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RESUMO 
 

Os polos varejistas de rua assumem um papel relevante na vitalidade das cidades. No entanto, 
devido às mudanças de mercado e a rápida expansão de concorrentes diretos, sua 
sobrevivência vem sendo ameaçada. Uma das estratégias empregadas no intuito de tentar 
reverter este processo são representadas por intermédio de projetos de revitalização 
fundamentados na proposta de elevar a atratividade dos polos de ruas. No Brasil, 
diferentemente do contexto internacional, não existe um modelo institucionalizado 
resguardado por uma legislação específica que permita uma articulação e mobilização coesa 
para o processo de revitalização, viabilizando uma interação positiva entre o setor público e o 
privado. Em alguns estados brasileiros, algumas iniciativas surgiram em razão de inquietações 
de alguns varejistas e/ou organizações externas ao campo. Esses líderes varejistas se 
transformaram em empreendedores institucionais (EI), pois assumiram a condição de atores 
imbuídos de fortes esforços, a fim de modificar e estruturar o campo organizacional para os 
polos varejistas de rua. Frente a todo esse esforço estes varejistas precisaram construir a sua 
legitimidade entre os seus pares e, posteriormente, com instituições externas, caso contrário, 
não conseguirá propor a desinstitucionalização das estruturas vigentes, em busca de novas 
formas organizacionais. Dito isto, tem-se como o objetivo principal, nessa pesquisa, ressaltar 
a oportunidade de descrever como o EI constrói a sua legitimidade em campos ainda não 
institucionalizados; como são tratados os casos que envolvem os polos de rua no Brasil; e de 
que maneira estes campos “pré-emergentes” influenciam esse processo. Esta pesquisa 
fundamentou-se na abordagem qualitativa, aplicando um desenho de estudo de caso múltiplo. 
Foram realizadas uma série de entrevistas semiestruturadas envolvendo varejistas que atuaram 
como EI no projeto de revitalização, totalizando oito polos varejistas espalhados pelo Brasil. 
Também foram realizadas observações, coleta, análise de documentos disponibilizados pelos 
empreendedores e pesquisa de dados secundários realizados na web, no intuito de agregarem 
profundidade aos estudos de caso. Os resultados trouxeram à tona amostras das dificuldades 
encontradas pelos empreendedor institucional varejista (EIV) diante da pretensão de elevarem 
o grau de maturidade do polo varejista. A apresentação de um projeto estruturado, com 
benefícios coletivos e com o propósito de ampliar a atratividade local não foram suficientes 
para garantir a construção da legitimidade do EIV, na sua integridade. Além disso, nossas 
análises indicaram uma forte influência do precário grau de institucionalização do polo 
varejista na construção da legitimidade do EIV. Averiguou-se que os polos varejistas estavam 
posicionados no campo organizacional em um estágio pouco estruturado, a ponto serem 
caracterizados como campos pré-emergentes. Assim, a nossa pesquisa gera uma contribuição 
valorativa ao procurar descrever, da melhor forma possível, como os EIV buscaram construir 
a sua legitimidade entre os seus pares, assim como perante os demais atores sociais externos 
ao polo. Em outro viés, contribuímos também com o avanço proposto nessa pesquisa ao 
viabilizar recomendações gerenciais para o próprio polo, e também para que políticas públicas 
passem a apoiar, de forma efetiva, todo esse processo, estimulando a revitalização de polos, 
evitando-se, com isso, fenômenos de degradação de áreas centrais das cidades. 
Palavras-chave: Legitimidade; Empreendedor Institucional; Revitalização; Polo Varejista. 



ABSTRACT 
 
High street retailers play an important role in the vitality of cities. However, due to market 
changes and the rapid expansion of direct competitors, their survival has been threatened. One 
of the strategies to reverse this process is the project of revitalization that aims to raise the 
attractiveness of the high street retailers. In Brazil, unlike the international context, there is no 
institutionalized model with specific legislation that allows a cohesive articulation and 
mobilization for the revitalization process between the public and private sectors. In some 
Brazilian states, few initiatives have been developed due to the concerns of some retailers in 
the high street retailers or of organizations outside the field. These retail leaders became 
institutional entrepreneurs (IE) because they were actors who made strong efforts to modify 
and structure the organizational field for the street retailers. However, to act as IE these 
retailers had to build their legitimacy among their peers and later with external institutions. 
But this process of building legitimacy requires a lot of effort from the IE, otherwise it will 
not be able to propose the deinstitutionalization of the existing structures in search for new 
organizational forms. Throughout this context, the main objective of this research is to 
describe how IE build their legitimacy in fields not yet institutionalized, as is the case of the 
high street retailers in Brazil, and how these "pre-emergent" fields influence this process. 
With the proposal to clarify these issues, this research was based on a qualitative approach 
and applied a multiple case study design. A series of semi-structured interviews were 
conducted with retailers that acted as institutional entrepreneurs in the revitalization project, 
totaling eight high street retailers in Brazil. In addition to the interviews, observations, 
collection, analysis of documents made available by the entrepreneurs and research of 
secondary data on the web were carried out to add depth to the case studies. Our results 
showed the difficulties of retail entrepreneurs to raise the degree of maturity of the high street 
retailers the presentation of a structured project, with collective benefits and with the purpose 
of increasing local attractiveness, was not sufficient to guarantee the construction of the 
legitimacy of the retail institutional entrepreneur in its integrity. In addition, our analysis s 
indicated a strong influence of the precarious degree of institutionalization of the high street 
retailers in the construction of the legitimacy of the retail institutional entrepreneur (RIE). The 
high street retailers were positioned in the organizational field in such a poorly structured 
stage that we have come to call it the “pre-emergent” field. Thus, our research generates 
contribution to better describe how institutional entrepreneurs retailers sought to build their 
legitimacy among their peers and towards the other social actors outside the high street 
retailers. We also contribute to generating managerial recommendations for the high street 
retailers itself, as well as for public policies to effectively support and even stimulate the high 
street retailers’ revitalization process and thus avoid the phenomena of degradation in the 
central areas of cities  
Key words: legitimacy; Institutional entrepreneur; revitalization; high street retailers
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INTRODUÇÃO 
 

O varejo desempenha um papel essencial no desenvolvimento econômico no Brasil. 

Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2016), essa atividade comercial 

corresponde a 12% do PIB da economia brasileira e contribui com 43% do comércio geral no 

pais. Nesse contexto, vê-se que o varejo é altamente sensível e sofre impacto direto nas 

mudanças refletidas pela conjuntura macroeconômica. Cabe ressaltar que as vendas estão 

correlacionadas à renda dos consumidores, índice de emprego, taxas de juros e financiamento 

para o cliente. Além disso, a concorrência no setor é muito intensa, não só das empresas que 

concorrem diretamente entre si, mas também de novos entrantes, tornando ainda mais 

competitiva e acirrada a disputa pelas preferências dos consumidores. 

Este cenário vem influenciando diretamente a vitalidade dos polos varejistas de ruas 

em todo Brasil, haja vista que são responsáveis pela maior parte do comércio nas cidades e 

compostos por dezenas ou centenas de lojas que funcionam como um aglomerado sinérgico e 

integrado aos centros urbanos, ao assumir um papel essencial no desenvolvimento, in loco, 

muito embora a concorrência crescente dos  Shopping Centers, caracterizados como 

aglomerados planejados e que apresentam vantagens competitivas de lazer, segurança e 

infraestrutura, apresentam-se como mais adequados ao perfil do consumidor atual. Em outra 

vertente, tem-se que os consumidores de produtos adquiridos pela Internet “on-line”, 

considerada uma nova forma de acesso ao consumo e com novos formatos de varejo, também 

contribuem com o índice de ameaças aos polos varejistas de rua.  

Conforme a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), a indústria de 

Shopping Centers está em plena expansão no País. Entre 2006 e 2016 foram abertos 207 

novos Shoppings, com crescimento de 59%. Deste total, 31,8% (178 Shoppings Centers) 

estão localizados no estado de São Paulo, cuja capital  registra a presença de cerca de 53 

grandes Shopping Centers (ABRASCE, 2016). Outro fator relevante é a consolidação destes 

grandes centros comerciais no interior dos estados brasileiros. Segundo mensuradas 

informações, 67% das inaugurações de 2015 ocorreram fora das capitais.  O Censo Abrasce 

2015-2016 mostra que, no fim de 2015, 48% dos Shopping Centers estavam localizados em 

capitais brasileiras e 52% em outras cidades. Ainda, 41% do total dos centros de compras 

estão concentrados em cidades com menos de 500 mil habitantes, o que aponta para uma 
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tendência cada vez maior de interiorização desses empreendimentos. Em 2016, dos trinta 

lançamentos anunciados até o fim do ano, vinte e três estão previstos para ocorrer fora das 

capitais. 

Apesar da importância crescente dos Shopping Centers, os polos varejistas de rua 

ainda possuem maior relevância para as cidades em diversas esferas. Ao se manterem 

dinâmicos, os centros comerciais podem aumentar a atratividade citadina, evitando que essas 

áreas centrais entrem em fase de decadência e degradação, tendo em vista que são capazes de 

apoiar as empresas familiares locais, criando laços e valores para a comunidade, ou seja, 

permitindo assegurar os interesses econômicos locais (Pryor & Grossbart, 2005). Em se 

tratando do aspecto urbanístico, tendem a favorecer a qualidade de vida em regiões centrais, 

garantindo maior vitalidade das ruas, contribuindo também com a humanização e melhor 

integração social. Em outra vertente, vê-se que os Shoppings, caracterizam-se como sistemas 

mais fechados, isolados e cercados por muros, com isso, menos integrados ao tecido urbano. 

Constata-se, portanto, que os polos varejistas de rua são considerados sistemas abertos 

capazes de manter uma intensa relação de troca com a região onde estão localizados. Já a 

presença de Shopping Centers acaba por afetar o desempenho dos polos varejistas de rua, 

fortalecendo processos de declínio e degradação em seu entorno, uma vez que  incentiva a 

fuga daqueles que o circundam, vitalizando processos de falência, evasão dos consumidores, 

aumento da criminalidade, além da desvalorização imobiliária (Loukaitou-Sideris, 2000; 

Moreno-Jiménez, 2001; Page & Hardyman, 1996; Pryor & Grossbart, 2005).   

Nota-se que, tanto no Brasil como entre outras partes do mundo, uma gradual 

decadência dos polos varejistas de ruas, não obstante,  muitos países da Europa e América do 

Norte, já reconheceram a necessidade de reverter o cenário de revitalização destes polos, haja 

vista o seu efetivo exercício marcado por uma influência positiva e decisiva na qualidade de 

vida das cidades, o que vem favorecendo, de forma prioritária, o desenvolvimento de políticas 

públicas e modelos de parcerias público-privadas. No Brasil, entretanto, os governantes ainda 

não despertaram para essa necessidade de se evitar o processo de declínio destes polos 

varejistas, muito embora tenham despertado para essa tendência declinante conjugada à 

necessidade de (re) conquistar os consumidores. De toda essa trajetória de conscientização 

emergiu a necessidade de voltar os olhares para os polos comerciais de rua, a ponto de 

enxergar a importância de um processo de  revitalização, com o objetivo de torna-los mais 

seguros e convenientes ao  consumidor (Parente, Miotto, Plutarco, & Brandão, 2011). Isto 
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posto, tem-se que essa trajetória voltada para o desenvolvimento do processo de revitalização 

exige alto grau de articulação do poder público, do setor privado e principalmente do próprio 

polo de rua, a fim de que seja possível manter o ambiente democrático, atrativo e seguro, 

atendendo, de forma ampla, as necessidades de consumo e urbanística da cidade. 

Nota-se que algumas iniciativas vêm ocorrendo em outros países e começam a surgir 

de forma embrionária no Brasil, tal como o British Retail Consortium, uma associação que 

congrega todos os setores varejistas do Reino Unido, considerado um forte exemplo de 

instituição que vem desenvolvendo e incentivando o processo de revitalização nos centros de 

cidade e nos polos varejistas deste país. Nesse processo, constatou-se que se têm produzido, 

de forma bem elaborada, guias indicativos de práticas capazes de motivar e auxiliar tais 

iniciativas. Muitos países da Europa e América do Norte também já reconheceram que a 

revitalização dos polos de rua exerce uma decisiva influência positiva na qualidade de vida 

das cidades e, nesse sentido, vêm desenvolvendo, de forma majoritária, políticas públicas e 

modelos de parcerias público-privadas, tal qual vem praticando os “BID” (Business 

Improvement District) e “TCM” (Town Centre Management).  

Insta-se a necessidade de ressaltar que os TCM e os BID são exemplos de modelos 

institucionais criados na Europa e em países da América do Norte, cuja proposta precípua 

baseia-se na criação e institucionalização de parcerias público-privadas ao mediar o 

envolvimento do governo local, dos moradores da comunidade, dos varejistas e das empresas 

da região, no intuito de conquistarem, de forma sinérgica e harmônica, a revitalização local. 

Para trilhar esse caminho, tanto um como o outro propõe planos estratégicos alinhavados a 

uma série de melhorias em uma determinada região comercial, e que são capazes de despertar 

uma organização ativa dos varejistas envolvidos com a preocupação e discussão subjacente à 

proposta de  melhorias públicas focadas em lapidar o comércio local (Balsas, 2000; Nisco, 

Riviezzo, & Napolitano, 2008).  

Observa-se que, nesses modelos, os investimentos são realizados de forma 

estratégica (Stubbs, Warnaby, & Medway, 2002), articulados e estruturados para que seja 

possível atingirem um grau maior rentabilidade para o polo varejista de rua (Ward, 2007). O 

resutado desta ação corresponde à atração de mais consumidores, além de querer ampliar o 

número de investidores para o local (Cook, 2008, 2009; Nisco et al., 2008; Warnaby, 

Bennison, & Davies, 2005). Tem-se que tais medidas tomadas, desde que alinhadas a 

determinado modelo estruturado, institucionalizado e  integrado, têm sido adotadas no sentido 
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de alcançar a revitalização em diferentes cidades espalhadas pela Europa e América do Norte 

(Cook, 2008;2009; Balsas, 2000; Coca-Stefaniak, Parker, Quin, Rinaldi, & Byrom, 2009; 

Forsberg, Medway, & Warnaby, 1999).   

Trazendo à tona toda a reflexão ao redor dessa questão, para o Brasil, diferentemente 

de muitos países que já não sobrevivem mais à margem da revitalização de grandes centros 

urbanos, não existe um modelo institucionalizado e com legislação específica, tal como ocorre 

com os BID e TCM, que permitem uma articulação e uma mobilização coesa voltada ao 

processo de revitalização urbana, e que seja capaz de envolver o setor público e privado nesse 

processo. Vê-se que, em alguns estados brasileiros, as iniciativas de revitalização tiveram 

origem pela ação dos próprios varejistas, como ocorre em São Paulo. Em outros casos, 

constatou-se que tal fato ocorreu pela ação de instituições externas ao convocarem alguns 

varejistas para atuarem no processo. À guisa de exemplo, podemos mencionar os casos 

analisados em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Alagoas. Nas entrevistas preliminares, 

realizadas com alguns membros de polos varejistas dessas regiões, foi possível identificar que 

o processo de revitalização exigiu duas formas de atuação dessas novas lideranças locais. Na 

primeira atuação, expandida internamente no polo, estas lideranças varejistas tiveram um 

intenso trabalho ao criarem condições para estruturarem os projetos de revitalização e, 

posteriormente, angariarem recursos, articulações e estratégias de convencimento, 

entrelaçadas ao objetivo de conseguirem apoio dos seus pares varejistas e, com isso, 

alavancarem o projeto. No tocante ao segundo momento, essas mesmas lideranças atuaram 

externamente ao polo, não obstante, visualizaram a forma como acessar recursos e outras 

instituições que apresentassem um perfil capaz de endossarem o projeto. Nestas duas etapas, 

estes varejistas buscaram, de certa forma, institucionalizar os polos varejistas de ruas por 

meio do projeto de revitalização. 

 A Teoria Institucional, ao fornecer uma explicação não econômica de 

comportamentos e estratégias organizacionais (DiMaggio & Powel, 1983; Scott, 2008b), 

tende a proporcionar maior compreensão do complexo fenômeno de articulação institucional, 

e que caracteriza os processos de revitalização dos polos urbanos. Observa-se, portanto que as 

organizações precisam gerenciar, de forma ativa, a institucionalização de suas estruturas e 

regras, a fim de adaptarem os seus contextos aos campos institucionais (Meyer & Rowan, 

1977). Pesquisas evidenciaram que, ao percorrer o processo de institucionalização, notou-se 

que os polos varejistas procuraram criar uma estrutura formalizada,  em busca de conquistar 
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maior aceitação e legitimidade em seus relacionamentos com os stakeholders internos e 

externos  (Tolbert & Zucker, 1983).  Evidencia-se, desta forma, o quão é essencial as 

instituições seguirem regras estabelecidas, normas e sistemas baseados em crenças, e que 

corroborem com o ganho de legitimidade e mobilização de recursos sociais, econômicos e 

políticos, a fim de se adaptarem a ambientes institucionais específicos aumentando o 

desempenho da instituição (Yang, Su, & Fam, 2012).  

Averiguou-se também que todas essas características de institucionalização não eram 

existentes nos polos varejistas de ruas, até então pesquisados. Tal assertiva traz à tona a 

importância dada ao processo de revitalização imerso, nesse contexto, por iniciativa advinda 

de inquietações de alguns varejistas ou de organizações externas ao campo. Nessa 

perspectiva, ressalta-se a necessidade de se desenvolver e implantar uma nova lógica 

institucional, assim como ampliar a oportunidade de incorporar elementos intrincados à 

criação de legitimidade, para que novas práticas sejam aceitas e, posteriormente, as 

instituições consigam ter acesso aos recursos necessários (Tolbert & Zucker, 1983). Entre os 

varejistas dos polos pesquisados, detectou-se também a ausência de consciência 

compartilhada entre os membros, haja vista o grau de conflito e resistência entre eles, 

dificultando a reunião de esforços em prol da revitalização de seus polos, somados à falta de 

visão de mercado e das influências macro ambientais. A combinação da ausência destes 

fatores potencializou os desafios para a difusão das novas práticas propostas pelo projeto de 

revitalização, tal qual também veio servir de combustível para essa mudança e inexistência de 

modelos ou polos varejistas com associações institucionalizadas, presentes em exemplos 

internacionais. Toda essa reviravolta abriu portas para a oportunidade relacionada ao 

surgimento de empreendedores institucionais varejistas motivados a atuarem ativamente no 

projeto de revitalização. 

No decorrer desse processo de implantação, viu-se que esses líderes varejistas se 

transformaram em “empreendedores institucionais” ao assumirem a condição de atores 

imbuídos em fortes esforços, conseguindo, de maneira parcial, atingir a  modificação e 

estruturação  do campo organizacional, (Greenwood & Suddaby, 2006; Leca, Battilana, & 

Boxenbaum, 2008; M.-G. Seo & Creed, 2002), o que resultou no revigoramento dos  polos 

varejistas intrincados ao processo de revitalização. Vale lembrar que, para atuarem como 

empreendedores institucionais, estes varejistas precisaram construir a sua legitimidade entre 

os seus pares e, posteriormente, com as instituições externas, muito embora todo esse 
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processo de construção da legitimidade tenha ensejado muito esforço do empreendedor 

institucional, caso contrário, não conseguiriam propor a desinstitucionalização das estruturas 

vigentes em busca de novas formas organizacionais.  

Mediante todo esse contexto apresentado, esta pesquisa apresenta como objetivo 

principal descrever como os empreendedores institucionais constroem a sua legitimidade em 

campos ainda não institucionalizados e como estes contextos influenciam neste processo, cujo 

fenômeno de análise assenta-se na atuação dos empreendedores institucionais varejistas em 

projetos de revitalização. Frente ao exposto, esta pesquisa apresenta como fonte capaz de 

alicerçar toda essa proposta de estudo três artigos principais1 e que foram organizados da 

seguinte forma: 

Para o primeiro artigo, propõe-se examinar criticamente a Teoria Institucional, 

pressupondo-se a importância de: (a) explorar a temática do empreendedorismo institucional 

ressaltando os principais achados encontrados na literatura; (b) discutir a legitimidade como 

componente essencial para a atuação do empreendedor institucional; (c) ampliar o 

entendimento relacionado à relevância do empreendedor institucional e sua legitimidade no 

processo de revitalização; e, por último, (d) identificar direções de novas reflexões para 

pesquisas futuras.  

Os conceitos do “empreendedorismo institucional” e da “legitimidade” emergem 

como sendo ingredientes-chave no processo de revitalização dos polos. A revisão da literatura 

realizada, nessa área, identificou algumas lacunas de conhecimento, no que tange ao conceito 

da legitimidade, devido à ausência de descrição e explicação sobre o processo de construção 

da legitimidade, já que a atuação do empreendedor isntitucional apresenta-se alinhavada à 

construção interna de legitimidade entre os seus pares envolvidos com a instituição, assim 

como perante os stakeholders externos. Nessa perspectiva, observou-se que alguns dos 

seguintes questionamentos foram capazes de nortear as investigações conduzidas nesse 

trabalho, dentre elas, estão: Como surgem os empreendedores institucionais varejistas? Como 

esses constroem a sua própria legitimidade? Quais os ingredientes foram utilizados nessa 

construção? Após a construção da sua legitimidade, de que forma avançaram no intuito de 

poder elevar o grau de institucionalização do polo varejista no processo de revitalização? 

                                                
1 Os artigos foram construídos de forma sequencial e os conteúdos podem apresentar semelhanças teóricas. O 
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Qual a maturidade institucional do polo varejista e como isso influenciou na construção da 

legitimidade do empreendedor institucional varejista e do próprio polo?  

Os questionamentos derivados deste primeiro artigo instigaram o avanço 

aprofundado do tema sobre o processo de construção da legitimidade de empreendedores 

institucionais no campo organizacional. Com a proposta de responder aos questionamentos 

indicados nesse primeiro artigo, esta pesquisa, alinhada a uma abordagem qualitativa, aplicou 

um desenho de estudo de caso múltiplo (Eisenhardt, 1989). Para isso, semiestruturou-se a 

realização de uma série de entrevistas com varejistas que atuaram como empreendedores 

institucionais no projeto de revitalização, totalizando oito polos varejistas espalhados pelo 

Brasil. Em soma com as entrevistas, foram realizadas observações, coleta, análise de 

documentos disponibilizados pelos empreendedores, além de uma pesquisa de dados 

secundários na web, a fim de agregarem um caráter de profundidade aos estudos de casos. 

Desta forma, o segundo artigo permitiu encontrar gap referente a esta temática, uma 

vez que foi possível concluir que se sabe muito menos sobre como os empreendedores 

institucionais conseguem legitimar novos tipos de organizações em novos campos (Baum & 

Powell, 1995; Dacin et al., 2002a; David, Sine, & Haveman, 2013; Perkmann & Spicer, 2007; 

Tracey, Phillips, & Jarvis, 2011). Diante desta assertiva, emerge-se a pergunta central deste 

primeiro artigo baseada na seguinte reflexão: como os empreendedores institucionais 

varejistas constroem a sua legitimidade para atuarem no processo de revitalização de polos 

varejistas de rua? Os resultados dessa pesquisa são apresentados no segundo artigo dessa 

tese, cujo objetivo central alicerça-se no ato de descrever e explicar o processo de construção 

da legitimidade do EIV entre os seus pares e, posteriormente, como estes atuam de forma 

gradual ao visarem a construção de legitimidade do polo varejista no campo institucional. 

 Baseado no foco específico da atuação do EIV, intrincado à possibilidade de 

mudança institucional provocada pela revitalização do polo varejista, pretende-se ampliar o 

conhecimento desse fenômeno da construção da legitimidade. Os resultados mostraram as 

dificuldades encontradas pelos empreendedores varejistas, no intuito de elevar o grau de 

maturidade do polo varejista. Averiguou-se que a apresentação de um projeto estruturado com 

os benefícios coletivos e com o propósito de elevar atratividade local não foram suficientes 

para garantir a construção da legitimidade do empreendedor institucional varejista na sua 

integridade. O campo institucional formado por stakeholders externos, mas relacionados ao 
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polo, apresentou uma forte influência neste processo, motivando esta pesquisa a ponto de 

abrir espaço para o terceiro artigo. 

Neste terceiro momento de estudo, descobrimos que existe uma escassez de literatura 

sobre como o empreendedor institucional conduz um processo de desinstitucionalização do 

campo, já que as pesquisas anteriores empreenderam menor atenção ao grau de maturidade do 

campo e à forma como isto vem influenciar a construção da legitimidade do empreendedor 

institucional, pautada na agenda de mudança. Sabe-se que a legitimidade é um mecanismo 

essencial para EI, considerado um elemento-chave na geração da mudança institucional 

(Aldrich & Fiol, 1994; Rao, Morrill, & Zald, 2000; Suddaby & Greenwood, 2005; Zelditch, 

2001). Detectou-se, com isso, o surgimento de oportunidades de aprofundamento e 

entendimento sobre a forma como a maturidade do campo influencia a construção da 

legitimidade do empreendedor institucional (M. T. Dacin, Goodstein, & Scott, 2002b; 

Maguire, Hardy, & Lawrence, 2004; Perkmann & Spicer, 2007; Tracey et al., 2011). Diante 

de toda essa reflexão, este terceiro artigo propõe responder a seguinte pergunta de pesquisa: 

Como o grau de maturidade institucional do polo varejista de rua pode influenciar na 

construção da legitimidade do empreendedor institucional varejista?  

O objetivo central dessa proposta galgou descrever como o grau de maturidade dos 

polos varejistas de ruas é capaz de influenciar na construção da legitimidade do empreendedor 

institucional varejista. Toda essa abordagem contribui com a explanação de três contribuições 

principais. A primeira delas traz, em seu bojo, as principais características do campo 

institucional e que são capazes de influenciar na construção da legitimidade do empreendedor 

institucional. Em segundo, apresentamos os principais resultados do projeto de revitalização 

alcançados pelos empreendedores institucionais, após conseguirem estabelecer um estoque 

mínimo de legitimidade. Por fim, almejou-se descrever como o campo atingiu o estágio de 

desconstrução da legitimidade do empreendedor institucional. Os resultados indicaram uma 

forte influência do grau de institucionalização na construção da legitimidade do 

empreendedor institucional varejista. Os EIV´s e os polos varejistas estavam posicionados, no 

campo organizacional, em um estágio tão pouco estruturado que passamos a denominá-lo 

como campo pré-emergente. Nesse entremeio, notou-se que o campo pré-emergente estava 

enraizado no baixo engajamento, baixa orientação de mercado, falta de senso de coletividade 

e atores agindo de forma situacional focados somente na conquista de benefícios voltados aos 

próprios interesses. Todas essas evidências trouxeram à tona características consideradas 
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menos propensas diante da necessidade de construção da legitimidade do EIV´s, além de 

reforçar o baixo grau de institucionalização dos polos varejistas de rua. 

Assim, a combinação dos três artigos fornece uma contribuição capaz de melhor 

descrever como os empreendedores institucionais varejistas buscaram construir a sua 

legitimidade entre os seus pares e os demais atores sociais externos ao polo. Evidenciou-se 

que a construção da legitimidade no polo varejista não ocorreu de forma linear, haja vista que, 

primeiramente os empreendedores varejistas ficaram expostos ao processo da construção da 

sua legitimidade entre seus pares varejistas presentes no campo organizacional; em segundo, 

os empreendedores institucionais varejistas necessitaram do apoio de seus pares, membros do 

polo, todavia este processo foi apenas parcialmente atingido, apesar do intenso esforço 

empreendido em busca de um elevado grau de interação, articulação e mobilização. Viu-se 

que esse processo de interação entre líderes e varejistas torna-se possível após a construção da 

legitimidade. Constatou-se, com esse estudo, que o líder obtém sucesso em seu 

empreendimento somente quando a sua legitimidade é reconhecida pela maior parte dos 

envolvidos no processo de revitalização. Em outra vertente, entende-se que a maturidade do 

campo institucional, in casu, os polos varejistas, interfere diretamente na construção da 

legitimidade do empreendedor institucional varejista. O campo institucional necessita obter 

um mínimo de institucionalização para que seja possível garantir a atuação do empreendedor 

institucional, caso contrário, o próprio campo pode impedir o avanço da construção de 

legitimidade.  Por fim, cabe ressaltar que este estudo possibilitou também a integração das 

linhas de conhecimento entre Marketing e Teoria Institucional, demostrando 

complementariedade e sinergia capaz de ampliar e gerar novas formas de observar os 

fenômenos que ocorrem no mercado.  
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ARTIGO 1: Polos Varejistas de Rua: a  Relevância do Empreendedor Institucional e da 
sua Legitimidade no processo de revitalização 

 
 
Resumo: Os polos varejistas de ruas desempenham um papel primordial no desenvolvimento 

das cidades e precisam manter a sua vitalidade, haja vista a proposta de trazer contribuições 

sociais, culturais, econômicas, além de aprimorarem a qualidade de vida. Nessa perspectiva, 

tem-se que o processo de revitalização requer capacidade de articulação entre os próprios 

varejistas e suas relações com as diversas instituições públicas, incumbidas de aprovação e 

execução do projeto, das instituições internas presentes no polo, além de parcerias privadas 

conectadas direcionadas em busca de recursos para o desenvolvimento desta proposta 

urbanística.  Entrelaçado ao contexto de revitalização das ruas surge o papel do empreendedor 

institucional varejista, aquele personagem, cujo objetivo principal é poder mobilizar os 

membros do polo, provocando a interação com outras instituições externas ao campo 

varejista. Frente ao exposto, na intenção de garantir a atuação do empreendedor institucional 

na agenda de revitalização, insta-se a necessidade de se construir a sua legitimidade no campo 

de atuação. Portanto, o objetivo deste artigo é examinar criticamente a Teoria Institucional, 

mais especificamente: (a) explorar a temática do empreendedorismo institucional ressaltando 

os principais achados encontrados na literatura; (b) discutir a legitimidade como componente 

essencial para atuação do empreendedor institucional; (c) ampliar nosso entendimento sobre a 

relevância do empreendedor institucional e sua legitimidade no processo de revitalização e (d) 

identificar direções de novas reflexões para pesquisas futuras.  

 

 

Palavra-chaves: Polo varejista de rua. Revitalização. Empreendedorismo Institucional. 

Legitimidade. Teoria Institucional.  
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1. Introdução 
 

O processo de revitalização dos polos varejistas, em geral, exige um elevado grau de 

articulação entre os protagonistas e demais personagens externos ao polo, em busca de 

mobilizar recursos estruturais e humanos, a fim de avançar nas propostas de mudanças que 

venham modificar o cenário atual. Levantamentos e pesquisas comprovam que iniciativas de 

revitalização podem emergir por meio das Associações Comerciais, Sebrae, ou até mesmo 

pelos próprios varejistas integrantes do polo.  Vale salientar que, independentemente da forma 

como surgem e qual a formatação evidenciada, a parceria com o setor público é essencial, 

pois visa garantir a sustentabilidade e a execução do projeto. Essa abordagem na construção 

de parcerias e interações com diversas esferas institucionais está associada ao 

desenvolvimento da legitimidade compartilhada entre o elenco envolvido. 

Tanto na Europa, como nos Estados Unidos, modelos de parceria público/privadas 

têm sido desenvolvidos para a revitalização de centros de cidade, extensivo também às demais 

áreas urbanas. Tais modelos são considerados instituições legitimadas e atendem pelo nome 

de  TCM (Town Center Management) e BID (Business Improvement Districts) (Nisco et al., 

2008) que, por meio de planos estratégicos voltados a mobilizar áreas públicas e privadas, 

propõem melhorias em uma determinada região comercial. Segundo Stbbs, Warnaby & 

Medway, 2002, essas iniciativas possuem uma visão estratégica ao providenciarem que os 

varejistas se organizem e discutam melhorias públicas capazes de prover o comércio local 

(Balsas, 2000), realizando investimentos passíveis de gerar maior rentabilidade (Ward, 2007). 

Tem-se que polos revitalizados incentivam mais visitantes e atraem investidores para o local 

(Cook, 2008, 2009; Nisco et al., 2008; Warnaby et al., 2005), além disso, os  dois modelos  

(TCM e BID), mencionados anteriormente, apresentam uma proposta de revitalização 

estruturada e integrada, além de permitirem a sua replicação, por este motivo estão espalhados 

geograficamente pela Europa e América do Norte (Cook, 2008;2009; Balsas, 2000; Coca-

Stefaniak, Parker, Quin, Rinaldi, & Byrom, 2009; Forsberg, Medway, & Warnaby, 1999). 

