, PR., interior do Paraná. 

 
2009 

 
28º Hiper Condor Novo 

Mundo 

Hipermercado - área total construída 25.000 m² - 45.000 itens - 350 funcionários - investimento de 35 
milhões - 52.000 clientes/mês - 32 checkouts - 9 lojas de apoio - inaugurado em 27/10/2009 - Endereço: 
Via Rápida sentido bairro, ao lado do Hospital do Trabalhador, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, PR 

 
2010 

 
Substituição Super Condor Cajuru 

substitui o Condor 
Centenário 

Supermercado - 3.500 m² de área de venda - área total construída 10.000 m² - 30.000 itens - 280 
funcionários - investimento de 20milhões - 5.000 vagas estacionamento - 100.000 clientes/mês - 24 

checkouts - inaugurado em 22/09/2010 - Endereço: Rua Natal nº 1115, esquina com Rua Roraima, no 
bairro Cajuru, em Curitiba, PR 

 
2010 

 
29º Super Condor Fazenda 

Rio Grande 

Supermercado - 3.000 m² de área de venda - área total construída 10.000 m² - 22.000 itens - 150 
funcionários - investimento de 15 milhões - 18 checkouts - inaugurado em 24/03/2010. 

Endereço: Rua Carlos Eduardo Nichele, nº 1676, no bairro Pioneiros, em Fazenda Rio Grande, PR 

 
2010 

 
30º Hiper Condor Água 

Verde 

Hipermercado - 6.000 m² de área de venda - área total construída 26.000 m² - 40.000 itens - 410 
funcionários - investimento de 40 milhões - 6.000 vagas estacionamento - 200.000 clientes/mês -34 
checkouts - inaugurado em 22/11/2010 - Endereço: Avenida Água Verde, 860, bairro Água Verde, 

esquina com a Rua Bento Viana, em Curitiba, PR. 
 

2011 
 

31º Hiper Condor Colombo 
Hipermercado - 5.000 m² de área de venda - área total construída 17.000 m² - 280 funcionários - 

investimento de 30 milhões - 200.000 clientes/mês - inaugurado em 14/09/2011 - Endereço: Estradada 
Ribeira, em frente ao Colombo Park Shopping, em Colombo, PR, Região Metropolitana de Curitiba 

 
2011 

 
32º Hiper Condor Castro 

Hipermercado - 4.000 m² de área de venda - área total construída 15.000 m² - 40.000 itens - 280 
funcionários - investimento de 25 milhões - 5.000 vagas estacionamento - 180.000 clientes/mês - 23 

checkouts - 8 lojas de apoio - 2 salas de cinema (uma 3D) - inaugurado em 09/11/2011 - Endereço: Rua 
Coronel Olegário de Macedo, Vila Rio Branco, Castro, PR, interior do Paraná. 

 
2011 

 
33º Hiper Condor Rua 

Joinville 

Hipermercado - 6.300 m² de área de venda - área total construída 29.000 m² - 40.000 itens -investimento 
de 40 milhões - 8.000 vagas estacionamento - 250.000 clientes/mês - 33 checkouts -  Pça de alimentação 

- 13 Lojas de apoio - inaugurado em 13/12/2011 - Endereço: Rua Joinville, 3001, bairro Pedro Moro, 
São José dos Pinhais - PR, interior do Paraná. 
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Tabela 11 - Lojas do Condor Super Center implantadas após a modernização 

(conclusão) 
Ano de Inauguração Ordem de 

 
Loja Características 

 
2012 

 
34º 

Hiper Condor Pinhais 

Hipermercado - 5.500 m² de área de venda - área total construída 17.000 m² - 40.000 itens - 320 
funcionários - investimento de 30 milhões - 6.000 vagas estacionamento - 27 checkouts - Pça de 
alimentação - 9 lojas de apoio - inaugurado em 13/06/2012 - Endereço: Rua Jacob Macanhan, 

1092, Pineville, Pinhais, região Metropolitana de Curitiba 
 

2012 
 

35º Super Condor Campo 
Comprido 

Supermercado - 4.000 m² de área de venda - 30.000 itens - 310 funcionários -  investimento de 35 milhões 
- 5.000 vagas estacionamento - inaugurado em 31/07/2012 - Endereço: Rua João Dembinski, nº 1.410, 
Curitiba - PR. 

