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RESUMO 

 

Objetivo – Este estudo pretende analisar como os recursos organizacionais existentes 

influenciam a performance das aquisições, a partir de uma perspectiva de aquisições horizontais 

entre empresas de capital fechado atuantes no segmento de educação básica no Brasil. 

Metodologia – A metodologia aplicada foi o estudo de casos múltiplos que fez uso da 

abordagem mista e da coleta de dados por meio de entrevista semiestruturadas aos executivos 

que participaram ativamente das aquisições, além do uso de fonte documentais. Os dados foram 

analisados e manipulados à luz da visão baseada em recursos (Resource-based view). 

Resultados – Como resultado, foi possível elucidar as estratégias da gestão dos recursos 

internos e competências organizacionais em transações de M&A do grupo educacional e seus 

efeitos positivos na performance das aquisições. 

Limitações – A principal limitação da pesquisa é o fato de ter sido realizada com empresas 

pertencentes ao mesmo grupo empresarial e de um segmento específico. Embora as conclusões 

possam ser válidas para outros contextos e empresas, deve-se ter o devido cuidado nas 

inferência e aplicações a outros negócios. 

Aplicabilidade do trabalho – A análise dos recursos internos e competências organizacionais 

está positivamente associada a performance das aquisições e seu desenvolvimento possibilita o 

crescimento e expansão das firmas com retorno superior para todos os envolvidos. 

Contribuições para a sociedade – Toda pesquisa traz para a sociedade a possibilidade de 

enriquecer o conhecimento. A presente pesquisa evidencia a importância do fator humano e dos 

recursos internos para o êxito das aquisições e para o desempenho superior das firmas.   

Originalidade – Pelo que conhecemos, este é o primeiro trabalho que relaciona a teoria da 

visão baseada em recursos com aquisições no contexto do segmento educacional brasileiro. 

 

Palavras-chave: Fusão e aquisição. Performance das aquisições. Desempenho da firma. 

Recursos internos. Competências organizacionais. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado  
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ABSTRACT 

 

Purpose – This study intends to analyze how the existing organizational resources influence 

the performance of the acquisitions, from a perspective of horizontal acquisitions among private 

companies operating in the basic education segment in Brazil. 

Design/Methodology – The applied methodology was the study of multiple cases that made 

use of the mixed approach and the data collection through semi-structured interview to the 

executives who participated actively in the acquisitions, besides the use of documentary source. 

The data were analyzed and manipulated in light of the resource-based view.  

Findings – As a result, it was possible to elucidate internal resource management strategies and 

organizational competencies in M&A transactions of the educational group and their positive 

effects on the performance of the acquisitions. 

Research limitations – The main limitation of the research is the fact that it was carried out 

with companies belonging to the same business group and a specific segment. Although the 

conclusions may be valid for other contexts and companies, due care should be taken in 

inference and applications to other businesses. 

Practical implications – The analysis of internal resources and organizational competencies is 

positively associated with the performance of the acquisitions and their development enables 

the growth and expansion of firms with a higher return for all those involved. 

Social implications – Every research brings to society the possibility of enriching knowledge. 

The present research shows the importance of the human factor and internal resources for the 

success of the acquisitions and for the superior performance of the firms. 

Originality – As far as we know, this is the first work that relates the theory of the resource-

based vision with acquisitions in the context of the Brazilian educational segment. 

  

Keywords: Merger and acquisition. Acquisition performance. Performance of the company. 

Internal resources. Organizational skills.. 

Paper category: Master’s thesis/Research paper 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A compreensão da diversidade do desempenho de empresas participantes de um mesmo 

setor tornou-se uma importante área de investigação no campo da gestão estratégica. 

Tradicionalmente, a economia industrial atribui a heterogeneidade de desempenho às condições 

da indústria (PORTER, 1980). No entanto, o progresso teórico aprimorou os argumentos e 

concentrou-se nos fatores internos como fonte de vantagem competitiva para justificar a 

variação na performance (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1986; GRANT, 1991; PETERAF, 

1993). Convencionou-se chamar de Visão Baseada em Recursos – VBR, os pressupostos que 

removem o véu dos recursos internos e muda a ênfase do mercado para a ênfase nos recursos. 

A VBR concebe as empresas como um conjunto único de recursos (PENROSE, 1959) 

e sugere que as operações de fusão e aquisição podem ser empregadas como uma possibilidade 

de acesso a recursos não comercializáveis (WERNERFELT, 1984), otimização dos negócios 

existentes (CARPON; DUSSAUGE; MITCHELL, 1998) e reestruturação da firma adquirente 

em sua totalidade (BOWER, 2001). No entanto, o resultado frutífero das aquisições depende 

do processo efetivo de combinar as empresas em uma única firma (SHRIVASTAVA, 1986). A 

redistribuição de recursos não é, necessariamente, a motivação primária das aquisições 

(SHRIVASTAVA, 1986). No entanto, é comumente pronunciada em operações que envolvem 

ambientes similares (CARPON; MITCHELL, 1999). 

Nesse contexto, o presente estudo pretende elucidar a estratégia da firma no que diz 

respeito a gestão de recursos internos e competências organizacionais para advogar sobre a 

performance das aquisições. As hipóteses deste estudo são afirmações sobre a redistribuição de 

recursos entre as empresas adquirente e adquirida. O trabalho está estruturado em capítulos, 

iniciando-se pela introdução para contextualizar e apresentar os objetivos e a justificativa do 

estudo. Em seguida, o referencial teórico versa sobre a VBR, operações de fusão e aquisição e 

sobre o mercado privado da educação básica nacional. Posteriormente, a pesquisa discorre a 

metodologia utilizada para investigar a dinâmica os recursos e sobre as limitações da pesquisa. 

Na sequência os resultados são apresentados e subsidiam a discussão que disserta sobre as 

contribuições do estudo empírico. Por fim, o trabalho é concluído com a síntese da pesquisa e 

com a apresentação de sugestões para investigações futuras. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

A questão central que a presente pesquisa propõe responder e que motivou o estudo 

inicial reside no seguinte problema de pesquisa: “como os recursos organizacionais influenciam 

a performance das aquisições?” 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como objetivo principal analisar como os recursos internos e 

competências organizacionais contribuem para a performance das aquisições. 

Para alcançar o objetivo principal, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar a motivação para as aquisições horizontais no contexto do segmento 

da educação básica brasileira; 

 Classificar os recursos internos estratégicos para a indústria da educação; 

 Compreender a dinâmica dos recursos entre as empresas adquirente e adquirida; 

 Identificar como as aquisições podem gerar vantagem competitiva para a 

adquirente ao reconfigurar os recursos internos e competências organizacionais; 

 Analisar a aplicabilidade da visão baseada em recursos, nos processos das 

aquisições horizontais no segmento de educação básica. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Os argumentos para justificar o tema proposto apoiam-se, inicialmente, na relevância 

estratégica da visão baseada em recursos e das operações de fusão e aquisição. Apesar de o 

M&A ser uma estratégia considerada pelos Chief Executive Officer – CEOs das empresas, a 

influência dos recursos da adquirente sobre a performance das aquisições é um tema que 

apresenta questões para ser explorado. No que diz respeito aos recursos internos como fatores 

que influenciam os resultados das aquisições, há uma lacuna que faz com que a realização do 

presente estudo se torne oportuna. Posteriormente, a justificativa apoia-se na importância do 

movimento de consolidação do segmento privado da educação básica brasileira. Torna-se 

relevante sublinhar que as aquisições do segmento de educação básica envolvem empresas 
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privadas de capital fechado, cujo acesso aos dados e aos executivos se constitui em uma 

limitação para a realização de pesquisas. 

Para fortalecer os argumentos que justificam o presente estudo foi realizado um 

levantamento bibliográfico por meio da busca avançada em sete bases de dados de grande 

importância acadêmica: (1) Science Direct (Elsevier); (2) Emerald Insight (Emerald); (3) WEb 

of Science – Coleção Principal (Clavirate Analytics); (4) Oxford Journals (Oxford University 

Press); (5) SCOPUS (Elsevier); (6) SAGE Journals Online; e (7)SciELO. ORG, utilizando as 

palavras-chave “M&A” and “RBV”; “Mergers and Acquisitions” and “Resource-Based 

View”. Inicialmente, foram encontrados 1.791 artigos em todas as bases de dados. Ao excluir 

a duplicidade e os artigos não relacionados com os temas, o número se reduziu para 355 

publicações. Após o refinamento dos resumos (abstracts), a quantidade de artigos que 

realmente dissertam sobre a VBR no contexto do M&A diminuiu para 47. Por fim, após uma 

análise mais aprofundada nas publicações, não foi identificado nenhum artigo que verse sobre 

a VBR no contexto do M&A em aquisições do segmento educacional (Apêndice D). A 

investigação nas bases de dados permite inferir que existem poucos estudos que abordam o 

tema proposto e o que o campo de investigação é uma oportunidade para novos trabalhos.   