No Brasil, diferente de muitos outros países, não existem modelos institucionalizados 

de desenvolvimento urbano, tal como ocorre com os padrões TCM e BID, que são capazes de 

viabilizar uma articulação e mobilização coesa da iniciativa privada e do setor público para o 

processo de revitalização. Neste país, as políticas públicas de incentivo à recuperação e 

valorização de centros urbanos ou são inexistentes ou caminham de forma lenta. Além disso, 

percebe-se que movimentos iniciais voltados ao processo de revitalização emergem por 
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lideranças locais, denominados empreendedores institucionais (Dacin, Goodstein, & Scott, 

2002). A exemplo disso, identificou-se, Jardins e João Cachoeira - polos varejistas presentes 

na cidade de São Paulo -  são consideradas circunstâncias concretas de articulações no campo 

organizacional e intencionados a angariar parcerias e captação de recursos para 

desenvolvimento dos projetos de revitalização. Nessas regiões, empreendedores institucionais 

varejistas reconheceram esta necessidade e iniciaram um processo de articulação e 

mobilização entre os membros do polo, construindo associações formais que permitiram 

maior legitimidade no centro varejista de rua, tendo sido convocados também por 

organizações externas tais como o Sebrae, a Associação Comercial e  uma Rede de televisão, 

na intenção de se tornarem protagonistas no projeto de revitalização, vindo posteriormente a 

se tornarem líderes locais dispostos a articular com demais atores, como por exemplo, o setor 

público e instituições financeiras.  

Sabe-se que, no cenário brasileiro, o empreendedor  institucional varejista necessita 

construir e consolidar a sua legitimidade  para obter acesso a recursos, manter a sobrevivência 

e buscar o crescimento organizacional (Beelitz & Merkl-Davies, 2012; Deephouse, 1996; 

Lamberti & Lettieri, 2011; Ligero & Sánchez, 2013; Zimmerman & Zeitz, 2002), caso 

contrário, os polos de ruas poderá apresentar uma tendência de declínio e gerar problemas 

sociais. Garantir o desenvolvimento das cidades e assegurar a vitalidade são consequências 

positivas geradas pelos polos de ruas. Além disso, fazem surgir reestruturações urbanísticas e 

permitem criar novas experiências aos consumidores, aumentam a atividade econômica local, 

elevam a quantidade de empregos na cidade e potencializam a competitividade dos varejistas. 

Ou seja, polos de ruas com elevado grau de legitimidade possibilitam acessos a recursos 

estruturais e conseguem prover a sua sobrevivência.  

Nesse entremeio, cabe ressaltar um aspecto relevante sobre a legitimidade do 

empreendedor institucional varejista e do polo varejista, que é a construção da legitimidade. 

Trata-se de um processo ascendente e capaz de percorrer inicialmente pela legitimidade do 

próprio empreendedor varejista e, posteriormente, perpassa pela fase de legitimação do polo 

varejista. O processo construção de legitimidade é inicialmente fundamentada no próprio 

empreendedor institucional varejista, ou seja, este precisa consolidar a sua própria 

legitimidade, seguida das suas parcerias para, na sequência, e de forma gradual, ser capaz de 

se tornar um empreendedor institucional fundamentado na sua própria legitimidade. Diante 

disso, conquistará a sua autonomia para que possa avançar e promover o projeto de 
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revitalização, com ênfase na coletividade, o que requer um conjunto de esforços direcionados 

a criar a legitimidade para polo varejista, já com foco no campo externo, tema a ser visto de 

forma mais detalhada nos capítulos seguintes, cuja proposta precípua é ressaltar a importância 

da legitimidade guiada pela interligação direta entre empreendedor varejista e o polo varejista. 

Ainda com os olhares voltados para o esforços empreendedores do varejista e dos 

polos varejistas, insta-se a necessidade de trazer à tona a contribuição dada pela Teoria 

Institucional, no sentido de permitir uma análise sobre o processo de revitalização, à luz do 

empreendedor institucional e da legitimidade, e suas convergências. Trata-se de uma 

abordagem direcionada a ampliar a compreensão existente nas relações estabelecidas entre os 

atores envolvidos, todavia com o olhar voltado para as estratégias necessárias à construção 

dessa relação, haja vista a finalidade de acessar recursos e buscar a vitalidade dos polos de 

ruas por meio da revitalização. Frente ao que foi mencionado, este artigo teórico propõe uma 

reflexão crítica sobre a dimensão da legitimidade do empreendedor institucional e sobre a sua 

atuação e realização de projetos de revitalização no contexto de polos varejistas de rua. Neste 

sentido, apresenta-se uma revisão bibliográfica na área da própria Teoria Institucional e suas 

vertentes de pesquisas, objetivando aprofundar o entendimento sobre os conceitos teóricos 

necessários sobre a relevância da legitimidade na atuação do empreendedor institucional em 

projetos de revitalização de polos varejistas de ruas no contexto brasileiro. Assim, este artigo, 

por ser um estudo teórico, não envolve coleta de dados, mas propõe uma revisão baseada em 

literatura consolidada no que tange à pertinência ao tema proposto. 

O artigo está estruturado na introdução, cuja intenção foi expor o tema de forma 

clara e objetiva; na sequência, expôs-se as justificativas e, por último, o objetivo a ser 

atingido. Na próxima seção, intencionou-se apresentar os conceitos do empreendedor 

institucional, assim como as suas respectivas abordagens sobre a relevância da legitimidade 

como fator essencial para sua atuação. Posteriormente, os conceitos de legitimidade são 

revisitados. Em seguida, realiza-se uma reflexão entre revitalização de polos de rua, 

empreendedor institucional e sua legitimidade no campo organizacional. Por fim, as 

considerações finais do artigo, seguidos de alguns questionamentos para aplicações de 

pesquisas futuras, e que buscam fomentar a busca de saberes relacionados a essa discussão, 

haja vista o seu grau de pertinência e relevância para o universo do empreendedorismo 

varejista. 
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1.1 O papel do empreendedor institucional 
 

A Teoria Institucional apresenta como proposta uma reflexão bipártide baseada na 

capacidade de influenciar tanto as organizações quanto os seus  respectivos campos 

organizacionais, influenciando também  os significados normativos, políticos e sociais (Meyer 

& Rowan, 1977; Scott, 1987; Zucker, 1987), o que pressupõe a necessidade de atentar para 

essa abordagem dualista, cujo foco atenta para questões institucionalizadas e a relevância da 

legitimação, a ponto de considera-lo um mecanismo de adequação e aceitação organizacional. 

Convém ressaltar que o campo organizacional (DiMaggio & Powel, 1983) apresenta uma 

difusão de normas e crenças de atuação na busca pela legitimidade institucional entre as 

organizações (Hirsch, 1972; McNeil & Minihan, 1977), o que interfere também em suas 

estruturas e processos organizacionais (Dowling & Pfeffer, 1975; Hirsch, 1975; Meyer & 

Rowan, 1977), razão pela qual é dada, assim, a devida atenção às conformidades necessárias, 

com adoção de modelos organizacionais que sejam socialmente aceitos no campo 

institucional (Scott, 1987; Tolbert & Zucker, 1983) 

Uma abordagem recente da teoria institucional refere-se ao empreendedorismo 

institucional que consiga dar conta de  contribuir com a ampliação e  o entendimento do 

comportamento e da evolução das instituições (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Essa linha  

de raciocínio evidencia a importância de se mostrar como e por que atores inseridos em  

estruturas institucionais tornam-se motivados e habilitados, a ponto de promoverem as 

mudanças necessárias às estruturas vigentes (Greenwood & Suddaby, 2006). A teoria propõe 

explicar como estes atores são capazes de prever e, em seguida, impor e desenvolver 

alternativas que visem promissores resultados futuros  (Leca et al., 2008; M.-G. Seo & Creed, 

2002).  

O termo empreendedorismo institucional, sua forma de organizar, articular e 

mobilizar recursos na busca de novas estruturas institucionais, foi discutida por Eisenstadt 

(1980). Em outra vertente,  caracterizada nesse estudo como campo organizacional, devido  às 

suas restrições, normas, busca pelo isomorfismo e legitimidade (DiMaggio & Powel, 1983; 

Meyer & Rowan, 1977; Christine Oliver, 1991; Scott, 2008b; Zucker, 1987), o 

empreendedorismo institucional tende a atuar assumindo um caráter influenciador ao propor à 

organização modificações objetivando atingir  uma construção social, para isso propõe uma 

nova forma institucional, muito embora enfrente barreiras a serem transpostas no decorrer 

desse processo (Leca et al., 2008; M.-G. Seo & Creed, 2002). As instituições são legitimadas 
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por meio da construção social entre seus atores, no entanto, a instituição está acoplada as 

outras intuições no campo organizacional, interação esta causadora de conflitos, contradições 

e neste vácuo institucional conflitante abre-se oportunidade para geração de novas propostas 

institucionais (Seo & Creed, 2002), uma vez que ideias inovadores permitem, aos 

protagonistas, observarem a situação e o contexto nele envolvido, visto sob o prisma de um 

novo ângulo e tendo por base também os seus interesses (Holm, 1995). O empreendedor 

institucional, ao verificar o elevado grau de fragmentação, a disponibilidade de modelos 

alternativos de mobilização e a possibilidade de intervenção de diferentes agentes, acaba por 

contribuir para a geração de novas soluções (Clemens & Cook, 1999) mobilizando 

componentes externos e internos por trás de seu projeto em busca de novas práticas (Holm, 

1995).  

No entanto, o empreendedor institucional necessita apresentar determinados 

atributos. De acordo com Boxenbaum (2004, p. 7), baseado em pensamentos de DiMaggio 

(1988), para trilhar a linha do empreendedorismo institucional requer sejam identificadas 

algumas características, a começar, em primeiro lugar, pela forma como se comportar como 

empreendedores institucionais, uma vez que as pessoas devem perceber a necessidade de 

mudar a ordem institucional existente. Diante de tal desafio, tem-se a necessidade de se 

distanciar dos arranjos institucionais existentes. Portanto, os empreendedores institucionais 

são capazes de fazer julgamentos críticos sobre a realidade que enfrentam, o que significa e 

qual dimensão reflexiva de sua agência desempenha um papel importante (Boxenbaum, 

2004).  DiMaggio (1988) ressalta que, ao desenvolverem novos projetos, os empreendedores 

institucionais possuem uma dimensão inovadora, e sem essa característica não seriam capazes 

de conceber e buscar a construção de novas instituições. Além disso, a motivação dos 

indivíduos aliada à capacidade de mobilização desempenham um papel fundamental na 

decisão de atuar como agentes de mudança em um campo institucional  (Boxenbaum & 

Battilana, 2005). 

Em relação ao processo de mobilização, o empreendedor institucional busca apoio 

para a sua nova forma de pensamento, iniciando o processo de construção de alianças. Essa 

colaboração pode desempenhar um papel fundamental na produção de novas instituições, 

facilitando a sua criação e tornando-as disponíveis (Garud, Jain, & Kumaraswamy, 2002; 

Lawrence, Hardy, & Phillips, 2002). Pode-se ressaltar que este posicionamento é um 

questionamento crítico da legitimidade institucional vigente. A configuração, prática estrutura 
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valores, antes legitimados, e podem apresentar vulnerabilidade, abrindo-se um hiato entre a 

instituição e o empreendedor institucional, da mesma forma que as organizações conseguem e 

necessitam mobilizar recursos no campo organizacional por meio da sua legitimação (Dacin 

et al., 2002a; Meyer & Rowan, 1977; Scott, 1987; Zucker, 1987), o empreendedor 

institucional também deve ser legitimado pelos seus pares para que possa buscar recursos e 

alianças capazes de fomentar novas práticas institucionais.  

Tem-se a necessidade de ressaltar que a legitimidade é importante tanto para um 

empreendimento como para as organizações estabelecidas, entretanto o acesso aos recursos é 

menos problemática para as organizações estabelecidas, tendo em vista que a própria 

legitimidade fornece acesso a recursos, já o novo empreendimento não pode fazê-lo por causa 

de seu histórico limitado ou inexistente de desempenho (Zimmerman & Zeitz, 2002). Assim, 

empreendedores institucionais podem mobilizar legitimidade, finanças e pessoas apenas 

quando são capazes alinhar problemas e interesses dos grupos prejudicados, diagnosticar as 

causas, atribuir a culpa, fornecer soluções, além de permitir processos coletivos para operar. 

Snow & Benford (1992 apud Rao, Morrill, & Zald, 2000).  Todo esse processo propõe ao 

empreendedor institucional maior alinhamento com os interesses, valores e os problemas de 

aliados potenciais (Boxenbaum & Battilana, 2005; Leca et al., 2008; Suddaby & Greenwood, 

2005).  

Sabe-se que toda essa mobilização e atuação do empreendedor institucional depende 

do formato e estrutura do campo organizacional, uma vez que eles podem ser classificados 

como emergentes, maduros ou em crise. No campo emergente, as práticas não estão 

institucionalizadas, a liderança é difusa e as normas e práticas se apresentam em 

desenvolvimento, já nos campos maduros, os atores são delimitados, a legitimação está 

constituída e a lógica institucional  é absorvida pelos atores (Fligstein, 1997; Greenwood & 

Suddaby, 2006; Maguire et al., 2004). Quanto aos campos em crise, as tensões e contradições 

ficam evidentes, os conflitos e valores criados pelos atores evidenciam um cenário de baixa 

vantagem. Maguire, Hardy, & Lawrence (2004) reforçam que as características de campos 

emergentes podem tornar-se uma importante arena para as pesquisas sobre o empreendedor 

institucional.  

 A primeira característica é demarcada pela incerteza prevista na ordem institucional 

do campo emergente, pois fornece margem considerável para empreendedores institucionais 

atuarem, de forma estratégica e oportunista, assumindo posições dominantes face às 
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dificuldades (Fligstein, 1997). Uma outra característica identificada é a verificação de que 

campos emergentes apresentam conjuntos diferentes de desafios em relação àqueles 

colocados em campos com maior estruturação. Uma outra característica identificada é a 

promessa de sucesso, devido as vantagens significativas criadas pelas novas estruturações 

(Garud et al., 2002), muito embora sejam três os campos capazes de  gerar estímulos aos 

empreendedores institucionais. A incerteza, tensões e contradições podem ser variáveis e 

capazes de impulsionar a ação dos atores sociais na busca de novas estruturas institucionais 

que estão em não-conformidade com as instituições que supostamente governam seu 

comportamento (Hardy & Maguire, 2008; M.-G. Seo & Creed, 2002). 

Além disso, a posição social do indivíduo e seu contexto na estrutura em que estão 

inseridos podem gerar condições que permitam o empreendedorismo institucional (Battilana, 

2006). Em congruência com as táticas e engajamento dos atores também estão relacionadas as 

posições relativas ao campo organizacional (Fligstein, 1997). Os empreendedores 

institucionais, em campos emergentes, podem posicionar-se na periferias, entretanto, esses 

atores que não tenham sido previamente considerados podem viabilizar oportunidades 

capazes de alavancar formas e capital para participarem do processo de mudança 

institucional, moldando o campo e privilegiando as suas próprias habilidades (Maguire et al., 

2004). Em campos mais maduros, a estrutura, os poderes e as regras já estão definidos, assim, 

empreendedores institucionais, envolvidos pelo contextos desses campos, estão localizados ao 

centro e em posição dominante, cuja proposta é manter o status quo do campo (Fligstein, 

1997). Tal afirmativa tende a ocorrer devido ao privilégio do grupo social e seu grau de 

legitimidade no campo institucional como empreendedor institucional.  

Os indivíduos que pertencem a grupos sociais de status mais elevado, na maioria das 

vezes, tendem a se beneficiar das disposições institucionais vigentes, que reforçam o seu 

domínio sobre os indivíduos pertencentes a grupos sociais com menor status (Battilana, 

2006). Atores centrais e em campos dominantes podem exercer maior legitimidade, obtendo 

acesso a diversas informações e recursos de forma privilegiada (Battilana, 2006; Fligstein, 

1997; Maguire et al., 2004). 
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1.2 A legitimidade no campo organizacional 
 

As organizações buscam desenvolver estratégias que sejam endossadas pelo campo 

organizacional. Nesta trajetória, a legitimidade é uma das formas capazes de contribuir para 

este processo (DiMaggio & Powel, 1983; Zucker, 1987). Para que seja possível compreender 

os caminhos trilhados nessa pesquisa, deve-se atentar para o conceito de legitimidade, vista e 

compreendida como uma importante análise das relações entre as organizações e seus 

respectivos ambientes. Refere-se, na verdade, à congruência entre os valores, normas e 

expectativas da sociedade, frente as atividades e os resultados da organização (Dowling & 

Pfeffer, 1975). Convém dizer que as Instituições conquistam a sua legitimidade quando as 

atividades passaram por um julgamento obtendo aceitação social dentre a realidade 

submetida. (Suchman, 1995; Zimmerman & Zeitz, 2002). 

Em outro viés, a organização predisposta a apresentar uma disparidade de valores, 

diante de outras instituições, pode colocar em risco a sua legitimação, posicionando-se em 

condição de sofrer ameaças de sanções sociais, legais e econômicas (Dowling & Pfeffer, 

1975). Tal situação gera interferência na sobrevivência da organização (Meyer & Rowan, 

1977; Zimmerman & Zeitz, 2002; Zucker, 1987). Dowling & Pfeffer (1975) e Zimmerman & 

Zeitz, (2002), o que traz à tona o grau de relevância para a legitimidade. Segundo os autores, 

a legitimidade apresenta, para a organização, um grau de importância muito aproximado ao de 

outros recursos tais como o capital, a tecnologia, pessoal, clientes e redes. Criar e manter a 

legitimidade permite, às organizações, acessarem outros recursos necessários para o seu 

desenvolvimento, crescimento e sobrevivência. Essa linha de pensamento também é 

compartilhada por alguns autores, dentre eles, é possível citar Singh, Tucker, & House (1986) 

e Baum & Oliver (1991), que analisaram a forma como as relações institucionais podem 

interferir diretamente na legimitidade e, consequentemente, na sobrevivênca da instituição.  

Para Singh, Tucker, & House (1986) os resultados sugerem consistentemente que a 

aquisição de legitimidade externa corresponda a uma redução significativa no risco de morte 

da organização e demonstre a relação de dependência entre a diminuição da legitimidade e a 

idade das organizações, uma vez que esta última vem crescendo consideravelmente ao longo 

do tempo. Os autores Baum & Oliver (1991) propõem como variáveis capazes de interferir na 

legitimidade o fator idade organizacional, nicho de mercado, missão e tamanho. Mostram que 

organizações mais novas beneficiam-se mais das relações institucionais mais antigas, cujas 
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pressões ambientais podem ser exercidas não somente sobre si, mas sobre os vínculos 

institucionais mantidos entre as organizações, ciente de que essa interação desempenha um 

papel importante na determinação da legitimidade. 
 

Abordagem Autores 

Sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977; Zimmerman & Zeitz, 2002; Zucker, 
1987) 

Acesso a recursos para 
sobrevivência institucional 

(J. a C. Baum & Oliver, 1991; Dowling & Pfeffer, 1975; Ruef & 
Scott, 1998; Singh, Tucker, & House, 1986; Zimmerman & Zeitz, 
2002) 

Ações estratégicas para 
melhorar a legitimidade 

(Beelitz & Merkl-Davies, 2012; Deephouse, 1996; Lamberti & 
Lettieri, 2011; Ligero & Sánchez, 2013; Zimmerman & Zeitz, 
2002) 

Tipologia da legitimidade (DiMaggio & Powel, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Suchman, 
1995) 

Legitimidade em redes (Alcantara, Mitsuhashi, & Hoshino, 2006; Low & Johnston, 2008) 
Mapear atores relevantes para 
validação da legitimação (Elsbach, 1994; Galaskiewicz, 1985; Meyer & Rowan, 1977) 

Empreendedorismo 
Institucional 

(Dacin, Goodstein, & Scott, 2002; Greenwood & Suddaby, 2006; 
Leca & Boxenbaum, 2008; Seo, 2002) 

Quadro 1 - Abordagem da legitimidade  

Fonte: Referencial teórico 

 
Ruef & Scott (1998) apontam que algumas organizações alcançam um elevado grau 

de legitimidade e isso amplia significativamente as chances de sobrevivência em campos 

dotados de extensas relações formalizadas, existindo a necessidade de conciliar objetivos 

organizacionais com o ambiente institucionalizado. Garantir a sobrevivência por meio da 

legitimidade significa obter o endosso da parte dos atores sociais. Nesse sentido, um passo 

fundamental e extremamente importante é identificar quem são estes protagonistas e qual a 

sua relevância (Deephouse, 1996; Galaskiewicz, 1985) no processo de legitimação. Não são 

todos os atores que possuem capacidade de legitimação, conforme propõem Galaskiewicz 

(1985) e Baum & Oliver (1991). Segundo os autores, os dois principais responsáveis pela 

legitimidade organizacional são as instituições governamentais, pois possuem autoridade e 

opinião pública que, por sua vez, assume papel relevante na configuração, manutenção e 

aceitação (Elsbach, 1994; Galaskiewicz, 1985; Meyer & Rowan, 1977).  

Desta forma, estratégias podem ser aplicadas com maior direcionamento, para cada 

ator, influenciando na construção da legitimidade. Nesta trajetória, uma estratégia coerente 

com o ambiente institucional pode prover maior legitimidade organizacional. Convém 

ressaltar também que o isomorfismo é meio estratégico para melhorar a legitimidade e 
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Deephouse (1996) reforça que organizações ajustadas em conformidade com as estratégias 

utilizadas por outras organizações (isomorfismo mimético) são reconhecidas pelos 

reguladores e pelo público em geral, assumindo maior condição de legitimidade em relação 

àqueles que se desviam do comportamento normal. Nesse contexto, pode existir um risco 

elevado caso a organização deseje desenvolver padrões individuais, em resposta ao ambiente 

institucional, apresentando divergências ao serem confrontados com os objetivos 

institucionais pertencentes aos níveis acima (Dowling & Pfeffer, 1975). Ao abordar a 

legitimidade, sob uma visão estratégia, Lamberti & Lettieri (2011) traz à tona a preocupação 

com as estratégias adotadas em novos formatos, por exemplo, as indústrias convergentes. 

Empresas que convergem múltiplos negócios precisam obter a legitimidade do consumidor e 

do mercado, além da necessidade de redesenhar a sua estrutura de negócios. Caso contrário, 

poderá apresentar vida curta. 
Seguindo a linha de legitimidade vista como estratégia, Beelitz & Merkl-Davies 

(2012) apresentam mecanismos de comunicação corporativa capazes de  consolidar a 

legitimidade entre as partes interessadas. Ligero & Sánchez (2013) também demonstram 

como as pressões institucionais - coercitivas, normativas ou miméticas - influenciam as 

práticas ambientais e o desempenho organizacional. O estudo desses autores permite maior 

reflexão sobre quais pressões institucionais a organização consegue suportar, atuando de 

forma positiva, sempre empregando maneiras de agir entrelaçadas àquelas que possui maior 

dependência, o que poderá gerar oportunidades de melhoria. Além desta abordagem, autores 

também demonstram interesse em pesquisar sobre legitimidade com ênfase em redes. Para 

Alcantara, Mitsuhashi, & Hoshino (2006), é fundamental construir relações 

interorganizacionais visando construir a legitimação baseada em empresas que buscam novos  

mercados, inclusive em outros países.  Low & Johnston (2008) estudam a legitimidade em sua 

rede organizacional e reforçam que a atratividade de recursos e as atividades da empresa não 

estão localizados única e exclusivamente no interior da organização, mas nas redes 

organizacionais dispostas no ambiente. Frente ao exposto, a necessidade de criar e manter as 

redes, enfrentando o desafio desta proposta, vem comprovar quando as organizações se veem 

inseridas em um ambiente altamente institucionalizado. 
Na breve revisão teórica sobre legitimidade e suas abordagens, conforme menciona o 

Quadro 1, pode-se observar a relevância do tema para as organizações. A literatura prévia, 

que dispõe sobre esse tema, avança em concepções específicas na abordagem enfrentada pelas 
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organizações, em busca da aprovação dos atores sociais em suas diversas atuações no campo 

institucional. O foco de análise sobre o processo da construção da legitimidade está 

posicionada,  por exemplo, sobre a importância da legitimidade para sobrevivência 

organizacional e acesso aos recursos necessários (Baum & Oliver, 1991; Ruef & Scott, 1998; 

Zimmerman & Zeitz, 2002). Em outra vertente, ao se analisar a legitimidade em um contexto 

como o da revitalização de polos varejistas de rua, deve-se considerar a legitimidade com uma 

perspectiva integrada baseada nas influências e relações estabelecidas entre esses polos 

varejistas brasileiros e os empreendedores institucionais pertencentes a este campo 

organizacional. Pois, existe vácuo institucional nos processos de revitalização nos polos 

varejistas brasileiros por não apresentar modelos institucionalizados e consequentemente a 

atuação do empreendedor institucional varejista enfrenta uma longa trajetória entre seus pares 

e  com instituições externas ao campo, buscando criar estratégias para construir e endossar a 

sua legitimidade.  

A este respeito, tem-se detectado valoroso destaque na literatura Institucional sobre a 

identificação das partes envolvidas no endosso da legitimação, de acordo com diferentes tipos 

de relacionamento e expectativas dos stakeholders (Bansal & Clelland, 2004; Beelitz & 

Merkl-Davies, 2012; Elsbach, 1994; Galaskiewicz, 1985; Lamberti & Lettieri, 2011; Ligero 

& Sánchez, 2013; Meyer & Rowan, 1977; Yang & Su, 2014).   

Nesse interim, a construção e o mapeamento das partes interessadas deve ser 

ampliado a ponto de poder incluir outros indivíduos, no intuito de verificar as suas relações e 

diferenças na esfera da legitimidade e consequentes impactos no desempenho organizacional. 

Abrindo oportunidades para novas pesquisas, essa linha de pensamento torna-se necessária, 

pois a temática não foi explorada em sua totalidade. Nota-se que pesquisadores pouco sabem 

sobre como a legitimidade se difere de um setor para outro (público e privado), assim como 

os respectivos impactos específicos sobre o desempenho organizacional (Alperstedt, 

Quintella, & Souza, 2010; Suchman, 1995). Além disso, diferentes componentes da tipologia 

da legitimidade precisam de maior aprofundamento (Beelitz & Merkl-Davies, 2012; Cruz-

Suarez, Prado-Román, & Prado-Román, 2014), da mesma forma que carecem de revelar os 

mecanismos por meio dos quais as organizações incorporam, reescrevem ou até mesmo criam 

uma instituição favorável para seu desenvolvimento (Yang & Su, 2014). 
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1.3  Os empreendedores institucionais varejistas a sua legitimidade em projetos de 
revitalização de polos varejistas de rua 

 

No escopo da Teoria Institucional, a legitimidade é conhecida como um elemento 

essencial para o desenvolvimento e a criação de novas formas organizacionais (Aldrich & 

Fiol, 1994; M. T. Dacin et al., 2002a). Embora receba maior atenção dos pesquisadores, em 

diversos aspectos, conforme Quadro 1, menos esforços ocorrem nos aspectos capazes de 

identificar os processos da legitimidade do empreendedor institucional ou em compreender de 

que forma é adquirida, mantida e perdida a legitimidade (Baum & Powell, 1995). Além disso, 

poucos estudos analisam os indivíduos agindo como empreendedores institucionais (Battilana, 

2006; Leca et al., 2008) e sendo agentes da legitimidade na construção e criação de novas 

instituições (Dacin et al., 2002), nesse sentido, entende-se que este processo de legitimidade 

deve ser explorado de acordo com a  visão do empreendedor institucional. Por fim, para 

compreender causas e efeitos, essa discussão requer mais estudos  sobre o como e o porquê 

dos empreendedores institucionais falharem no decorrer do processo (Leca et al., 2008).  

Desta forma, pesquisas sobre o empreendedorismo institucional apresentam como 

foco a maneira dos atores influenciarem em seus contextos institucionais (Beckert, 1999; 

Fligstein, 1997; Maguire et al., 2004), a forma como constroem as suas dinâmicas em campos 

maduros (Greenwood & Suddaby, 2006; Greenwood, Suddaby, & Hinings, 2002; Lawrence, 

1999), se manifestam a sua capacidade inovadora (Boxenbaum, 2004; Boxenbaum & 

Battilana, 2005) e também se desenvolvem a construção de novas formas organizacionais  

(Clemens & Cook, 1999; Holm, 1995; Rao et al., 2000). Recebem  a devida atenção dos 

pesquisadores os estudos que analisam as restrições enfrentadas no decorrer deste processo 

(Aldrich & Fiol, 1994), uma vez que avaliam o impacto das diferentes formas de colaboração 

nos estágios iniciais de mudança ocorrida em determinado campo institucional (Lawrence et 

al., 2002), além de investigarem a forma de utilização dos recursos simbólicos, no intuito de 

convencer uma comunidade de atores a aceitar a mudança institucional (Suddaby & 

Greenwood, 2005). 

O processo de legitimação dos empreendedores institucionais posicionados nos polos 

varejistas de ruas contribuiu para a revitalização, em razão de assumirem posição dominante 

no campo organizacional. Ao criarem um discurso e uma proposta direcionada à construção 

de uma nova lógica de estrutura organizacional, atores envolvidos apresentam questões 

motivadoras e instigadoras, sobretudo, relacionadas a futuras pesquisas, dentre elas, pode-se 
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refletir sobre: Como surgem os empreendedores institucionais varejistas? Como era o campo 

na visão destes empreendedores institucionais? Qual a maturidade institucional dos polos 

varejistas? Qual a posição inicial destes empreendedores institucionais no polo varejista? 

Como influenciaram o campo institucional vigente? Como os empreendedores institucionais 

construíram com a sua legitimidade entre seus pares? Quais dificuldades foram encontradas 

no processo de legitimação? Como a maturidade do polo varejista influenciou na construção 

da legitimidade do empreendedor institucional varejista? Como a legitimidade do 

empreendedor institucional e dos polos varejistas criam sinergia para aumentar a 

institucionalização do campo de atuação? Quais fatores estimularam os empreendedores 

institucionais a assumirem uma posição dominante no campo institucional? Como foi a 

trajetória para assumirem esta posição? Quais recursos foram utilizados para desconstruírem a 

estrutura vigente? Quais parcerias foram construídas? Como manifestaram a sua proposta de 

revitalização para seus pares? 

No entanto, à medida que desenvolvem a sua legitimidade no polo varejista, os 

empreendedores institucionais devem se preocupar com as suas relações no campo 

organizacional. A Teoria Institucional sugere que gestores organizacionais atentem-se para as 

normas sociais, regras, as reações, pressões e políticas (Meyer & Rowan, 1977; Scott, 1987; 

Zucker, 1987), afim de buscarem legitimação das suas estratégias e ações no ambiente 

institucional. Seguindo essa linha de raciocínio, compreende-se que a legitimação serve como 

um meio para atingir os fins competitivos ou técnicos (Dacin, Oliver, & Roy, 2007). Os Town 

Centre Management (TCM) e os Business Improvement District (BID) são exemplos de 

instituições que desenvolveram as suas legitimidades, articulando vários stakeholders (Nisco 

et al., 2008), em função de um objetivo comum: desenvolver uma estratégia prática para o 

desenvolvimento do processo de revitalização urbana e a vitalidade dos polos (Balsas, 2000; 

Cook, 2009; Page & Hardyman, 1996; (Warnaby, Bennison, & Davies, 2005).  