 
2013 

 
36º Hiper Condor Maringá -

Av. Colombo 

Hipermercado - 6.000 m² de área de venda - área total construída 26.000 m² - 40.000 itens - 
investimento de 50 milhões - 7.000 vagas estacionamento - 31 checkouts - inaugurado em 26/09/2013 - 

Endereço: Avenida Colombo, 3.404 Maringá - PR, interior do Paraná. 

 
2014 

 
37º Hiper Condor Oficinas 

Hipermercado - 4.800 m² de área de venda - área total construída 19.000 m² - 30.000 itens - 350 
funcionários - investimento de 40 milhões - 5.000 vagas estacionamento - inaugurado em 24/07/2014 - 

Endereço: Dr. Leopoldo Guimarães da Cunha, 330, bairro Oficinas, próximo ao Fórum, em Ponta 
Grossa- PR, interior do Paraná 

 
2014 

 
38º Super Condor Almirante 

Tamandaré 

Supermercado - 4.000 m² de área de venda - área total construída 12.000 m² - 30.000 itens - 300 
funcionários - investimento de 35 milhões - 4.000 vagas estacionamento - 200.000 clientes/mês - 21 
checkouts - inaugurado em 02/09/2014 - Endereço: Rua Antônio Johnson, 4364, Bairro Cachoeira, 

em Almirante Tamandaré – PR, Região Metropolitana de Curitiba 

 
2014 

 
39º Hiper Condor Jardim 

Carvalho 

Hipermercado - 6.000 m² de área de venda - área total construída 22.000 m² - 30.000 itens - 400 
funcionários - investimento de 40 milhões - 6.000 vagas estacionamento - 200.000 clientes/mês – 12 

lojas de apoio - inaugurado em 05/11/2014 - Endereço: Avenida Monteiro Lobato, 2180, Bairro Jardim 
Carvalho, em Ponta Grossa – PR, interior do Paraná 

 
2015 

 
40º Hiper Condor Campo 

Largo 

Hipermercado - 5.500 m² de área de venda - 30.000 itens - 350 funcionários - investimento de 40milhões 
- 4.000 vagas estacionamento (coberto e descoberto) -120.000 clientes/mês - inaugurado em 04/03/2015 

- Endereço: Rua Ema Taner de Andrade, 189, Campo Largo/PR, Região Metropolitana de Curitiba 
FONTE: Adaptado de CONDOR, 2015. 
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NOTAS DE ENSINO 

 

O caso para ensino proposto é de grande complexidade.  Seu 

desenvolvimento requer, antes da aula em que serão realizadas as discussões 

propriamente ditas, grande envolvimento em atividades extraclasse. 

A narrativa apresentada é uma história sem fim, na qual, em um determinado 

momento da história da empresa, o aluno passa a ser o protagonista tendo que 

analisar cenários e alternativas para, posteriormente, decidir o futuro da empresa. As 

questões propostas bem como as situações a serem analisadas se inserem no 

momento em que o aluno assume a posição de gestor da empresa. 

As questões e análises não estão soltas. Há uma contextualização. Foram 

inseridas a partir do momento em que o aluno assume o comando, ou seja, foram 

incorporadas à situação que envolve o problema do caso. Esta opção pareceu ser a 

mais apropriada para a concatenação de ideias dada a complexidade da 

problematização do caso. Todavia, o professor é soberano e pode livremente dar 

outro rumo ao caso. Para isto, basta subtrair o que está posto a partir do trecho em 

que o aluno passa a ser o protagonista do caso e assumir outro tipo de 

questionamento. 

Evidentemente, estas notas representam apenas sugestões de como conduzir 

este estudo de caso para ensino. Cabe ao professor encontrar o melhor caminho 

diante do público ao qual pretende aplicá-la. 