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

A pesquisa delimita-se à abordagem de referenciais que subsidiam o estudo da teoria da 

visão baseada em recursos em operações de fusões e aquisições. O estudo dar-se-á no contexto 

das empresas brasileiras, privadas, de capital fechado, do setor da educação básica, que 

realizaram fusões ou aquisições nos últimos cinco anos, e não se restringe a casos de sucesso 

ou de fracasso exclusivamente. As entrevistas com os executivos que desempenharam um papel 

relevante e participaram ativamente das aquisições são instrumentos de pesquisa, em conjunto 

com os relatórios e documentos internos da empresa estudada. 

Ressalta-se que o estudo não versa sobre fatores políticos, econômicos ou sociais e que 

o objetivo é a análise dos recursos internos pertencentes à adquirente e como esses influenciam 

a performance das aquisições. Ademais, não são objeto de estudo as empresas privatizadas, 

nem as empresas de capital misto, tampouco as que capitalizaram recursos por meio da oferta 

pública inicial de ações ou as aquisições por conglomerado, cujas atividades são diversificadas 

e não relacionadas. 
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1.6 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

 

Com o intuito de proporcionar a maior compreensão do tema, encontram-se listados os 

termos centrais da pesquisa, seguidos da definição do constructo para esse estudo. 

a) Adquirente: companhia que adquire a outra empresa e detém a posse majoritária 

das ações e o controle da adquirida. 

b) Adquirida: empresa controlada pela adquirente que detém a maioria das ações 

e o controle da empresa após o processo de aquisição. 

c) Aquisição: operação de compra do controle de uma ou mais empresas por outra, 

que lhe incidirá todos os direitos e obrigações. 

d) Consolidação do mercado: refere-se ao processo de fusões, aquisições e 

incorporações de empresas de um mesmo setor, reduzindo o número de 

participantes no mercado e aumentando o market share dos remanescentes. 

e) Crescimento inorgânico: é a expansão de um negócio no mercado, através da 

fusão, aquisição ou incorporação de empresas que proporciona o crescimento 

mais rápido do que o crescimento natural. 

f) Desempenho e Performance das aquisições: refere-se ao desempenho, positivo 

ou não, resultante do emprego de estratégias empresariais em operações de 

M&A. Os termos são similares e serão utilizados com a mesma finalidade. 

g) Firma: termo similar a empresa e organização. Caracterizada pelo conjunto de 

recursos tangíveis e intangíveis sobre propriedade e domínio de seus dirigentes.  

h) Fusão: operação pela qual duas ou mais empresas se unem para formar uma 

nova empresa, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações, extinguindo-

se as empresas originais. 

i) Recursos internos e competências organizacionais: conjuntos de bens, 

capacidades, competências e processos tangíveis e intangíveis pertencentes e 

controlados pela empresa. 

j) Vantagem competitiva: compreendida como o desempenho superior de uma 

firma em seu ambiente competitivo, resultante da exploração e 

desenvolvimento dos recursos e competências singulares da organização. A 

vantagem competitiva é temporária quando os recursos únicos são substituídos 

por recursos similares dos concorrentes. A vantagem competitiva é sustentável 

quando os recursos valiosos são raros e não duplicáveis por firmas rivais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES 

 

A revisão teórica que compõe este estudo se baseia, principalmente, na teoria da Visão 

Baseada em Recursos – VBR e na teoria de Fusões e Aquisições (Mergers and Acquisitions – 

M&A). Sobre a VBR, que aborda os recursos internos e competências organizacionais, o 

trabalho discorre sobre o conceito, a evolução e as contribuições dessa teoria para o campo das 

estratégias empresariais. Sobre as operações de fusão e aquisição, a análise recai sobre a 

integração pós-aquisição. Posteriormente, o trabalho aborda a VBR no contexto do M&A, 

finalizando com a exposição das hipóteses de pesquisa. 

 

 

2.1 TEORIA DA VISÃO BASEADA EM RECURSOS 

 

A diversidade observada no desempenho das empresas participantes de um mesmo 

mercado comprova que a performance não é homogênea. Tradicionalmente, os estudos 

organizacionais, em especial no campo da gestão estratégica, buscam compreender a fonte da 

vantagem competitiva sustentável (PORTER, 1985; BARNEY, 1991) e desenvolver 

pressupostos que justifiquem a variação no desempenho das organizações. Novas perspectivas 

surgem em oposição à teoria econômica neoclássica para relacionar a performance da firma a 

fatores internos e controlados pela organização (ANDREWS, 1971; WERNERFELT, 1984; 

PORTER, 1980; BARNEY, 1986, 1991; GRANT, 1991; PETERAF, 1993).  

A economia industrial preconiza que a performance da firma depende da estrutura da 

indústria na qual está inserida, sendo resultante do comportamento dos agentes econômicos, da 

fixação dos preços e da dinâmica da concorrência. Os trabalhos de Porter (1980, 1991) 

coadunam com as teorias propostas pelos pesquisadores da economia industrial, ao ratificar que 

as condições da indústria determinam a escolha das estratégias e o desempenho da empresa. No 

entanto, a diferença de desempenho entre empresas participantes do mesmo mercado revela que 

a indústria não é um fator suficiente para justificar a performance e a vantagem competitiva.  

A teoria da Visão Baseada em Recursos - VBR surge na década de 1980 em posição 

contrária à visão tradicional dominante da economia industrial. A proposição central dessa 

teoria é a análise dos atributos internos – forças e fraquezas – como fonte de vantagem 

competitiva. Nesse sentido, importantes contribuições para a formulação das bases teóricas da 

VBR foram dadas por Edith Penrose (1959) ao apresentar a relação causal entre recursos, 

competências e crescimento da empresa. Segundo a autora, a expansão da firma está 
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intimamente ligada aos limites e possibilidades de seus recursos. Outro autor que contribuiu 

com os pressupostos da VBR foi o Kenneth Andrews (1971) ao propor a análise SWOT (forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças) e expressar o conceito de estratégia em termos de recursos 

da empresa, no qual as forças e fraquezas se referem ao ambiente interno das organizações. 

Wernerfelt (1984), considerado como um dos precursores da VBR, advoga a 

importância de analisar a firma em função de seus recursos e não de seus produtos, e defende a 

vantagem do pioneirismo na detenção do recurso para o ganho de competitividade. O autor 

buscou conhecer a relação entre recursos e lucratividade e a gestão dos recursos ao longo do 

tempo. Na mesma linha, Barney (1986) aprimorou a VBR sobre a perspectiva que o 

desempenho econômico acima do normal depende da escolha estratégica da empresa pautada 

na análise dos recursos e competências, e não na análise ambiental. Segundo Barney (1986), a 

análise do ambiente competitivo é menos propensa a gerar vantagem competitiva para a 

empresa, pelo fato de as informações serem de domínio público. Nesse sentido, na análise 

organizacional dos recursos e capacidades intrínsecos, a firma desfruta de informações que não 

estão disponíveis no mercado, para explorar e desenvolver recursos como fonte de vantagem 

competitiva (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1986). 

Os recursos são compreendidos como o conjunto de atributos internos classificados em 

recursos físicos (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; GRANT, 1991; COLLIS; 

MONTGOMERY, 1995), recursos financeiros (WERNERFELT, 1984; GRANT, 1991; 

COLLIS; MONTGOMERY, 1995), recursos intangíveis (WERNERFELT, 1984; 

PRAHALAD; HAMEL, 1990; BARNEY, 1991; GRANT, 1991; COLLIS; MONTGOMERY, 

1995; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997) e recursos organizacionais (BARNEY, 1991; 

GRANT, 1991). Na VBR a firma é concebida como um conjunto evolutivo de recursos 

heterogêneos tangíveis e intangíveis (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984), competências 

essenciais (PRAHALAD; HAMEL, 1990) e capacidades dinâmicas (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997). A dotação de recursos heterogênicos resulta em empresas únicas que produzem 

performances individuais (GRANT, 1991). A compreensão da relação entre os recursos 

internos e competências é a base para a formulação das estratégias e para obter a vantagem 

competitiva sustentável (VASCONCELOS; CYRINO, 2000). 