Na esfera acadêmica, observam-se diversas reflexões e linhas do pensamento sobre a 

temática da revitalização. Pesquisas ressaltam que a relevância da revitalização tem atraído o 

interesse dos pesquisadores acadêmicos, para que possam explicar este fenômeno analisando 

a aplicabilidade de estratégias de marketing na revitalização urbana (Stubbs et al., 2002; 

Warnaby et al., 2005), no desenvolvimento do conceito de place branding, percepções e 

experiências dos consumidores (Hart, Stachow, & Cadogan, 2013; Kupke & Valerie, 2004; 

Pryor & Grossbart, 2007; Ward, 2007; Yeung & Savage, 1996) e benefícios do 
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desenvolvimento econômico local resultantes da revitalização (Dokmeci, Altunbas, & Yazgi, 

2007; Milchen, 2005; Moreno-Jiménez, 2001; Presti, 2003). Outras abordagens focaram no 

comportamento cooperativo entre área pública e privada (Cook, 2009; Forsberg et al., 1999), 

na análise dos modelos de gestão de centros urbanos (Balsas, 2000; Coca-Stefaniak et al., 

2009; Page & Hardyman, 1996; Ward, 2007), identificação de stakeholders, seus interesses 

(Nisco et al., 2008) e experiências de políticas urbanas (Accordino & Codato, 2011; Coca-

Stefaniak, Hallsworth, Parker, Bainbridge, & Yuste, 2005; Cook, 2008). 
Todos esses diversos fragmentos teóricos, já desenvolvidos, ajudam a entender as 

diferentes características do funcionamento dos polos varejistas e de fatores que influenciam a 

sua vitalidade. O desenvolvimento dos projetos brasileiros de revitalização foi um processo 

conduzido por empreendedores institucionais varejistas, surgindo de forma espontânea ou 

convocados por outras instituições,  sem qualquer articulação de caráter institucional. No 

entanto, projetos de revitalização é totalmente diferente pois implica um esforço com 

características institucionais.  

Entretanto, devido aos diversos atores e instituições envolvidas nesses processos de 

revitalização, existe a necessidade de se adotar um arcabouço conceitual mais amplo e 

adequado ao um contexto que precisa adquirir características organizacionais para 

empreender em projetos de revitalização, já que no contexto dos polos varejistas brasileiros, 

existe um vácuo institucional, sem modelos institucionalizados para projetos de revitalização. 

O polo varejista não apresenta um senso comum e esforço conjunto direcionado para reverter 

o processo de declínio local. Este contexto gera dificuldades na atuação do empreendedor 

institucional varejista na construção da sua legitimidade. Seria neste vácuo institucional que a 

Teoria Institucional, ao permitir o entendimento da complexidade de processos institucionais, 

poderá oferecer uma ampla base teórica que permitirá não apenas entender melhor o 

fenômeno da revitalização, mas também oferecer generalizações sobre os ingredientes 

necessários ao seu sucesso da construção da legitimidade do empreendedor institucional, seus 

desafios e possíveis soluções para o avanço do projeto de revitalização. 

A pesquisa de Nisco et al. (2008) realizou o mapeamento dos stakeholders 

envolvidos e seus interesses nos projetos TCM, mas o autor não apresenta a ideia de 

legitimidade entre polos varejisas de ruas e todos os stakeholders. Entrelaçada a esta trilha de 

pensamento, a letigimidade tem sido pesquisada na literatura com ênfase na identificação das 

partes envolvidas no endosso da legitimação, de acordo com os diferentes tipos de 
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relacionamento e expectativas dos stakeholders (Bansal & Clelland, 2004; Beelitz & Merkl-

Davies, 2012; Elsbach, 1994; Galaskiewicz, 1985; Lamberti & Lettieri, 2011; Ligero & 

Sánchez, 2013; Meyer & Rowan, 1977; Yang & Su, 2014). Tem-se, na verdade, que esta tese 

não foi explorada em sua totalidade e pesquisadores envolvidos pouco sabem sobre como a 

legitimidade se difere de um setor para outro (público e privado), assim como os seus 

impactos específicos (Alperstedt et al., 2010; Suchman, 1995). 

Neste contexto, o processo de revitalização exige uma liderança local, uma 

mobilização de recursos estruturais e humanos, articulações em diversas esferas. Torna-se 

necessário consolidar a legitimidade e, para obter acesso a recursos, é preciso manter a 

sobrevivência e buscar o crescimento organizacional. (Beelitz & Merkl-Davies, 2012; 

Deephouse, 1996; Lamberti & Lettieri, 2011; Ligero & Sánchez, 2013; Zimmerman & Zeitz, 

2002), caso contrário, o polo de rua  pode apresentar uma tendência de declínio, gerando uma 

série de problemas sociais. 

1.4  Considerações finais 
 

O processo de revitalização dos polos varejistas de ruas no Brasil é conduzido por 

líderes visionários locais e que foram responsáveis por uma elevada articulação entre o setor 

público e privado. Esses atores são capazes de moldar estruturas institucionais e, com isso, 

reverter a situação do polo de rua em condição de declínio. Averiguou-se que a maneira como 

os atores atuam e são capazes de prever, impor e desenvolver novas alternativas, de forma 

racional, e a partir de características próprias, são denominadas empreendedores institucionais 

(Greenwood & Suddaby, 2006; Leca et al., 2008; M.-G. Seo & Creed, 2002).  

Concluiu-se que, dentre as diversas estratégias empregadas, estes empreendedores 

institucionais buscam construir a sua legitimação entre os seus pares, além de unirem-se aos 

demais atores sociais. No entanto, esta liderança assume risco elevado em diversas esferas: 

primeiramente porque ficam expostos no campo organizacional, colocando suas empresas em 

risco de declínio pela elevada dedicação em construir o projeto de revitalização; em segundo 

lugar, em razão de existir uma transferência de legitimação entre o líder e o polo de varejista 

de rua.  A liderança pode ser legitimada na figura e no papel do líder e não na instituição polo 

de rua. Isso pode apresentar um risco elevado caso o líder decida desligar-se do projeto de 

revitalização, diluindo, assim, a legitimação do processo.  
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Além disso, os empreendedores institucionais necessitam do apoio de seus pares 

varejistas no polo e este processo requer um elevado grau de interação, articulação e 

mobilização. Verificou-se que esta etapa de engajamento entre líderes e varejistas torna-se 

possível, após a construção da legitimidade, uma vez que o líder obtém sucesso caso a sua 

legitimidade seja reconhecida pela maior parte dos envolvidos no processo de revitalização. 

Desta forma, emergem os questionamentos iniciais: Como foi construída a legitimação do 

empreendedor institucional nos polos varejistas de rua? Como assumiram esta posição? Como 

articularam entre as partes interessadas e contrárias? Quais foram suas experiências na busca 

de novas estruturas organizacionais? Quais foram as propostas de agendas de mudança? Quais 

foram os riscos, anseios e motivações que impulsionam esses empreendedores institucionais 

na busca da legitimidade? 

Posterior à atuação destes empreendedores institucionais, o projeto de revitalização 

requer a construção da legitimidade entre os polos varejistas de rua e entre vários 

stakeholders. A descrição e o entendimento sobre os ingredientes do processo de construção 

da legitimidade, em face aos diversos atores, e de sua influência na realização do projeto de 

revitalização dos polos de ruas são elementos valiosos para orientar os polos varejistas a 

vencer os diversos desafios a serem superados no decorrer do processo. Alguns dos 

questionamentos que podem nortear as próximas investigações nessa área são: Como surgem 

os empreendedores institucionais varejistas? Como esses constroem a sua própria 

legitimidade? Quais os ingredientes foram utilizados nesta construção? Após a construção da 

sua legitimidade, como avançaram para elevar o grau de institucionalização do polo varejista 

no processo de revitalização? Qual a maturidade institucional do polo varejista e como 

influenciou na construção da legitimidade do empreendedor institucional varejista e do 

próprio polo? A respostas a estes questionamentos ajudarão a compreender a legitimidade 

entre os polos varejistas de rua e seus diversos stakeholders no processo de revitalização.  

Assim, ampliar a compreensão entre o papel do empreendedor institucional no polo e 

no campo organizacional contribui para identificar e estruturar o mapa dos atores sociais e 

suas influências no processo de revitalização dos polos de ruas, identificando diferentes tipos 

de legitimação e em quais atores estes são utilizados. Além de apresentar quais os 

ingredientes são responsáveis pela construção dos tipos de legitimidade, a ponto de contribuir 

com as possíveis replicações para outros polos varejistas de rua. Por fim, é necessário 
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identificar a utilização de determinados stakeholders pelos polos varejistas, para a construção 

da legitimidade com outros atores sociais no campo organizacional. 

Desta maneira, os conceitos do “empreendedorismo institucional” e da 

“legitimidade” emergem como sendo ingredientes-chaves no processo de revitalização dos 

polos. São conceitos que têm sido desenvolvidos no campo da Teoria Institucional, os quais 

podem constituir a base teórica para pesquisas futuras, cujo foco são os polos varejistas de 

ruas, devido as oportunidades de novas pesquisas. A revisão da literatura realizada, nessa 

área, identificou algumas lacunas de conhecimento. A abordagem da legitimidade em não 

compreender, de forma mais ampla, o processo de construção da legitimidade entre os 

diversos atores propõe algumas reflexões que se tornam necessárias para avançar no 

preenchimento desses saberes ainda desconhecidos sobre a figura do empreendedor 

institucional, e também a respeito da legitimidade dos diversos stakeholders no processo de 

revitalização.  
Nos processos de revitalização ocorridos no Brasil, os empreendedores institucionais 

construíram a sua própria legitimidade nos polos varejistas e, posteriormente avançaram no 

processo de institucionalização do polo de rua. Esse processo foi ampliando gradualmente a 

legitimidade do campo por meio da constituição, por exemplo, de associações comerciais 

locais, com vistas a garantir essa relação com o campo organizacional externo, ou seja, 

conseguiram articular com demais atores, como, por exemplo, o setor público, instituições 

financeiras, sempre objetivando o desenvolvimento local, melhorando a infraestrutura da rua 

e gerando novas experiências para os consumidores, por meio da revitalização.  

A experiência do caminhar para o aprofundamento destas questões sobre a atuação 

dos empreendedores institucionais varejistas, em seu processo de construção de legitimidade, 

nos polos varejistas de ruas e no campo organizacional, possibilita compreender o seu 

processo e as experiências na busca de novas estruturas organizacionais. Também pode 

viabilizar a oportunidade de poder contribuir com a explicação sobre como os polos varejistas 

de ruas assumiram posições dominantes e suas articulações entre as partes interessadas e 

contrárias. Em terceiro lugar, pode descrever a proposta de uma agenda de mudança para os 

seus pares. Por fim, compreende as dificuldades, riscos, anseios e motivações que 

impulsionam esses empreendedores institucionais na busca da legitimidade no campo 

institucional. 
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ARTIGO 2 – Os desafios da construção da legitimidade do Empreendedor 

Institucional no processo de revitalização de polos varejistas de ruas 

 
 
Resumo: Os polos varejistas de rua sofreram forte interferência com as mudanças de 

mercado, contribuindo para seu processo declínio. Projetos de revitalização são  formas de 

reverter este processo e elevar a atratividade do polo varejista. No entanto, o contexto 

brasileiro diverge dos modelos internacionais e não apresenta um modelo legitimado e 

institucionalizado que permita o adequado desenvolvimento do processo de revitalização. 

Percebe-se que movimentos iniciais para processo de revitalização podem surgir 

espontaneamente pelos varejistas ou estes são convocados por instituições externas ao polo 

varejista para atuarem como empreendedores institucionais. Para trilhar nas iniciativas de 

revitalização, o empreendedor institucional varejista (EIV) necessita construir a sua 

legitimidade entre seus pares e posteriormente com campo externo ao polo. Assim, esta 

pesquisa apresenta como objetivo central descrever e explicar o  processo de construção da 

legitimidade do EIV entre seus pares e posteriormente como estes atuam de forma gradual 

para construir legitimidade do polo varejista no campo institucional. Com a proposta de 

responder o objetivo proposto, este artigo aplicou um desenho de estudo de caso múltiplo com 

oito polos varejistas espalhados pelo Brasil. Nossos resultados mostraram que mesmo 

apresentando um projeto estruturado, com benefícios coletivos e com propósito de elevar 

atratividade local,  esses elementos não foram suficientes para garantir a construção da 

legitimidade do empreendedor institucional varejista na sua integridade. 

 

Palavra-chave:  Empreendedorismo Institucional. Legitimidade. Polos de rua 
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2 Introdução 
 

Os polos varejistas de ruas sofreram drasticamente com as mudanças e 

transformações derivadas da econômica e, principalmente, com o avanço da tecnologia, que 

possibilitou aos consumidores novos acessos aos mais variados canais de compra. Diante de 

toda essa evolução do mercado, sentiu-se a necessidade de investir em novos modelos de 

desenvolvimento e expansão de formatos varejistas como, por exemplo, o varejo on-line e a 

expansão de modelos tradicionais, tais como os shopping centers. Toda essa mudança 

comercial acabou por impactar negativamente nas formas mais tradicionais do varejo físico, 

estabelecidas em áreas de centros urbanos, caracterizadas, nesta pesquisa como polos 

varejistas de ruas, cuja estrutura e formato aberto representam fortes relevâncias para as 

cidades, já que contribuem por assegurar e garantir o seu futuro vital, haja vista que tais 

espaços urbanos acarretam inúmeros benefícios em diversas esferas, dentre elas, a geração de 

renda local, valorização imobiliária, além de evitar a fuga de consumidores, o que vem 

contribuir para a oferta de emprego. 

Para garantir a atratividade dos polos varejistas, diversos países discutem, de 

forma mais estruturada, a temática da revitalização.  Os Main Street Programme e o Business 

Improvement Districts, localizados nos Estados Unidos, são programas constituídos com o 

propósito de revitalizar centros urbanos, cujo foco concentra-se na reestruturação econômica, 

organização, promoção e design local (Dokmeci et al., 2007). Já na Europa, os programas 

desenvolvidos são denominados BID (Business Improvement Districts) e oferecem serviços 

adicionais os até então existentes e identificados pelas empresas locais, dentre tais serviços, 

pode-se incluir a segurança extra, a limpeza ou medidas ambientais. O financiamento deste 

programa fica por conta da prefeitura, que aplica um imposto obrigatório, a ser retomado 

posteriormente como investimento local. Nesse viés, para a condução do BID é preciso 

respeitar algumas regras tais como o controle do dinheiro da arrecadação, que é vedado e 

destina-se somente para uso na área BID e que permite às empresas decidirem e/ou dirigirem 

os seus objetivos a serem alcançados, assim assumem a condição administrativo/financeira 

viabilizando a redução interna dos custos, além da intermediação de serviços alinhados com 

as autoridades urbanas, polícia e outros (Browne, Allen, & Alexander, 2016, pp. 451–452). 

Trata-se de um programa movido por  uma forma importante de fazer com que diversas 
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empresas locais trabalhem juntas, abraçando a causa e a intenção de gerar benefícios locais  

(Balsas, 2000; Browne et al., 2016). 
Todos esses programas apresentam ingredientes mínimos, mas que garantem a sua 

aplicação e replicação (Cook, 2008;2009; Balsas, 2000; Coca-Stefaniak, Parker, Quin, 

Rinaldi, & Byrom, 2009; Forsberg, Medway, & Warnaby, 1999),  pois apresentam  um 

modelo estruturado e integrado entre setores público e privado; estão incluídos na estratégia e 

desenvolvimento econômico do setor público, com parceria essencial para legitimar todo o 

processo (Browne et al., 2016); e, por fim,  propõem um regime de cooperação e participação 

direta de diversos atores intrincados num propósito comum, que nada mais é que poder gerar 

a sustentabilidade local (Säynäjoki, Inkeri, Heinonen, & Junnila, 2014) 

O contexto brasileiro diverge dos modelos internacionais e não apresenta uma 

proposta legitimada e institucionalizada capaz de impulsionar o desenvolvimento do processo 

de revitalização. Diversas são as iniciativas mobilizadas pelos polos varejistas brasileiros 

objetivando minimizar os impactos mercadológicos gerados pelo avanço de shoppings 

centers, surgimento de novos canais de compras, além de alguns outros casos concretos, 

inclusive até para combater a omissão do poder público. Além disso, percebe-se que há 

possibilidade de surgimento de movimentações espontâneas da parte dos varejistas em prol do 

processo de revitalização, da mesma forma que podem ser  convocados por instituições 

externas, no intuito de atuarem como empreendedores institucionais. Tais assertivas estão 

fundamentadas neste estudo realizado em diversos polos varejistas de ruas brasileiros, sobre a 

forma como os empreendedores institucionais varejistas (EIV) atuaram em iniciativas de 

revitalização. Desta maneira, para trilhar as tratativas de revitalização, o empreendedor 

institucional varejista precisa atuar em dois níveis, a começar pela construção da sua 

legitimidade entre pares e, posteriormente, avançar, de forma gradual, para a legitimação o 

polo varejista no campo institucional, como por exemplo, formar uma associação dos lojistas 

do polo, para que seja possível se fortalecer regionalmente e, com isso, conseguir acesso ao 

setor público seguido de apoio das empresas privadas. 

Diante de tal propositura, torna-se relevante a necessidade de se compreender a 

construção da legitimidade, presente e indispensável ao universo do empreendedor 

institucional, haja vista o comprovado avanço do empreendedorismo institucional segundo 

aborda a literatura desses últimos anos, apesar de pesquisadores ainda não aprofundarem, com 

veemência,  o conhecimento sobre o processo da construção da legitimidade do empreendedor 
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institucional em campos organizacionais. Pesquisas anteriores abordaram as condições de 

atuação do empreendedor institucional monitoradas pela questão de tempo, (Buhr, 2012; 

Greenwood & Suddaby, 2006; Stål, Bonnedahl, & Eriksson, 2014), análise de redes sociais  

(Matthyssens, Vandenbempt, & Van Bockhaven, 2013 Qureshi, Kistruck, & Bhatt, 2016), da 

mesma forma que evidenciaram o porquê de estarem dispostos a se envolverem em 

empreendedorismo institucional (Dorado, 2013) e/ou empreendedorismo institucional 

coletivo (Jolly, Spodniak, & Raven, 2016; Van Bockhaven, Matthyssens, & Vandenbempt, 

2015; Wijen & Ansari, 2007). Em outro viés,  pesquisas também abordaram a questão do 

empreendedorismo institucional presente no setor público (Ahrens & Ferry, 2016), além do 

empreendedorismo institucional social (Di Domenico, Haugh, & Tracey, 2010; Dorado & 

Ventresca, 2013; Mair & Marti, 2009). Aqui, em nosso contexto de estudo, propõe-se 

aprimorar essa abordagem e iniciar a compreensão sobre como os empreendedores 

institucionais constroem a sua legitimidade para atuarem em novas estruturas institucionais. 
Neste contexto de estudo, emerge o EIV (Empreendedor Institucional Varejista) 

com a proposta de articular diversos atores desse setor comercial e de instituições externas, a 

fim de que seja possível avançar no processo de revitalização do aglomerado varejista. Essas 

relações entre o EIV, o polo varejista e outras organizações geram um ambiente institucional 

complexo diante da necessidade de construção da legitimidade do EIV e, posteriormente, a 

legitimidade do polo varejista envolvido em projetos de revitalização. Dentro desta 

complexidade, conforme apresentado, sabe-se muito menos sobre como os empreendedores 

institucionais conseguem legitimar novos tipos de organizações e em novos campos (Baum & 

Powell, 1995; Dacin et al., 2002a; David, Sine, & Haveman, 2013; Perkmann & Spicer, 2007; 

Tracey, Phillips, & Jarvis, 2011), por este motivo, reascende a pergunta central desta 

pesquisa: como os empreendedores institucionais varejistas constroem a sua legitimidade 

para atuarem no processo de revitalização de polos varejistas de rua? 

Esta pesquisa apresenta como objetivo central a oportunidade de descrever e 

explicar o processo de construção da legitimidade do EIV, entre seus pares, e, posteriormente, 

como atuam, de forma gradual, ao objetivarem a construção da legitimidade do polo varejista 

no campo institucional. Baseado no foco específico da atuação no EIV, dentro da 

possibilidade de mudança institucional marcada pela revitalização do polo varejista, pretende-

se conhecer melhor esse fenômeno da construção da legitimidade. Para isso, de imediato, a 

pesquisa pretende descrever qual a estrutura do campo vigente e que abriu espaço para o 
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surgimento dos empreendedores institucionais; na sequência, almeja-se refletir sobre a forma 

como os empreendedores institucionais varejistas (EIV) iniciaram e construíram o projeto de 

revitalização; no terceiro instante, tenciona-se verificar como conseguiram consolidar a sua 

legitimidade flexionando e propondo uma agenda de mudança, articulação e convencimento 

entre seus pares varejistas, posteriormente, pretende-se descrever  de que maneira as 

instituições externas ao polo varejista podem legitimar o empreendedor institucional, assim 

como a sua proposta de revitalização, para finalizar, após construída a legitimidade dos atores 

protagonistas do polo, a pesquisa apresenta como os EIV’s avançam no intuito de elevar o 

grau de legitimidade (ou institucionalização) do polo varejista perante outras instituições no 

campo. Para que fosse possível avançar nestas questões propostas, oito polos varejistas foram 

analisados aplicando-se uma metodologia múltipla, a fim de verificar, refletir e entender as 

diferenças e semelhanças entre eles. Frente ao proposto, o artigo está estruturado da seguinte 

forma: na segunda seção, será apresentado o arcabouço teórico baseado nos debates sobre a 

literatura de empreendedorismo institucional; para o terceiro momento, será possível discutir 

a importância da legitimidade para o empreendedor institucional no campo; na sequência,   

descreve-se os métodos de pesquisa; na quinta seção, serão apresentados e discutidos os 

resultados da pesquisa; e, por fim, haverá a exposição das conclusões  apresentadas. 

2.1 Mudanças nas estruturas organizacionais: a atuação do empreendedor institucional 
 

A expressão empreendedorismo institucional, abordado por Eisenstadt (1980), 

destacou como atores organizados e articulados criam novas instituições, baseadas em 

alianças e recursos. Essa abordagem contribui para uma nova vertente da Teoria Institucional, 

tendo em vista que vem destacar a maneira pela qual os atores trabalham em direção a seus 

objetivos estratégicos, alavancando recursos direcionados a manipular as estruturas em que 

estão inseridos (Garud et al., 2002), além de ampliar o entendimento do comportamento e da 

evolução das instituições (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). Essa linha de raciocínio e de 

trabalho demonstra a importância de se mostrar como e por qual motivo os  atores inseridos 

em  estruturas institucionais tornam-se motivados e habilitados a promoverem a mudança 

dessas estruturas vigentes (Greenwood & Suddaby, 2006). A teoria em questão propõe 

explicar como são capazes de prever e, em seguida, impor e desenvolver alternativas que 

visem resultados promissores. (Leca et al., 2008; M.-G. Seo & Creed, 2002). Toda essa 
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abordagem acaba contrapondo aos conceitos centrais da Teoria Institucional, uma vez que 

tende a considerar as instituições como fonte de estabilidade e ordem no campo 

organizacional. 
Devido às suas restrições, normas, a busca pelo isomorfismo e legitimidade 

(DiMaggio & Powel, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Christine Oliver, 1991; Scott, 2008b; 

Zucker, 1987),  o empreendedorismo institucional atua no campo organizacional no sentido 

de influenciar, modificar uma construção social e propor uma nova forma institucional, 

mesmo diante de pressões que porventura possam emergir. (Leca et al., 2008; M.-G. Seo & 

Creed, 2002). Essa atuação, por sua vez, pode gerar conflitos, contradições e, nesse interim, 

abrir-se a oportunidade para a criação de novas propostas institucionais (Seo & Creed, 2002). 

Ressalta-se, portanto, que novas ideias permitem, aos atores envolvidos, a oportunidade de 

observarem a situação e o seu propósito dentro dela, além de visualizarem também, a partir de 

um novo ângulo, a forma como poderão basear-se em seus interesses para expor o seu 

potencial de criatividade entrelaçando os seus objetivos aos objetivos alheios dentro do 

quadro de novas proposições a serem feitas (Holm, 1995). O empreendedor institucional, ao 

verificar o elevado grau de fragmentação, a disponibilidade de modelos alternativos de 

mobilização e a possibilidade de intervenção de diferentes agentes tende a contribuir para 

geração de novas soluções (Clemens & Cook, 1999). Nesse contexto, cabe ao o empreendedor 

institucional mobilizar componentes intra e extra projetos  buscando colocar inovações em 

prática, muito embora o sucesso do empreendimento esteja alinhavado a algumas 

características a serem evidenciadas na sequência deste estudo (Holm, 1995). 
Boxenbaum (2004, p. 7), baseado nos pensamentos de DiMaggio (1988), 

apresenta que, em primeiro lugar, para comportar-se como empreendedores institucionais, os 

atores devem perceber a necessidade e o interesse em mudar a ordem institucional pré-

existente. Para fazer isso, subjaz a capacidade de distanciar-se de tais arranjos institucionais 

constituídos, nesse entremeio, faz-se necessário estabelecer julgamentos críticos sobre a 

realidade que enfrentam, o que significa e qual a dimensão reflexiva de sua agência, para que 

seja possível desempenhar um papel importante na inovação (Boxenbaum, 2004).   

DiMaggio (1988) ressalta que, ao desenvolverem novos projetos institucionais, os 

empreendedores desta categoria tendem a acionar a sua dimensão inovadora, pois, sem essa 

característica, não seriam capazes de conceber e sequer buscar a construção de novas 

instituições. Além disso, a motivação dos indivíduos e a sua capacidade de mobilização 
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desempenham um papel fundamental na decisão de atuar como agentes de mudança em um 

campo institucional (Boxenbaum & Battilana, 2005; Holm, 1995; M.-G. Seo & Creed, 2002). 

Sabe-se que atores habilitados e motivados conseguem a transposição possível de atuação dos 

campos caracterizados por diferentes lógicas dominantes (Boxenbaum & Battilana, 2005).  
No que tange ao processo de mobilização, o empreendedor institucional busca 

apoio para a sua nova forma de pensamento, iniciando o processo de construção de alianças. 

Esse processo de cooperação pode desempenhar um papel na produção de novas instituições, 

facilitando a sua criação e tornando-as disponíveis (Garud et al., 2002; Lawrence et al., 2002). 

Convém ressaltar que esta postura instiga a legitimidade institucional vigente à medida que 

interpõe um questionamento crítico ao contexto. A configuração prática, estrutura e valores, 

dantes legitimados, podem apesentar vulnerabilidade, abrindo-se um hiato entre a instituição e 

o empreendedor institucional. Por este motivo, tal assertiva  propõe que as organizações 

necessitam mobilizar recursos no campo organizacional por meio da sua legitimação (M. T. 

Dacin et al., 2002a; Meyer & Rowan, 1977; Scott, 1987; Zucker, 1987), assim como o 

empreendedor institucional também deve ser legitimado pelos seus pares ao partirem para a 

busca de recursos e alianças voltadas às novas práticas institucionais. Mesmo sabendo da 

relevância da legitimidade para atuação do empreendedor institucional, é marcante a presença 

de lacunas em torno do tema, por este motivo, estudos recentes exploram ainda mais as 

atividades que evidenciem a forma de atuação e envolvimento dos empreendedores 

institucionais com a legitimidade, o que dificulta a checagem relacionada ao não 

aprofundamento a respeito da atuação desses atores no campo institucional.  
As abordagens sobre a temática do EI estão mais centradas nas estratégias 

institucionais e a influência do campo institucional sobre os atores envolvidos com o 

processo. Entrelaçado a isso, nota-se que os pesquisadores estão mais direcionados entender 

como os EI moldam, de forma coletiva, os arranjos institucionais em diferentes contextos 

institucionais (Buhr, 2012; Greenwood et al., 2002; Jolly et al., 2016; Mair & Marti, 2009; 

Perkmann & Spicer, 2007; Stål et al., 2014; Wijen & Ansari, 2007). A posição dos Eis, aliada 

ao nível de análise do campo institucional, também recebem atenção dos pesquisadores 

(David et al., 2013; Dorado, 2013; Mair & Marti, 2009; Tracey et al., 2011; Van Bockhaven 

et al., 2015; Wijen & Ansari, 2007). Além disso, a teoria do EI tem buscado avançar na 

vertente coletiva e social presente e diversificado conforme o campo organizacional em 

transformação. (Buhr, 2012; Dorado, 2013; Dorado & Ventresca, 2013; Jolly et al., 2016; 
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Mair & Marti, 2009; Perkmann & Spicer, 2007; Tracey et al., 2011; Van Bockhaven et al., 

2015; Wijen & Ansari, 2007).  

Sabe-se que o processo de articular e desenvolver novas organizações exige 

estoque de legitimidade (David et al., 2013), todavia tem-se a sã consciência de que o 

engajamento dos empreendedores institucionais  ainda não foi explorado em sua totalidade, 

haja vista se tratar de um processo ímpar, por estar baseado no comportamento e a atuação do 

EI, que, por sua vez, estabelece grau de dependência com a necessidade dos  atores serem 

considerados legítimos em seu ambiente institucional (Battilana, Leca, & Boxenbaum, 2009), 

por este motivo, tal discussão requer a realização de novas pesquisas no intuito de abordarem 

essa temática, visando ampliar a compreensão sobre a legitimidade do EI em seu processo 

gerador de mudanças institucionais.  

No decorrer desta trajetória de estudos, este artigo pretende aprofundar o 

conhecimento sobre a forma como se dá a legitimidade do empreendedor institucional e, para 

isso, direcionou-se os holofotes da pesquisa para o contexto de iniciativas de revitalização de 

polos varejistas de ruas, a fim de compreender como os EIVs construíram a sua legitimidade 

na tentativa de aumentar a atratividade da rua e evitar o seu declínio ao confrontarem com 

mudanças baseadas em diferentes formas de consumo. 

2.2 A relevância da legitimidade para o empreendedor institucional  
 

Empreendedores institucionais podem mobilizar a legitimidade, as finanças e as 

pessoas apenas quando são capazes de alinhar problemas e interesses de grupos que se sentem 

prejudicados, diagnosticar as causas, atribuir a culpa, fornecer soluções, permitindo processos 

coletivos para operar nesse contexto. (Snow & Benford, 1992 apud Rao, Morrill, & Zald, 

2000).  Isso gera ao empreendedor institucional maior alinhamento dos interesses e valores 

aos problemas em epígrafe. (Boxenbaum & Battilana, 2005; Leca et al., 2008; Suddaby & 

Greenwood, 2005).  

De acordo com os institucionalistas, consideramos que novos tipos de 

organizações requerem um projeto de institucionalização envolvendo empreendedores 

institucionais intencionados a mobilizar o processo de legitimidade e, com isso, avançarem na 

sua disseminação  (David et al., 2013). Tal feito traz à tona a necessidade de desenvolvimento 

proativo de estratégias, visando legitimar novas instituições, ainda que se apresente em 
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estágios iniciais, mas direcionadas a acessar recursos capazes de fomentar o desenvolvimento 

de uma instituição incipiente (Lounsbury & Glynn, 2001). Suddaby & Greenwood (2005), 

também reforça que novas formas organizacionais não surgem rotineiramente, na intenção de 

preencher as oportunidades de recursos latentes. Antes de mais nada, carecem da criação de  

legitimidade (Aldrich & Fiol, 1994). O mesmo cenário ocorre com empreendedores 

institucionais que desejam avançar na estruturação de novos cenários institucionais utilizando 

diversas estratégias para endossar a sua legitimidade. Frequentemente, os EIs criam filiações 

unindo-se a atores legítimos, para que possam "emprestar" a legitimidade de seus parceiros, 

ou seja, por meio de troca (David et al., 2013).  
Jolly et al. (2016) reforça que esse compartilhamento da legitimidade percorre 

uma dimensão cultural centrada na difusão institucional unida à criação de legitimidade, o que 

predispõe um novo enquadrando baseado em uma proposta inovadora capaz de atrair públicos 

e valores culturais mais amplos. Esse trabalho é realizado por atores especialistas em relações 

públicas, agências de publicidade e mídia, movimentos sociais, grupos de consumidores, 

sociedade civil, associações profissionais, intelectuais públicos e cidadãos comuns. A 

inclusão do empreendedor institucional, nesta rede institucional, fornece canais para 

influenciar outros atores, e sua legitimidade e status podem levar outros atores a considerar 

suas sugestões como de maior valor, isto é, têm influência normativa (Stål et al., 2014). Por 

este motivo, insta-se a necessidade de considerar o tipo de influência, assim como as 

diferenças de legitimidade que cada ator-membro do campo possui (Boxenbaum & Battilana, 

2005; M. T. Dacin et al., 2002a), caso contrário, o próprio campo pode romper e cruzar a 

fronteira da legitimidade do empreendedor institucional, influenciando, de forma direta, nas 

estratégias institucionais.  