 

Objetivos educacionais 

 

O caso tem como objetivos educacionais (1) criar uma ambientação em que 

se permita por meio da observação de uma situação do mundo real aplicar conceitos 

teóricos para encontrar soluções e tomar decisões, (2) estimular a reflexão sobre a 

internacionalização de empresas como uma estratégia de crescimento a ser 

considerada desde as fases iniciais do negócio, (3) estimular o desenvolvimento da 

capacidade de identificar oportunidades no ambiente dos negócios internacionais, 

(4) exercitar a capacidade de análise dos alunos de como uma empresa busca 

recursos bem como identifica suas vantagens competitivas de modo a concatená-las 

como ferramenta de apoio à tomada de decisão em ambientes complexos, (5) 
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desenvolver habilidades relacionadas à identificação de cenários estratégicos, (6) 

possibilitar ao aluno vivenciar a tomada de decisão sob risco e incerteza em 

ambientes de alta complexidade e (7) estimular o raciocínio estratégico. 

O caso para ensino em questão pode ser aplicado em disciplinas de 

graduação ou pós-graduação relacionadas à gestão estratégica, empreendedorismo, 

teorias organizacionais, marketing, internacionalização de empresas e, também, 

outras que tenham abordagens da área da economia. 

 

Fonte dos dados 

 

O estudo de caso, seja ele para pesquisa ou para ensino, se vale, dentre 

outros, de evidências encontradas em documentos (YIN, 2014, p. 2800; CEZAR, 

2005, p.9). 

Optou-se, neste trabalho, por utilizar os métodos documental e bibliográfico 

para coleta de evidências em fontes primárias e secundárias. Esta decisão foi 

tomada por que, além do fato de que “[...] documentos constituem uma rica fonte de 

dados” (GODOY 1995b, p. 21), identificou-se a disponibilidade de um relevante 

acervo constituído por longas entrevistas gravadas em vídeo com o fundador e atual 

diretor da empresa, um livro relatando a história do fundador conjuntamente com a 

evolução da empresa, o qual tem seus direitos atribuídos ao próprio fundador da 

empresa, e matérias diversas publicadas em jornais e revistas setoriais sobre a 

empresa, seus diretores e o setor. Para a definição da unidade de pesquisa (o caso) 

e do procedimento de coleta de evidências para a elaboração do caso para ensino, 

foram empregadas as mesmas técnicas utilizadas no estudo de caso para pesquisa. 

A empresa escolhida para a construção do caso foi a paranaense Condor 

Super Center, atuante no setor supermercadista, desde 1974, e que, no ano de 

2014, obteve um faturamento de 3, 6 bilhões de reais. É a terceira maior rede 

nacional de seu setor e a ocupa a sétima posição quando se contabilizam as 

empresas controladas por grupos estrangeiros atuando no Brasil, conforme o 

ranking da Associação Brasileira de Supermercados. Em 2015, chegou a sua 

quadragésima loja, todas no Paraná, e a mais de dez mil colaboradores contratados. 
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Arcabouço teórico sugerido 

 

De forma sintética, apresentam-se a seguir sugestões de abordagens teóricas 

a serem disponibilizadas aos alunos para a análise do caso referente aos tópicos de 

visão baseada em recursos (modelo VRIO), empreendedorismo, orientação 

empreendedora e empreendedorismo internacional. Na bibliografia, encontra-se uma 

vasta lista de títulos que pode ser utilizados como apoio à preparação do conteúdo 

teórico a ser apresentado aos alunos. 

 

Visão baseada em recursos e modelo VRIO 

 

Sugere-se empregar a abordagem teórica apresentada por Barney e Hesterly 

(2011) que condensa as principais definições e características da visão baseada em 

recursos e do modelo VRIO desenvolvidas por Jay Barney (1991, 1995). A seguir, 

sem dispensar um maior aprofundamento sobre o tema, são delineados alguns 

pontos de atenção para o emprego da abordagem da visão baseada em recursos. 

Os alunos poderão empregar a visão baseada em recursos utilizando-a como 

um “modelo de desempenho com foco nos recursos e nas capacidades controladas 

por uma empresa como fontes de vantagem competitiva.” (BARNEY; HESTERLY, 

2011, p. 58). O modelo tem como premissas a heterogeneidade e a imobilidade dos 

recursos (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 59; BARNEY, 1991, p. 105), as quais 

possibilitam compreender por que algumas empresas sustentam vantagem 

competitiva. A explicação baseia-se no fato de que nem todas as empresas, ainda 

que estejam em um mesmo setor, possuem os mesmos recursos e capacidades. 