A compreensão dos recursos idiossincráticos como fonte de vantagem competitiva 

sustentável ganhou robustez nos achados de Barney (1991). O autor destaca a heterogeneidade 

e imobilidade dos recursos (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984) e propõe um 

“framework” (Apêndice A) para analisar os fatores internos e as especificidades das condições 

sobre as quais os recursos podem ser fonte de vantagem competitiva. Segundo Barney (1991), 
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não são todos os recursos estrategicamente relevantes para sustentar desempenhos superiores. 

Para que os recursos possam ser considerados como fonte de vantagem competitiva, devem 

possuir os atributos de valor, raridade, imitabilidade e não substituibilidade. 

A questão do valor está intimamente ligada à capacidade dos recursos de explorar 

as oportunidades e neutralizar as ameaças do ambiente competitivo, propondo uma 

complementaridade entre a análise do ambiente externo e a VBR (ANDREWS, 1971). Os 

recursos são valiosos quando permitem a implementação de estratégias superiores às das 

empresas rivais (COLLIS; MONTGOMERY, 1995) e só pode ser fonte de vantagem 

competitiva se não forem controlados por várias empresas; assim, os recursos devem ser 

valiosos e raros. A imitabilidade preconiza que a empresa terá vantagem competitiva quando 

os custos de imitação pela rival forem elevados e isso poderá ocorrer por: (1) trajetória histórica 

na dotação de recursos exclusivos, (2) ambiguidade causal, na qual a posse do recurso não 

resulta, necessariamente, em vantagem competitiva, e inúmeras pequenas decisões dificultam 

a duplicação das estratégias, e (3) recursos socialmente complexos, sendo resultantes do 

processo de desenvolvimento interno e não da aquisição em mercado. O último requisito refere-

se à substituibilidade, para a qual não deve haver recursos estrategicamente equivalentes para 

os recursos de valor, raridade e inimitáveis (PORTER, 1980; BARNEY, 1991; PETERAF, 

1993). 

Peteraf (1993) coaduna com Barney (1991) e amplia a base teórica da VBR ao 

considerar a heterogeneidade de recursos como uma condição que deve ser satisfeita para a 

firma obter retornos superiores. A autora utiliza os conceitos de renda ricardiana e renda de 

monopólio. Os conceitos assemelham-se no poder de mercado da firma devido à posição 

favorável frente à demanda de recursos. A distinção reside no fato de que na renda ricardiana o 

lucro é resultante da escassez de recursos, e na renda de monopólio o lucro resulta de uma 

restrição deliberada de oferta de recursos. Em ambas as situações, a lei da oferta e da procura 

inclina favoravelmente para os resultados das empresas. Para defender a manutenção da 

heterogeneidade dos recursos, Peteraf (1993) cunhou o termo “mecanismo de isolamento” e 

enfatizou a imitabilidade imperfeita e substituibilidade imperfeita como fatores que impedem a 

imitação dos recursos pelos concorrentes. Os argumentos propostos por Peteraf (1993) 

elucidam a economia subjacente da VBR e ratificam a importância de mercados imperfeitos 

como condição necessária para obter desempenho acima da média e vantagem competitiva 

sustentável (BARNEY, 1986). 

A imitabilidade e a substituibilidade ganharam especial atenção nos estudos de Collis e 

Montgomery (1995). Para os autores, a inimitabilidade é uma vantagem temporária, uma vez 



8 
 

que os concorrentes encontrarão formas de copiar os recursos de valor, quer seja pela imitação 

de recursos únicos (PORTER, 1980; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993), quer seja pela dotação 

de recursos similares ou diferentes, porém estrategicamente substitutos (BARNEY, 1991, 

1995). Neste sentido, os autores defendem o teste de superioridade competitiva, atribuindo 

importância para a análise ambiental (ANDREWS, 1971; PORTER, 1980), e dissertam sobre a 

necessidade de avaliar os recursos da firma em relação aos recursos e competências de 

propriedade e domínio dos concorrentes. Segundo os autores, essa análise é negligenciada pelos 

dirigentes e compromete a vantagem competitiva sustentável. 

Os autores da VBR atribuem as diferenças de performance à diversidade dos recursos 

internos (PENROSE, 1959; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993). Segundo Ahuja e Katila 

(2004), compreender a origem dos recursos é importante para ampliar o entendimento e 

aprimorar o desempenho das empresas. Para os autores, as respostas aos diversos problemas e 

oportunidades idiossincráticos da firma são o nascedouro dos recursos heterogêneos. Clarkson 

e Toh (2010) defendem a dissuasão dos concorrentes com uma teoria da heterogeneidade dos 

recursos. Segundo os autores, uma firma pode revelar ao mercado a superioridade de seus 

recursos para mostrar que as oportunidades remanescentes não valem os esforços de empresas 

concorrentes e, consequentemente, reduzir o investimento e a participação de novos entrantes. 

Os autores examinaram os mecanismos de velocidade e exclusão, subjacentes à dissuasão. A 

velocidade, de maneira subliminar, transmite aos rivais a mensagem que é tarde demais para 

realizar investimentos em um mercado. A exclusão comunica aos concorrentes que esses serão 

incapazes de produzir recursos semelhantes. 

O progresso teórico sobre a heterogeneidade das firmas trouxe importantes 

contribuições para o aprimoramento da VBR. Prahalad e Hamel (1990) introduziram o conceito 

de competências essenciais como recursos da firma e atribuíram aos gestores a responsabilidade 

de coordenar o conhecimento, integrar as unidades de negócio e explorar os recursos em prol 

de novas oportunidades e da competitividade corporativa. Para Teece, Pisano e Shuen (1997), 

os processos organizacionais ganham um enfoque privilegiado e o conceito de “capacidades 

dinâmicas” é introduzido, como a capacidade da organização de coordenar as habilidades e 

competências internas e externas para fornecer respostas inovadoras, rápidas, e produtos 

flexíveis como forma de obter sucesso no ambiente competitivo. 

A teoria das capacidades dinâmicas, proposta por Teece, Pisano e Shuen (1997), 

considera o ambiente externo e a dependência de caminho como pilares para a formulação de 

estratégias, aproximando-se do conceito de competências essenciais proposto por Prahalad e 

Hamel (1990). Segundo os atores, o caminho que a empresa percorre é responsável pela posição 
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atual da empresa e pela determinação da sua posição futura. A fonte de vantagem competitiva 

é expressa por meio da configuração dinâmica dos recursos internos e competências 

organizacionais para explorar as oportunidades do ambiente (PRAHALAD; HAMEL, 1990; 

GRANT, 1991; TECEE; PISANO; SHUEN, 1997). 

Trabalhos recentes corroboraram com os pressupostos que atribuem a performance da 

firma aos seus recursos, capacidades e competências. Vasconcelos e Cyrino (2000) dissertaram 

sobre a vantagem competitiva com base na comparação entre quatro teorias: organização 

industrial, VBR, teoria dos processos de mercado e teoria das capacidades dinâmicas. Segundo 

os autores, a incerteza, a instabilidade e a falta de previsibilidade dos mercados competitivos e 

de rápidas alterações revelam a fraqueza dos modelos teóricos propostos pela Administração 

Estratégica e pela Teoria das Organizações. Assim, os autores propõem a convergência dos 

temas sobre vantagem competitiva e mudança organizacional para retratar a realidade das 

organizações. Para os autores, a abordagem sobre a capacidade dinâmica (TEECE; PISANO; 

SHUEN, 1997) é a que mais aproxima a estratégia da teoria. 

Barney e Mackey (2016) afirmam que a VBR não é uma regra para a riqueza e, sim, 

uma forma para as empresas obterem competitividades no contexto industrial. Além disso, 

destacam que poucos recursos e competências podem gerar vantagem competitiva temporária 

e que ainda menos recursos proporcionam vantagem competitiva sustentável, principalmente, 

pelo surgimento de novas tecnologias, mudança na preferência dos consumidores e esforços de 

duplicação dos recursos pelas empresas rivais (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993; 

POLIDORO; TOH, 2011). Para os autores, a paridade competitiva é mais realista e corresponde 

à dotação de recursos que não são raros, mas que geram valor econômico, contribuem para o 

desempenho e podem resultar em vantagem competitiva. Em síntese, os autores defendem a 

contribuição da VBR para o campo da estratégia empresarial: “After all, strategic management 

is the study of competitive advantage and RBV is its main descriptive theory of the path there” 

(BARNEY; MACKEY, 2016, p.372).1 

O embasamento teórico apresentado versou sobre a diversidade do desempenho 

empresarial, atribuindo a heterogeneidade da performance aos fatores internos e controlados 

pela empresa. As perspectivas apresentadas assentam-se nos conceitos de recursos e 

competências da firma como fonte de vantagem competitiva sustentável. Para facilitar a 

compreensão, as classificações dos tipos de recursos propostas pelos diversos autores estão 

dispostas no Apêndice B desta dissertação. 