Deve-se ressaltar que a mobilização e a atuação do empreendedor institucional, na 

construção da sua legitimidade, está entrelaçada ao formato e à estrutura do campo 

organizacional, uma vez que estes podem ser classificados como emergentes, maduros ou em 

crise. Ao analisar o campo emergente, constata-se que as práticas não estão 

institucionalizadas, a liderança é difusa e as normas e práticas se apresentam em processo de 

desenvolvimento. Já nos campos maduros, os atores estão definidos, a legitimação está 

constituída e a lógica institucional é absorvida pelos atores (Fligstein, 1997; Greenwood & 

Suddaby, 2006; Maguire et al., 2004).  No campo em crise, as tensões e contradições ficam 

evidentes, pois os valores e os conflitos, entre os atores, criam um cenário de baixa vantagem, 
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vindo Maguire, Hardy, & Lawrence (2004) reforçar a ideia de que as características de 

campos emergentes podem tornar-se uma importante arena para as pesquisas sobre o 

empreendedor institucional.  

 A incerteza da ordem institucional, presente no campo emergente, fornece 

margem considerável para empreendedores institucionais atuarem de forma estratégica e 

oportunista, assumindo posições dominantes face às dificuldades (Fligstein, 1997). Campos 

emergentes também apresentam conjuntos diferentes de desafios perante aqueles apresentados 

por campos mais estruturados. Por último, prometem maior sucesso, devido as vantagens 

significativas criadas pelas novas estruturações (Garud et al., 2002), muito embora deve-se 

compreender que os três campos podem gerar estímulos aos empreendedores institucionais, 

haja vista que a  incerteza, as tensões e as contradições podem ser consideradas variáveis e 

capazes de impulsionar a ação dos atores sociais na busca de novas estruturas institucionais 

posicionadas em condição de não-conformidade com as instituições que supostamente 

governam o seu comportamento (Hardy & Maguire, 2008; M.-G. Seo & Creed, 2002). 

Outro aspecto relevante está relacionado ao contexto ambiental, que também abre 

margem à apresentação de condições capazes de favorecer o surgimento do empreendedor 

institucional (Battilana, 2006). Os empreendedores institucionais, presentes em campos 

emergentes, podem posicionar-se na periferias. No entanto,  almejam encontrar oportunidades 

e formas para construir novos formatos institucionais, mudando a estrutura, e ativando as suas 

habilidades (Maguire et al., 2004). Tal propositura depende da análise feita no campo, uma 

vez que este pode apresentar algumas características capazes de influenciar o cenário. A 

exemplo disso, vemos que, em campos maduros, as regras já estão definidas e os 

empreendedores assumem uma posição central em defesa do status vigente (Fligstein, 1997). 

Em contrapartida, atores centrais, inseridos em campos dominantes, podem exercer maior 

legitimidade obtendo acesso a informações e recursos de forma privilegiada (Battilana, 2006; 

Fligstein, 2001; Maguire et al., 2004). 

 A pesquisa feita por Perkmann & Spicer (2007) demostra que projetos de 

empreendedorismo institucional são moldados e restritos por seu próprio contexto no campo 

institucional. O campo e seu grau de institucionalização são fatores que moldam a atuação do 

empreendedor institucional (Fligstein, 1997) e, no decorrer de algumas pesquisas, possibilitou 

diagnosticar a influência tanto dos campos emergentes (David et al., 2013; Lawrence et al., 

2002; Maguire et al., 2004) quanto dos campos maduros (Greenwood & Suddaby, 2006; Jolly 
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et al., 2016) neste contexto. Ressalta-se que estudos abordam e indicam diversas estratégias 

adotadas e aplicadas pelos EIs, entretanto, constatou-se que a construção da legitimidade, em 

determinados campos institucionais, não foi explorada até a presente data. Nesse sentido, é 

possível indagar: Por qual motivo as lógicas do campo não podem ser entendidas como fixas 

ou idênticas para todos os atores? (Battilana et al., 2009; Boxenbaum & Battilana, 2005). 

Diante de tal contexto, como o empreendedor institucional constrói a sua legitimidade? Quais 

estratégias são utilizadas? De que maneira a influência de outras instituições podem endossar 

ou reduzir a sua legitimidade? Todas essas questões trazem, em seu bojo, a carência de maior 

aprofundamento, no intuito de ampliar a compreensão sobre a atuação do empreendedor 

institucional, já que essas influências do campo institucional determinam as estratégias dos 

empreendedores institucionais, ciente do quanto eles podem sofrer ameaças ou potencializar a 

sua legitimidade na busca de novos contextos institucionais. 

2.3 Metodologia 
 

Com a proposta de responder à pergunta de pesquisa, este artigo predispõe 

apresentar uma abordagem qualitativa, cujo desenho de estudo aplicado baseia-se em casos de 

ordem múltipla. (Eisenhardt, 1989). A vantagem do trabalho de estudo de caso múltiplo é a 

sua capacidade comparativa, uma vez que permite mostrar como a variabilidade presente no 

contexto influenciou a variabilidade no processo (Pettigrew, 1987), além de produzir 

resultados de cunho generalizados contrapondo aos casos isolados (Benbasat, Goldstein, & 

Mead, 1987; Yin, 2009). 

 

2.3.1 Seleção dos casos 
 

Foram selecionados oito polos varejistas, conforme Quadro 2, e que percorreram 

o processo de revitalização. Os polos foram selecionados de acordo com o critério geográfico, 

ou seja, por representarem diferentes localizações dentro do Brasil, e também por sinalizarem 

estágios distintos no processo de revitalização, permitindo observar diferentes formas de 

atuação do empreendedor institucional varejista na construção da sua legitimidade.  
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Caso Estado Cidade Nome do polo Quantidade de 
lojas Ano da revitalização 

     Início Fim 

C1 SP São Paulo Rua João 
Cachoeira 

130 2001 2003 

C2 SP São Paulo Rua Oscar Freire  2004 2006 
C3 PR Curitiba Rua Riachuelo  2008 2011 
C4 SC Florianópolis Rua Vidal Ramos  2008 2012 
C5 MG Ubá Rua  São José 146 2012 2014 
C6 AL Arapiraca Rua Anibal Lima 110 2003 Em andamento 
C7 PR Londrina Rua Sergipe  2009 Em andamento 

C8 PR Maringá Rua Santos 
Dumont 

 2011 Em andamento 

Quadro 2 - Casos de revitalização 

Fonte: Elaboração própria 

 
Além disso, em razão da heterogeneidade, e por apresentarem grupos diversos de 

atuação de empreendedores institucionais, foi possível explorar todos os casos, até atingir o 

grau de saturação. A pesquisa não adicionou mais casos em razão de não existir aprendizagem 

incremental (Glaser & Strauss, 1967). Outro diferencial presente, entre as circunstâncias 

analisadas, inclui ruas em fase de elaboração do projeto (Casos 6 e 8) de execução (Caso 7), 

já, outras, percorreram integralmente o processo de revitalização (Casos 1, 2, 3, 4, 5). A 

amostra permitiu identificar padrões comuns entre os casos de análise e diferenças no 

comportamento do empreendedor institucional durante o processo de revitalização 

permitindo, assim, compreender como a legitimidade é construída nos polos varejistas de 

ruas. Evidenciou-se que a tendência é que a atuação dos empreendedores institucionais 

varejistas (EIV’s) estejam condicionados às respostas do campo institucional, polo varejista 

de rua, o qual exige um elevado grau de articulação e mobilização dos demais varejistas 

intencionados a alcançarem o status de legitimidade.  

2.3.2  Coleta de dados 

 
Foram realizadas uma série de entrevistas semiestruturadas (Apêndice B) com 

varejistas que atuaram como empreendedores institucionais no projeto de revitalização. 

Dentre as entrevistas iniciais, C1 e C2 foram considerados modelos caracterizados como pré-

testes, diante da validação do protocolo de entrevista. Isso permitiu realizar ajustes 

necessários para as entrevistas seguintes. Cabe ressaltar também que o protocolo era 

incrementado a cada entrevista realizada, devido ao surgimento de novas questões de 
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aprendizagem alinhavadas ao objetivo proposto. Esse procedimento permitiu aprofundar e 

validar o protocolo de entrevista (Benbasat et al., 1987; Dubé & Paré, 2003; Yin, 2009). No 

decorrer do processo, os entrevistados foram estimulados a descreverem as suas atividades 

como empreendedores institucionais no processo de revitalização, com ênfase na 

legitimidade. Foi solicitado também que oferecessem exemplos de situações específicas 

explicando a forma como atuaram em cada contexto.  

Cabe ressaltar que as entrevistas não seguiram uma sequência prevista em 

protocolo pré-estabelecido no roteiro das questões. Novas perguntas foram incluídas sempre 

que faziam sentido, tendo em vista a necessidade de assegurar o fluxo de reflexão e busca de 

saberes, haja vista a diversidade dos entrevistados (Denzin & Lincoln, 1994). Os 

empreendedores institucionais varejistas ficaram livres para colocarem suas opiniões, 

sugestões e recomendações sobre a sua atuação no projeto de revitalização e isso aumentou a 

probabilidade de coletar mais dados relacionado às questões contextuais. Para cada 

empreendedor varejista entrevistado foram feitas outras indicações de outros varejistas 

identificados como importantes segundo o entrevistado do momento.  
 

Caso Estado Cidade Nome do  polo   Coleta de dados 

    Entrevistas Análise 
documental 

Dados 
secundários Observação 

C1 SP São Paulo Rua João 
Cachoeira 3 ✓ ✓ ✓ 

C2 SP São Paulo Rua Oscar Freire 1 ✓ ✓ ✓ 
C3 PR Curitiba Rua Riachuelo 4 ✓ ✓  C4 SC Florianópolis Rua Vidal Ramos 2 ✓ ✓  C5 MG Ubá Rua  São José 2 ✓ ✓  C6 AL Arapiraca Rua Anibal Lima 1 ✓ ✓  C7 PR Londrina Rua Sergipe 3 ✓ ✓  
C8 PR Maringá Rua Santos 

Dumont 1 ✓ ✓  
Quadro 3 - Coleta de dados 

Fonte: Elaboração própria 

 

Todo o material coletado foi gravado e, posteriormente transcrito textualmente, a 

fim de compor a análise posterior, totalizando mais de 20 horas de gravações. No total, foram 

realizadas 17 entrevistas, cujos colaboradores permaneceram no anonimato, sendo 

identificados apenas por meio de códigos. No casos C1 e C2, as entrevistas foram realizadas 

presencialmente e as demais via Skype. Desta maneira, quando esta pesquisa se referir aos 

dados primários, aplicará o índice de referência da Quadro 2. Concomitantemente com as 

entrevistas, foram realizadas observações, coletas e análise de documentos disponibilizados 



 

 

53 

pelos empreendedores, além do estudo de dados secundários encontrados na web, e que foram 

capazes de agregar certo grau de profundidade aos estudos (Dubé & Paré, 2003), conforme 

Quadro 3. 

É importante ressaltar também que os dados relativos ao projeto de revitalização 

foram coletados a posteriori. Convém mencionar que estas revitalizações ocorreram entre os 

anos de 2001 e 2014 e, em alguns casos, o projeto foi iniciado, mas não finalizado, nesse 

sentido, a pesquisa apresenta a visão do empreendedor institucional baseada nas suas 

experiências já percorridas ou em andamento. Entende-se que este fator histórico, assim como 

a distância geográfica podem gerar restrições no processo de coleta de dados, em razão da 

ausência do pesquisador, in loco, no momento do processo da revitalização e na observação 

em campo (Apêndice C). Ressalta-se também que a pesquisa teve acesso suficiente às 

informações necessárias à compreensão do objetivo proposto.  

 

2.3.3  Análise dos dados 
 

Inicialmente, os casos foram analisados de forma individual, seguida de  

comparações alinhadas à forma recursiva (Eisenhardt, 1989), todavia  acompanhada da 

utilização de um software aplicado em pesquisas de ordem qualitativa, cujo objetivo almejou 

codificar e gerenciar dados, o NVivo 11. Nesse contexto, os dados foram codificados com 

base em ideias teóricas sobre legitimidade e derivadas da literatura. O resultado desse estudo 

percorreu um caminho mais intuitivo apresentando reflexões dos pesquisadores após a 

finalização de esgotáveis análises de dados. (Miles & Huberman, 1994). Averiguou-se que o 

software NVivo 11 facilitou esse processo de criação de códigos, re-codificação e 

organização de categorias. Inicialmente, a codificação foi realizada de forma individual, 

seguida da análise do cruzamento dos casos, com o objetivo de comparar as unidades de 

análise. A cada caso analisado, o modelo inicial foi modificado, criando novos temas 

baseados no contexto específico identificado.  

2.4 Resultados 
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Esta seção apresenta a forma como os empreendedores institucionais varejistas 

constroem a sua legitimidade para que possam atuar no processo de revitalização de polos 

varejistas de ruas. As estratégias aplicadas e as técnicas de articulação no campo institucional 

estão descritas nas subseções iniciais. 

2.4.1 A estrutura dos polos varejistas de ruas, a pré-revitalização 
 
 
Os casos analisados apresentam uma forte relevância para a vitalidade dos centros 

urbanos, mas, em termos sociais, as ruas ingressaram em um processo crítico de declínio, 

apresentando necessidades de melhorias. Este cenário foi sendo potencializado ao longo do 

tempo, em consequência das influências externas à rua, além de questões subjetivas dos polos 

varejistas. Sendo um sistema aberto, a rua sofre diversas interferências do mercado e, como 

decorrência, isso influência na sua estrutura, afetando a sua atratividade. Inicialmente, torna-

se clara a concorrência direta entre os shoppings centers e polos varejistas (C1; 

C4;C5;C6;C7;C8). Alguns anos atrás, estes centros comerciais apresentavam como objetivo 

atender as capitais, iniciando posteriormente a sua expansão para cidades no interior dos 

estados.  
 

“Porque com interiorização de shopping centers no Brasil todo, antes era só nas 
capitais, então Arapiraca, há três anos, recebeu o shopping center. Então, o interior 
de Alagoas recebeu o primeiro shopping center, e o comércio sentiu, sofreu esse 
impacto do shopping, inclusive, essas três ruas mais afetadas.” (C6) 

 
“ [...] depois desse shopping grande, que nós tivemos aqui, já foram abertos mais 
quatro shoppings. Então, nós temos, hoje, um shopping em cada canto da cidade, 
temos um shopping no centro, em cada região da cidade, praticamente, temos um 
shopping já funcionando.” (C7) 

 
Por apresentam um arcabouço de experiências de compra planejada e estruturada, 

os shoppings centers acabam competindo diretamente com os polos varejistas de ruas. Ao 

apresentar um mix adequado de lojas, estacionamento, segurança e infraestrutura adequada, 

estes centros comerciais proporcionam estímulos atmosféricos e diversos de entretenimento 

(C4), apresentam também uma gestão centralizada em normas definidas, demostrando um alto 

grau de institucionalização (C1). Todo esse composto deriva resultados negativos para os 

polos ruas, ocasionando a fuga de consumidores (C2; C5; C6;C7), a queda das vendas 
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(C2;C4; C5;C6,C7), uma vez que as ruas não conseguem acompanhar a evolução propostas 

nestes centros, dando início ao sofrimento advindo do processo de degradação: 

 
“Porque tudo na rua, em rua, é voluntário. Não é que nem um shopping center onde 
existe uma administração profissional. Nós somos, na verdade, amadores nisso. A 
gente trabalha em função daquilo que a gente acha correto e daquilo que a gente 
tem condição de fazer.” (C1) 
 
“O cliente, ele acabava preferindo ir ao shopping, isso eu acho que acaba sendo 
uma tendência natural. Se o comércio não se desenvolve, não se torna atrativo para 
o cliente, o cliente vai acabar, naturalmente, indo para o shopping. Porque lá ele 
tem tudo o que ele precisa, em um único espaço. Tem segurança, tem 
estacionamento, tem banheiro. E muitas vezes, em uma rua tu não tem isso.” (C4) 

 

“E ela foi, ao longo desses anos, todos, ela foi perdendo um pouco da... ela foi se 
degradando, com a abertura dos shoppings em Londrina, o comércio magnetizado 
foi para o shopping, a rua foi ficando um pouco mais degradada em termos das 
lojas... as lojas não conseguiram evoluir da forma como tinha que ser, e aí veio 
meio que se arrastando, assim, por um bom tempo” (C7). 

 

Além do processo de expansão dos shoppings, as ruas sofreram com o avanço de 

novos canais de compras e a utilização de novas tecnologias, que possibilitaram aos clientes 

novas oportunidades de acesso e consequente diminuição na sua frequente realização de 

compras nas lojas varejistas de ruas (C1; C5; C7). O ambiente econômico, devido o atual 

cenário de recessão do consumo, acabou por influenciar negativamente na capacidade de 

compra dos consumidores (C1; C5; C7), assim como também contribuiu para esse fracasso 

algumas interferências de ordem das políticas públicas, dentre elas, podemos destacar a lei da 

cidade limpa (C1;C2;C7), a mudança na engenharia de trânsito, considerados como exemplos 

capazes de afetar (C1;C7), de forma negativa, a divulgação e acesso dos consumidores aos 

polos varejistas. 

Em suma, todo esse conjunto de fatores e consequente relação com os polos 

varejistas contribuiu para agravar o processo de degradação das ruas. Com o faturamento 

menor e interferências advindas do avanço das mudanças ambientais, as ruas começam a 

demostrar sinais de declínio. Podemos ver isso em calçadas irregulares (C1; C2; C4; C5; C6; 

C7), falta de limpeza (C1; C2; C5), esgoto e alagamento (C4; C5; C7), pouca iluminação (C2; 

C3; C7), imóveis abandonados ou sem conservação (C3; C4; C5), drogas e prostituição (C3, 

C4), insegurança (C3; C5), falta de estacionamento (C1; C3; C4) e falta de sinalização (C4, 

C5):  
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“A rua estava muito deteriorada, todo... a calçada em si era uma calçada muito 
ruim, então afastava muito o público em função disso, não tinha atrativo mais 
nenhum, a rua. A gente vendia basicamente para o comércio, para o morador local 
e para quem trabalhava nas imediações.” (C1) 
 
Porque você encontrava calçada destroçada, não tinha lixeira, as árvores caindo, 
você encontrava canteiros onde as árvores ficavam, quebrados. Então realmente 
era uma rua que não tinha nada de charmoso.” (C2) 
 
“Enfim, a gente tinha as atividades marginais na sociedade, como drogas, 
prostituição. Então assim, o ambiente não era nem um pouco propício para atração 
de novos negócios, e muito menos pra requalificação desses espaços.” (C3) 
 
A parte de esgoto também. Esqueci de falar. O esgoto era meio que também... 
quando chovia era um terror, entendeu? Porque subia toda sujeira do esgoto todo 
pra rua. (C4) 
 
“ [...] eu estou pra te falar, que realmente de fato era uma parte histórica de Ubá, 
então assim, eram prédios realmente antigos, com fachadas realmente antigas, e 
tudo mais, mas que não eram revitalizadas, eram assim, realmente precárias. De 
certa forma, realmente precárias, vamos dizer assim.” (C5) 
 
“E questão também de iluminação, a fiação que era para ser subterrânea, já foi 
feito isso há dez anos atrás, porém não deu certo, porque misturou com o esgoto, os 
fios e os canos foram juntos, deu a maior confusão, então eles tiveram que voltar a 
ser a parte aérea da cidade, por cima. E é o maior problema.” (C7) 

 
Todo este cenário de declínio expressivo dos polos varejistas não se prende às 

questões mercadológicas, mas pode ser ampliada devido os seus impactos sociais e 

econômicos em seu entorno. Sabe-se que a manutenção destes espaços públicos é vital para os 

centros das cidades, que, na verdade, deveriam ser sinônimos de referência para os 

consumidores. Considerando as condições do campo institucional dos polos varejistas, 

verificou-se que são passíveis de mudanças em razão de poder expandir abrindo oportunidade 

para o surgimento do empreendedor institucional na busca de uma nova estrutura para as ruas 

analisadas. 

2.4.1.1 O surgimento do Empreendedor Institucional Varejista 
 
Como resposta ao processo de degradação do empreendimento de rua, emerge o 

papel do empreendedor institucional nos polos varejistas, cujo surgimento se deu de duas 

formas: primeiro, de origem  espontânea, oriundo da mobilização que tomou conta dos 

próprios varejistas ao identificaram os problemas da rua, com vistas às oportunidades de 

mudança estrutural, o que possibilitou a ampliação das discussões entre os protagonistas 

dessas propostas de mudanças intencionados a  reverterem a estrutura vigente (C1;C2). 
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“Nós nos reunimos 5 ou 6 lojistas mais fortes da rua e conversamos e resolvemos 
que a gente montaria uma nova associação. Os mais antigos, e os que tinham lojas 
com mais procura, porque sempre na rua você tem aquelas lojas que são mais 
frequentadas, que tem maior movimento, etc. Então nós reunimos esses lojistas, e 
que eram uma meia dúzia e convidamos os outros tantos aí para uma reunião e 
começamos a criar o formato de uma nova associação.” (C1) 
 
“Porque ela é... sempre foi uma referência em termos de comércio de rua. E aí 
alguns lojistas estavam bastante insatisfeitos, e a gente se reuniu e falou: como é 
que a gente pode melhorar? E tomou a frente, eu, o nome varejista, que na época 
era da nome da empresa, e o nome do varejista, que era da nome do evento.” (C2) 

 

Em segundo plano, predominante entre os casos, o surgimento do empreendedor 

institucional acontece por intermédio da convocação (C3; C4; C5; C6; C7; C8), ocasião em 

que os polos foram convocados por Associações Comerciais (C3; C4; C5), SEBRAE (C6;C8) 

e até por rede de televisão (C7), no intuito de iniciarem a discussão sobre os problemas das 

ruas e articularem, entre si, uma proposta de solução que pudesse dar conta de potencializar a 

temática sobre a revitalização com os varejistas.  

 
“Então há três anos atrás, a Agência de Desenvolvimento de Ubá, ela, através do 
presidente da Agência, ele esteve em Curitiba, lá na XV de Novembro, na Rua das 
Flores, e tal, uma visita... uma viagem de passeio, e ele viu, assim, o formato, como 
que era, e conversou com alguns comerciantes. E retornando pra Ubá, ele trouxe 
essa demanda para o SEBRAE. E ele descobriu que lá em Curitiba o SEBRAE 
realmente era um parceiro estratégico realmente de tudo que estava acontecendo 
lá. Então chegando aqui de volta, a primeira coisa que ele fez foi propor realmente 
a implantação de algo semelhante aqui.” (C5) 
 
“Isso surgiu porque nós recebemos os mailings dos outros Sebrae, então, 
curiosamente, o gerente aqui de Arapiraca recebeu um e-mail falando do projeto de 
revitalização de uma cidade, que eu não lembro qual, isso foi em 2013, dizendo que 
tinha uma cidade que tinha recebido shopping center e que estava fazendo processo 
de revitalização. Foi um projeto do Sebrae.” (C6) 
 
“Na verdade, quem foi o mentor desse projeto foi a Rede Massa. Eu não sei se você 
conhece a Rede Massa daqui. É um canal de TV do SBT, nome do empresário. Na 
verdade, foi... a ideia principal foi deles, assim. E depois a gente começou fazer 
reuniões. Através da Rede Massa ele convidou todos empresários, todas as 
entidades públicas, as instituições. Aí foi de onde foi montando esse projeto. Com 
COMÉRCIO, SEBRAE, SESC, SENAC, as universidades daqui de Londrina, e mais 
os empresários.” (C7) 

 

Filtrou-se, na verdade, foi a ausência de uma liderança espontânea em face dos 

problemas estruturais, sociais e econômicos ocorridas nestes polos varejistas (C3; C4; cC5; 

cC6; cC7; cC8). Ou seja, o que se percebeu foi a presença de apoio e intermediação entre 

essas instituições e os varejistas para a construção do projeto de revitalização. Essa 
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abordagem colaborativa é, muitas vezes, introduzida como uma forma de desenvolver novas 

soluções para problemas complexos (Dorado, 2005), o que permite uma ampliação da 

institucionalização do campo (Lawrence et al., 2002), entretanto, esse formato colaborativo 

organização-atores pode interferir diretamente na atuação do empreendedor institucional, caso 

este não possua legitimidade suficiente para mover as mudanças no seu campo de atuação, 

conforme relata o varejista C1:  

 
“Parece uma coisa obvia o que eu estou falando, mas eu vi muitas outras reuniões, 
associações de lojistas, aonde o presidente era o contador ou o vice-presidente o 
dono do imóvel. Tudo bem, eles têm interesse direto na associação, mas eles não 
têm a legitimidade de chegar para o vizinho dele e dizer o seguinte: ‘olha, vai, 
adere a associação, paga R$ 100,00, eu também sou lojista, eu também estou 
pagando. Então, assim, essa associação de 2001, ela nasceu com uma legitimidade 
total, apesar de pequena, com cinco lojistas, ela tinha a legitimidade, e passou a ter 
depois a representatividade dos 130, porque através da legitimidade ela conseguiu 
representar os 130.” (C1) 
 

Assim, mesmo respondendo ao chamado de instituições externas, o empreendedor 

institucional convocado pode não apresentar um estoque de legitimidade suficiente em seu 

campo de atuação, e que seja suficiente a ponto de poder implantar as mudanças. Essa 

temática será explorada nos tópicos subsequentes, momento de apresentação das 

similaridades e divergências existentes entre empreendedores institucionais espontâneos e 

convocados.  

 

2.4.2 A construção da legitimidade dos Empreendedores Institucionais Varejistas 
 

2.4.2.1 Iniciando a concepção do projeto de revitalização 
 
O principal movimento para concepção do projeto de revitalização e respectivas 

propostas de mudanças percorreram as etapas iniciadas pelo diagnóstico, construção do 

projeto, apresentação dos resultados e divisão das responsabilidades compartilhadas entre as 

instituições envolvidas e os varejistas. Os casos de João Cachoeira (C1) e Oscar Freire (C2) 

percorreram, de forma independente, o processo de diagnóstico, ou seja, sem auxílio de outras 

instituições. Excepcionalmente, em João Cachoeira, os EIV´s contrataram uma empresa 

especializada em varejo para realizar o diagnóstico dos problemas da rua e análise de mercado 
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das ruas da cidade de São Paulo. Baseado nesta pesquisa, os varejistas construíram um projeto 

em parceria com o trabalho de uma arquiteta. 

 
“ [...] vamos procurar uma consultoria de varejo, e a consultoria de varejo fez uma 
pesquisa junto ao consumidor, não só da João Cachoeira, mas pesquisou na 25, 
pesquisou na Oscar Freire, dizendo o seguinte: ‘oh, você costuma comprar mais em 
shopping, mais na rua, aonde você costuma comprar, quais são os pontos fortes, 
quais são os pontos fracos, o que é que te levaria a comprar mais na rua, o que é 
que te afastou da rua?’. E ele, o resultado da pesquisa foi aquilo que a gente já 
imaginava. A gente começou a pesquisa, que era um calhamaço assim.” (C1) 
 
“[...] nós contratamos um escritório de arquitetura, esse escritório de arquitetura 
fez um esboço do que é que a gente iria fazer em termos de melhoramento, de 
revitalização.” (C1) 
 
“E aí eu acabei, junto com outros lojistas, bancando um projeto, junto a um 
arquiteto de áreas públicas... como chama? Arquiteto de? Urbanista. Um urbanista. 
Mais de arquitetura urbanista, que tinha alguns projetos de áreas públicas bem 
feitos no mundo. E aí ele fez o projeto para a Oscar Freire.” (C2) 

 

Após a finalização do projeto, os EIV´s (C1; C2) agendaram uma reunião com o 

setor público, a fim de conseguirem apoio necessário ao avanço no projeto de revitalização. 

 
“Para que essa percepção nossa fosse comprovada mesmo, cientificamente, nós 
encomendamos uma pesquisa numa empresa, para que ela pudesse diagnosticar 
isso, e com essa pesquisa em mãos a gente passasse a convencer a prefeitura e 
qualquer outra empresa de investir na João Cachoeira.” (C1) 
 
“E aí consegui aprovação da prefeitura, projeto, ficaram poucas modificações, 
praticamente nenhuma modificação.” (C2) 

 

Nos demais polos, durante a fase de diagnóstico, houve a coleta de dados 

informais (C5, C7), baseados nas percepções dos varejistas sobre o processo necessário para 

se realizar a revitalização. Em apenas dois polos (C3; C4), houve uma pesquisa estruturada 

por entrevistas com consumidores, identificação dos principais problemas da rua e momento 

de realização do censo dos varejistas alocados no centro. Cabe ressaltar que essas pesquisas 

não foram realizadas pelos varejistas dos polos, mas por instituições externas. Uma vez 

realizada a coleta de dados, as Associações Comerciais, em parceria com o Sebrae, 

convocaram a participação da Prefeitura para a construção e a concepção do projeto 

urbanístico (C3; C4; C5; C6; C7). Em linha com essa convocação da prefeitura, notou-se o 

quanto ela foi essencial, haja vista ter sido considerada uma estratégia de cooperação para 

desenvolvimento do projeto de revitalização. Importante lembrar que a formalização das 
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parcerias entre varejistas, Associações Comerciais, Prefeitura e Sebrae foi realizada por meio 

da apresentação dos resultados da pesquisa de diagnóstico.  
 

“Depois que a gente apresentou esse diagnóstico, que foi aprovado, enfim, de uma 
forma geral o relatório todo teve uma boa aceitação por todas as entidades, e 
principalmente a integração dessas instituições, pra realmente a gente fazer um 
projeto de realmente revitalizar essa área, um esforço pra isso.” (C3) 

 

Dando continuidade ao processo, houve a divisão de responsabilidades e custos 

dos projetos, logo após a sua apresentação. Os varejistas arcaram, portanto, com a parte do 

mobiliário e fachadas das lojas. Essa parceria, permitiu uma divisão de responsabilidades 

entre o setor público e privado e, nesse interim, coube à Prefeitura assumir a responsabilidade 

da infraestrutura da rua e os varejistas responderam pela parte do mobiliário e fachadas das 

lojas (C1;C4;C7): 
“[...] o projeto de revitalização foi o seguinte, ele teve a parte ali do projeto 
arquitetônico, o projeto arquitetônico ele contemplava toda parte pública, que eram 
a parte do asfalto, calçadas, mobiliário urbano, a questão também das fachadas das 
lojas, placas, sinalização, e tal, sinalização da rua também. Isso tudo contemplava o 
projeto arquitetônico. Só que a prefeitura não tinha condições de arcar, por exemplo, 
com mobiliário urbano. Então o mobiliário urbano e a parte de fachada da loja, 
ficou responsabilidade dos lojistas.” (C4) 

 

Definida a estrutura e a proposta de mudança para a rua, inicia-se, de fato, a 

atuação do EIV´s convocados (C3; C4; C5; C6; C7; C8), tendo em vista que os 

empreendedores, de origem espontânea, (C1; C2) vem atuando desde o início da concepção e 

construção dos próprios projetos. Na próxima fase, caracterizada como de execução do plano, 

tem-se a viabilização de maior integração e mobilização dos varejistas. Tal assertiva tem o 

propósito de agilizar as atividades da revitalização e do desempenho do empreendedor 

institucional varejista, pois, tanto faz ser convocado ou espontâneo, carece de assumir o seu 

papel de facilitador, em busca de convencer e articular, juntamente com os seus pares, uma 

nova estrutura a ser proposta, ou seja, dando início à tentativa de consolidar a legitimidade. 

 

2.4.2.2  A construção da legitimidade: mobilização, articulação e convencimento entre 
EIV´s e seus pares 

 

A mobilização de recursos é parte integrante da mudança institucional que visa a 

propagação da legitimidade, por este motivo, tende a obter apoio de diversos atores no campo 

(Rao et al., 2000). Uma revisão da literatura, conforme propõe Dorado (2005), revela pelo 
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menos três processos distintos de mobilização de recursos, e que são caracterizados como 

alavancagem, acumulação e convocação. O primeiro deles, apresenta como interesse principal 

a criação de novas formas organizacionais a serem desenvolvidas pelos atores subjacentes ao 

processo de legitimidade; já o segundo, tende a focar o seu interesse em inovação; por último, 

o derradeiro revela os atores interessados em resolver problemas sociais complexos. Nos 

casos analisados, observamos somente duas abordagens de mobilização de recursos, que é a 

convocação (C3; C4; C5; C6; C7; C8) e a alavancagem (C1; C2). 