Neste cenário, quando é custoso para concorrência imitar recursos e capacidades 

valiosos de uma determinada empresa, pode haver vantagem competitiva em 

relação às demais (BARNEY; HESTERLY, 2011, p.59). 

Além disso, poderão empregar os atributos valor, raridade, imitabilidade e 

organização (VRIO) para avaliar se os recursos ou capacidade da empresa podem 

gerar vantagens competitivas sustentáveis. De forma mais abrangente, poderão 

identificar se os recursos e as capacidades sob controle da empresa são fontes de 

desvantagem competitiva, paridade competitiva, vantagem competitiva temporária 

ou vantagem competitiva sustentável e se constituem forças ou fraquezas da 
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empresa (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 81). 

É importante, durante toda análise, que o aluno tenha em mente que um 

recurso ou uma capacidade são considerados valiosos se e, somente se, têm 

potencial para aproveitar oportunidades ou neutralizar ameaças ambientais. 

(BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 72). 

Para utilizarem o modelo VRIO os alunos terão que considerar a combinação 

dos atributos dos recursos e capacidades para entender suas características como 

fonte de vantagem competitiva. Ressalta-se que o atributo organização funciona 

como um fator de ajuste do modelo VRIO. Uma empresa que não está organizada 

para potencializar seus recursos valiosos não os utilizará em sua capacidade 

máxima para obter vantagem competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2011, p. 73). 

 

Empreendedorismo 

 

Com a finalidade de analisar longitudinalmente o comportamento do 

protagonista, por um lado, e sua relação com as oportunidades, por outro, sugere-se 

a perspectiva de empreendedorismo apontada por Shane e Venkataraman (2000, p. 

2018), na qual os autores definem “[...] o campo do empreendedorismo como a 

análise acadêmica de como, por quem e com que efeitos oportunidades para criar 

produtos e serviços futuros são descobertos, avaliados e explorados.”. Nesta 

perspectiva, há que se avaliarem oportunidades por um lado e indivíduos que 

interagem com elas por outro. Esta definição pode servir como apoio para se 

identificar fatos relevantes da história da empresa, do protagonista, seus assessores, 

familiares e, também, oportunidades, serviços, produtos, inovações, processos e os 

resultados obtidos. Além disso, possibilita que, com os fatos levantados, seja 

possível avaliar, com o apoio da perspectiva da orientação empreendedora, o grau 

de empreendedorismo da empresa ao longo de sua existência, a partir da 

construção de um perfil próprio, que pode ser elaborado através da relação do 

empreendedor com as oportunidades, no ambiente da empresa e também no qual 

está inserida. Outro aspecto relevante é que, com o emprego desta definição, não há 

que se recorrer às visões estereotipadas sobre o empreendedor e o fenômeno do 

empreendedorismo.  Por esta razão, sugere-se, como uma atividade complementar 

ao caso para ensino, ao final da atividade, solicitar que os alunos se apoiem nesta 
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definição para analisar como o protagonista da narrativa se relaciona com as 

oportunidades e os resultados alcançados através do aproveitamento destas. Após 

esta análise, recomenda-se que se solicite aos alunos a elaboração de definições 

conceituais de empreendedor a partir da experiência vivenciada pelos alunos após 

finalizarem as atividades propostas no caso. 

A definição de empreendedorismo sugerida permite delinear um perfil para o 

protagonista (“por quem”) que permite compreender através de suas ações (“como”) 

os resultados alcançados (efeitos) a partir de oportunidades que foram identificadas 

e dos produtos e serviços descobertos, avaliados e explorados. 