                                            
1 "Afinal, a gestão estratégica é o estudo da vantagem competitiva e a VBR é a principal teoria descritiva do 
caminho até lá". (Tradução da autora.) 



10 
 

2.2 FUSÕES E AQUISIÇÕES DE EMPRESAS 

 

Qualquer organização, seja ela pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, é 

constituída para uma finalidade. No contexto das empresas privadas, sua existência se justifica 

por meio dos resultados que produz, tendo como objetivo econômico a maximização do seu 

valor de mercado a longo prazo (HUNT; MORGAN, 1995) e, consequentemente, o aumento 

do patrimônio dos sócios e acionistas (MATARAZZO, 1998; HOJI, 2001). Assim, ao adotar o 

lucro como uma expectativa natural das firmas em economias competitivas, a possibilidade de 

crescimento e expansão de mercado por meio das operações de fusão e aquisição (Mergers and 

Acquisitions – M&A) deve ser considerada (PENROSE, 1959). 

A fusão é definida pelo artigo 228 da Lei 6.404/76 (BRASIL, 1976), que dispõe sobre 

as sociedades por ações, como a operação pela qual duas ou mais empresas se unem para formar 

uma nova firma, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações, extinguindo-se as 

empresas originais. Por sua vez, aquisição é a operação de compra de uma ou mais empresas 

por outra, e pode ser classificada como: (1) horizontal, quando ocorre entre firmas do mesmo 

segmento de atividade, geralmente concorrentes; (2) vertical, que se refere à aquisição de 

empresa que faz parte da cadeia produtiva da adquirente; e como (3) conglomerado, ao envolver 

empresas diversificadas e de atividades não relacionadas (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 

1995). 

As fusões e as aquisições são atividades distintas, mas ambas buscam o crescimento 

inorgânico como um meio para expandir os negócios, em substituição ao processo natural de 

desenvolvimento do empreendimento (PENROSE, 1959; BOWER, 2001; ROSSETTI, 2001; 

DAMODARAN, 2007). A lógica produtiva das organizações faz com que a combinação 

estratégica de empresas seja considerada como uma oportunidade de investimento (TANURE; 

CANÇADO, 2005), no qual “uma empresa ou grupo econômico pode penetrar mercados a 

curtíssimo prazo sem necessidade de esperar a maturidade dos seus investimentos de estaca 

zero” (RASMUSSEN, 1989, p. 14). 

A diversidade de pesquisas sobre o M&A identificou diversas razões pelas quais as 

empresas se envolvem em operações de fusão e aquisição, incluindo a diversificação e o 

crescimento da firma (PENROSE, 1959; CAMARGOS; BARBOSA, 2003), aumento do 

Market share e consolidação do mercado (UHLENBRUCK; HITT; SEMADENI, 2006; 

SHERMAN, 2010), incentivos fiscais e tributários (DEPAMPHILIS, 2013), criação de valor 

(SETH, 1990; CARPON; HULLAND, 1999), sinergia de custos e ganhos de escala 

(DAMODARAN, 2007; CASAGRANDE, 2013), otimização dos recursos internos e 
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competências organizacionais (BARNEY; HESTERLY, 2012), aquisição de novos serviços 

produtivos, conhecimento e tecnologias (PENROSE, 1959; AHUJA; KATILA, 2001) e 

transferências de recursos específicos, a que de outra forma a empresa adquirente não teria 

acesso (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991).  

Segundo Seth (1990), as diversas hipóteses para explicar as motivações das aquisições 

podem ser categorizadas em operações de maximização do valor ou operações de maximização 

sem valor. Nas operações de maximização sem valor, o retorno positivo da adquirente não é 

necessariamente previsto e as aquisições são motivadas por ganhos pessoais para os gerentes 

em detrimento dos acionistas. Por sua vez, as aquisições que buscam a criação de valor como 

resultado do M&A otimizam os recursos para explorar as oportunidades e restrições ambientais 

(BARNEY, 1986, 1991). 

O processo de M&A, segundo Barros (2003), inicia-se pela identificação da 

oportunidade, seguida pela formalização da proposta de intenção de compra e sigilo dos dados, 

posteriormente com a auditoria das informações (Due Diligence2) e a avaliação da empresa, 

finalizando com a negociação dos valores e o fechamento do negócio. Gole e Hilger (2009) e 

Alam, Khan e Zafar (2014) ratificam o processo e reafirmam a sequência progressiva e 

interdependente das etapas do planejamento, que diz respeito às decisões estratégicas frente a 

uma oportunidade real; à etapa do desenvolvimento, que se refere à análise e avaliação da 

empresa a ser adquirida; e à etapa da execução, na qual ocorre o fechamento e integração das 

empresas envolvidas. 

A formalização da intenção de compra sinaliza o início da avaliação de empresa 

(Valuation), que consiste no processo de estimar o valor de mercado de um negócio. A base 

para estabelecer o valor considera a combinação de fatores estratégicos tangíveis, intangíveis e 

de retorno sobre o investimento, tais como potencial de lucro, fluxos de caixa futuros, 

participação no mercado, estrutura organizacional e product life cycle (RASMUSSEN, 1989). 

O valuation é uma ferramenta gerencial que subsidia a tomada de decisões e que considera os 

riscos e incertezas como fatores que impactam o retorno do empreendimento (SIMONASSI; 

GONÇALVES, 2009). Deliberações sobre investimentos, financiamento, distribuição de 

dividendos e decisão de fusões e aquisições são tomadas com base na avaliação patrimonial 

(DAMODARAN, 2007). 

São vários os métodos para atribuir o valor de uma empresa, destacando-se duas 

abordagens de maior utilização. A primeira é a avaliação pelo fluxo de caixa descontado, que 

                                            
2 Due Diligence refere-se ao processo de auditoria e investigação das informações disponibilizadas pela empresa 
negociada à empresa adquirente em operações de fusão ou aquisição (RICKEN, 2008). 
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estima o valor do ativo pela soma dos fluxos de caixa descontados a uma taxa de risco. A 

segunda abordagem é a avalição relativa, que compara um ativo com outro similar, cuja 

precificação seja de conhecimento do mercado (DAMODARAN, 2007). Indiferente da escolha 

do método, “são todos eles, numa perspectiva ainda mais simples, visões temporais de um único 

elemento patrimonial: o caixa” (MARTINS, 2000, p.29). Além da abordagem metodológica 

utilizada para calcular o valor da empresa, também é considerada a sinergia, que proporciona o 

aumento do lucro operacional a partir dos recursos organizacionais existentes, favorecendo a 

disposição de pagamento de prêmio de aquisição pela adquirente. Dessa forma, a sinergia é 

considerada como “valor adicional gerado pela combinação de duas empresas, criando 

oportunidades às quais essas empresas não teriam acesso se atuassem de forma independente” 

(DAMODARAN, 2007, p. 372). 

O parecer favorável da valorização de um ativo está intimamente ligado à capacidade 

de geração de valor do negócio (SIMONASSI; GONÇALVES, 2009) e ao potencial econômico 

da empresa (MARTINS, 2000). Isso faz com que o principal desafio dos avaliadores seja 

determinar o valor do dinheiro no tempo, que “envolve a comparação de desembolsos feitos 

hoje com benefícios projetados para o futuro” (ROSS; WESTERFIELD; JORDAN, 2008, 

p.107). Segundo Barney (1988), quando a soma do valor presente líquido – VPL dos fluxos de 

caixa da adquirente e adquirida – é maior do que a soma do VPL de forma não relacionada, os 

resultados são sinérgicos e podem resultar em retornos positivos para a adquirente, desde que 

o valor pago pela adquirida não seja maior do que o ganho com o M&A. Barros (2003) 

complementa e destaca a importância da apuração dos valores para a reserva de contingências 

e das garantias da operação. 