Baseadas no apoio e no interesse de instituições externas (Associação Comercial, 

Sebrae e Rede de Televisão), interessadas em resolver os problemas sociais e econômicos dos 

polos varejistas de ruas, iniciam-se as estratégias de articulação com os varejistas e com o 

empenho dos (C3; C4; C5; C6; C7; C8) empreendedores institucionais varejistas convocados 

(EIVC´s), que nada mais são que personalidades incumbidas de realizar essa ligação entre os 

polos e as instituições externas. No entanto, para garantir essa premissa, os EIVC´s iniciam a 

sua abordagem com seus pares, e o primeiro passo a ser dado é convidá-los para realizarem 

visitas técnicas (C3; C4; C5; C6; C7; C8) em outros polos de ruas percorridos durante o 

processo de revitalização. Essa abordagem de benchmarking busca potencializar a motivação 

e o engajamento dos empresários: 

 
“[...] assim, nós organizamos um missão, uma primeira missão técnica, na verdade, 
a visita técnica foi pra Curitiba, pra que eles pudessem ver. E assim, lá eles tiveram 
oportunidade de estar olhando, ver como ficaria, e tudo mais.” (C5) 
 
 “Nós fomos para a Vidal Ramos, em Santa Catarina, levamos as lideranças para 
lá, conhecemos o projeto de lá, vimos que deu certo, esse é um fator determinante 
para o sucesso do projeto, é a motivação dos empresários.” (C7) 
 
“Todo ano nós pegávamos um ônibus aqui e íamos visitar uma ou duas cidades que 
tinham feito trabalho de revitalização, aqueles exemplos que eu te falei lá, fomos 
para Vidal Ramos, fomos para São Paulo, levamos eles para Porto Alegre, para 
Londrina, fomos fazer umas quatro ou cinco missões técnicas para incentiva-los a 
ver que as coisas estavam acontecendo em alguns outros locais que também podia 
acontecer, bastava eles se empenharem e se compromissarem com o projeto.” (C8) 

 

Curiosamente, as visitas técnicas não foram suficientes para ampliar a 

mobilização no polo de rua. Os varejistas ainda não estavam convencidos da necessidade da 

revitalização, mesmo que diante do cenário de degradação das ruas, todavia os esforços 

empenhados em promover a mobilização dos varejistas avançaram e os EIVC´s começaram a 

criar estratégias renovadoras.  
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Em se tratando dos empreendedores institucionais varejistas espontâneos 

(EIVE´s) as estratégias de mobilização foram fundamentadas na alavancagem (C1; C2), e 

toda a sua trajetória teve início a partir da definição de um projeto urbanístico estruturado e 

baseado no apoio de instituições externas, intencionadas a patrocinar o projeto (C1; C2). 

Tanto um como o outro conseguiram patrocínio de instituições financeiras, o que viabilizou o 

avanço no contexto da revitalização, estratégia não adotada no demais polos varejistas. Além 

disso, foram realizadas diversas reuniões envolvendo esses polos, cuja intenção era poder 

apresentar, discutir a proposta (C1) ou simplesmente para comunicar sobre o projeto (C2), 

mesmo com a baixa participação dos varejistas: 

 
“Só informar. Ponto. Até porque, você imagina, você tem cento e tantos, você pedir 
opinião. Você já imaginou o que ia sair? Eu ia botar o Cristo Redentor no meio da 
Oscar Freire. Não é? Então tem certas coisas que você tem que dar como fato 
consumado. É assim, a prefeitura aprovou, o patrocinador aprovou. Pronto. Quem 
manda, quem vai dar o dinheiro, aprovou..” (C1) 

 

No entanto, houve algumas estratégias comuns aos dois perfis de empreendedores 

institucionais. Como os EIV´s estão agrupados, organizados e possuem lojas nas ruas, 

puderam se dividir por lideranças locadas em quadras (C1; C4; C6; C7), haja vista estar em 

pauta o querer-apresentar o projeto e seus benefícios para cada um deles. Em alguns casos, 

foram desenvolvidos materiais específicos que pudesse ressaltar momentos de relevância do 

projeto em apresentação (C1; C7), no entanto o processo de articulação e a atuação door-to-

door dos empreendedores foi uma estratégia adotada de forma intensa e com propósito de 

convencimento em cascata (C1; C4; C6; C7). Na visão dos empreendedores, ao convencer um 

varejista, será possível esperar dele uma atitude que venha influenciar o seu vizinho, até 

conseguirem a maioria engajada para execução de tal feito. 

2.4.2.3 A construção da legitimidade do EIV com apoio de instituições externas ao 
campo 

 

Mesmo diante de todo o empenho dedicado à revitalização, alguns varejistas ainda 

respondiam negativamente e com baixa adesão ao projeto. Desta forma, esforços adicionais 

foram utilizados para tornar esse processo ainda mais viável. Isso só foi possível quando da 

utilização de parcerias firmadas com o setor público. Constatou-se a importância do papel do 

poder público no intuito de endossar e gerar maior confiabilidade ao projeto de revitalização. 
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Em decorrência disso, os empreendedores varejistas conseguiram gerar um estoque de 

legitimidade capaz de dar conta de influenciar os seus pares no avanço da proposta de 

revitalização. Sabe-se que a Prefeitura posiciona-se em um nível institucional superior em 

relação ao polo varejista no campo, consequentemente, com maior grau de institucionalização 

dotada de poder de influência direta no processo de conquista da legitimidade do 

empreendedor endossando, fortalecendo, com isso, a sua articulação e mobilização no polo 

(C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7;C8): 

 
“Essa foi uma ação interessante, que eu lembrei agora, então ela era subprefeita, 
entrava na loja eu, ela, a subprefeita e mais dois. 'Olha, se você aderir, a prefeitura 
vai fazer o negócio'. Deu mais força. A gente fez uma caminhada com ela, uma ou 
duas tardes, a subprefeita e foi muito bom, mas um voto, agora esse trabalho ele 
está muito baseado na liderança.” (C1) 

 
Os empreendedores utilizam, como argumento favorável, o apoio da Prefeitura na 

execução do projeto, estabelecendo um compartilhamento da preocupação do setor público 

em melhorar o espaço, o que resulta no aumento do interesse na parceria a ser firmada entre 

os varejistas e o projeto. Cabe ressaltar que, em alguns casos, o EIV´s possuíam acesso ou 

influência no setor público, criando um vínculo direto entre o polo e o setor público (C2; C4). 

 
“Mas a (nome da EIV) tinha contato direto com o prefeito, tá? Pessoa expansiva, e 
muito bem relacionada assim, sabe? Ela tinha um contato direto com o prefeito. Até 
hoje ela fala com esse ex prefeito. Eles são amigos assim, sabe? Até se tornou 
amizade, assim.” (C4) 

 
Com apoio do setor público, o plano do projeto de revitalização ganha um escopo 

com mais visibilidade na mídia, tanto para o projeto em si, como para os políticos envolvidos 

(C1; C2; C3; C4). A mídia espontânea, gerada nesta parceria pública-privada, contribuiu para 

construção da argumentação estabelecida entre o empreendedor varejista e os seus pares. 

Essas ligações permitiram ao empreendedor reforçar a sua legitimidade, tornando-se, por um 

período, institucionalmente aceitáveis entre os seus pares. 

 
A mídia, não é? A mídia. Foi impressionante. O que a gente teve de espaço na 
mídia, em função da novidade, em função... eu diria que foi a primeira PPP, porque 
a gente conseguiu juntar o Poder Público, não é, com o poder privado, e a 
mobilização da sociedade. Então foi um... o primeiro case, assim. Não foi um PPP 
carimbado, assim, mas não deixa de ser, não é? Mas foi. Então a imprensa tinha 
muita sede. (C2) 
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Até porque é um processo... eu vou usar um termo assim, inédito. Já teve outra, mas 
até certo ponto, era uma coisa nova. E o que era novo, e dá resultado, a imprensa 
se interessa. Então saiu muito em programa de televisão, jornal, revista, falando da 
rua. Desse processo da rua. (C4) 

 

 Na visão dos EIV´s, ficou em evidência, de forma clara e coerente, que todo esse 

apoio do setor público, seguido da exposição na mídia, além da aquisição de benefícios 

futuros, resultantes do projeto, seriam suficientes para garantir, finalmente, o engajamento dos 

varejistas do polo. Em suma, como EIV´s aturam de forma intensa para mobilizar e articular 

os seus pares e, com isso, procurar encontrar uma solução para problemas da rua, não 

obstante, ao recorrerem a outras instituições com elevado grau de institucionalização no 

campo, tal como a Prefeitura, acabaram encontrando uma parceria capaz de potencializar a 

construção da legitimidade do EIV´s entre os seus pares. Conclui-se que, a partir deste 

contexto, foi possível medir o quão é importante buscar firmar parceria e manter acesso 

interativo com as instituições mais estruturadas, tendo em vista que agregam valor, de caráter 

contributivo, para a construção da legitimidade do empreendedor institucional (Fligstein, 

1997; Maguire et al., 2004; Phillips, Lawrence, & Hardy, 2000). 

2.4.3 A construção da legitimidade do Polo Varejista de Rua 
 
Conforme o projeto de revitalização avançava no processo de mobilização e 

articulação entre os seus pares, em paralelo, o campo institucional exigia uma elevação do 

grau de institucionalização do polo varejista. Esse foi um processo construído de forma 

gradual e, à medida que o campo colocava em pauta algumas restrições, o empreendedor 

institucional atuava de forma responsiva como ocorreu, por exemplo, nos casos C1 e C2. 

Ambos desenvolveram estratégias de alavancagem de recursos e, tanto os patrocinadores 

quanto setor público, sugeriram algumas recomendações que contribuíram, de forma direta, 

na construção da legitimidade dos polos varejistas por meio das ações dos EIVE´s: 

 
“Ela falou assim (representante do patrocinador financeiro): ‘olha, mas como é que 
eu vou fazer? Vou dar um cheque para você Felipe? Eu preciso de uma conta 
corrente, eu preciso que vocês tenham CNPJ. E outra coisa, e essa licença da 
prefeitura, como é que faz?’. ‘Ah, a gente consegue’. Porque a gente sempre 
conseguia. Quando nós fomos a prefeitura ela falou: ‘ah, você quer uma licença, 
mas... a licença sai em nome do CPF, sai em nome da pessoa mas precisam ter uma 
coisa formalizada’. Então não foi uma ideia, foi uma necessidade para que a gente 
tivesse um patrocínio para que a gente pudesse conversar com a prefeitura. A 
conversa ficava mais séria com a prefeitura quando a gente passou a ter um CNPJ, 
não importa se no nosso CNPJ no começo eram cinco lojas, mas o fundamental e 
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que foi uma coisa que fez toda a diferença, é que ela tinha... essa associação, ela 
tinha uma representatividade, uma legitimidade muito grande, então esses cinco 
lojistas.” (C1) 

 
Assim, o processo de institucionalizar a rua reiterou a importância de excluir a 

pessoa física, tendo como representante o EIV, que passa a atuar com responsabilidade de 

pessoa jurídica e o mais relevante, posicionando-se perante os varejistas e o campo 

institucional com maior grau de representatividade: 
“Então você não pode, como pessoa física, responder por uma comunidade, então a 
figura jurídica da associação, ela tinha força para a gente poder pleitear algum 
tipo de patrocínio ou mesmo algum incentivo junto, tanto aos órgãos da prefeitura, 
quanto à iniciativa privada.” (C1) 
 
 “E aí eu vi que eu tinha que fazer uma entidade. Porque eu estava falando em 
nome de quem, não é? Eu falava... tá, eu sou a (nome do eiv), a gente tem um grupo 
de lojistas que quer. Mas e daí, esse grupo de lojistas? E aí eu falei: não, vamos 
criar uma entidade, porque eu falo, pelo nome da entidade, mostro quem participa 
desse grupo, dessa Associação, e isso também tem mais peso, não é só uma pessoa 
que está vindo falar aqui.” (C2) 

 
Além disso, a constituição da Associação dos lojistas de rua (C1; C2) possibilitou 

a potencialização da legitimidade dos EIVE´s, entre os seus pares varejistas, gerando mais 

confiabilidade no processo, transparência na comunicação e fortalecimento com projeto de 

revitalização: 
“Porque quando... a mesma coisa, todas as outras experiências, o líder natural, 
toda rua tem a sua liderança, pode ser positiva ou negativa, mas tem. Essa 
liderança, ela saia para recolher o dinheiro para fazer qualquer ação para a rua. 
Aí ele pega um bloco de recibo e vai lá, começa com o amigo: ‘ah, você vai 
contribuir?’. ‘Vou’. Aí ele destaca um recibo, me dá o dinheiro, ele embolsa e vai 
indo de loja em loja. Quando a gente legalizou a gente falou: pega o bloco do 
recibo, larga ele, pega um boleto em nome da Associação de Lojistas, contribuição 
de tanto, ele paga esse boleto direto na conta do Banco do Brasil. E a gente vai 
mandar uma prestação de contas para esse cara. Muda de patamar, muda de 
conversa.” (C1) 
 
“A gente ia... a gente fazia comunicados, não é, que poderia chamar de newsletter, 
mas eram comunicados pra posicionar em que ponto estava a obra, onde ela estava, 
de fato, o que já tinha sido feito, o que ainda faltava pra fazer. A gente procurava 
deixá-los, por mais distante que eles estivessem no dia a dia, e próximos da obra, a 
gente queria que eles estivessem próximos no todo, não é, próximos do processo. 
Então a gente informava sempre. Porque eu acho que quando você informa, te 
tranquiliza também, não é? Você sabe o que está acontecendo, você sabe... olha, 
atrasou, choveu, então nós vamos ter um atraso em função da chuva. Tivemos 
problema de material, enfim. Cada vez que a gente tinha... E quando não tinha 
problema também, falava: olha, o cronograma está indo, está caminhando, está 
bem. Estamos na quadra tal, falta isso. Então era essa comunicação entre eles.” 
(C2) 
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Nos polos em que está presente a estratégia de convocação (C3; C4; C5; C6; C7; 

C8), o processo de institucionalização assumiu uma trajetória diferente. Neles, surgiram as 

instituições com nomenclaturas distintas, tais como a Associação (C3), o núcleo estendido da 

Associação Comercial da Cidade (C5;C7), Instituto (C8), ou, então, não houve a criação de 

representatividade jurídica (C4;C6).Vale ressaltar que o apoio externo ao polo varejista 

vivenciado, neste processo, apresentou uma relação de dependência entre os EVIC´s e as 

instituições externas ao polo, cujo objetivo intrincou o direcionamento da institucionalização 

(C3), o que proporcionou gerar benefícios tais como redução de despesas operacionais 

(C7;C8): 

 
“E trabalhamos, junto com a Federação do Comércio, com o SESC principalmente, 
o apoio ao desenvolvimento desses eventos, que foi consolidando o grupo, a 
organização deles, a aproximação deles, o relacionamento deles com outras 
entidades. Até então eles eram informais, mas depois que eles fizeram os dois 
eventos, eles começaram a perceber assim, que eles precisavam formalizar como 
uma Associação.” (C3) 
 
“Então, a gente, assim, durante um ano todo, assim, a gente conversou com outros 
grupos... e pega estatuto e tudo mais, mas aqui em Londrina o pessoal decidiu que 
inicialmente a gente já instituiu isso. A gente é um núcleo da associação comercial 
daqui. Por quê? Porque o que a gente precisa no momento é que, assim, a gente 
precisa pagar conta, quem paga essa conta? A gente tem dinheiro, começou a fazer 
caixa. Onde vai esse dinheiro? Então, por essas necessidades burocráticas que se 
decidiu, não se tem necessidade de ter uma associação. Porque se vai abrir uma 
associação começa a gerar as despesas. Então, por enquanto, não se tem essa 
necessidade.” (C7) 
 
“Não tem, uma dos fatores que não tem é porque eles não geraram custo 
operacional, eles não contrataram uma secretária para fazer todo um processo 
administrativo desse instituto, até nisso eles foram beneficiados, a Associação 
Comercial de Maringá ofereceu para eles como mais um apoio de entidade, de 
apoio das empresa do comércio, ofereceu a parte de contabilidade, o contador da 
associação comercial cuida da contabilidade do instituto.” (C8)  
 
 

No entanto, essas parcerias institucionais, de cunho externo, são capazes de gerar 

uma elevada dependência entre polos e entidades com grau de legitimidade maior, em vez de 

promoverem a autonomia dos varejistas (C4; C5), ao contrário, são capazes de incentivar a 

criação de grupos informais de EIVC´s (C6):  

 
“A rua, até hoje ela não tem uma Associação. Isso eu acredito que seja um ponto 
negativo. Porque o que acontece? Aí quando os lojistas querem fazer algum evento, 
alguma coisa, eles acabam dependendo, ou do apoio da Associação Comercial, ou 
de apoio do SEBRAE. Eles não conseguem ainda ter uma independência financeira, 
no caso.” (C4) 
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“Optaram por não ter personalidade jurídica, porque a Associação Comercial 
estava, na verdade, por trás de tudo. Por trás assim, eles tinham, na verdade, a 
Associação Comercial, como uma parceria extremamente estratégica. Eles não 
viram necessidade de ter uma personalidade jurídica.” (C5) 
 
“Então nós conversamos, falamos novamente com a liderança, se vocês querem 
fazer uma associação para executar essas ideias de todos nós. Então foi feita a 
eleição, fizemos a chapa, direitinho como pede [...]. [...] foi estruturado... só não foi 
registrado ainda, a associação que registra, mas na prática eles estão trabalhando 
a todo vapor [...].” (C6) 
 

Mesmo com diferentes formas de surgimento, o objetivo comum de todas as 

Instituições criadas pelos EIV, em polos varejistas, era de representar a rua e defender os seus 

interesses no decorrer do projeto, assumindo o papel de centralização da gestão, pois tinha 

como interesse precípuo os quereres intencionais dos varejistas. Com a criação destas 

instituições, o polo varejista, com atuação dos EIV´s em sua liderança, passam a conquistar 

mais espaço no campo institucional e promoverem a agenda do projeto de revitalização 

juntamente com as demais instituições. Começam a surgir os benefícios iniciais e a rua passa 

a ter maior representatividade e legitimidade (C1), passando a conquistar mais abertura 

perante o setor público (C1; C2; C3; C7; C8), acesso a parcerias privadas (C1, C2), assim 

como em editais públicos (C8). Em outra época, as instituições tinham como objetivo atuar na 

mobilização dos varejistas no projeto de revitalização, mas geravam novas ações 

mercadológicas com o objetivo de promover o polo de rua dantes inexistentes (C1; C2; C3). 

Ao mesmo tempo que a institucionalização gera alguns acessos el lugar de outros, 

os EIV´s passam a assumir mais uma responsabilidade, que é a de administrar esta nova 

estrutura, o que predispõe a implantação de custos de manutenção e aumento de despesas para 

organização de ações promocionais. Ante o exposto, os EIV´s atuaram na captação de novos 

associados, com a proposta de contribuírem financeiramente e também com o objetivo de 

ampliarem a discussão dos problemas da rua. Diante dessa premissa,  o EIV´s esperavam 

maior aglutinação dos seus pares e maior senso coletivo, o que instigou a necessidade de 

acionar estratégias conhecidas por door-to-door (C1;C2;C3), na pretensão  de convidar os 

varejistas a conhecerem sobre a relevância e o papel da instituição no polo de rua, colocando 

em evidência a importância dos pares, em busca de  atingirem a redução das preocupações e 

dos impactos causados pelo projeto de revitalização, sendo cientificados de que, após vencida 

essa etapa, poderiam atuar de forma constante, a fim de evitar o declínio da rua, em 

decorrência desta estratégia de institucionalização adotada pelo EIV. 
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2.5 Discussão dos resultados 
 
Considerando os dados essenciais, os projetos de revitalização foram conduzidos 

por dois tipos de empreendedores institucionais, aqui identificados como espontâneos e 

convocados. O primeiro deles, surgiu mediante o cenário de declínio, com o propósito de 

elevar a atratividade local, assumindo um papel reflexivo sobre a estrutura vigente, criando 

julgamentos críticos sobre a realidade enfrentada (Boxenbaum, 2004). Em consequência 

disso, vislumbram novas formas de estruturas (Leca et al., 2008; Seo & Creed, 2002) 

organizacionais para seus polos, que, por sua vez, observaram a situação a partir de um novo 

ângulo, colocando em pauta também os seus interesses (Holm, 1995). Temos como exemplo 

citado, no decorrer da pesquisa, o caso C1. Nesse caso, ficou visível, para os empreendedores, 

a necessidade de elevar o fluxo de consumidores com o objetivo de aumentar as vendas, já 

que estes possuíam lojas no polo em questão. Ao analisar o caso apresentado no exemplo C2, 

verificou-se que o foco era potencializar a atratividade local, para que fosse possível tornar-se 

referência para a cidade.  

Cabe ressaltar  também que esses empreendedores preencheram as duas condições 

propostas por Battilana et al. (2009), ou seja, buscaram adequar-se aos requisitos necessários 

à condição de empreendedores institucionais, para isso, iniciaram mudanças divergentes e 

participaram ativamente na implementação de tais mudanças. Constatou-se que os dois 

conseguiram articular-se internamente, no intuito de conseguirem a elaboração do projeto de 

revitalização, entretanto fizeram isto de forma independente dos atores externos ao campo. 

Após construírem o seu estoque mínimo de legitimidade interna, os empreendedores 

espontâneos articulam novas parcerias para alavancarem a legitimidade do polo no campo 

institucional e, após conseguirem apoio de empresas do setor financeiro, passaram a 

estabelecer alianças capazes de alavancar o projeto de revitalização.  

Esse formato de colaboração, além de contribuir para criação de novos formatos 

institucionais (Garud et al., 2002; Lawrence et al., 2002), possibilitou, aos empreendedores 

espontâneos, direcionar as suas estratégias para elevar a legitimidade institucional dos polos, 

como por exemplo, exigindo a criação de uma personalidade jurídica. Tal feito permitiu aos 

EIVE´s ampliarem a sua representatividade e legitimidade entre os seus pares, o que resultou 
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na possibilidade de interlocução com outras organizações externas ao polo varejista. Com a 

construção da legitimidade, tornou-se possível o acesso a recursos essenciais (Meyer & 

Rowan, 1977; Zimmerman & Zeitz, 2002; Zucker, 1987), pré-requisito indispensável para a 

atuação concreta na institucionalização do polo varejista, como por exemplo, a mobilização 

do setor público para apoiar o projeto de revitalização.  

Os empreendedores institucionais, convocados para atuarem no projeto de 

revitalização, por serem estimulados por instituições externas ao polo varejista, tais como as 

Associações Comerciais, Sebrae e Rede de televisão, convocaram os atores protagonistas dos 

polos de rua para reverterem os problemas de infraestrutura neste local, a fim de que 

pudessem reverter a questão social, ali implantada, elevando o grau de atratividade, 

resolvendo problemas sociais intrincados nos centros urbanos. Não houve uma inquietação 

entre os varejistas destes polos com a estrutura vigente, conforme se pode ver no relato de um 

dos entrevistados: 

 
“Nós acordamos os empresários do centro para eles verem que eles unidos podem 
ser competitivos no mercado. E se o shopping não tivesse chegado em Arapiraca 
eles também não... diria: não, esse projeto é desnecessário” (C6). 

 

Assim, mesmo que o projeto de revitalização seja uma demanda de origem 

externa, essas instituições possuem um grau elevado de legitimidade no campo institucional, 

pois conseguiram construir diversas articulações e apoio, advindas do setor público, 

associações e outras empresas parceiras do empreendimento, mesmo não havendo uma 

participação tão ativa dos varejistas no desenvolvimento do processo, muito embora tenham 

sido convocados para assumirem o papel de empreendedores institucionais. Sabe-se que essa 

estratégia de convocação, existente na interação dualista entre organização-ator, gerou 

diversas dificuldades para o EIVC´s durante o processo de mobilização e articulação com 

seus pares varejistas. Tem-se, portanto a necessidade de ressaltar que os atores precisam ser 

considerados legitimados em seu ambiente institucional para que possa garantir a sua atuação 

(Boxenbaum & Battilana, 2005) e, ao serem convocados por estas instituições externas, não 

significa que já possuem ou adquirem de imediato a legitimidade entre seus pares varejistas.  

A literatura responsável por abordar o tema em epígrafe aponta que, outrora, 

houve a tentativa de empréstimos de legitimidade (David et al., 2013), presente nesta relação 

entre organização-ator. Quando da filiação, o EIVC teve o apoio necessário para articular no 

polo varejista, todavia, a legitimidade não foi reconhecida mediante a comparação com a 
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atuação de empreendedores espontâneos, haja vista a necessidade  de difusão da legitimidade 

entre o empreendedor e o seu campo de atuação (Jolly et al., 2016), caso contrário, o próprio 

campo pode romper ou fragilizar a legitimidade do empreendedor institucional.  Isso foi 

verificado, por exemplo, na dependência entre essas instituições externas com os 

empreendedores convocados na criação da Associação (C3), núcleo estendido da Associação 

Comercial da Cidade (C5; C7), ou Instituto (C8). Após a criação destas instituições, nos polos 

varejistas, todos os empreendedores convocados encontraram dificuldades para realizar a 

gestão desses modelos desenvolvidos a partir do instante que as instituições deixaram de 

apoiar diretamente. Além disso, em alguns casos, o grau de dependência ainda foi maior e não 

houve a criação de representatividade jurídica (C4; C6) uma vez que os empreendedores 

convocados desativaram as instituições criadas (C8) ou, então, enfraqueceram (C5). 
Desta maneira, nota-se a presença de uma instituição comum a todos os casos, e 

que é essencial: o setor público. Em nenhum dos casos analisados, evidenciou–se a iniciativa 

do setor público para estruturar políticas de revitalização urbana, incentivos, propor projetos 

de leis, conforme ocorre internacionalmente nos modelos Main Street Programme e o 

Business Improvement Districts. Em todos os casos analisados, as prefeituras apresentaram 

problemas em diferentes etapas do projeto de revitalização, desde a escassez de recursos 

financeiros, conflito de interesses com os varejistas e divergências políticas, desconfiança da 

manutenção da parceria com a rua, baixa mobilização pública e desenvolvimento de 

estratégias de convencimento sobre a relevância do projeto, atrasos no cronograma das obras 

e manutenção da rua após revitalizada.  

Todos esses ingredientes, após serem detectados, contribuíram negativamente na 

construção da legitimidade dos empreendedores institucionais. O setor público também 

aponta o quanto essas “intempéries” interferem no processo, fazendo com que a revitalização 

caminhe a passos lentos, no que se refere ao apoio baseado em políticas públicas. Convém 

reforçar que, apesar de tudo isso, o apoio do setor público foi considerado fundamental na 

execução e finalização do projeto (C1; C2; C3; C4; C5) e que, a ausência ou escassez desse 

apoio depõe contra o avanço na sua totalidade (C6; C7; C8). 

Por este motivo, causas e fundamentos previstos na literatura fazem com que esta 

pesquisa seja reconhecida como um fator ímpar, no que tange à contribuição e ampliação da 

discussão, ao apresentar quais foram os fatores capazes de gerar essa inferência direta na 

construção da legitimidade do EI, evidenciando também a pouca exploração em relação ao 
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tema em epígrafe, trazendo para os holofotes de estudiosos do tema, as possibilidades de 

expansão, ainda que gradual, da legitimidade, tão positiva e somatória para os campos 

institucionais, além de reforçar a descoberta sobre as diferenças na construção da legitimidade 

entre empreendedores convocados e espontâneos. 

2.6 Conclusões 
 

Este artigo analisou a forma como os empreendedores institucionais constroem a 

sua legitimidade e são capazes de expandir, de forma gradual, com o campo institucional, 

cujo objetivo precípuo é legitimar novas estruturas. O papel da legitimidade é proporcionar, 

ao empreendedor institucional, condições de implementar as suas estratégias, engajar os 

demais atores no campo e conseguir acesso a outras instituições, visando endossar a sua 

legitimidade na agenda de mudança. 

Essa pesquisa descobriu diferenças entre os dois tipos de empreendedores 

institucionais: espontâneos e os convocados. Ambos possuíam o mesmo propósito, no que se 

refere ao projeto de revitalização, mas a forma como construíram a sua legitimidade impactou 

diretamente na trajetória de mudança institucional. Os espontâneos apresentam 

comportamentos mais alinhados com o perfil do empreendedor institucional, pois conseguem 

detectar a necessidade de mudança, observando o problema sob uma ótica diferente, além de 

identificarem as possibilidades futuras de melhoria. São capazes de avançar no projeto de 

mudança, encontrando formas de consolida-lo e, posteriormente, seguem para o campo em 

busca de construir a sua legitimidade com os seus pares. Dados baseados em pesquisas 

conseguiram evidenciar o estoque de legitimidade suficiente para obterem acesso a 

instituições do setor público e privado, no intuito de atrelar apoio à sua agenda de mudança. 

Além disso, os empreendedores espontâneos demostraram mais autonomia nas 

relações estabelecidas com essas instituições externas ao seu campo de atuação. As restrições 

colocadas, por estas organizações, permitiram ao empreendedor espontâneo elevar o seu grau 

de adaptação às situações exigidas. Isso viabilizou endossar ainda mais a sua legitimidade 

com os seus pares, dando abertura à construção da legitimidade institucional dos polos 

varejistas. Com autonomia e legitimidade, o empreendedor institucional espontâneo 

conseguiu manter a sua estrutura jurídica do polo garantindo, assim, a interlocução com o 

campo externo, capazes de gerar estratégias direcionadas alinhadas aos interesses varejistas. 
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No caso dos empreendedores convocados, é importante ressaltar a necessidade de 

compreender como construir a legitimidade quando esta é endossada por instituições externas. 

A convocação de empreendedores por estas instituições não significa, por exemplo, que estes 

terão legitimidade entre os seus pares. Além disso, algumas recomendações baseadas, nesta 

pesquisa, tornam-se relevante. Primeiro, deve-se verificar se, de fato, os interesses de 

mudança são convergentes entre instituições-atores-campo de mudança, já que, nos polos 

convocados, não existia nenhuma mobilização para reverter a estrutura em declínio. Em 

segundo plano, subjaz a necessidade de atentar para a movimentação dos empreendedores 

convocados, a fim de verificar se possuem um estoque mínimo de legitimidade, a ponto de 

realizarem essa interlocução entre os seus pares e as instituições externas. Apesar de 

convocado, não significa que os atores possuem habilidade e comportamentos de 

empreendedores institucionais e precisam de mais suporte institucional para consolidar a sua 

legitimidade. Por fim, as instituições externas precisam, inicialmente, verificar como podem 

construir a legitimidade do campo que desejam realizar as mudanças, com o propósito de 

reduzir a dependência entre empreendedor convocado e o campo. Ao saírem do campo de 

atuação, as instituições não construíram uma legitimidade sólida para os empreendedores 

convocados, ao encontrarem várias dificuldades para assegurar a estrutura proposta.  
Este estudo, portanto, reforça o papel essencial da construção da legitimidade do 

empreendedor institucional e como podem construir gradualmente a legitimidade do seu 

campo de atuação perante o ambiente institucional. Além disso, devem analisar quais são as 

instituições externas ao seu campo e que podem contribuir para a construção da sua 

legitimidade, de forma mais estruturada e sólida. Parcerias empenhadas em não cumprir com 

os acordos estabelecidos e que gerem elevado grau de dependência podem reduzir e 

prejudicar a legitimidade do empreendedor institucional perdendo o apoio dos seus atores no 

campo.  

Em termos de escopo de pesquisas futuras, este artigo propõe novas reflexões e 

abre caminhos para ampliar as discussões sobre a legitimidade do empreendedorismo 

institucional e suas formas de atuação em campos institucionais. Primeiramente, esta pesquisa 

aponta para a necessidade de concentrar estudos nos antecedentes da construção da 

legitimidade do empreendedor institucional e variáveis, que podem interferir diretamente na 

sua construção no campo. A pesquisa restringiu a sua análise a tipos específicos de atores 

envolvidos em um determinado projeto institucional, entretanto pesquisas futuras podem 
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ampliar este escopo e considerar outros contextos, gerando ou validando as proposições deste 

estudo.  

Em segundo lugar, devido à escassez relacionada à construção da legitimidade do 

empreendedor institucional no campo, torna-se relevante discutir como as proposições desta 

pesquisa podem ser testadas quantitativamente, verificando o grau de institucionalização do 

campo institucional e sua propensão de engajamento, orientação de mercado e atuação em 

rede. Fatores que interferiram diretamente na construção da legitimidade. Além disso, essa 

abordagem aproxima áreas de conhecimento entre o marketing e teoria institucional tornando-

se complementares.   