 

Orientação empreendedora 

 

Sugere-se, também, utilizar a abordagem da orientação empreendedora de 

Lumpikin e Dess (1996), na qual é possível também investigar se a empresa é 

empreendedora e como seu empreendedorismo evoluiu no tempo. Nesta 

perspectiva, o olhar é voltado para a empresa, que pode ser considerada 

empreendedora quando for possuidora de uma efetiva combinação de autonomia, 

capacidade de inovar, capacidade de assumir riscos, proatividade e alto grau de 

competitividade, dimensões estas que podem ser observadas nos processos 

organizacionais e estilos de tomada de decisão da empresa (LUMPIKIN E DESS, 

1996, p. 162). Estas dimensões determinam que haja uma intencionalidade, ou seja, 

é realizada uma escolha estratégica de modo que a empresa possa ser 

caracterizada em maior ou menor grau como empreendedora. Nesta perspectiva de 

Lumpinkin e Dess (1986), deve-se entender empreendedorismo como uma “nova 

entrada”, que pode ocorrer através da inserção em novos mercados (ou já 

estabelecidos) com produtos ou serviços novos (ou já existentes); nova entrada é 

definida como a ação de lançamento de um novo empreendimento (new venture), 

seja por uma startup, através de uma empresa já existente, ou por meio de um 

“‘empreendimento corporativo interno’ (BURGELMAN, 1983)”; orientação 

empreendedora é definida como processos, práticas e atividades de tomada de 

decisão que conduz em a uma nova entrada. (LUMPIKINEDESS,1996, p. 136). 

Portanto, ao caracterizar a empresa, devem-se identificar quais e que tipos de 

“novas entradas” ocorreram, os processos, práticas, atividades e tomada de decisão 



107 
 

que conduziram a estas “novas entradas” e, com isto, avaliar as cinco dimensões da 

orientação empreendedora (autonomia, capacidade de inovar, capacidade de 

assumir riscos, proatividade e alto grau de competitividade, dimensões estas que 

podem ser observadas nos processos organizacionais e estilos de tomada de 

decisão da empresa). 

Alinhando a definição de Lumpiking e Dess (1996) e integrando a orientação 

empreendedora à perspectiva da internacionalização, os autores Sundqvist, 

Kylaheiko, e Kuivalainen (2012, p. 205) definem como orientação empreendedora 

internacional “um conjunto de comportamentos associados ao potencial de criação 

de valor, que se manifestam como métodos proativos e inovadores, atividades em 

que se assumem riscos, ações com autonomia e na ênfase em superar a 

concorrência, todos de distintas formas destinados a descobrir, adotar, avaliar e 

explorar oportunidades através das fronteiras nacionais.” Ou seja, da mesma forma 

que se assume haver uma intencionalidade para que a empresa tenha uma 

orientação empreendedora, tal como proposto por Lumpiking e Dess (1996), agora o 

que se verifica é haver uma corrente de pensamento que propõe que para ocorrer a 

internacionalização é necessário haver intencionalidade para que a empresa tenha 

um comportamento relativo ao empreendedorismo internacional. 

 

Empreendedorismo internacional 
 

Em relação ao empreendedorismo internacional, sugere-se adotar a definição 

de McDougall e Oviatt (2005b) a qual propõe que o “Empreendedorismo 

internacional é a descoberta, a adoção e a exploração de oportunidades – além das 

fronteiras nacionais - para criar bens e serviços futuros.” (MCDOUGALL; OVIATT, 

2005b, p. 7). O termo adoção empregado nesta definição foi utilizado no sentido de 

se escolher intencionalmente uma oportunidade de modo que possa ser trazida a 

existência e, em ato contínuo, agir sobre ela. O termo original na definição 

empregada por McDougall e Oviatt (2005b) é enactment. 

Esta definição deve ser vista como a meta a ser alcançada para uma empresa 

que quer atuar internacionalmente, ou seja, que tenha a capacidade de descobrir, 

adotar e explorar oportunidades – além das fronteiras nacionais - para criar bens e 

serviços futuros. 



108 
 

Sugestão de roteiro para aplicação do caso 

 

Etapa 1: embasamento teórico 

 
Disponibilizar aos alunos embasamento teórico sobre as seguintes 

perspectivas: visão baseada em recursos (modelo VRIO), empreendedorismo, 

empreendedorismo internacional e orientação empreendedora. Outras perspectivas 

poderão sem empregadas conforme a conveniência. 