Após a negociação do preço e das condições da operação, a assinatura do contrato final 

materializa o fechamento do negócio e o término do processo de negociação. O momento marca 

o início de uma nova etapa, na qual a empresa adquirente deve determinar de forma estratégica 

o processo de integração pós-fusão (Post-Merger Integration – PMI). A integração é necessária 

para combinar empresas distintas e envolve as particularidades de cada firma que influenciam 

ativamente o resultado do M&A (TANURE; CANÇADO, 2005). A diversidade dos aspectos 

envolvidos nas transações de aquisição requer que o processo de integração seja 

cuidadosamente planejado para o êxito das aquisições, o que torna a integração um dos 

processos mais críticos do M&A (BARROS, 2003; TANURE; CANÇADO, 2005). 

A realidade retrata que mais da metade das aquisições não são bem-sucedidas e que a 

falha na integração é a principal responsável pelo baixo desempenho (SHRIVASTAVA, 1986). 

O PMI se depara com obstáculos que envolvem a integração dos processos, produtos, 
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tecnologias, sistemas, alienação ou desinvestimento de ativos (SHRIVASTAVA, 1986), 

integração estrutural, retenção de clientes e captura de sinergia (BODNER; CARPON, 2018). 

Além do aspecto mais crítico, que é o sociocultural (SHRIVASTAVA, 1986), cujo desafio 

reside em unificar empresas com divergências culturais (BARROS, 2003; TANURE; 

CANÇADO, 2005) e recursos internos e competência particulares (BARNEY; HESTERLY, 

2012). O PMI é um processo decisório complexo no qual todos os aspectos e áreas devem ser 

considerados para minimizar os riscos, controlar os custos, promover a cooperação dos 

envolvidos, bem como otimizar o prazo para a execução da rotina e retorno sobre a aquisição. 

 

 

2.3 VISÃO BASEADA EM RECURSOS NO CONTEXTO DAS FUSÕES E AQUISIÇÕES 

 

A literatura sobre M&A à luz da VBR resultou em importantes contribuições para o 

campo da gestão estratégica. Tradicionalmente, as discussões econômicas eram pautadas nas 

teorias do poder de mercado ou na eficiência de escala como justificativas para as aquisições 

(SCHERER; ROSS, 1990). No entanto, o dinamismo do mercado, a inserção de novas 

tecnologias, a redefinição de produtos e a alteração na preferência dos consumidores são alguns 

dos atributos que caracterizam o ambiente moderno e corroem o poder de mercado e a eficiência 

de escala em cenários de mudanças (HARTMAN et al., 1994). Assim, os argumentos da 

economia industrial tornaram-se limitados para analisar as aquisições contemporâneas e 

abriram caminhos para a introdução da teoria da VBR no contexto das operações de M&A. 

A mudança da ênfase no mercado (PORTER, 1980) para a ênfase nos recursos 

(WERNERFELT, 1984) forneceu uma estrutura complementar que considera o M&A uma 

estratégia dinâmica e refuta a soberania das motivações tradicionais. As aquisições, com 

objetivo de criar valor para a adquirente, passaram a ser consideradas sob diferentes 

perspectivas (SETH, 1990). De um lado, reside a motivação para ampliar o poder de mercado. 

Consonante com a teoria da organização industrial e questionada pelos autores da VBR, essa 

perspectiva busca obter desempenho superior por meio da aquisição de concorrentes e expansão 

de mercado (CARPON; HULLAND, 1999). De outro lado, considera-se como estratégia a 

otimização da eficiência e eficácia da empresa. Consistente com os pressupostos da VBR e 

contrária à eficiência de escala, essa perspectiva busca uma mudança mais ampla com base na 

reconfiguração dos recursos da firma (CARPON; DUSSAUGE; MITCHELL, 1998). 

As pesquisas sobre M&A com base na VBR sugerem que as aquisições são empregadas 

como estratégias de crescimento da firma, diversificação da base de produtos e serviços 
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(PENROSE, 1959; SHRIVASTAVA, 1986), aumento da inovação e da produtividade dos 

ativos (AHUJA; KATILA, 2001), otimização dos negócios existentes (CARPON; 

DUSSAUGE; MITCHELL, 1998) e reestruturação da firma adquirente em sua totalidade 

(BOWER, 2001). Além da manutenção do crescimento da firma e da reestruturação do negócio 

(PENROSE, 1959; CARPON; DUSSAUGE; MITCHELL, 1998), as oportunidades também 

podem advir da combinação das competências e recursos que permitem a adoção de estratégias 

que criam valor, sinergias e retornos positivos, tanto para a adquirente quanto para a adquirida 

(SETH, 1990). No entanto, o resultado frutífero do M&A requer o efetivo gerenciamento do 

processo para combinar as empresas em uma única firma (SHRIVASTAVA, 1986). 

A integração das empresas é uma das implicações centrais para o sucesso do M&A e 

envolve a integração de processos, ativos físicos e cultura organizacional (TANURE; 

CANÇADO, 2005). O desafio está na reconfiguração do negócio com recursos díspares, que 

requer decisões gerenciais acerca da redistribuição, recombinação (SHRIVASTAVA, 1986) e 

alienação de recursos existentes (BOWMAN; SINGH, 1993). Para Carpon, Mitchell e 

Swaminathan (1999) a redistribuição de recursos e o desinvestimento em ativos são partes de 

um processo natural de reconfiguração do negócio. Os autores defendem a assimetria de 

recursos e similaridade ambiental como fatores que afetam a reconfiguração da firma.  

Em operações de M&A, a dotação de recursos assimétricos é um incentivo para 

redistribuir os recursos da empresa mais forte para mais fraca. Por outro lado, aquisições com 

recursos simétricos têm menos estímulo para a redistribuição (CARPON; MITCHELL; 

SWAMINATHAN, 1999). Dessa forma, as firmas terão mais possibilidades de desfrutar de 

retornos acima da média com a transferência de recursos complementares e sinérgicos; ou seja, 

nas aquisições, as firmas melhoram o desempenho com a complementaridade dos recursos e 

não com a semelhança dos recursos e capacidades existentes nas empresas (UHLENBRUCK; 

HITT; SEMANDI, 2006). 

A redistribuição dos recursos também é favorecida pela similaridade do ambiente 

competitivo devido às semelhanças nas características das firmas. No entanto, empresas 

semelhantes promovem a redundância de ativos, resultante da redistribuição de recursos e 

consequente aumento no desinvestimento de ativos físicos e da força de trabalho (CARPON; 

MITCHELL; SWAMINATHAN, 1999). Combinar empresas está intimamente ligado à escolha 

por determinado recursos em detrimento de outro, tornando necessários uma estratégia clara e 

conhecimento prévio sobre o que está sendo negociado. Segundo Bower (2001, p. 101), “M&A 
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is a means to an end”3, no qual as características das firmas, a estrutura de recursos internos, 

processos e valores devem ser considerados para obter desempenhos superiores. 

Segundo Barney (1988), tanto as aquisições relacionadas, com algum grau de parentesco 

entre as suas atividades, como as aquisições não relacionadas podem usufruir de resultados 

positivos, desde que algumas precauções sejam tomadas. O autor adverte que, ao precificar a 

empresa, os gestores da adquirente devem levar em conta os custos para explorar as sinergias e 

não superestimar a empresa adquirida (DAMODARAN, 2007). Além disso, “To earn expected 

above normal returns from acquisitions, it is not enough for managers to be good at spotting 

and valuing relatedness between their own firm and targets; they must also be good at spotting 

and valuing relatedness between other firms and targets”4 (BARNEY, 1988, p. 78). 

As especificidades dos recursos e competências reforçam a maestria da VBR no 

contexto do M&A e impulsionam investigações sobre as implicações dos fatores internos para 

as aquisições. A questão central dos argumentos da VBR é que a vantagem competitiva é o 

produto resultante da heterogeneidade dos recursos e capacidades intrínsecos da firma 

(BARNEY, 1988). Em operações de M&A essa afirmação é traduzida no intercâmbio dos 

fatores internos das empresas que se fundem para obter novos recursos (HASPESLAGH; 

JEMISON, 1991; BONDER; CARPON, 2018) ou empregar os recursos existentes em novas 

operações (PENROSE, 1959; CARPON; DUSSAUGE; MITCHELL, 1998). 