Por fim, a pesquisa gera reflexões e contribuições gerenciais para futuros 

empreendedores institucionais em contextos varejistas. O escopo apresentado permite, aos 

varejistas, mapearam as características dos seus polos e, como resultado, apresentar índice de 

atratividade. Essa abordagem pode ser utilizada como estratégia de mobilização e articulação 

entre os seus pares, para que possa elevar o engajamento e orientação de mercado, de forma 

gradual, aumentando o senso coletivo. Finalmente, o setor público precisa garantir uma 

perenidade nos acordos estabelecidos e apresentar, de forma mais clara, os seus processos 

internos, caso contrário, poderá tornar-se um facilitador do processo de declínio dos polos 

varejistas de ruas derivado da falta de políticas públicas para setor varejista.  
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ARTIGO 3  - Campo Pré-emergente:  baixa maturidade do campo institucional e os 

desafios para a legitimidade  do empreendedor institucional varejista 

 
 

Resumo: Esta pesquisa utiliza o contexto  dos projetos de revitalização para descrever como 

o grau de maturidade institucional do polo varejista de rua pode influenciar na construção da 

legitimidade do empreendedor institucional varejista (EIV´s). A importância desta pesquisa é 

evidente ao analisar a relevância dos projetos de revitalização para os polos varejistas de ruas 

para manutenção da sua vitalidade. Assim, os EIV´s atuando de forma convocada ou 

espontânea tentam desinstitucionalizar a estrutura vigente dos polos varejistas  com propósito 

de construir e sua própria legitimidade e posteriormente a legitimidade do polo varejista. No 

entanto, o grau de maturidade institucional dos polos varejistas de ruas está fundamentado em  

características de  campo pré-emergente e como decorrência influenciou na construção da 

legitimidade do empreendedor institucional varejista (EIV´s) no projeto de revitalização. 

Nossa análise,  portanto, apresenta as características deste novo formato de campo 

embrionário, que passamos a denominar como “pré-emergente”, e indica as suas influências 

nos resultados dos projetos de revitalização e como também essas características 

influenciaram  na desconstrução da legitimidade do empreendedor institucional varejista 

 

Palavra-chave:  Empreendedorismo Institucional. Legitimidade. Campo pré-emergente. 

Polos varejistas de ruas 
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3.1. Introdução 
 

Os polos varejistas de ruas desempenham um papel essencial na saúde das cidades e, 

por este motivo, precisam garantir a sua sobrevivência por intermédio da atratividade. 

Propostas de pesquisa têm trazido à tona que a concorrência tem aumentado, tal fato   

justifica-se não somente pelas novas formas de compras on-line, mas também pela expansão 

dos shoppings centers, que são capazes de influenciar diretamente na vitalidade dos polos 

varejistas. Tem-se comprovado que toda essa interferência direta reduz a competitividade do 

varejo de rua, levando ao fechamento de muitas lojas, degradação imobiliária e influência 

negativa na percepção dos consumidores. Ante o exposto, evidencia-se que os gestores de 

centros comerciais esforçam-se por melhorar a imagem do centro comercial, haja vista que 

esta é uma parte integrante do processo de tomada de decisão dos consumidores no ato da 

compra.  (Chebat, Sirgy, & St-James, 2006). 
Com o propósito de gerir os espaços públicos comerciais e garantir a sua vitalidade, 

surgem programas institucionalizados na Europa, Estados Unidos e Canadá, tais como 

Business Improvement Districts ou Main Street Programme. Estes programas possuem a 

capacidade de angariar fundos destinados ao investimento a ser feito na localidade. Trata-se 

de uma taxa suplementar obrigatória, cobrada sobre as taxas de negócios, contribuições 

voluntárias, patrocínios e subvenções do setor público (De Magalhães, 2012), tal qual também 

acontece no contexto brasileiro, apesar de apresentar-se com uma roupagem diferente, pois, 

neste país, não existem programas de revitalização institucionalizados visando a possibilidade 

de replicação e intencionados a reverter o processo de declínio dos polos varejistas. Verifica-

se, nesse contexto, que toda essa configuração principia um vácuo institucional e abre espaço 

para o surgimento de empreendedores institucionais  (M.-G. Seo & Creed, 2002). Estes, por 

sua vez, são definidos como atores que se tornam motivados e habilitados a promoverem  

mudanças vigentes das estruturas (Greenwood & Suddaby, 2006), com o objetivo de criar ou 

transformar instituições (Battilana et al., 2009; Garud, Hardy, & Maguire, 2007; Maguire et 

al., 2004).  
O trabalho de motivação direcionada à mudança na instituição inclui a consciência e 

posicionamento do empreendedor institucional logo após identificar às falhas, que o fazem 

despertar a ponto de  promover a abertura para novos conceitos e, com isso, iniciar o processo 

de desinstitucionalização (Oliver, 1992; Scott, 2008a). Tem-se como exemplo de atuação do 

empreendedor institucional, no contexto de desinstitucionalização a partir do momento em 
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que é feita a verificação das mais variadas necessidades presentes nos polos varejistas ao 

assumirem este papel no decorrer do processo de revitalização.  

Vale lembrar que os Empreendedores Institucionais Varejistas (EIV´s) assumem a 

responsabilidade com ou sem a presença de instituições externas ao campo, mas tornando-se 

habilitados a conduzirem o processo de rompimento das práticas internas do polo varejista, no 

intuito de revolucionar o  processo de declínio presente nos polos de ruas, haja vista atingir o 

seu objetivo principal que é de poder elevar o parâmetro de atratividade e consequente 

desenvolvimento local (Dokmeci et al., 2007; Milchen, 2005; Moreno-Jiménez, 2001; Presti, 

2003), além de poder ascender as percepções positivas dos consumidores (Hart et al., 2013; 

Kupke & Valerie, 2004; Pryor & Grossbart, 2007; Ward, 2007; Yeung & Savage, 1996).  
O desenvolvimento do projeto de revitalização exige também dos EIV´s um 

elevado grau de articulação, mobilização e estratégias de convencimento entre os seus pares 

varejistas. Assim, antes de começar qualquer desinstitucionalização o empreendedor 

institucional necessita construir a sua legitimidade no campo de atuação. Mas por não 

apresentar um modelo, como por exemplo Business Improvement Districts ou Main Street 

Programme, os polos varejistas de ruas brasileiros possuem baixo grau de institucionalização, 

já que não apresentam habilidades gerenciais, muito menos estratégias que possam ser 

aplicadas de forma sistemática entre os varejistas, a fim de poder reverter o processo 

declinatório. Os primeiros empreendedores institucionais varejistas surgem de forma 

espontânea ou, em determinadas circunstâncias, são convocados, nesse interim, acabam por se 

esforçarem no intuito de construir a sua legitimidade e, com isso, também de forma gradual, 

serem capazes de elevar a institucionalização do polo varejista. 
Estudos e pesquisam, em torno do tema, emergem rumo à busca focada na 

descoberta de uma nova forma organizacional para os polos varejistas se desenvolverem de 

maneira satisfatória para os EIV´s, devido a influência da maturidade institucional dos polos 

varejistas na construção da sua legitimidade, processo movido pelo campo e interligado à 

necessidade de apresentar condições mínimas de institucionalização (Fligstein, 1997; 

Greenwood & Suddaby, 2006; Maguire et al., 2004), caso contrário, o empreendedor 

institucional pode sofrer fortes influências na sua atuação, em razão da baixa 

institucionalização. Embora a literatura relacionada ao empreendedorismo institucional tenha 

apresentado crescimento, ainda faltam pesquisas com abordagens mais detalhadas sobre a 

influência do campo na construção da legitimidade. Em outras palavras, pesquisas apresentam 
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como foco central a atuação na identificação de oportunidade (Buhr, 2012; Greenwood et al., 

2002; Stål et al., 2014), as motivações relacionadas, (Dorado, 2013), além da construção de 

novos contextos institucionais alinhados à maturidade do campo (Greenwood & Suddaby, 

2006; Maguire et al., 2004; Smith, Hoersch, & Gordon, 1995). Estudos realizados sobre esse 

tema também estão concentrados na adoção e difusão destas novas práticas interpostas por 

parte dos empreendedores institucionais (Ahrens & Ferry, 2016; Qureshi et al., 2016; Van 

Bockhaven et al., 2015). 
Em particular e, com os holofotes deste estudo direcionados à temática em 

epígrafe, nota-se uma escassez na literatura sobre como o empreendedor institucional conduz 

um processo de desinstitucionalização do campo, entretanto, constatou-se, no universo 

científico, a presença de pesquisas sobre fatores que a desencadeiam (Ahmadjian & Robinson, 

2001) e como geram janelas de oportunidades para o surgimento e engajamento do 

empreendedor (Buhr, 2012; Dorado, 2013), muito embora também esteja comprovado que 

pesquisadores prestaram menos atenção na forma como a maturidade do campo influencia na 

construção da legitimidade do empreendedor institucional, ao se deparar com a agenda de 

mudanças, tendo em mente que a legitimidade é considerada um elemento essencial para EI, 

caracterizado com chave-mestra da geração de mudança institucional (Aldrich & Fiol, 1994; 

Rao et al., 2000; Suddaby & Greenwood, 2005; Zelditch, 2001). Da mesma forma que existe 

a oportunidade de aprofundar como EI, derivada da construção de sua legitimidade em novos 

campos (M. T. Dacin et al., 2002b; Maguire et al., 2004; Perkmann & Spicer, 2007; Tracey et 

al., 2011), esta pesquisa propõe o seguinte questionamento: Como o grau de  maturidade 

institucional do polo varejista de rua pode influenciar na construção da legitimidade do 

empreendedor institucional varejista ?  

Nosso objetivo central é, portanto, descrever como o grau de maturidade dos 

polos varejistas de ruas influenciou na construção da legitimidade do empreendedor 

institucional varejista. Essa abordagem contribui com o cenário do empreendedorismo 

institucional apresentando três contribuições tidas e respeitadas como principais, a começar 

pela apresentação de quais das características dos campo institucional puderam influenciar na 

construção da legitimidade do empreendedor institucional; em segundo plano, propõe-se 

apresentar os principais resultados do projeto de revitalização, alcançados pelos 

empreendedores institucionais, após conseguirem estabelecer um estoque mínimo de 
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legitimidade; e, por fim, munir-se da faculdade de descrever como o campo pode descontruir 

a legitimidade do empreendedor institucional.  

Para explorar todo este contexto, realizamos um estudo qualitativo com 

empreendedores institucionais varejistas localizados em diversas regiões do Brasil, e que se 

propuseram a participar ativamente do processo de revitalização dos polos varejistas de ruas. 

Mesmo com projeto institucional predisposto em uma agenda de mudança já definida, os 

EIV´s encontraram forte influência advinda do campo institucional, in casu, os polos de ruas, 

devido à sua maturidade na construção da sua legitimidade. Fornecemos alguns insights que 

podem contribuir com o aprofundamento desta abordagem agregando valor também à teoria 

do empreendedorismo institucional. 

3.2. O processo de desinstitucionalização do campo 
 

A Teoria Institucional propõe explicar como as estruturas institucionalizadas, de 

diferentes formatos e significados, são capazes de afetar os processos organizacionais 

(Greenwood & Suddaby, 2006), tendo em vista que as pesquisas abordaram como as 

organizações se comportam em face das prescrições institucionais  impostas pelo campo 

(Tolbert & Zucker, 1983). Tais comprovações acabam por influenciar nas práticas 

organizações e moldam toda a sua estrutura e posicionamento no mercado. Cabe ressaltar que 

as práticas institucionalizadas propõe, como fundamentação e base de sustentação três pilares 

representados pelos modos– regulativo, normativo e cognitivo – conforme propõe Scott 

(2008), ao afirmar que é por intermédio destes elementos que a legitimidade é estabelecida e a 

conformidade é assegurada.  

As formas e práticas organizacionais são institucionalizadas à medida que os atores 

consideram adequadas às exigências técnicas da tarefa, e não porque esteve atrelada à ordem 

racional (Davis, Diekmann, & Tinsley, 1994), não obstante, esses atores devem seguir 

esquemas que são compartilhados pelo campo institucional, podendo ser mudados sempre que 

as organizações julgarem conveniente. Com o avanço da estruturação de um campo 

organizacional, o efeito de agregação de mudanças individuais tenderá a diminuir o grau de 

diversidade dentro do campo (DiMaggio & Powel, 1983), ajudando a reproduzir 

comportamentos mais padronizados (Scott, 2008a). Todos esses pilares poderão assumir uma 

posição dominante, porém convergente entre os três (Wicks, 2001), todavia essa estabilidade 
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não impede, contudo, que as mudanças do campo institucional gerem um desalinhamento 

destes pilares (Caronna, 2004), fomentando o processos de desordem (Ahmadjian & 

Robinson, 2001), criando, assim, abertura para processo de desinstitucionalização.  

A desinstitucionalização refere-se, aqui, à erosão ou descontinuidade de uma 

atividade ou prática organizacional institucionalizada (C. Oliver, 1992; Scott, 2008a).  Para 

que isso ocorra, novas práticas não podem ser adotadas, a menos que as antigas sejam 

deixadas para trás e uma compreensão mais completa das mudanças organizacionais e 

econômicas acabem por exigir maior entendimento de como as práticas institucionalizadas 

corroem e dão lugar às inovações (Ahmadjian & Robinson, 2001). Frente ao exposto, 

compreende-se que as estruturas organizacionais são transformadas pela 

desinstitucionalização e possibilitam abertura para adoção de uma nova legitimidade, sendo 

um elemento essencial para o desenvolvimento e criação de novas formas organizacionais 

(Aldrich & Fiol, 1994; M. T. Dacin et al., 2002a). Viu-se que, no decorrer dessa pesquisa, que 

as organizações precisam buscar legitimidade por meio da formação do ambiente institucional 

(Dowling & Pfeffer, 1975), no intuito de obterem acesso a recursos visando garantir a sua 

sobrevivência (Meyer & Rowan, 1977; Ruef & Scott, 1998; Singh et al., 1986; Zimmerman & 

Zeitz, 2002; Zucker, 1987).  
  Toda essa construção da legitimidade é capaz de resistir a desafios sustentando a nova 

instituição e evidenciando a sua adequação à ordem natural do campo, caso contrário, sem 

essa legitimidade, a nova instituição torna-se vulnerável, o que pressupõe a necessidade de 

uma base para a desinstitucionalização (Davis et al., 1994). |Tudo isso procede quando a 

legitimidade não é aceita e as práticas vigentes são questionadas, o que requer seja implantada 

alguma (Ahmadjian & Robinson, 2001) estratégia institucional com o propósito de ruptura, de 

modo a fragmentar os significados instalados (Lawrence & Suddaby, 2006). Para que isso 

ocorra e traga ao contexto resultados satisfatórios, os atores precisam percorrer duas 

trajetórias: i) assumir posições não-dominantes desde que construam a sua legitimidade, no 

intuito de avançarem na desconstrução da estrutura vigente, mobilizando outros atores 

mediante a apresentação de sua agenda de mudança, pois esses campos em formação 

fornecem um foco de atenção comum  e que servem para interconectar atores diferentes em 

um único campo (Anand & Peterson, 2000). São projetos munidos de uma abordagem 

inovadora e que constituem a base para essa compreensão, bem como para que surjam novos 

entendimentos e ações que, por sua vez, mudem o contexto institucional existente (Hargadon 
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& Douglas, 2001); ii) como segunda trajetória, é exigido um elevado grau de esforço para 

romper a oposição de atores internos ao campo, cujos interesses são ameaçados por essa nova 

abordagem institucional. Desta forma, é relevante compreender como os atores, amparados na 

sua legitimidade, tentam propor mudanças institucionais, atendo-se à forma como o campo 

responde à proposta de desinstitucionalização. 

3.3. A influência do grau de maturidade do campo institucional na legitimidade do 
Empreendedor Institucional 

 
 

Introduzir o processo de desinstitucionalização, em sistemas sociais, compreende 

uma atividade arriscada, mas é exatamente o que fazem os empreendedores institucionais ao 

atuarem na criação de novas experiências, fazendo prevalecer a transformação anteriormente 

realizada em instituições (Battilana et al., 2009; Garud et al., 2007; Maguire et al., 2004), 

podendo, com isso,  atuar de forma individual ou grupos de atores e organizações (Garud et 

al., 2002; Greenwood et al., 2002; Maguire et al., 2004). Algumas das características são 

necessárias para serem considerados empreendedores institucionais, como por exemplo, a 

participação ativa predisposta a  gerar mudanças, mobilização constante, liderança e 

articulação, a fim de poder angariar  recursos destinados à implementação de novas estruturas 

institucionais (Battilana et al., 2009; Boxenbaum, 2004; Greenwood & Suddaby, 2006).  

Para Battilana et al. (2009), os atores devem preencher duas condições para serem 

considerados empreendedores institucionais: (1) iniciar mudanças divergentes e (2) participar 

ativamente na implementação dessas mudanças. Por isso, EIs devem localizar as suas ideias 

dentro do conjunto de entendimentos e ações existentes, que constituem o ambiente 

institucional e ainda definem as suas inovações e que vão além das existentes (Hargadon & 

Douglas, 2001) propondo divergências que rompem o modelo institucionalizado dentro de um 

determinado contexto (Amis, Slack, & Hinings, 2004; Garud et al., 2002; Greenwood & 

Hinings, 1996; Lawrence et al., 2002), buscando, assim, a desinstitucionalização.  

Ou seja, os campos em que os empreendedores institucionais realizam manobras 

variam em seu nível de maturidade (David et al., 2013), nesse contexto,  suas estratégias 

podem ser distintas quando posicionadas em campos ainda em  formação, mesmo que na 

condição de estáveis ou em crise (Fligstein, 1997). Pode-se tomar como exemplo algumas 

situações ocorridas em campos maduros, quando as interações e rotinas são estabelecidas 
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entre os participantes dotados de forte consciência de suas posições no contexto 

organizacional e que as relações de poder e as coalizões são definidas e alinhavadas ao 

objetivo comum (DiMaggio & Powel, 1983; Fligstein & McAdam, 2011; Greenwood & 

Suddaby, 2006; Hoffman, 1999). Campos em declínio ou em crise podem ser oriundos da 

convivência social, a ruptura tecnológica, a descontinuidade competitiva e as mudanças 

regulatórias capazes de  perturbar o consenso construído socialmente, no terreno, convidando 

os protagonistas à introdução de novas ideias (Battilana et al., 2009; Greenwood et al., 2002; 

Holm, 1995) ou quando os atores dominantes em uma arena começam a falhar, seja por 

invasão ocasionada por grupos de outros campos, fracasso organizacional dentro do próprio 

campo ou fatores exógenos (Fligstein & Mara-Drita, 1996; Fligstein & McAdam, 2011). 

 Em campos emergentes, sugere-se que, embora os membros reconheçam algum grau 

de interesse mútuo, mas com a existência de pouca ação coordenada entre eles (Maguire et al., 

2004), o empreendedor institucional precisa encontrar um terreno comum e elaborar um 

discurso abrangente, que interaja positivamente e em conformidade com os interesses e 

valores desses diferentes atores (Battilana et al., 2009; Fligstein, 1997), embora façam parte 

deste novo campo proposto (Rao et al., 2000). O grau de institucionalização do campo, assim 

como o seu grau de maturidade, podem influenciar diretamente na formação dos 

empreendedores institucionais influenciando no seu desempenho e na busca de novas 

estruturas institucionais (Battilana et al., 2009; Tolbert & Zucker, 1983). Para garantir a sua 

atuação, o campo deve demostrar um grau mínimo de institucionalização (Fligstein, 1997; 

Greenwood & Suddaby, 2006; Maguire et al., 2004), caso contrário, a sua legitimidade poderá 

ser questionada e agravada pela ausência de modelos claramente definidos (Déjean, Gond, & 

Leca, 2004), em consequência disto, tendem a afetar o seu acesso a recursos e a sua 

capacidade de unir diversas partes interessadas (Aldrich & Fiol, 1994; Battilana et al., 2009; 

Maguire et al., 2004; Zelditch, 2001). 
A legitimidade é um fator de estabilidade (Aldrich & Fiol, 1994; Zelditch, 2001) 

para o empreendedor institucional, um componente chave de toda a mudança (Suddaby & 

Greenwood, 2005). Além disso, o empreendedor possui condições de mobilizar a legitimidade 

no campo (Rao et al., 2000), juntamente com os outros atores na busca de gerar tensão focada 

na legitimidade de um arranjo institucional vigente (Leca et al., 2008; M.-G. Seo & Creed, 

2002). O propósito desta ação é reforçar as falhas das práticas institucionalizadas e demostrar 

que o novo projeto institucional trará resultados superiores, a fim de unir os  considerados 
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mais aliados, diminuindo as contradições entre os atores no campo (Boxenbaum & Battilana, 

2005; Fligstein, 1997; Holm, 1995; M.-G. Seo & Creed, 2002; Suddaby & Greenwood, 

2005). Por esta razão, vale ressaltar que, a maturidade do campo e o seu grau de 

institucionalização influencia na legitimidade do empreendedor institucional. 

Em se tratando de campos maduros, o empreendedor institucional deve enquadrar os 

seus discursos, no intuito de que possam ressoar conforme  os interesses e valores dos 

membros da coalização dominante (Greenwood et al., 2002; Leca et al., 2008; Suddaby & 

Greenwood, 2005), cuja proposta é aumentar a ressonância da mudança a ser implantada no 

campo, agora, diante do estágio de declínio, os atores apresentam um interesse coletivo e, 

mesmo assim, poderão encontrar soluções otimizadas, pois continuam em um campo sem 

regras estabelecidas capazes de contribuir com a estabilização de suas interações e, assim, 

alcançar a cooperação (Fligstein & Mara-Drita, 1996) que resulte na construção da 

legitimidade (Phillips, Lawrence, & Hardy, 2004). Em campos emergentes os EI´s precisam 

legitimar a nova estrutura institucional,  juntamente com os demais atores que dependem 

deste campo (Aldrich & Fiol, 1994; Koene, 2006). A estratégia de discurso entre EI e campo 

é essencial, pois carece de gerar essa nova institucionalização (Phillips et al., 2004), 

entretanto, requer seja explorada a retórica fundamentada na novidade em processo de 

planejamento e construção (Zimmerman & Zeitz, 2002). Nesse formato, o apoio deve ser 

construído com diversos atores, evitando-se restrições, uma vez que tal atitude poderá 

aumentar a sua legitimidade no campo (Battilana et al., 2009; Maguire et al., 2004). 
Além disso, os empreendedores institucionais podem potencializar, de outras formas, 

a sua legitimidade nestes campos. A exemplo disso, é possível afirmar que tal fato se dá pelo 

vínculo da causa à sua identidade (Wade-Benzoni et al., 2002), o que fará surgir  filiações 

com outros atores na busca de empréstimo de legitimidade a outros atores vinculados 

(Battilana et al., 2009; David et al., 2013), ou, então, sair em busca de legitimidade externa 

com uma autoridade formal intencionada a validar o seu discurso de mudança (Fligstein, 

1997; Maguire et al., 2004; Phillips et al., 2000). Desta maneira, conclui-se que o 

empreendedor institucional deve sempre buscar o alinhamento da sua proposta institucional, 

os atores, a sua legitimidade o grau de institucionalização do campo, a fim de poder avançar 

na construção de novas instituições.  
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3.4. Metodologia 
 

Esta pesquisa está fundamentada em estudo de caso múltiplo e de ordem qualitativa, 

cujo foco e avaliar a atuação dos empreendedores institucionais varejistas em projetos de 

revitalização de ruas. Optou-se por esta abordagem de pesquisa devido a riqueza de dados que 

pudessem contribuir para criação de novas categorias, expandindo o conhecimento sobre a 

legitimidade do empreendedor institucional, conforme apontamentos relevantes encontrados 

na literatura. Ao analisar os diversos casos, a unidade de pesquisa baseou-se no próprio 

empreendedor institucional varejista, e não na participação de outros atores no campo, a fim 

de investigar a construção da sua legitimidade ao propor a desinstitucionalização da estrutura 

vigente dos polos de ruas, cujo propósito é atingir certo grau de avanço no projeto de 

revitalização. 

3.4.1. Seleção dos casos 
 

Para poder entender melhor como empreendedores institucionais varejistas atuaram 

no projeto de revitalização de ruas, aplicou-se estudo de caso múltiplo (Eisenhardt, 1989; Yin, 

2009), diferenciado, assim, pela forma como realizou-se estudo de caso único e aplicado 

amplamente no contexto do empreendedor institucional. Compreende-se que casos múltiplos 

permitem maior comparação e demostram variabilidade, o que resulta na amplitude de 

resultados (Benbasat et al., 1987; Pettigrew, 1987; Yin, 2009). Neste sentido, foram 

selecionados oito polos varejistas de ruas, conforme Quadro 4, com apresentação de estágios 

distintos no processo de revitalização, o que significa combinar diversas atuações do 

empreendedor institucional varejista no processo de desinstitucionalização da estrutura 

vigente, cominada com a influência do campo na construção da sua legitimidade presente no 

projeto de revitalização. 

 
Caso Estado Cidade Nome do poloA Ano da revitalização 

    Início Fim 
C1 SP São Paulo Rua João Cachoeira 2001 2003 
C2 SP São Paulo Rua Oscar Freire 2004 2006 
C3 PR Curitiba Rua Riachuelo 2008 2011 
C4 SC Florianópolis Rua Vidal Ramos 2008 2012 
C5 MG Ubá Rua São José 2012 2014 
C6 AL Arapiraca Rua Anibal Lima 2003 Em andamento 
C7 PR Londrina Rua Sergipe 2009 Em andamento 
C8 PR Maringá Rua Santos Dumont 2011 Em andamento 

Quadro 4 - Seleção dos polos varejistas de rua 
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Dos oito polos varejistas pesquisados, cinco conseguiram percorrer efetivamente 

todo o processo de revitalização e três apresentam-se em fase de execução. Todos os 

empreendedores institucionais varejistas desempenharam papéis relevantes nesse projeto, 

aplicando diversas estratégias para a construção da sua legitimidade, além de apresentarem 

especificidades em seus comportamentos referentes a tal conquista. Desta forma, a 

investigação destes casos abre caminhos para novas ideias e linhas de raciocínio direcionados 

à busca de novas oportunidades que enfrentam os empreendedores institucionais em campos 

dessa categoria.  

3.4.2. Coleta de dados 
 

Inicialmente, foram realizadas entrevistas, em profundidade, com foco em 

empreendedores institucionais varejistas envolvidos diretamente no processo de revitalização 

e em diferentes regiões brasileiras. Desta forma, o estudo de caso múltiplo baseou-se em 

quatro fontes principais de pesquisas, dentre eles, entrevistas, observação, análise documental 

e dados secundários da web, vinculados aos projetos de revitalização de cada rua. A 

triangulação dos dados permitiu reduzir os riscos de interpretações incoerentes ou imprecisas, 

além de garantir maior validade entre eles (Denzin & Lincoln, 1994; Guba & Lincoln, 1994; 

Pettigrew, 1990). 

Entrevistou-se, pelo menos, um empreendedor institucional varejista de cada polo 

selecionado. Buscou-se entrevistar empreendedores que participaram ativamente no processo 

de revitalização, a fim de obter uma gama de opiniões sobre as características institucionais 

dos polos varejistas, a considerar o quanto foram capazes de influenciar na legitimidade dos 

EIV´s. A entrevista consistia em responder aproximadamente quarenta perguntas abertas. 

Intencionou-se também aplicar questões inesperadas e que surgiram no decorrer das 

entrevistas, agregando novas abordagens à pesquisa.  No total, foram entrevistados dezessete 

empreendedores institucionais varejistas, totalizando mais de 20 horas de gravações que, 

posteriormente, foram transcritas e codificadas, além de garantir o anonimato de todos os 

entrevistados mediante a utilização de códigos individualizados de acordo com cada caso, 

conforme Quadro 4. 

Além disso, foram coletados dados de artigos de revistas, Internet e jornais, com o 

propósito de aprofundar sobre o processo de revitalização. Quanto à observação, foram 

realizadas, em dois polos varejistas, presentes na cidade de São Paulo, e compostos de notas 
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de campo acompanhada de dez visitas, para que fosse possível verificar os resultados 

derivados da revitalização. Por fim, e não menos importante, os empreendedores varejistas 

disponibilizaram vários documentos sobre o projeto de revitalização. Direcionou-se também 

pesquisas realizadas com os consumidores locais, identificados e utilizados como fonte de 

análise nessa pesquisa.  

3.4.3. Análise dos dados 
 
A análise dos casos percorreu três fases, conforme proposta de Miles e Huberman 

(1994) a esclarecer: (a) condensação de dados, (b) apresentação e elaboração de dados e (c) 

verificação de conclusões. Para avançar nas análises, afirma-se que esta pesquisa utilizou o 

software NVivo 11, permitindo, com isso, gerar maior organização das entrevistas e, 

posteriormente, as suas respectivas codificações. Ao selecionar essa abordagem, viu-se, de 

forma clara, a validação de determinadas indicações propostas pela literatura, sobre 

construção da legitimidade do empreendedor institucional, mas também possibilitou a geração 

de novas categorias, ainda não explorada de acordo com a devida profundidade.  

Na primeira fase, foram identificadas mais de sessenta categorias durante a 

realização das entrevistas. Já na segunda etapa, caminhando para o término das entrevistas, 

foram realizadas várias comparações entre os discursos dos casos e vários códigos 

eliminados, agregados ou adicionados, respeitando a abordagem inicial de conceitos já 

indicados pela literatura e adicionados aos conceitos emergentes. Esta análise recursiva 

permitiu ampliar o aprofundamento dos dados, o que possibilitou emergir novas reflexões 

sobre o processo de desinstitucionalização da estrutura vigente nos polos, propondo reflexão, 

inclusive, sobre a forma como foi realizada a construção da legitimidade do empreendedor 

institucional e a influência do campo na construção dessa legitimidade, a considerar os 

resultados da atuação dos empreendedores institucionais varejistas, sejam eles convocados ou 

espontâneos, mas presentes e atuantes no processo de revitalização.  

3.5. Resultados 
 
Na seção seguinte, será apresentada a forma como a maturidade institucional dos 

polos varejistas de ruas influenciou na construção da legitimidade do empreendedor 

institucional varejista. 
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3.5.1. Breve contextualização do surgimento dos EIV´s  
 
Para dar início aos projetos de revitalização das ruas, os empreendedores 

institucionais varejistas foram convocados por instituições externa ao seu campo, a fim de que 

pudessem atuar de maneira direta nesse contexto. Resultados apontados, durante as 

entrevistas, evidenciam que apenas nos polos C1 e C2, os empreendedores surgiram 

espontaneamente, com o objetivo de reverter a situação de declínio da rua. O primeiro deles 

surge pela convocação de instituições legitimadas no campo, tais como o Sebrae, a 

Associação Comercial ou Rede de Comunicação. Os varejistas foram selecionados conforme 

o critério estabelecido por estas instituições, para que seja possível atuarem como 

empreendedores institucionais (C3; C4; C5; C6; C7; C8). No segundo caso, o empreendedor 

institucional emerge de forma espontânea (C2; C3).  Essa diferença entre os convocados e os 

espontâneos gerou impactos diretos nos resultados da revitalização, assunto a ser exposto 

posteriormente. 

Nesse sentido, verificou-se que, o ato de reverter um processo de declínio e elevar a 

atratividade local as ruas percorrer várias etapas similares tais como a construção de um 

projeto, alianças com o setor público, a execução e o acompanhamento das obras, 

independente se EIV (empreendedor institucional varejista) foi convocado ou surgiu 

espontaneamente no polo varejista. Em ambos, verificou-se particularidades apresentadas de 

formas distintas, porém direcionadas a avançar na construção da sua legitimidade, o que fez 

clarificar, posteriormente, uma série de impactos na construção da legitimidade do polo 

varejista, nos campos institucionais. Considerou-se também que a construção das 

legitimidades e os resultados do projeto de revitalização foram moderados pela maturidade 

institucional dos polos varejistas. 