 

Etapa 2: leitura do caso para ensino, leitura de apoio e a atividade de apoio – 
extra classe e individual 
 

Solicitar aos alunos que façam como um trabalho extraclasse a leitura do caso 

para ensino e, posteriormente, trabalhem na leitura de apoio e na atividade de apoio 

apresentadas após a narrativa do caso. Os alunos deverão ser orientados a realizar 

esta atividade com apoio dos conceitos de resource-based view (perspectiva VRIO), 

empreendedorismo, orientação empreendedora e empreendedorismo internacional, 

conforme apontados no arcabouço teórico apresentado nestas notas de ensino. 

Após elaborarem um resumo histórico do setor analisando suas principais 

características, evolução e processo de internacionalização das empresas 

brasileiras, buscando, se necessário, informações complementares em outras fontes 

de pesquisa e também elaborar um histórico do Condor, de seu fundador, diretores e 

familiares do fundador, com os aspectos que julgarem relevantes, os alunos deverão 

ser orientados a classificar as informações levantadas. Para isto, a partir da 

abordagem da resource-based view, deverão identificar separadamente quais são os 

recursos e as capacidades da empresa. 

A seguir, a partir da definição de empreendedorismo de Shane e Venkataraman 

(2000), os alunos deverão pesquisar as oportunidades identificadas ao longo da 

história da empresa que originaram ou não produtos e serviços efetivamente 

explorados, relacionando quem e como o fez e quais foram os efeitos do 

aproveitamento ou não destas oportunidades. Em ato contínuo, os alunos deverão 

se valer da conceptualização da orientação empreendedora, utilizando o caso e 

também todos os elementos até aqui pesquisados, para identificar quais e que tipos 
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de “novas entradas” ocorreram, os processos, práticas, atividades e tomada de 

decisão que conduziram a estas “novas entradas” e, com isto, avaliar as cinco 

dimensões da orientação empreendedora: autonomia, capacidade de inovar, 

capacidade de assumir riscos, proatividade e alto grau de competitividade, 

dimensões estas que podem ser observadas nos processos organizacionais e estilos 

de tomada de decisão da empresa. 

Após estas atividades, retoma-se a perspectiva VRIO. De posse dos resultados 

obtidos das etapas anteriores e do caso, o aluno tem, agora, que identificar, 

justificadamente, quais são as forças e quais são fraquezas. Em relação às forças 

deverão ser classificadas em geradoras de paridade competitiva, de vantagens 

competitivas temporárias e vantagens competitivas sustentáveis da empresa. Para 

isto, será importante utilizar as informações que conseguiu em sua pesquisa sobre 

outras empresas. Alternativamente, pode, neste ponto, complementar sua pesquisa 

sobre estas outras empresas tendo em vista que possui maior conhecimento e 

poderá ser mais objetivo em sua pesquisa. 

Neste ponto do trabalho, pode-se dizer que o aluno possui um bom 

conhecimento sobre o Condor, pois, além de ler o caso para ensino, utilizou 

perspectivas teóricas para classificara informações e compreender a empresa. 

Munido, agora, da definição de empreendedorismo internacional de McDougall e 

Oviatt (2005b, p. 7) e das forças, fraquezas e vantagens competitivas, o aluno 

começa a ter condições de refletir sobre o que o Condor necessita para se 

internacionalizar. Para tanto, o aluno deve ser orientado sobre o fato de que esta 

definição de empreendedorismo internacional deve ser interpretada como o objetivo 

estratégico a ser perseguido, ou seja, a empresa deve adquirir a capacidade de 

“descobrir, adotar e explorar oportunidades – além das fronteiras nacionais - para 

criar bens e serviços futuros”. Além disso, o alcance deste objetivo estratégico deve 

ser intencional e, assim sendo, pode-se retomar a perspectiva da orientação 

empreendedora. Contudo, agora, a empresa requer uma orientação empreendedora 

internacional. O que significa isto? Significa que a empresa deverá intencionalmente 

adotar e implementar processos, práticas, atividades e estilos de tomada de decisão 

que conduzam a “novas entradas” para criar bens e serviços futuros além das 

fronteiras nacionais. A empresa deverá refletir esta intencionalidade através das 

cinco dimensões da orientação empreendedora, que são: autonomia, capacidade de 

inovar, capacidade de assumir riscos, proatividade e alto grau de competitividade. 
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Vencida esta etapa, retoma-se a perspectiva VRIO e se elabora um mapa de 

recursos e capacidades que a empresa deverá ter para se internacionalizar 

elencando e justificando quais são geradoras de paridade competitiva, de vantagens 

competitivas temporárias e vantagens competitivas sustentáveis da empresa. Neste 

mapa, constarão capacidades e recursos existentes que devem ser mantidos e 

outros que devem ser adquiridos. Os processos, práticas, atividades e estilos de 

tomadas de decisão necessários devem ser vistos como os elementos 

organizacionais que permitem que os recursos e capacidades possam gerar 

vantagens competitivas. Já as dimensões podem ser vistas dentro do contexto dos 

recursos e capacidades. 