 

 

2.4 HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

A fim de investigar como os recursos internos sobre propriedade e controle da 

adquirente influenciam a performance das aquisições, será utilizada a seguinte tipologia de 

recursos: (1) recursos de ensino, que dizem respeito ao material didático e à plataforma de 

ensino, traduzidos com ativos físico e tecnológico (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1991; 

GRANT, 1991; COLLIS; MONTGOMERY, 1995); (2) recursos de marketing, referentes à 

reputação comercial e ao gerenciamento das marcas (WERNERFELT, 1984; GRANT, 1991), 

(3) recursos financeiros, subdivididos em capital externo de investimento e lucros provenientes 

das operações do grupo (WERNERFELT, 1984; GRANT, 1991); e (4) recursos gerenciais, 

                                            
3 "M&A é um meio para um fim". (Tradução da autora.) 
4 "Para obter retornos superiores com as aquisições, não é suficiente para os gerentes serem bons em identificar e 
avaliar a relação entre sua própria empresa e as empresas alvos; eles também devem ser bons em identificar e 
avaliar a relação entre outras empresas e as empresas alvos". (Tradução da autora.) 
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compreendidos como a capacidade e habilidade dos diretores e o conjunto de ferramentas de 

planejamento, processos administrativos e pedagógicos, software de gestão e estrutura 

organizacional da adquirente (BARNEY, 1991; PRAHALAD; HAMEL, 1990; GRANT, 1991; 

COLLIS; MONTGOMERY, 1995; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). A classificação dos 

recursos considera todas as atividades da empresa, desde o desenvolvimento e o marketing dos 

produtos e serviços, até o suporte financeiro e as funções gerenciais. 

A teoria dos recursos no contexto do M&A tornou-se particularmente importante para 

o presente estudo sob três aspectos. O primeiro refere-se ao acesso a recursos de valor e de 

difícil duplicação, sendo este um dos pilares para obter a vantagem competitiva (BARNEY, 

1988). Em segundo, o M&A permite o emprego dos recursos excedentes em novas atividades 

(PENROSE, 1959); e o terceiro aspecto é o argumento de que para manter a vantagem 

competitiva a firma precisa reconfigurar o negócio e garantir a heterogeneidade dos recursos, 

em grande parte devido à ameaça de imitação e/ou substituição dos recursos por empresas rivais 

(BARNEY, 1991; PETERAF, 1993, COLLIS; MONTGOMERY, 1995). Estes três aspectos 

motivaram a realização deste estudo, envolvendo aquisições horizontais entre empresas do 

segmento de educação básica brasileira e nortearam as hipóteses de pesquisa, cujo esquema está 

representado no Apêndice C, sob o seguinte ponto de partida: 

 

Hipótese 1: Os recursos internos da adquirente influenciam positivamente a 

performance das aquisições. 

 

Ao considerar a firma como um conjunto único de recursos produtivos, cuja definição 

remonta ao trabalho seminal de Penrose (1959), o mercado de empresas passou a ser 

considerado um mercado de fatores estratégicos (BARNEY, 1986) e as operações de M&A 

como oportunidades para negociar o acesso a recursos não comercializáveis (WERNERFELT, 

1984). Determinados recursos não estão disponíveis no mercado e não são facilmente copiados. 

Qualquer tentativa de substituir os recursos pode exigir um considerável esforço e dispêndio 

financeiro, somados ao tempo necessário para o desenvolvimento de novos recursos e a 

incerteza dos resultados futuros. Ademais, existem recursos de difícil acesso porque são de 

difícil mobilidade e estão sob posse e controle de uma dada empresa (PETERAF, 1993). No 

entanto, o mercado de M&A se traduz em possibilidade de transferência de recursos e 

competências entre firmas (AHUJA; KATILA, 2001). 

Os recursos de marketing, por exemplo, possuem características únicas, cujos valor e 

raridade podem ser resultantes da trajetória histórica e do substancial investimento e 
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gerenciamento da marca para construir a reputação da empresa (BARNEY, 1991; CARPON; 

HULLAND, 1999). Os recursos de marketing também são imóveis, corroborando com a 

afirmação de que o M&A é um meio para se ter acesso aos recursos não disponíveis no mercado 

(WERNERFELT, 1984). Nesse sentido, o acesso ao recurso de marketing está condicionado à 

aquisição da empresa que o detém. Para Carpon, Mitchell e Swaminathan (1999), após a 

aquisição, os recursos imóveis são, comumente, reimplantados da empresa adquirida para a 

empresa adquirente. Assim: 

 

Hipótese 2: Os recursos de marketing são, de forma mais expressiva, compartilhados 

da empresa adquirida para a empresa adquirente. 

 

A redistribuição de recursos não é, necessariamente, a motivação primária das 

aquisições (SHRIVASTAVA, 1986). No entanto é comumente pronunciada em operações que 

compartilham de ambientes similares (CARPON; MITCHELL; SWAMINATHAN, 1999). Em 

aquisições horizontais, a similaridade das firmas (CARPON; MITCHELL; SWAMINATHAN, 

1999) e a assimetria dos recursos (PENROSE, 1959; BARNEY, 1991; PETERAF, 1993) 

contribuem para a transferência de recursos e competências entre as empresas. As firmas 

utilizam as aquisições relacionadas como estratégia para alavancar a utilidade de seus recursos 

ao fundir-se com empresa mais fraca, ou para captar recursos escassos ao adquirir alvos mais 

fortes (CARPON; HULLAND, 1999). Como resultado, as empresas podem melhorar a 

performance da aquisição com a complementaridade dos recursos e não com a semelhança dos 

ativos (UHLENBRUCK; HITT; SEMANDI, 2006). 

A redistribuição dos recursos envolve a transferência física para novos locais ou o 

compartilhamento de recursos sem o seu deslocamento. A aquisição pode ser uma possibilidade 

para a adquirente reter profissionais qualificados e aumentar a utilidade dos recursos gerenciais, 

empregando a força de trabalho em novas operações (PENROSE, 1959). Além disso, os 

recursos gerenciais da adquirente são necessários para integrar empresas distintas sob um 

mesmo direcionamento estratégico, adotando as mesmas ferramentas de gestão, processos 

internos e sistemas de controle (SHRIVASTAVA, 1986), o que torna a capacidade de gestão 

da firma adquirente, um recurso necessário para uma estratégia bem-sucedida (PORTER, 1980; 

BOWER, 2001). Portanto: 

 

Hipótese 3: Os recursos gerenciais são redistribuídos da empresa adquirente para a 

empresa adquirida. 
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O M&A também contempla as estratégias de redistribuição de recursos excedentes, ao 

permitir que o excesso seja aplicado em novas oportunidades para promover o crescimento da 

firma (PENROSE, 1959). Dessa forma, as empresas podem optar por investir os recursos 

financeiros em novos negócios em vez de distribuir dividendos extras aos acionistas 

(RASMUSSEN, 1989). Além disso, as firmas adquirentes, de forma comum, aplicam os 

recursos financeiros para suportar o crescimento da adquirida (CARPON; DUSSAUGE; 

MITCHELL, 1998), de forma que o desempenho das empresas que se fundem seja superior à 

soma dos resultados em operações distintas (DAMODARAN, 2007). Nesse sentido: 

 

Hipótese 4: Os recursos financeiros de investimento são destinados da adquirente para 

a empresa adquirida. 

 

A estratégia de expansão pelo M&A requer o equilíbrio entre explorar os recursos 

existentes e desenvolver novos recursos (PENROSE, 1959; WERNERFELT, 1984). Embora o 

pioneirismo na dotação de recursos e competências seja uma vantagem competitiva 

(WERNERFELT, 1984), esta não é sustentável frente à inserção de recursos similares ou 

substitutos. Nesse sentido, assegurar a heterogeneidade dos recursos internos é a base para obter 

desempenhos superiores (BARNEY, 1991; PETERAF, 1993), e a mudança no escopo dos 

recursos e competências, um pilar para criar novas oportunidades em ambientes competitivos 

(TEECE; PISANO; SHUEN, 1997). A reconfiguração dinâmica da firma é um meio para 

aprimorar os recursos que não são raros, mas que criam valor (SETH, 1990) e contribuem para 

a promoção da vantagem competitiva (BARNEY; MACKEY, 2016). Dessa forma: 

 

Hipótese 5: Os recursos de ensino são redistribuídos da empresa adquirente para a 

firma adquirida. 