3.5.2. A característica dos polos varejistas de rua e sua influência na construção 
da legitimidade dos EIV´s  

 

A partir da análise das entrevistas realizadas, percebeu-se que, mesmo a literatura 

abordando sobre a questão da maturidade o campo institucional, alguns elementos emergiram, 

sendo considerados cruciais na construção da legitimidade do empreendedor institucional 

durante o projeto de revitalização. O surgimento destes princípios orientadores impediu o 

avanço da legitimidade do EIV no seu campo de atuação. Averiguou-se que os polos 
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varejistas apresentavam determinadas práticas capazes de compor a sua estrutura que, de certa 

forma, não se apresentam de maneira institucionalizada. Mesmo assumindo um 

posicionamento geográfico e gerando a percepção do aglomerado varejista para os 

consumidores, internamente esse senso de unidade não existia. Além dos EIV´s atuarem no 

projeto de revitalização, empenhavam-se em tentar a formatação de um mínimo de 

institucionalização, dantes inexistentes, caso contrário, não teria significado quando, por 

exemplo, mesmo diante de um projeto institucionalizado e com base em benefícios superiores 

à estrutura anterior, o empreendedor conseguiria impor isso no campo de acordo com tais 

características.  Notamos que, além da necessidade de um grau mínimo de institucionalização, 

os atores varejistas precisam assumir uma postura gerencial, mesmo que embrionário, no 

intuito de promoverem resultados positivos, garantindo a perenidade das estratégias 

implantadas.  

Os elementos direcionadores e influenciadores do campo institucional presente na 

construção da legitimidade do EIV´s permitiram a descoberta das características do campo 

pré-emergente, fundamentado nos seguintes fatores: baixo engajamento, falta de orientação de 

mercado, ausência de senso de rede, além das questões culturais. A conjugação destes 

elementos deriva da manutenção da estrutura vigente, ensejando desvios de propósitos 

advindos dos empreendedores institucionais, ocasionando a perda da sua legitimidade. Cabe 

ressaltar que tais características deste campo estão intimamente ligadas e se reforçam à 

medida que são combinadas, gerando barreiras na construção da legitimidade do EIV´s. 

Identificamos que a falta de engajamento dos varejistas dos polos (C1; C2; C3; C4; 

C5; C7; C8) impendem a evolução concreta do projeto de revitalização, que se justificam com 

base em motivos comportamentais e culturais (C1; C2; C3; C7), o que acaba por favorecer os 

varejistas dos polos, alertando para a não visualização dos benefícios que um projeto de 

revitalização pode gerar, como por exemplo, elevar a atratividade da rua e aumento das 

vendas. Provavelmente esses varejistas não estavam dispostos a investir em esforço adicional, 

por não vislumbrarem recompensas imediatas alinhadas aos seus interesses. Além de 

apresentarem como justificativas a falta de tempo, baixo interesse em participar das reuniões e 

problemas financeiros para contribuir com projeto.  
 
“Baixo, muito baixo (participação). Mas é aquilo que eu te falei, as pessoas vão, as 
pessoas gostam do projeto, [atual], legal, bacana, mas tipo: ‘Agora eu não posso, 
eu tenho muita coisa para fazer, eu não consigo sair uma vez por semana para fazer 
reunião, eu não tenho quem deixar na loja, eu não tenho quem deixar no 
restaurante, eu não tenho quem deixa...’, interesse até tem, só falta essa 
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disponibilidade de entrega, porque na verdade é uma entrega e é o que a gente 
sempre fala, na verdade são empresários cuidando de uma associação, então todo 
mundo infelizmente vai ter que se doar um pouquinho em algum momento.” (C3) 
 
“Então foi... o processo de convencimento dos empresários, ele foi bem árduo 
assim, sabe? Realmente foi um desafio. Acho que esse foi o maior desafio, 
convencimento dos outros empresários, sabe? (C4)  
 
“Faltou a parte do empresário, que ele não fez, não faz, e não adianta, que é dar 
murro em ponta de faca, cara, é uma... conforme eu te disse, não dá para entender o 
motivo que o empresário na adere um projeto maravilhoso desse.” (C7) 
 
 

Os varejistas dos polos não apresentaram um grau de presença física e emocional 

suficientes em relação às atividades do projeto de revitalização. O grau de engajamento dos 

varejistas e suas interações assumem um grau baixo de interação. Essa característica 

influenciou diretamente na construção da legitimidade, já que, para reverter este cenário o 

EIV´s tiveram que desenvolver diversas estratégias de convencimento.  

 
“Mas no início, para começar a fazer um processo de revitalização desse, aparecia 
as vezes duas, três pessoas em uma reunião. Que era para aparecer trinta pessoas, 
aparecia três pessoas. Quer dizer, é de chorar. Tu te prepara para fazer um 
trabalho bom, se dedica, e aparece três, quatro, cinco. Dependendo da reunião, 
tinha quóruns assim, bastante inexpressivos, bastante baixa a presença. Mas existia 
uma vontade muito grande de fazer, e que a gente via que valia a pena investir.” 
(C4) 
 

Eu te dou um doce se você conseguir envolver empresários, porque eles não 
querem. É essa a fala. Não, o que você está falando é bonito, mas não consegue, 
porque a gente não conseguiu. Então foi um trabalho de quase dois anos de, 
realmente, ir lá, conversa com empresário, vai, conversa com outro, começa a 
mostrar o que que é possível (C7) 

 

Frente ao exposto, observou-se uma falta de conectividade entre a prática de gestão e 

a visibilidade futura de negócio, ou seja, orientação para o mercado (C1;C4;C5;C6;C7;C8). 

Geralmente, espera-se que varejistas procurem soluções para resolver seus problemas de 

negócio, tendo como ênfase os consumidores e as suas reais necessidades. Essa falta de 

orientação para a sobrevivência de mercado influencia diretamente o desempenho do polo de 

rua, como de fato ocorreu com o surgimento de shopping centers (C1;C4;C5;C6;C7;C8) e  

novas formas de canais de compra (C1;C5;C7). Nesse contexto analisado, notou-se que os 

varejistas não apresentaram uma capacidade de resposta efetiva e coordenada para 

acompanhar as tendências mercadológicas como derivação focadas ruas, que, por sua vez 

ingressaram no processo de declínio, cujo papel do EIV’s foi tentar reverter este processo. 
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Entende-se que, para caminhar com foco na orientação de mercado, é preciso acionar outro 

elemento relevante e pouco evidente nos polos varejistas, que é o senso de coletividade ou de 

rede.  

 
“[...] com a ascensão do e-commerce, o shopping chegou, então foi toda uma 
situação, se o comércio local parar, estagnar, vai morrer, ninguém vai sair de casa 
para comprar, vai comprar pela internet ou vai no shopping comprar, se precisar 
de algo de pronta entrega. Se eles não fizerem algo diferente o comércio vai 
morrer.” (C6)  
 
“[...] mas por parte dos empresários eu vejo isso mesmo, falta essa visão, alguém 
que tenha uma visão um pouquinho mais visionária de futuro, falar: ‘pô, esse 
projeto é uma boa, Sebrae, Fecomércio, a prefeitura, estão investindo, estão 
botando dinheiro para nos ajudar’, isso é coisa que nem precisava acontecer, 
porque o setor privado, por si só, tinha que caminhar. Eles poderiam se organizar e 
fazer o negócio funcionar e melhorar a rua, só que eles não fazem”. (C8) 

 
Processos de orientação de mercado, praticados nos polos, precisam de esforços 

coletivos e coordenados para que seja possível permitir a criação de uma estrutura robusta e 

que resulte  percepções positivas ao consumidor, variáveis não encontradas pelos EIV’s neste 

formato de campo pré-emergente (C1;C2;C3;C4;C5;C6;C7;C8).  

 
“Ninguém queria... todo mundo apoiava, mas ninguém tinha tempo pra se envolver. 
Estava todo mundo preocupado só com o seu. O que é muito da cultura brasileira, 
não é? Se fala em coletivo, eles apoiam, eles: nossa, legal, não sei o quê. Mas então 
agora, resolve. Então vamos, vamos, me dá o contato aí, vamos lá. Então eu falei: 
gente, eu não vou ficar esperando. Então fui atrás mesmo, e fui sozinha.” (C2) 
 
“É como eu te disse, é o perfil mais egoísta, ele via o vizinho como um concorrente, 
por mais que estejam ali há anos, ele via como concorrente, então cada um queria 
ser maior que o outro, eles não tinham a percepção de que eles juntos, eles iam 
ganhar mais.” (C6) 

 

 
A falta de visão de coletivo ou regime de cooperação implica acionar princípios que 

apenas reduzem a legitimidade do EIV’s, não permitindo a conectividade de relações entre os 

varejistas, EIV’s e demais instituições externas ao campo. Além disso, um dos fatores que 

reforçaram ainda mais as características do campo pré-emergente foram alguns aspectos 

culturais (C1;C3;C6; C7;C8), como por exemplo, idade dos varejistas dos polos,  modelo de 

negócio ultrapassado ou transferência de responsabilidade:    

 



 

 

90 

“É, tinha uns novos e tinha alguns antigos também, bem antigos. Tinha, eu diria 
para você que os mais antigos eram os piores. Eram os mais difíceis é.” (C1) 
 
“[...] O comércio da Riachuelo é feito por pessoas muito antigas de seus comércios, 
eu acredito que é até um pouco desse processo vai muito talvez pela idade dos seus 
donos, sei lá, tem pessoas que são muito fechadas, até pela próprio cultura dele, 
‘Ah imagina se eu vou me a...’ muitos já estão frustrados, a gente ouviu muito isso, 
de associações que eles entraram e que não deu certo, que começou e não terminou, 
sempre tem essas histórias, aí quem é novo também não está muito interessado, 
quando eu falo novo, é jovem que está começando agora, eu acho que quando a 
gente, por incrível que pareça, o que eu vejo são mais envolvidos com cultura 
digamos assim, não cultura educacional, mas cultura mesmo, de shows, quem mexe 
nessa área, se envolve muito mais, parece que tem um olhar mais romântico, mas 
sonhador [...]” (C3) 
 
“É sempre um pensamento arcaico assim de que alguém tem que bancar o meu 
custo. Eu vejo que é cultura, do jeito que foi acostumado o país, nesse processo 
político onde a prefeituras pegava dinheiro dos governos estaduais e federais e 
faziam grandes obras, melhoravam o centro, criavam uma praça, essas coisas, ficou 
sempre assim, ‘quem tem que fazer é o município ou o estado ou a união, eu não 
faço nada’. Criou uma visão errada por parte do empreendedor, o empreendedor 
tem que pensar, também, poxa, ele tem que investir no negócio dele, ele tem que 
fazer melhorias, não dá para eu abrir uma loja e ficar com ela 20 anos igual, a 
fachada toda deteriorada, rasgada, destruída por vendavais e chuvas. E eu achar 
que alguém tem que fazer aquilo por mim, de novo, de graça”. (C8) 

 

O somatório dessas características apresentadas nos permitiu gerar as categorias 

sobre as características deste campo pré-emergente, conforme demostra o Quadro 5, que 

interferiu diretamente na construção da legitimidade do EIV´s. O polo varejista exigiu um 

elevado grau de esforço destes empreendedores no intuito de desinstitucionalizar práticas 

vigentes  apresentadas de forma não ordenada, com institucionalização em fase embrionária, 

sendo reforçada pela ausência de orientação de mercado, engajamento, senso de rede e 

questões culturais . Todo esforço dos EIV´s tinham como objetivo a tentativa de avançar na 

agenda de mudança proposta pelo projeto de revitalização, cujo propósito era obter resultados 

coletivos e de acordo com a reversão do declínio dos polos varejistas. No entanto, observamos 

que o campo institucional do polo varejista apresentava carências mínimas institucionais 

capazes de permitir a atuação, na íntegra, dos EIV´s forçando a manutenção da estrutura 

vigente. 
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Dimensão 
 

Categoria Subcategoria Descrição Impacto 
para Campo 
Institucional 

Influência na 
legitimidade do 

EIV 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influência 
do campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campo  
Pré- 

Emergente 

 
Baixo 

engajamento 

O envolvimento dos atores 
como facilitadores para 
criar, construir e apoiar 
projetos institucionais é 
visto tanto como 
interessante mas não 
apresenta comportamentos 
para sustentar uma 
vantagem competitiva para 
desenvolvimento do campo 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenção 
da estrutura 

vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barreiras que 
interferem na 
construção da 

legitimidade e como 
consequência 
influência na 

atuação do EI no 
desenvolvimento de 

novas estruturas 
institucionais   

 
Falta de 

orientação 
para mercado 

 
Atores no campo possuem 
consciência das 
interferências ambientais e 
mercadológicas mas não 
realizam um 
monitoramento  contínuo 
das necessidades atuais e 
latentes dos clientes e as 
condições de mercado e 
concorrência assumindo 
posições de inércia 
evitando processo de 
inovação, desenvolvimento 
de estratégias alinhadas 
com as expectativas dos 
consumidores para reverter 
o processo de declínio ou 
elevar a atratividade do 
campo 

 
Falta de senso 

rede 

 
Senso de rede permite criar 
novas formas e estruturas 
organizacionais por meio 
de padrões de relações 
vinculando os atores em 
torno de objetivo comum. 

 
Cultura 

 
Padrões comportamentais 
compartilhadas entre um 
grupo que suportam a 
estrutura institucional 

Quadro 5 - A construção da legitimidade do EIV´s 
Fonte: Elaboração própria baseado na codificação dos dados 

3.5.3. Principais resultados alcançados pelos EIV´s no projeto de revitalização, 
após a construção da sua legitimidade do polo varejista  

 

O projeto de revitalização foi fruto de uma visão do processo de declínio das ruas e 

da necessidade de reverter este cenário. Nesse entremeio, mesmo sendo convocados na sua 
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grande maioria e destinados a atuarem como EIV´s, esses atores encontraram diversas 

barreiras no processo de desinstitucionalização da estrutura vigente dos polos de ruas, cujo 

propósito tinha como foco a construção da sua legitimidade visando avançar no projeto. 

Mesmo com as características do campo pré-emergente influenciando na legitimidade dos 

EIV´s, estes conseguiram atingir resultados concretos no projeto de revitalização, mas, em 

alguns casos, foram interrompidos, não ultrapassando a idealização do projeto. A posição dos 

polos varejistas nos campos institucionais, assim como a sua tendência à mudança. 

Observamos uma forte concentração do varejo no campo pré-emergente (C4;C5;C6;C7;C8) e 

isso influenciou na construção da legitimidade do empreendedor institucional varejista, 

gerando impacto direto nos resultados do projeto. 

Nos casos C6 e C8, os EIV´s encontraram um grau de dificuldade elevada ao 

estabelecer uma relação com as autoridades políticas locais voltados a endossar o projeto de 

revitalização. A falta de transparência e compromisso público descontruíram e fragilizaram a 

legitimidade destes EIV´s com os seus pares varejistas, o que fez emergir uma crise de 

desconfiança e credibilidade, impedindo o avanço do projeto.  

Observamos que a participação do setor público é núcleo do processo de 

revitalização, haja vista a apresentação de um estoque de legitimidade elevado no campo, 

devido as suas características reguladoras. Quando o setor público endossa o projeto, em 

paralelo, o EIV´s elevam a sua legitimidade no polo varejista, facilitando a articulação (C1; 

C2; C3; C4; C7), o que resulta em os resultados mais efetivos. Os EIV´s que conseguiram 

percorrer toda a etapa da revitalização, apresentaram resultados comuns e que trazem à tona o 

aumento da segurança, adequação da infraestrutura, atração de novos varejistas, maior 

visibilidade na mídia, referência para outros polos varejistas, retorno dos consumidores e 

valorização imobiliária. Além disso, após a revitalização, as vendas aumentaram 

consideravelmente (C1;C3;C4;C5). 

No caso C1, por exemplo, varejistas perceberam um aumento de 20% a 30% nas 

vendas. Cabe ressaltar a relevância da perenidade das instituições criadas com o intuito de 

representar as ruas. EIV´s atuam em projetos para garantir a sua continuidade no 

desenvolvimento estratégias mercadológicas para a rua, como ações promocionais ou fóruns 

de discussões dos novos problemas que emergem emergentes nesse contexto. Isso também 

contribuiu para aumentar a atratividade, retorno dos consumidores e elevação do faturamento.  
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No entanto, para lidar com o desafio de manutenção destas instituições, os EIV´s 

ainda encontram resistência dos atores varejistas, devido ao seu perfil de baixo engajamento e 

orientação de mercado, sendo considerado de rede (C1;C3;C5;C7). Mesmo apresentando 

resultados concretos, os varejistas do polo não assumem uma posição colaborativa. Esse 

contexto, gerou uma segunda preocupação e elucida como EIV´s convocados ao encontrarem 

dificuldades em gerir uma instituição de forma estratégica. Apenas em C2, a EIV desenvolveu 

de fato um modelo de negócio para Associação Comercial da Rua, de maneira sustentável, 

dentre as quais, formas de captação de varejistas, materiais institucionais, equipe própria, 

estratégias mercadológicas entre as lojas, desenvolvimento de eventos, comunicação 

constante com varejistas e atividade remunerada. Em C1, os EIV´s até desenvolveram uma 

associação inicialmente forte e isso permaneceu ativa durante muitos anos. No decorrer do 

tempo e pela força do campo e desvio de interesses dos EIV´s, a associação foi desativada e a 

tendência da rua está para declínio, baseando-se nas observações e notas de campo coletadas 

neste polo de rua. 

Além disso, cabe ressaltar que os melhores resultados foram apresentados pelos 

empreendedores institucionais que surgiram de forma espontânea (C1; C2). Estes, por sua 

vez, assumiram de fato as características de empreendedores institucionais, participando 

ativamente em suas inquietações, cuja movimentação propiciou reverter a estrutura vigente 

dos seus polos. Outra possibilidade justifica-se pela legitimidade conquistada por estes 

varejistas de modo superior aos convocados, já que estes últimos foram escolhidos por 

instituições externas, o que não significa a legitimação dualística.   

Outro fator crítico é que EIV´s dos demais polos ainda encontram dificuldade para 

profissionalizar as suas instituições, devido ao elevado grau de dependência financeira dos 

varejistas, baseado em mensalidade e disponibilidade de tempo para gerir suas próprias lojas. 

Nesse contexto, detectou-se a existência de uma divisão e escassez de tempo e recurso, 

impedindo a sustentabilidade destas Instituições internas no polo. Convém mencionar que, 

embora sejam criadas para elevar a institucionalização dos polos de ruas, ou seja, 

direcionadas a apresentar resultados concretos, talvez seja necessário verificar quais a reais 

expectativas dos varejistas em relação a essa temática, buscado maior alinhamento entre 

serviços disponíveis e aceitáveis pelo campo.  
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3.5.4. Influência do polo varejista na desconstrução da legitimidade do EIV´s  
 

Após conseguirem estabelecer os resultados do processo da revitalização, alguns 

EIV’s tentaram manter a sua atuação no polo varejista, com propósito de defender os 

interesses coletivos dos atores desses polos em epígrafe. (C1; C2; C3; C5; C7; C8). No 

entanto, toda essa falta de maturidade e institucionalização dos polos de ruas influenciaram o 

EIV’s, gerando desconstrução da sua legitimidade. Tem-se em mente que os EIV’s atuam na 

rua, possuem as suas respectivas lojas e agem neste projeto de revitalização como voluntários 

convocados ou espontâneos. Apesar dessa vontade de atuar como EIV’s, estes varejistas não 

recebem remuneração para conduzir tais projetos ou para realizarem a gestão de Instituições 

criadas para representar a rua. Isso eleva a demanda de atividades e conflitos de interesses 

entre o atuar como EIV e posicionar-se como varejista: 

 
“Não, porque acima de tudo, a minha vida profissional e pessoal está acima de 
qualquer coisa. O que acontecia é que eu tinha uma sobrecarga de trabalho. Então 
se eu tivesse que fazer algum trabalho, nem que fosse em horário extraordinário, eu 
faria, mas para não atrapalhar a minha atividade profissional. Porque eu não ia 
fazer uma atividade sem fim lucrativo nenhum, prejudicar o meu dia a dia e o meu 
ganha pão.” (C1) 
  
“É uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Eu fico revoltado, você visita 
os vizinhos, a gente, por exemplo, o nosso trabalho aqui é um trabalho voluntário, a 
gente não ganha nada para participar do projeto, a gente perde tempo, larga o 
nosso negócio, às vezes, aqui onde eu trabalho, eu largo o meu restaurante e vou 
atrás de coisa.” (C7) 

 
Como os varejistas dos polos não respondem e não promovem diálogo coeso no 

intuito de melhorar a atratividade local, EIV’s desistem da proposta e seguem rumo aos novos 

projetos e oportunidades pessoais, finalizando o projeto, mas não possuindo sucessores para a 

manutenção da proposta:  
“[...] o maior desvio que eu vejo é político. Eu mesmo já tive um período que eu 
falava assim, nossa, puxa vida, se eu me candidatasse seria um... poderia ser, 
porque a pessoa fica pensando, às vezes, dá muita mídia, e tal, em cidades menores 
ele fica até meio que enfeitiçado, mas aí ele perdeu o foco.” (C1) 
 
Ela consegue trazer alguns empresários. Mas talvez também fosse o momento de 
renovação de liderança. Só que ao mesmo tempo, não tem alguém que tenha essa 
mesma pegada que ela, entendeu?” (C4) 
 

 

 Além disso, o próprio polo varejista pode gerar um isolamento do EIV referente a 

agenda de mudança institucional e este perde a sua legitimidade no campo institucional, não 
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conseguindo mais ter acesso às organizações externas ao polo, já que a sua legitimidade foi 

descontruída:  

 
“Aí uma série de... começou a convergir fatores negativos, você fala assim, ‘bom, é 
melhor eu ficar tocando só a minha loja, porque aqui eu não estou vendo para onde 
possa correr.” (C1) 
 
“‘Ah, mas é a prefeitura?’. Pô, não consigo marcar nenhuma reunião com o 
subprefeito. Antes eu ligava num dia, no dia seguinte estava no gabinete da Martha. 
Não é possível. Não conseguia. Então eu comecei a encontrar dificuldade em tudo 
quanto é canto” (C1) 

 

Todos esses ingredientes são críticos e fragmentam a legitimidade dos EIV’s e seu 

propósito, conforme Quadro 7. Observamos que as características do campo pré-emergente, 

além de dificultar a construção da legitimidade do EIV, geram a fragmentação da nova 

proposta institucional rubricada pelos EIV´s e potencializada de acordo com o desvio dos seus 

propósitos. Esse cenário acaba por contribuir para a desconstrução da legitimidade dos EIV´s, 

que são forçados a retornar a sua posição inicial no campo institucional. O resultado é que 

nenhum varejista é beneficiado neste escopo, além de enfraquecer a sua própria estrutura e 

fortalecer a desinstitucionalização do polo de rua no campo, ou seja, o seu declínio.  
 

Dimensão 
 

Categoria Subcategoria Descrição Impacto para 
Campo 

Institucional 

Influência na 
legitimidade do 

EIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Influência 
do campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perda de 
legitimidade   

 
Conflito de 
interesses 

 
Conjugação entre 
projeto institucional e 
manutenção da sua 
própria estrutura  

 
 
 
 

 
Atores do campo 

geram 
fragmentação da 

nova proposta 
institucional 

potencializa o 
desvio do 

propósito do EI 

 
 
 
 
 

Desconstrução da 
legitimidade do EI 

sendo forçado a 
retornar seu 

posicionamento 
inicial no campo 
institucional onde 

atua. 

 
Voluntarismo 

 
Atuação do EI sem 
fins lucrativos e com 
elevada dependência 
de contribuições dos 
atores do campo para 
gerar recursos e manter 
a proposta institucional 
 

 
Falta de 
sucessão 

Falta de sucessão e 
criação de novas 
lideranças para criação 
ou manutenção de 
novas propostas 
institucionais. 

 
Isolamento 

 
Perda de apoio dos 
atores do campo e de 
aliados gerando 
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isolamento do EI. 

 
Fuga para 

novos 
projetos 

 
Desenvolvimento de 
novos projetos com 
ganhos financeiros 
para EI 

 
Demanda 
elevada 

 
Excesso de 
responsabilidades para 
construção do projeto 
institucional para o 
campo vigente 
 

Quadro 6 -  A desconstrução da legitimidade do EIV´s 
Fonte: Elaboração própria baseado na codificação dos dados 

3.1. Discussão dos resultados 
 

Esta pesquisa foi construída a partir da atuação dos empreendedores institucionais 

varejistas, em projetos de revitalização de oito polos varejistas. Os resultados indicam uma 

forte influência do grau de institucionalização na construção da legitimidade do 

empreendedor institucional varejista. Os EIV´s e os polos varejistas estavam posicionados no 

campo organizacional, os polos varejistas de ruas, denominado nesta pesquisa como campo 

pré-emergente, em complemento da tipologia proposta pela literatura (Battilana et al., 2009; 

DiMaggio & Powel, 1983; Fligstein & Mara-Drita, 1996; Fligstein & McAdam, 2011; 

Greenwood & Suddaby, 2006; Greenwood et al., 2002; Hoffman, 1999; Holm, 1995; Maguire 

et al., 2004), de acordo com o Quadro 8. 

Nota-se que o campo pré-emergente estava enraizado no baixo engajamento, baixa 

orientação de mercado, falta de senso de coletividade e atores agindo de forma situacional, 

alinhados aos benefícios de seus interesses. Essas características são consideradas menos 

propensas à construção da legitimidade do EIV´s, além de reforçar o baixo grau de 

institucionalização dos polos varejistas de rua. A pesquisa sugere que os EIV´s sofreram forte 

influência da baixa institucionalização dos polos varejistas de rua e estes usaram diversas 

estratégias, a fim de construir a sua legitimidade na tentativa de elevar o grau de 

institucionalização da rua e gerar condições mínimas para conduzirem o projeto. Ou seja, 

mesmo com objetivo claro e direcionado a criar novas  formas institucionais (Battilana et al., 

2009; Garud et al., 2007), além de promover mudanças (Suddaby & Greenwood, 2005), os 

empreendedores varejistas não conseguiram romper as barreiras impostas pelo campo           
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pré-emergente. Barreiras estas, que podem ser justificadas pela falta de consciência dos 

varejistas ao desconsiderarem a possibilidade de estruturarem-se como instituição. Vê-se, 

nesse contexto, que compartilhamento dos esquemas do campo gerou comportamentos 

padronizados (Scott, 2008a) pelos atores varejistas alocados nos oitos polos de ruas e que, 

com isso, acabaram por assumir uma posição dominante.  

Os empreendedores institucionais varejistas acreditavam que, pelo cenário de 

declínio do polo, a descontinuidade destas práticas do campo pré-emergente poderia ser 

rompida com o projeto de revitalização. Tentaram desinstitucionalizar essas práticas, a fim de 

propiciar a abertura para adoção de uma nova legitimidade institucional (Aldrich & Fiol, 

1994; M. T. Dacin et al., 2002b). Nesse ínterim, o projeto de revitalização apresentava uma 

proposta coerente, no intuito de elevar a atratividade local e promover o seu desenvolvimento 

(Dokmeci et al., 2007; Milchen, 2005; Moreno-Jiménez, 2001; Presti, 2003) e atrair novos 

consumidores (Hart et al., 2013; Kupke & Valerie, 2004; Pryor & Grossbart, 2005; Ward, 

2007).  
 

 Pré-emergente Emergente Maduro Declínio 
 
 
 
 
 
 
 
Características  

 
As práticas são 

fundamentadas no 
baixo engajamento, 

falta de senso de rede 
e orientação 

mercadológicas. 
Fortalecendo a 
inexistência da 

institucionalização. 
 

Tais características 
são reforçadas pelas 
questões culturais 

praticadas pelo 
campo, como a busca 

da defesa de 
interesses individuais 

e imediatista.  
 

Iniciativas de 
institucionalização 
sofrem riscos de 
descontinuidade 

imediata. 
 

 
Apresenta algum 
grau de interesse 

mútuo. 
 

Existe relativamente 
pouca ação 

coordenada entre eles 

 
As interações e 
rotinas já são 

estabelecidas entre os 
participantes que 

possuem forte 
consciência de suas 
posições no campo. 

 
As relações de poder 

e as coalizões são 
definidas com 

objetivo comum 

 
Gerados pela 

convivência social, a 
ruptura tecnológica, a 

descontinuidade 
competitiva e as 

mudanças 
regulatórias que 

podem perturbar o 
consenso construído 

socialmente no 
terreno. 

 
Os atores dominantes 

em uma arena 
começam a falhar, 

seja por invasão por 
grupos de outros 
campos, fracasso 

organizacional dentro 
do campo ou fatores 

exógenos 

Quadro 7 - Tipologia dos campos institucionais 
Fonte: Elaboração própria baseado na codificação dos dados 
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Neste contexto, o polo varejista apresentava-se de forma desorganizada e fragilizada, 

e o projeto de revitalização reforçava as falhas existentes, cujos seus resultados seriam 

superiores à estrutura vigente, corroborando com a ideia de unir os atores e reduzir as 

contradições no campo (Boxenbaum & Battilana, 2005; Fligstein, 1997; Holm, 1995; M.-G. 

Seo & Creed, 2002; Suddaby & Greenwood, 2005). Este foi o papel dos empreendedores 

varejistas, no entanto, as práticas adotadas pelo e no polo influenciaram diretamente na 

construção da sua legitimidade e no seu desempenho, a fim de avançar na execução do projeto 

de revitalização.   

O campo pré-emergente não apresentou um grau mínimo de institucionalização 

necessária para garantir a atuação  integral do empreendedor institucional, reforçando o 

posicionamento dos Fligstein (1997); Greenwood & Suddaby (2006); Maguire et al. (2004). 

Diante do exposto, averiguou-se que o empreendedor precisa garantir o grau mínimo de 

institucionalização e de legitimidade, caso contrário, será questionado de forma constante, já 

que não apresenta um modelo claro de construção (Déjean et al., 2004). Essa configuração 

dificultou o acesso dos empreendedores a recursos e na capacidade de unificar diversos atores 

varejistas (Aldrich & Fiol, 1994; Battilana et al., 2009; Zelditch, 2001).  

Nesta abordagem de baixa institucionalização do campo, cabe ressaltar dois pontos 

relevantes e encontrados no campo de pesquisa. O deles corresponde à forma como surgiram 

os empreendedores institucionais e o segundo, evidencia a forma como cada perfil atuou nesta 

configuração do campo pré-emergente. A combinação desses dois pontos interferiu 

diretamente na entrega dos empreendedores institucionais. Com relação ao campo, mesmo 

sendo apresentada as suas resistências, os empreendedores institucionais conseguiram avançar 

até determinado ponto e de certa forma, o que viabilizou a construção de um grau menor de 

de legitimidade ao atuarem no projeto de revitalização, porém, de formas distintas. Nos casos 

de empreendedores que surgiram espontaneamente (C1;C2), acabaram por assumir 

comportamentos de empreendedores institucionais   (Battilana et al., 2009; Boxenbaum, 2004; 

Greenwood & Suddaby, 2006), emergindo uma inquietação no que tange à estrutura em 

declínio (C1), ou pela necessidade de elevar ainda mais a atratividade do polo (C2). Nesse 

entremeio, construíram o projeto de revitalização de forma independente, financiando os 

custos entre os seus pares e, posteriormente, buscaram fontes de financiamento com empresas 

privadas. Além disso, conseguiram criar associações para elevar a sua legitimidade no campo 

e, como resultado, conseguiram acesso e apoio do setor público. Os empreendedores 
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convocados surgem pela convocação de instituições externas ao polo e com elevado grau de 

legitimidade no campo institucional, tais como o Sebrae, as Associações Comerciais e a Rede 

de televisão. A inquietação do declínio dos polos emerge destas instituições e não 

propriamente dos varejistas. Além disso, a escolha dos varejistas para atuarem no projeto é 

realizada pelas escolhas destas instituições e que possuíam como objetivo estabelecer essa 

relação com polo, sendo o empreendedor convocado a assumir a condição de facilitador no 

projeto de revitalização. Mesmo sendo endossados por instituições, isso não significa que 

estes empreendedores apresentavam perfil ou possuíam legitimidade suficiente para atuarem 

no polo varejista 

Ao analisar os resultados finais do projeto de revitalização, os casos em que 

empreendedores institucionais surgiram, de forma espontânea, obtiveram mais sucesso 

quando comparados aos espontâneos. Isso vem reforçar que empreendedores institucionais 

precisam realmente apresentar alguns elementos, dentre eles o estoque mínimo de 

legitimidade, foco comum e consequente representatividade baseada na interação em seus 

pares. Apensar das diferenças, pois ambos convocados e espontâneos, encontraram as mesmas 

dificuldades e em alguns casos, utilizando estratégias similares para avançarem no projeto. 