Por fim, com esta estrutura, o aluno consegue opinar e fazer recomendações 

sobre o que o Condor necessita para se internacionalizar, podendo-se valer de 

comparações com outras empresas inclusive. 

É recomendável que o aluno elabore um relatório individual sobre o que foi 

elaborado até aqui para apoiar a atividade que será realizada em sala de aula. Para 

esta atividade deverá ser disponibilizado o intervalo de duas semanas, não 

ultrapassando três. 

 

Etapa 3: questões de apoio – atividade em grupo em sala de aula 

 

Em sala de aula e em grupos, os alunos deverão trabalhar inicialmente sobre 

as questões de apoio. Com base nas informações que cada aluno trouxe de seu 

trabalho em casa (Etapa 1), o caso propriamente dito, seus anexos e a perspectiva 

teórica disponibilizada pelo professor, o grupo deverá discutir e responder as 

questões de apoio. 

As análises devem ser realizadas pelos alunos utilizando-se a argumentação 

que julgarem mais apropriadas. Evidentemente, serão influenciados pela teoria, pois 

já houve um direcionamento, mas não se deve nesta etapa exigir que justifiquem 

exclusivamente com base na teoria disponibilizada, pois esta já foi empregada para 

conhecer a empresa e definir o que ela necessita para internacionalizar-se. O aluno 

precisa ser informado de que pode utilizar conhecimentos multidisciplinares, pois, 

eventualmente, respostas embasadas por outros aspectos levantados pelos alunos 

podem trazer a luz um aprimoramento da discussão. 
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Recomenda-se orientar aos grupos para que registrem de forma sintética suas 

análises para apoiar na etapa seguinte. 

Sugere-se 30 minutos para esta atividade. 

 

Etapa 4: Análise de alternativas de internacionalização – atividade em grupo 
em sala de aula 

 

Novamente, as análises devem ser realizadas pelos alunos utilizando a 

argumentação que julgarem mais apropriadas sem que se exija que justifiquem 

exclusivamente com base na teoria disponibilizada. 

Recomenda-se orientar aos grupos para que registrem de forma sintética suas 

análises para apoiar na etapa seguinte. 

Sugere-se 25 minutos para esta atividade. 

 

Etapa 5: Tomada de decisão: definição de qual será a decisão estratégica de 
crescimento que será adotada em relação ao Condor – atividade em grupo em 
sala de aula 

 

Os grupos devem, neste momento, trabalhar na tomada de decisão, a qual 

deverá ser justificada. O grupo deve se valer, além do embasamento teórico 

sugerido nestas notas, do caso propriamente dito, dos resultados das atividades já 

realizadas e de conhecimentos multidisciplinares que os alunos identificarem como 

convenientes para serem utilizados. 

Recomenda-se orientar aos grupos para que registrem de forma sintética suas 

análises para apoiar na etapa seguinte. 

Sugere-se 20 minutos para esta atividade. 

 

Etapa 6: apresentação 

 

Após finalizar a atividade, cada grupo deverá explanar a todos, 

resumidamente, qual decisão foi tomada e por quê. Sugere-se ao professor valer-se 

das decisões e justificativas apresentadas para discutir os aspectos principais e 
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fazer a conexão entre o caso e a teoria. 

 

Etapa 7: discussão 

 

Sugere-se ao professor realizar um amplo debate sobre quais as razões pelas 

quais as empresas do comércio varejista brasileiro alimentício de supermercados e 

hipermercados apresentam o comportamento típico de não se internacionalizar e, 

em alguns casos serem absorvidas por multinacionais? 
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