 

O M&A como estratégia de crescimento inorgânico é uma realidade nas indústrias 

contemporâneas. As diversas motivações convergem para um objetivo comum: obter 

desempenho superior, favorecido pelo intercâmbio frutífero entre os recursos da firma 

adquirente com os recursos da firma adquirida. As hipóteses de pesquisa abordam os incentivos 

para a transferência de recursos e competência entre empresas participantes da mesma indústria, 

ao realizar operações de aquisição. Como resultado, pretende-se elucidar a estratégia da firma 

adquirente, no que diz respeito a gestão e redistribuição dos recursos internos e competências 

organizacionais em transações de M&A para advogar sobre a performance das aquisições.
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3 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos aos quais o presente trabalho se propõe, o estudo iniciou pela 

revisão bibliográfica sobre a teoria da visão baseada em recursos e sobre as operações de fusões 

e aquisições. A investigação da literatura, exposta no referencial teórico, buscou subsídios para 

fundamentar a pesquisa empírica, por meio da busca avançada em sete bases de dados de grande 

importância acadêmica. Posteriormente, o trabalho fez uso do método de estudo de casos 

múltiplos e utilizou a abordagem quantitativa e qualitativa. As informações formam coletadas 

por meio de entrevistas semiestruturadas e por documentos e materiais complementares. Os 

dados foram tratados e manipulados à luz da teoria da visão baseada em recursos, cujos métodos 

da pesquisa serão aqui discriminados. 

 

 

3.1 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso é um método para realizar pesquisas em ciências sociais e pode 

envolver o estudo de um caso único ou o estudo de casos múltiplos (EISENHARDT, 1989). 

Segundo Yin (2015, p. 4) “seja qual for o campo de interesse, a necessidade diferenciada da 

pesquisa de estudo de caso surge do desejo de entender fenômenos sociais complexos”. As 

perguntas de pesquisa com “como” e “por que” são mais explicativas e devem ser abordadas 

em estudos de caso explanatório, cujo foco é dirigido para o estudo de fenômenos 

contemporâneos, inseridos em um mundo real, que não exige o controle sobre os eventos 

comportamentais. 

A investigação do trabalho utilizou o método do estudo de casos múltiplos, pela 

motivação do problema de pesquisa somado ao objetivo do estudo. A seleção dos casos ocorreu 

de modo deliberado. Na escolha de casos múltiplos, Yin (2015, p. 67) afirma que “neste projeto, 

se os achados subsequentes apoiam a comparação hipotética, os resultados representam um 

forte indício dirigido à replicação teórica – outra vez fortalecendo seus achados e comparação 

com os de um único caso isolado”. A lógica de replicação substitui a lógica de amostragem. O 

universo é o caso em si, dispensando a amostra representativa de um conjunto, calculada com 

estatísticas inferenciais (YIN, 2015). Segundo Lee (1989), a hipótese de replicabilidade é uma 

possibilidade do estudo de casos múltiplos e uma limitação do estudo de caso único. 

Para garantir a qualidade da pesquisa empírica, Yin (2015) sugere a realização de quatro 

testes. O primeiro é a validação do constructo, que se refere à definição do constructo em termos 
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de conceitos específicos e à identificação das medidas operacionais que combinam os conceitos. 

O segundo teste é a validação interna, que deverá estabelecer a relação causal na qual uma 

determinada condição leva a outra. O terceiro teste é a validade externa, que diz respeito à 

generalização ou não dos resultados do estudo. O último teste é o da confiabilidade, que 

assegura que a aplicação dos mesmos procedimentos em estudos de casos de natureza similar 

proporcionará os mesmos resultados. 

O estudo de caso é uma metodologia que permite o emprego de várias fontes de 

evidências, tais como as utilizadas nesta pesquisa: entrevistas, documentação, registros em 

arquivos e observação direta. Nesse sentido, Eisenhardt (1989) discorre sobre a importância de 

combinar evidências qualitativas e quantitativas para produzir resultados mais robustos e 

formular teorias a partir do estudo da prática. Segundo Yin (2015), múltiplas evidências 

requerem a triangulação dos dados; além disso, o desenvolvimento de uma base de dados 

comprobatória e o encadeamento de evidências são necessários para garantir o controle de 

qualidade da pesquisa e a confiabilidade dos dados. Considerar as evidências relevantes 

sustenta a qualidade da análise dos dados e o resultado da pesquisa (EISENHARDT, 1989; 

YIN, 2015). 

 

 

3.2 MÉTODO MISTO 

 

A metodologia seguiu a abordagem dos métodos mistos, com o intuito de superar o 

debate epistemológico da dicotomia quantitativo-qualitativo (CRESWELL, 2007). O objetivo 

foi combinar métodos diferentes para obter a triangulação dos dados que propicia maior 

abrangência de informações e explicações mais satisfatórias para a pesquisa em ciências sociais 

(JICK, 1979). As múltiplas fontes de evidências permitem uma variação maior dos aspectos 

comportamentais e históricos, e contribuem para conclusões mais convincentes. “A vantagem 

mais importante apresentada pelo uso de fontes múltiplas de evidência, no entanto, é o 

desenvolvimento de linhas convergentes de investigação” (YIN, 2015, p. 124, “grifo do autor”). 

A pesquisa classifica-se como explicativa, por analisar a relação de causalidade entre as 

variáveis (RICHARDSON, 1999; VERGARA, 2007), mensurando o impacto da variável 

independente (recursos) sobre a variável dependente (performance das aquisições). Nesse 

sentido, o estudo almejou esclarecer como os recursos internos de propriedade e controle da 

adquirente – em operações de M&A – influenciam a performance das aquisições à luz da teoria 

da visão baseada em recursos. Para isso, o desenvolvimento do trabalho seguiu procedimentos 



21 
 

sequenciais, iniciando pelo método qualitativo, e prosseguindo com o método quantitativo 

(CRESWELL, 2007). 

No método qualitativo, também denominado paradigma interpretativo (COUTINHO, 

2014), foram realizadas entrevistas com os executivos e gestores que participaram ativamente 

das operações de M&A, com vistas a compreender as particularidades dos recursos e 

competências existentes na firma. Dessa forma, a escolha dos entrevistados pertencentes à 

empresa estudada foi não probabilística proposital, selecionada de acordo com características 

específicas do sujeito para o estudo (MAY, 2004). A pesquisa também fez uso de entrevistas 

com os diretores de empresas conveniadas à firma estudada, seguindo o critério e 

acessibilidade, selecionados pela facilidade de acesso aos respondentes (VERGARA, 2007).  

O roteiro foi semiestruturado, com perguntas formuladas apenas para nortear a 

entrevista (MAY, 2004) e seguiu o critério de saturação, que ocorre quando os entrevistados 

não apresentarem informações distintas das já relatadas anteriormente (THIRY-CHERQUES, 

2009). Cabe destacar que a análise do conteúdo é particularmente importante para compreender 

as peculiaridades da empresa adquirente e da firma adquirida; assim, as entrevistas foram 

parcialmente transcritas e analisadas de forma não quantitativa (COLLIS; HUSSEY, 2005). 

Por sua vez, a perspectiva quantitativa ocorreu a partir da revisão bibliográfica e dos 

resultados do método qualitativo. Essa abordagem consiste em um método não interferente, no 

qual o estudo se dá por meio da análise estatística dos dados e não há obstrução da realidade 

estudada (BABBIE, 2000). Nessa fase, a pesquisa foi documental e fez uso de documentos e 

relatórios internos disponibilizados pela empresa e informações obtidas por meio da 

investigação em periódicos e sites específicos, como forma de obter dados para identificar a 

dinâmica dos recursos entre os casos estudados (VERGARA, 2007). 

A dimensão temporal do estudo foi longitudinal (BABBIE, 2000), compreendendo 

períodos pré e pós aquisições das empresas, com o objetivo de obter dados de uma série 

histórica para mensurar a performance das aquisições com mais precisão. O estudo exigiu a 

obtenção das informações fidedignas sobre os recursos tangíveis e intangíveis das empresas 

estudadas e posterior análise inteligível de seus dados. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS E COLETA DOS DADOS 

 

O estudo de caso “está entre os tipos mais difíceis de pesquisa, devido à ausência de 

procedimentos bem documentados” (YIN, 2015, p. 74). Debruçado sobre essa afirmativa, o 

estudo de caso exigiu um complexo e esmerado planejamento para a sua realização. A pesquisa 
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pode ser subdividida em três etapas, conforme a Figura 1: (1) preparação para o estudo, (2) 

coleta de dados e (3) análise das evidências, sendo cada uma das etapas detalhadas a seguir. 

A preparação para o estudo de caso é a primeira etapa, composta por três fases distintas 

e sequenciais. O estudo iniciou-se com a pesquisa em uma base teórica inicial sobre a teoria da 

visão baseada em recursos e posterior estudo sobre a VBR no contexto das operações de fusão 

e aquisição. A análise prévia dos artigos – classificados como A1 – possibilitou o 

aprofundamento nos temas e a escolha do objetivo principal do trabalho. No entanto, a robustez 

teórica demandou o levantamento bibliográfico por meio da busca avançada em sete bases de 

dados de grande importância acadêmica: Science Direct (Elsevier); Emerald Insight (Emerald); 

WEb of Science – Coleção Principal (Clavirate Analytics); Oxford Journals (Oxford University 

Press); SCOPUS (Elsevier); SAGE Journals Online; e SciELO. ORG, utilizando as palavras-

chave “M&A” and “RBV”; “Mergers and Acquisitions” e “Resource-Based View”. 