Os EIV´s tentaram elevar a sua legitimidade utilizando o setor público, criando 

ligação permissiva (Nisco et al. 2008 apud Grunig & Hunt,1984), que com externalização das 

suas características de regulação, autoridade e legislação foi possível elevar o grau de 

legitimidade dos EIV´S e todo esse processo apresentou forte influência no campo pré-

emergente. Com a aprovação e apoio do setor público, os EIV´s conseguiram avançar na 

construção da sua legitimidade para poder atuar de forma significativa na revitalização. 

Mediante o envolvimento do setor público, os varejistas dos polos compreenderam as 

intenções do projeto de revitalização permitindo o início da pré-institucionalização dos polos, 

ampliando, mesmo que minimamente, o engajamento deles no projeto. Essa parceria permitiu 

maior visibilidade do projeto nos meios de comunicação e esse resultado foi utilizado pelos 

EIV´s como estratégia de mobilização e convencimento perante os demais varejistas para 

aumentar o engajamento no projeto de revitalização.  

No entanto, isso não significa que a legitimidade dos EIV´s romperam a estrutura 

do campo pré-emergente por meio desta ligação permissiva. Se por um lado o poder público 

assumiu um papel central no processo de revitalização, por outro, provocou a ineficiência no 

trabalho de gestão pública, potencializando a resistência dos varejistas e reduzindo a 
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legitimidade dos EIV´s. Em todos os casos analisados, as Prefeituras apresentaram problemas 

nas etapas do projeto de revitalização. Desde escassez de recursos financeiros, conflito de 

interesses entre varejistas e o partido vigente na Prefeitura, ensejou um clima de desconfiança 

na manutenção da parceria com a rua, baixa mobilização pública e desenvolvimento de 

estratégias de convencimento em relação à relevância do projeto com atrasos no cronograma 

das obras e manutenção da rua que, mesmo após revitalização, pôde contribuir negativamente 

na construção da legitimidade dos EIV´s. 

Logo após a criação das mínimas condições de atuação, os EIV´s observaram o 

descompasso entre as suas ações e as respostas dos seus pares varejistas. Neste interim, os 

lojistas apresentavam baixo engajamento, baixo senso de coletividade e, como consequência, 

potencializavam a vulnerabilidade do polo, devido à falta de orientação mercadológica. Esse 

conjunto de fatores enfraqueceu o processo de construção da legitimidade do EIV´s e, em 

alguns casos, a estrutura mínima construída por eles visa romper o campo pré-emergente, que 

foram desconstruídos. Em alguns polos, ou existiu a desativação das instituição da rua devido 

à falta de contribuição e interesse, ou os varejistas estavam direcionados a agirem de maneira 

situacional, em benefícios de seus interesses individuais, aproveitando-se das ações do EIV´s 

para se beneficiarem, mas sem o propósito de engajar nos projetos propostos pelos EIV´s, de 

forma coletiva, impactando na construção da legitimidade. Ou seja, mesmo propondo uma 

agenda de mudança, estratégias de convencimento e mobilização (Boxenbaum & Battilana, 

2005; Holm, 1995; Seo & Creed, 2002), construindo alternativas melhores (Leca et al., 2008; 

M.-G. Seo & Creed, 2002), com capacidade de alinhar soluções e interesses coletivos (Snow 

& Benford, 1992 apud Rao, Morrill, & Zald, 2000) os EIV´s não conseguiram romper a 

estrutura do campo pré-emergente, a ponto de criarem condições mínimas de legitimidade e 

elevar o grau de institucionalização dos polos varejistas.  

Mesmo recorrendo ao endosso de instituições externas visando construir a sua 

legitimidade, também não foram reconhecidas e validadas, mas apenas estavam em 

concordância com os varejistas de rua. Isso reforça o posicionamento de e maturidade, 

presente no campo institucional, capaz de influenciar diretamente na legitimidade do EI 

(Fligstein, 1997; Greenwood & Suddaby, 2006; Maguire et al., 2004), ressaltando que devem 

existir condições mínimas para garantir a sua atuação. Conclui-se, portanto, que esta pesquisa 

contribuiu e ampliou a discussão ao apresentar quais fatores podem gerar essa inferência 
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direta na construção da legitimidade do EI, pouco explorada pela literatura até então, além de 

demonstrar como o campo pode contribuir para a perda da legitimidade. 

Conforme sugerido, dependendo da estrutura do campo e das características dos 

atores, os empreendedores institucionais podem não conseguir romper a estrutura vigente e, 

feito isso, poder propor uma agenda voltada a formatação de uma nova, em decorrência da 

falta de legitimidade.  Desta forma, a atuação dos empreendedores institucionais no campo 

pré-emergente pode não garantir que a sua visão inovadora será aceita, desenvolvida ou 

continuada, pois o campo pré-emergente necessita apresentar, no mínimo, um grau de 

engajamento, orientação para mercado e senso de rede focado na atuação do empreendedor 

institucional, caso contrário, a sua construção de legitimidade e seus esforços na busca de 

novas estruturas poderá ser pontual e sem continuidade.  

3.6. Conclusões   
 

Nesta pesquisa, discutiu-se os resultados da nossa pergunta e que versa sobre como a 

maturidade do campo institucional do polo de rua pode influenciar na construção da 

legitimidade do empreendedor institucional varejista e quais são os principais resultados 

alcançados no projeto de revitalização. Viu-se que os problemas enfrentados por esses EIV´s 

são semelhantes no decorrer da construção de sua legitimidade e que tem por base a 

desinstitucionalização da estrutura vigente e o baixo grau de institucionalização dos polos 

varejistas.  

Mesmo o polo apresentado problemas de declínio e, consequentemente, abrindo a 

oportunidade para a desinstitucionalização destas práticas, os EIV´s encontraram diversas 

barreiras ao executarem o projeto de revitalização. Em pesquisas, detectou-se que o EIV 

possuía um projeto de revitalização que buscava iniciar um processo de institucionalização 

dos polos varejistas, tentando, com isso mobilizar o campo, a fim de  buscar essa nova 

institucionalização (Phillips et al., 2004), explorando a retórica fundamentada na novidade. 

Questiona-se, diante disso, por que encontraram dificuldades em legitimar a sua atuação 

diante da implantação de um projeto voltado a atingir benefícios coletivos? Nossa pesquisa 

demostra que tais fatores apresentados pela literatura foram insuficientes para responder este 

questionamento. No entanto, nossa pesquisa ressalta que a falta de engajamento, orientação de 
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mercado, senso de rede e influências culturais foram os ingredientes que faltaram para gerar o 

mínimo de institucionalização, capazes de gerar tais benefícios coletivos.  

Em linha amarrada com David et al. (2013), corroboramos  com a  afirmação de que 

atores que promovem novas formas organizacionais, em novos campos, e que dependem 

muito mais do que a habilidade retórica. Retórica que foi uma das estratégias aplicada pelos 

EIV´s no intuito de poder construir a sua legitimidade nos polos varejistas, muito embora não 

conseguiram avançar, de forma sustentável, perante a proposta de revitalização. De início, 

esses empreendedores não tinham uma coordenação, planejamento ou uma agenda em comum 

visando transformar o polo varejista, antes de serem convocados para assumirem este papel. 

Neste contexto, para efetivar as mudanças institucionais os EIV´s precisaram de organização 

e recursos suficientes,  além do campo, mas pudessem apresentar condições mínimas de 

institucionalização e que pudessem facilitar essa captação de recursos (Tolbert & Zucker, 

1983). 
Nossa argumentação abre uma discussão em diversas vertentes envolta a esta 

temática, que versa sobre a construção da legitimidade em campos pré-emergentes, até então 

não explorada pela literatura. Tal propositura refere-se às quatro dimensões: (a) habilidades e 

condições do EI no intuito de identificar o grau de institucionalização do campo, (b) 

maturidade dos atores, (c) estratégias para construção da legitimidade e (d) riscos de desvios.  

Observamos, nesta pesquisa, que, mesmo tendo um projeto de revitalização 

focado em reverter um processo de declínio, os varejistas não apresentam maturidade 

suficiente para endossarem o projeto de revitalização. A baixa maturidade do campo foi um 

fator de insucesso na construção da legitimidade dos EIV´s. O polo varejista apresentou 

características institucionais embrionárias, pré-emergentes. Então, a falta de um quadro 

institucional do polo varejista ajuda a explicar as dificuldades encontradas pelos EIV´s na 

construção da sua legitimidade almejando avançar em um projeto de revitalização em 

beneficio refletido em rede. A atuação destes empreendedores foi fundamentada na 

criatividade e ciclos de tentativa-erro. Não houve uma clareza e uma definição das melhores 

estratégias de abordagem, alinhamento de expectativas e análise do perfil dos varejistas. 

Enfim, não houve um planejamento coeso capaz de reduzir os ruídos no polo varejista e, com 

isso, garantir a construção da legitimidade dos EIV´s. 

Os resultados não confirmaram a expectativa de que empreendedores institucionais 

conseguem atuar e legitimar os seus projetos de desinstitucionalização em determinados 
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campos, efetuando mudanças, assumindo uma posição dominante e conseguindo implementar 

mudanças por meio de articulação e mobilização de atores próximos, amplamente discutidas 

na literatura (Battilana et al., 2009; Fligstein, 1997; Greenwood et al., 2002; Holm, 1995; Rao 

et al., 2000). A análise dos casos mostra que os resultados dos empreendedores espontâneos 

foram considerados superiores. Desta forma, é importante salientar que não necessariamente o 

convocado, com empréstimo de legitimidade de outras instituições externas ao seu campo, 

conseguirá avançar com sua agenda de mudança. Talvez eles não tivessem o perfil adequado, 

característico dos empreendedores institucionais bem-sucedidos, ou que a ausência de 

fragmentos de institucionalização fosse tão intensa, a ponto de dificultar a atuação dos 

empreendedores institucionais.  

Além disso, não havia  esquemas compartilhados no campo, alimentado atores 

varejistas,  enraizados no baixo engajamento, com baixa  orientação de mercado, aspectos 

culturais e não há consciência de rede de colaboração, impedindo o avanço do processo 

desinstitucionalização da estrutura vigente e influenciando negativamente a construção da 

legitimidade do EIV´s. Aqui, reforçamos e contribuímos, nesta vertente, com a atuação do EI 

e que deve considerar e conciliar o grau institucional do campo, maturidade dos atores, 

definindo as estratégias de legitimidade. Poucos estudos avançaram neste processo de pré-

atuação dos empreendedores institucionais, no sentido de gerar um estoque mínimo de 

legitimidade que pudesse garantir a sua atuação e, como a falta desta abordagem, fosse capaz 

de influenciar e desviar do seu propósito institucional. 

Assim, este estudo fornece uma série de contribuições para com as pesquisas futuras 

e pode apoiar novos estudos sobre a atuação efetiva do EI em determinados campos. 

Reforçamos que, além de apresentar comportamentos de EI e possuir um projeto relevante em 

benefício dos atores, devemos analisar antecipadamente a maturidade do campo e perfil dos 

atores para, posteriormente delinear estratégias de construção de legitimidade.   

Finalmente, a nossa pesquisa possui também uma série de limitações. A primeira 

delas, e o mais importante, é a ausência de visão dos outros atores em relação a legitimidade 

dos EIV´s e do projeto de revitalização. Compreender a visão destes autores ajudariam na 

complementação e validação desta pesquisa, sobre o seu posicionamento no campo, gerando 

uma série de novas razões que ajudariam a explicar a falta de apoio na construção da 

legitimidade e quais estratégias estariam mais coerentes, para elevar o grau institucional nos 

polos varejistas. Torna-se necessário também aprofundar as pesquisas em novos campos em 
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pré-formação, a fim de verificar outros fatores que contribuem para o sucesso ou insucesso da 

legitimidade do EI. Por fim, apesar destes resultados, é necessário mais investigação sobre 

como construir instrumentos práticos que possibilitem os EI´s validarem gerencialmente suas 

estratégias no campo institucional, mensurando os seus resultados efetivos e formas de 

controle para avançarem nas agendas de mudanças institucionais. 
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4. CONCLUSÕES GERAIS 
 

Esta pesquisa propôs investigar o processo de construção de legitimidade dos 

empreendedores institucionais, em campos institucionais. A exploração desta questão foi 

conduzida no contexto de projetos de revitalização de polos varejistas de ruas, realizados no 

Brasil.  Como se sabe, os projetos de revitalização possuem como objetivo reverter o processo 

de declínio, sendo, em geral, liderados por empreendedores institucionais que buscam criar 

uma nova combinação institucional. Nos polos varejistas pesquisados, as inquietações dos 

varejistas advindas de uma percepção de declínio motivaram a ação de empreendedores 

institucionais varejistas (EIV´s), que surgem de duas formas: ou emergem de forma 

espontânea ou são convocados por instituições externas visando atuarem como EIV´s. O 

propósito dos EIV consiste na implantação de uma nova proposta institucional para a rua por 

meio do projeto de revitalização, a fim de elevar a sua atratividade, entretanto para garantir a 

sua atuação no polo varejista o EIV precisou construir a sua legitimidade, objetivando facilitar 

a mobilização de recursos e  articulação entre osseus pares varejistas e outras instituições 

externas. 

No entanto, uma das premissas intencionadas a garantir a atuação do empreendedor 

institucional é a existência, no campo, de condições mínimas de institucionalização (Fligstein, 

1997; Greenwood & Suddaby, 2006; Maguire et al., 2004). Viu-se que a falta de 

institucionalização interfere diretamente na construção da legitimidade do empreendedor 

institucional. Nossos resultados trazem especificidades sobre as características institucionais 

dos polos varejistas. Ao observar externamente, por exemplo, na percepção  dos 

consumidores, os  polos  varejistas de ruas, nota-se que são percebidos como um aglomerado 

de lojas, como se fosse um sistema  estruturado. No entanto, ao ampliar a lente de análise, 

verificamos o oposto. Os polos analisados não apresentaram uma estrutura formal 

amplamente aceita entre os varejistas e que possibilitasse uma articulação externa com outras 

instituições, no intuito de se defender das condições impostas por outros ambientes 

institucionais, como os shopping centers, ou da própria degradação do equipamento urbano 

onde o polo está localizado. Os varejistas não dispunham de uma forma ativa estruturada 

capaz de gerenciar os seus objetivos ou garantir a busca de novas formas institucionais.  

A estruturas e práticas dos polos varejistas ficaram alheias às mudanças ambientais, 

como, por exemplo, o avanço de novos canais de compras, abertura dos shoppings, além das 

influências  do macro- ambientais. Em razão de não se ajustar ou renovar diante de toda essa 
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mudança e do surgimento das novas instituições concorrências, o polo varejista sofre o 

gradual  impacto de queda nos seus resultados. À medida que a  fuga dos consumidores 

ocorre,  as vendas declinam, o número de imóveis vagos aumenta, juntamente com a 

desvalorização imobiliária, um processo de degradação é desencadeado com base no aumento  

da insegurança e  da criminalidade, A combinação destes fatores reduz a atratividade dos 

polos varejistas e influencia  diretamente. E nas estruturas sociais e qualidade de vida da 

região.  

Ao negligenciarem as pressões institucionais do campo e manterem as suas práticas 

individuais internas e difusas, os polos varejistas reduzem a sua capacidade de interação com 

outas instituições, por não serem reconhecidos como instituição. Sem identidade institucional, 

o polo varejista não é percebido pelo campo institucional e a sua legitimidade é questionada. 

Como vimos no primeiro capítulo, a legitimidade institucional permite a mobilização dos 

stakeholders internos e o acesso a recursos objetivando garantir o seu desenvolvimento, 

crescimento e sobrevivência (Dowling & Pfeffer, 1975; Zimmerman & Zeitz, 2002). Ao 

construir a sua legitimidade externa por exemplo, o polo varejista poderia reduzir o sue risco 

de morte ou declínio.  

Assim, o polo varejista, sem estoque mínimo de legitimidade e institucionalização, 

sofreu as fortes pressões ambientais e consequentemente demonstrou menor flexibilidade 

adaptativa, reforçou a sua inércia e abriu possibilidade para o avanço do seu desiquilíbrio 

estrutural. Nossa análise sugere que a configuração e a maturidade do campo institucional do 

polo varejista estavam no estágio pré-emergente. Este formato do campo apresenta 

características institucionais embrionárias ou inexistentes e as iniciativas de 

institucionalização podem sofrer riscos de descontinuidade de forma rápida. Por isso, os 

EIV´s encontraram barreiras na construção da sua legitimidade. A falta de institucionalização 

mínima não permitiu o avanço da legitimidade do EIV e dos polos varejistas. 

Conforme apresentado no segundo capítulo, mesmo com o desenvolvimento de 

estratégias para alavancar a sua legitimidade, o EIV encontrou dificuldades para mobilizar, 

articular e convencer os demais varejistas, no intuito de atuarem em conjunto no projeto de 

revitalização. Mesmo com projeto apresentando resultados concretos de melhoria para elevar 

a atratividade do polo, os varejistas não se mobilizavam. Para reverter a situação e 

desinstitucionalizar as práticas vigentes entre os varejistas, diversas ações foram realizadas 

pelos EIV´s, com intuito de sensibilizar e mobilizar os varejistas do polo. Foram realizadas 
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visitas técnicas em outros polos varejistas e que percorreram o processos de revitalização com 

objetivo de verificarem, na prática, os benefícios resultados do projeto. Reuniões foram 

realizadas para apresentar mais detalhes dos projetos, foram designadas lideranças por 

quadras que pudesse ampliar as estratégias de convencimento com apresentação de materiais 

específicos sobre o projeto, com visitas door-to-door para aumentar o convencimento em 

cascata, no entanto, a participação permaneceu baixa. 

A segunda estratégia realizada pelos EIV´s foi a busca de parcerias externas que 

pudesse alavancar a sua própria legitimidade e a do polo varejista. Apenas dois polos 

conseguiram patrocínios de instituições privadas, no entanto, conseguiram avançar no 

processo de institucionalização, pela criação de Associações dos varejistas do polo. Essa 

conquista, permitiu elevar o grau de institucionalização destes polos, mesmo minimamente. 

Após apresentarem caráter de pessoa jurídica, estes polos ampliaram o seu acesso a outras 

instituições, tais como: poder público, outras Associações Comerciais, Sebrae e Redes de 

Comunicação. Cabe ressaltar, que nossos resultados também demostram diferenças e 

similaridades entre os próprios EIV´s e seus resultados no projetos de revitalização.  

Conforme exposto, ou surgiram espontaneamente ou foram convocados para atuarem 

como empreendedores institucionais. No primeiro caso, existia uma inquietação interna dos 

varejistas e estes assumiram  características mais plenas de empreendedores institucionais 

propostas pela literatura (Battilana et al., 2009), ao iniciarem mudanças divergentes e 

participaram ativamente dessas alterações. Além disso, construíram a sua legitimidade entre 

os seus pares e de forma constante. No segundo caso, os EIV´s convocados  por instituições 

externas, como Sebrae ou Associação Comercial, que ajudaram ao realizar empréstimos de 

suas próprias  legitimidades (David et al., 2013). Nossa pesquisa mostrou que esta relação 

gerou uma alta dependência entre os EIV e essas instituições e não possibilitou a criação de 

autonomia na sua atuação pós-projeto de revitalização, resultado, por exemplo, presente no 

fechamento das instituições criadas internamente nos polos varejistas. Por isso, cabe a 

reflexão para pesquisas futuras sobre diferenças entre  o surgimento espontâneo e a 

convocação de escolhidos para atuarem como empreendedores institucionais, em campos 

ainda embrionários, e como construir a legitimidade do empreendedor e a do próprio polo 

baseando-se ou pelo trabalho do próprio empreendedor ou pela ajuda de instituições que já 

ultrapassaram o campo pré-emergente. 
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Nosso trabalho também direciona atenção para as dificuldades encontradas por estes 

EIV na construção da sua legitimidade, devido a estas influências do campo pré-emergente. O 

capítulo três permitiu a descoberta das práticas deste campo varejista, complementando as 

dificuldades de mobilização, articulação e convencimento, identificados no segundo estudo. 

As práticas do campo varejista estavam fundamentadas no baixo engajamento, falta de senso 

de rede e orientação de mercado. Tais características parecem ser reflexos de características  

culturais existentes no campo, como o pouco espírito de trabalho cooperativo em grupo, uma 

visão de curtíssimo prazo e de interesses individuais, fatores todos que  fortalecem  a 

inexistência da institucionalização. A identificação que fizemos, nesse estudo de existência de 

um campo pré-emergente, torna-se uma nova contribuição para criar um quarto tipo, na  

tipologia de campos, que considerava apenas as três categorias a seguir: identificadas como 

emergentes, maduros e em declínio.  (Battilana et al., 2009; DiMaggio & Powel, 1983; 

Fligstein & Mara-Drita, 1996; Fligstein & McAdam, 2011; Greenwood & Suddaby, 2006; 

Greenwood et al., 2002; Hoffman, 1999; Holm, 1995; Maguire et al., 2004). Cada formato de 

campo, suas práticas e maturidade, interferem diretamente na construção da legitimidade do 

empreendedor institucional.  

Assim, torna-se relevante aprofundar investigações em campos pré-emergentes,  

visando propor novos direcionamentos de estratégias para que empreendedores institucionais 

possam construir a sua legitimidade. O avanço do conhecimento nessa direção,  como vimos 

em nossa  pesquisa, poderá ser muito valioso e ajudar  a  construção da legitimidade do 

empreendedor institucional, permitindo a sua evolução, o grau de institucionalização e 

processos de renovação em  campos pré-emergente.  Por fim, e não menos importante, o setor 

público é um agente facilitador deste processo. Em nenhum dos casos analisados, as intuições 

públicas apresentaram um modelo de revitalização institucionalizado, conforme exemplos 

internacionais. Ao contrário, as Prefeituras demostraram dificuldades no processo de gestão e 

condução do projeto de revitalização. Em alguns casos, impediram o avanço da mudança 

institucional do polo varejista. Cabe ressaltar a relevância de estruturação de um modelo 

coerente, planejado e coordenado para implantação de políticas públicas de revitalização de 

centros urbanos varejistas. Caso contrário, instituições públicas podem contribuir para 

desconstrução da legitimidade dos empreendedores institucionais varejista e potencializar o 

declínio dos polos varejistas de ruas. 
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Finalmente, nosso trabalho tem implicações relativas a temática da legitimidade e do 

empreendedorismo institucional. Não surpreendentemente, dada a sua importância, a 

temática-pesquisa possui forte convergência com a área de marketing. Recomendamos maior 

integração entre as áreas de conhecimentos, a fim de ampliar o conhecimento sobre 

determinados fenômenos. Sob a lente teórica da legitimidade e do empreendedorismo 

institucional conseguimos compreender  melhor determinados comportamentos varejistas e 

seus impactos mercadológicos. Constatou-se que ainda existem poucos estudos que 

possibilitem essa integração de áreas de conhecimento. Nosso estudo, recomenda fortemente, 

porém de maneira mais específica, ampliar a compressão sobre a atuação dos empreendedores 

institucionais varejistas em seus esforços direcionados a promover mudanças institucionais 

em determinados campos e principalmente nos  pré-emergentes. Esse formato de campo 

demostrou como o varejo precisa integrar outras linhas de conhecimento para gerar melhores 

resultados gerenciais em diversas esferas. Ao destacar as contradições existentes entre a 

construção da legitimidade do empreendedor institucional varejista e  do estágio embrionário 

institucional dos polos varejistas,  reforçamos  a necessidade de aprofundamento desta 

temática para melhorar suas chances de sucesso. 
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APÊNDICE 
 
Apêndice  - Carta convite enviada aos potenciais casos 
 
Prezado Sr (a) 
  

Meu nome é André Luiz e sou doutorando na EAESP-FGV, no curso de 

Administração de Empresas sob orientação do prof. Dr. Juracy Parente. O foco da minha tese 

sobre o processo de revitalização polos varejistas de rua e escrevo, pois, gostaria de contar 

com a sua participação e indicações de varejistas como um dos estudos de casos de minha 

pesquisa. Os estudos dos polos varejistas no Brasil ainda não são explorados academicamente 

e gerencialmente em potencial no Brasil.  A proposta da tese é investigar como é o processo 

de revitalização, a partir de uma perspectiva mercadológica e empreendedora.  Podemos 

considerar que os polos varejistas comerciais de rua têm uma importância econômica 

associada ao grande volume de vendas que acontece nessas regiões. Além disso, constituem 

ambientes propícios ao desenvolvimento de pequenos empreendedores locais.  

Caso você e outros varejistas tenham interesse em participar, temos certeza que ela 

contribuirá para o avanço da pesquisa acadêmica sobre o tema no Brasil e no exterior, além de 

contribuições gerenciais para outros polos varejistas, sendo este um foco e uma abordagem 

inéditos. Além disso, acreditamos que a sua experiência também será valiosa como reflexão 

sobre a temática em análise.   Estamos à disposição para fornecer mais detalhes sobre o que o 

estudo. Em termos gerais, esperamos conduzir a pesquisa entre agosto a outubro, contando 

com entrevistas, análise de documentos e observação de alguns eventos.  

Haverá um protocolo metodológico a ser seguido bem como um Termo de 

Consentimento para que cada entrevistado se sinta seguro para dar suas declarações. 

Comprometemo-nos, ao final da pesquisa, a apresentarmos os resultados da pesquisa em sua 

organização em uma data conveniente para todos.  Agradecemos a disponibilidade e na 

esperança de uma reposta positiva   

 

Cordialmente,  

André Luiz B da Silva                    Juracy Parente 

Doutorando                   Prof. Dr. Orientador  
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Apêndice B – Roteiro de Entrevista 

 
Temáticas 
propostas Ator Categoria 

Teórica Perguntas 

O início do processo 
de revitalização 

Os empreendedores 
institucionais são capazes de 

fazer julgamentos críticos 
sobre a realidade que 

enfrentam, o que significa e 
que a dimensão reflexiva de 
sua agência desempenha um 

papel importante 
(Boxenbaum, 2004). 

Senso crítico 
sobre cenário do 

polo 

Como o polo foi mudando ao 
longo do tempo? 

 
Quais fatores influenciaram nesta 

mudança? 
 

O que essas mudanças trouxeram 
de vantagem e desvantagem para 

polo? 

Novas ideias permitem aos 
atores envolvidos observarem 
a situação e seu próprio lugar 

nele a partir de um novo 
ângulo, baseado também em 
seus interesses (Holm, 1995). 

Observação 
situacional: 

necessidade da 
revitalização? 

Como essas mudanças 
contribuíram para que você 

percebesse que teria que realizar 
algum movimento, um novo 

direcionamento? 

O reconhecimento da 
necessidade 

O empreendedor institucional 
ao verificar o elevado grau de 

fragmentação (Clemens & 
Cook, 1999). 

Fragmentação do 
polo entre os 

varejistas 

Como era a relação dos varejistas 
antes do processo de 

revitalização? 

Posição no campo 
institucional, antes, 
durante e depois no 

processo de 
revitalização 

Observar a situação a partir de 
um novo ângulo (Holm, 

1995). 

Nova perspectiva 
do problema e 

interesses 

Como você percebeu a 
necessidade do processo de 

revitalização? 

Boxenbaum (2004, p. 7), 
baseado em pensamentos de 
DiMaggio (1988), as pessoas 
devem perceber que eles têm 

um interesse em mudar a 
ordem institucional existente. 

Interesses  
comuns 

Inicialmente com quem você 
compartilhou essa necessidade de 

revitalização?  
 

Por que você conversou com 
esses varejistas especificamente? 

Interesses na nova forma 
institucional (Holm, 1995) 

Novos interesses 
dos varejistas 

Quais seriam os benefícios para 
você  e para polo? 

Formas de 
articulação entre as 
partes interessadas e 

contrárias 

Disponibilidade de modelos 
alternativos de mobilização e a 

possibilidade de intervenção 
de diferentes agentes  

contribui para geração de 
novas soluções (Clemens & 

Cook, 1999). 

Mobilização para 
iniciar o processo 
de revitalização 

no polo 

Como foi o processo de 
mobilização inicial entre os 

varejistas?  
 

Quais estratégias de mobilização 
você usou ? 

 
E por que você convidou esses 

varejistas especificamente? 
 

Com esse essa equipe você 
montou o projeto de 

revitalização? 
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Temáticas 
propostas Ator Categoria 

Teórica Perguntas 

Argumentação 
utilizada entre pares 

O empreendedor institucional 
deve mobilizar componentes 

externos e internos por trás de 
seu projeto na busca de novas 

práticas (Holm, 1995). 

Mobilização de 
recursos 

Quais recursos você utilizou para 
mobilizar os demais varejistas do 

polo para projeto de 
revitalização? 

 
Quais estratégias práticas você 

usou dentro do polo? 
 

Quais estratégias você usou fora 
do polo? Por exemplo: parcerias 

externas 
Capacidade de mobilização 

desempenham um papel 
fundamental na decisão de 

atuar como agentes de 
mudança em um campo 

institucional (Boxenbaum & 
Battilana, 2005; Holm, 1995; 

Seo & Creed, 2002). 

Mobilização dos 
varejistas 

Quais estratégias você usou para 
mobilizar os demais varejistas? 

Percepção sobre a 
construção da 
legitimidade 

Os atores habilitados e 
motivados conseguem a 

transposição possível por meio 
dos campos caracterizados por 
diferentes lógicas dominantes 

(Boxenbaum & Battilana, 
2005). 

Dificuldade de 
transposição de 

lógica dominante 

Neste processo de mobilização, 
você identificou dificuldades? 

Quais? 
 

Você poderia descrever os tipos 
de resistências encontradas no 

polo? 
 

Qual foi a sua estratégia para 
superar essa resistência? 

A colaboração pode 
desempenhar um papel na 

produção de novas 
instituições, facilitando a sua 

criação e tornando-as 
disponíveis (Garud, Jain, & 

Kumaraswamy, 2002; 
Lawrence et al., 2002) 

Colaboração dos 
varejistas no polo 

Como os varejistas colaboraram 
para desenvolvimento do projeto 

de revitalização? 
 

Teve alguma divisão de 
responsabilidade? 

Dificuldades no 
processo de liderança 

Empreendedores institucionais 
podem mobilizar legitimidade, 

finanças e pessoas apenas 
quando eles são capazes 

alinhar problemas e interesses 
dos grupos que sente-se 

prejudicados, diagnosticar as 
causas, atribuir a culpa, 

fornecer soluções e permite 
processos coletivos para 

operar Snow & Benford (1992 
apud Rao, Morrill, & Zald, 

2000). 

Conflitos de 
interesses 

Quais foram os principais 
problemas encontrados entre a 

liderança da revitalização ? 
 

Quais foram principais problemas 
encontrados entre a liderança e os 

demais varejistas? 
 

Quais estratégias foram usadas 
para alinhar os interesses da 

maioria? 
 

Teve alguma estratégia específica 
para algum grupo de varejistas? 
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Temáticas 
propostas Ator Categoria 

Teórica Perguntas 

Riscos inerentes do 
empreendedor e seu 

negócio 

Nos campos maduros, os 
atores são delimitados, a 

legitimação está constituída e 
a lógica institucional 

absorvida pelos atores 
(Fligstein, 2001; Greenwood 
& Suddaby, 2006; Maguire et 
al., 2004). O campo em crise 

as tensões e contradições 
ficam evidentes, os conflitos e 
valores entre os atores criam 

um cenário de baixa 
vantagem. 

Estrutura do 
campo 

organizacional do 
polo varejista 

Existia alguma instituição que 
representava o polo para conduzir 

o processo de revitalização? 
 

Caso não, como foi criado essa 
instituição e por que foi essencial 

essa criação? 
 

Caso sim, essa instituição 
funcionava  e tinha aderência dos 

varejistas? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

124 

Apêndice C – Roteiro de Observação 

 
Fluxo de consumidores 

Há diferenças de fluxo de consumidores na semana? Quais dias? Quais horários? Qual o 
perfil? Clientes visitam lojas especificas? Quais? 

 
Infraestrutura 

Como está a infraestrutura? Falta luminosidade? As calçadas estão regulares? Existe 
sinalização? Local para consumidor sentar ao ar livre? Tem coletores de lixo? Como é 
colocado o lixo na rua? Tem estacionamento? Fluxo de carro é alto? O local gera segurança 
em diferentes períodos do dia? Existe policiamento? Segurança particular? Possui um 
ambiente agradável para andar? 
 

Varejo  
O perfil das lojas mudaram conforme as entrevistas? Existe algum segmento específico? 
Existe vacância? É alta? Qual perfil das lojas instaladas? A rua mudou o perfil? Existe uma 
percepção de pertencimento local? Um identidade?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