Os artigos estudados permitiram, além do exame teórico, a análise sobre o universo das 

pesquisas. As investigações privilegiam o estudo em firmas de capital aberto, cujas ações são 

negociadas nas bolsas de valores, e as pesquisas que dissertam sobre educação referem-se às 

instituições de ensino superior. A lacuna de estudos sobre o setor de educação básica, somada 

à consolidação do mercado na contemporaneidade, motivou a escolha pela empresa estudada. 

A seleção da empresa e a autorização para a realização de pesquisa constituem a segunda fase 

da preparação para o estudo. Após a permissão da empresa, tornou-se necessário o estudo sobre 

o ambiente empresarial da educação. Neste momento, a pesquisa enfatizou a legislação 

educacional, a identificação de grupos concorrentes e a dinâmica dos investimentos, bem como 

as possibilidades de expansão do mercado. As informações levantadas subsidiaram a terceira 

fase da preparação para o estudo de caso, que é o preparo do protocolo para o estudo de caso. 

Por tratar-se de uma empresa privada e de capital fechado, o Eleva Educação S.A 

mantém as informações estratégicas em um nível de sigilo, do qual apenas a alta direção 

executiva da empresa compartilha. O acesso aos dados tornou-se um desafio à parte, pela 

dependência incontestável do acesso aos executivos e CEO da empresa. A construção do 

protocolo para o estudo de caso necessitou da noção clara da finalidade do estudo proposto e 

do entendimento sobre dos aspectos teóricos e operacionais para o julgamento analítico durante 

a coleta de dados – principalmente, pela ausência de teste piloto das questões formuladas e pela 

inviabilidade de um segundo contato com os executivos.  

A segunda fase da pesquisa é a coleta de dados, que fez uso de múltiplas fontes de 

evidências: entrevistas, documentação, registros em arquivos e observação direta. A principal 

fonte de coleta de dados foram as entrevistas concedidas pelo CEO da empresa e pelo Diretor, 
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responsável pela prospecção e aquisição de novas redes de ensino. As entrevistas foram 

realizadas em momentos distintos. O roteiro foi semiestruturado, com perguntas formuladas 

previamente sobre os aspectos relevantes das aquisições, os objetivos futuros da empresa e a 

valorização das ações da holding. Entretanto, perguntas complementares foram inseridas para 

identificar os recursos internos e competências organizacionais que são estratégicos para o 

negócio e a sua dinâmica nas aquisições. Documentos auxiliares serviram para quantificar os 

números e demais informações sobre as aquisições realizadas. 

Além dos documentos e relatórios internos disponibilizados pela empresa, a coleta de 

dados utilizou os arquivos de uso público. Para analisar a evolução do número de matrículas e 

do quantitativo de escolas de educação básica em nível nacional, foram utilizados os dados do 

censo escolar dos últimos dez anos, disponibilizados pelo INEP. Além disso, foram realizadas 

pesquisas nos periódicos nacionais sobre educação e nos sites oficiais da BM&FBovespa e das 

empresas participantes do mercado de educação básica. A análise dos casos múltiplos 

necessitou da observação direta por meio das visitas à unidade administrativa central e a 

algumas das escolas pertencentes à holding. A pesquisa finalizou com a etapa da análise dos 

dados, que será detalhada no capítulo a seguir.  

 

Definir e projetar   Preparar, coletar e analisar os casos      Analisar e concluir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Estudo de múltiplos casos 
Fonte: Adaptado de Yin (2015, p.64)  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para analisar os resultados à luz da visão baseada em recursos, o presente capítulo inicia-

se pela contextualização do setor privado da educação básica brasileira. O estudo versa sobre a 

coexistência das instituições públicas e privadas de ensino e aborda as companhias privadas 

participantes do mercado de educação básica no Brasil. Posteriormente, a triangulação das 

diferentes fontes de informação permitiu a análise inteligível dos dados e posterior síntese 

cruzada dos casos múltiplos. Com base nos resultados, o estudo apresentou a dinâmica de 

transferência dos recursos internos e competências organizacionais e sua influência na 

performance das aquisições. Na sequência, as limitações da pesquisa foram expostas. 

 

 

4.1 O SETOR PRIVADO DA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA 

 

A educação é enunciada pelo art. 205 da Constituição Federal – CF, como direito de 

todos e dever do Estado e da família, cuja tríplice função reside no pleno desenvolvimento do 

ser humano, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de 

trabalho (BRASIL, 1988). “A um só tempo, a educação representa tanto um mecanismo de 

desenvolvimento pessoal do indivíduo, como da própria sociedade em que ele se insere” 

(MONTEIRO, 2014, p. 1). A consolidação da educação como um ativo para o País repousa no 

ordenamento jurídico que estabeleceu a função normativa, supletiva e redistributiva da União 

aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios (BRASIL, 1996), contribuindo para a redução 

acentuada da desigualdade de acesso à educação, garantia dos padrões mínimos de qualidade e 

para a universalização do ensino. Programas foram implantados para ampliar o acesso às 

escolas, a inclusão social e garantir a redistribuição dos recursos financeiros (MEC, 2018). 

Apesar dos avanços, a educação ainda constitui um grande desafio para o governo 

brasileiro (INEP, 2018). O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP revelou que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb – sendo 

esta uma fermenta para acompanhar as metas de qualidade do Plano Nacional de Educação - 

PNE – está abaixo da média que corresponde a um sistema educacional de qualidade 

comparável à dos países desenvolvidos (INEP, 2018). As crescentes despesas públicas com o 

investimento compulsório das receitas dos tributos, somados aos programas de assistência à 

educação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, não são 

acompanhados pelo aumento do número de matrículas nas instituições públicas, que apresentou 
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queda de 5 pontos percentuais nos último dez ano (Apêndice C), e tampouco pela melhoria da 

qualidade da educação básica brasileira (BANCO MUNDIAL, 2017).  

A compilação dos dados estatísticos levantados pelo INEP por meio do censo escolar 

de 2008 a 2017 comprova uma queda de 4 pontos percentuais do número de escolas públicas 

em contrapartida ao aumento do mesmo percentual de escolas privadas, além do aumento de 5 

pontos percentuais no número de matrículas na rede privada (Apêndice C). O aumento das 

matrículas nas instituições privadas pode ser justificado em parte pela melhoria social e 

econômica da população, vivenciada em um período recente da economia brasileira, e, em 

parte, pela educação básica privada ser considerada de qualidade superior frente aos resultados 

da educação pública. “O sistema público de educação no Brasil é caracterizado por baixa 

qualidade dos professores e pelos altos índices de reprovação” (BANCO MUNDIAL, 2017, p. 

121), resultando em ineficiências significativas. 

Livre à iniciativa privada – sendo a coexistência de instituições de ensino públicas e 

privadas regulamentada pela Lei nº 9.394 de 1996 (BRASIL, 1996) que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional – LDB, a educação brasileira teve a inclusão legitimada do 

mercado. A “noção tripartite: mercado, Estado e sociedade” (BOMENY, 1999, p. 6) foi 

anunciada, estabelecendo o debate sobre o papel do público e do privado na educação, 

privilegiando o significado restrito de mercado e do encolhimento do Estado (CUNHA, 1981; 

CURY, 1985). Diante das dificuldades da educação, investidores encontraram no segmento 

educacional uma possibilidade de auferir retornos excepcionais. Assim, empresários e fundos 

privados protagonizaram o movimento de consolidação do mercado privado da educação. 

A Kroton Educacional S.A é anunciada como a maior empresa de educação do mundo 

(KROTON, 2018). A gigante brasileira da educação privada, segundo Morini (2014), 

conquistou números expressivos por meio de aquisições no segmento da educação superior. Em 

outubro de 2018, concretizou a aquisição do controle da Somos Educação S.A., antiga Abril 

Educação, passando a atuar também no mercado de educação básica e a atender mais de um 

milhão de alunos. A Somos é proprietária de marcas como a do Anglo Vestibulares em São 

Paulo e do Colégio e Curso PH no Rio de Janeiro, e possui editoras, sistemas de ensino, cursos 

de idioma, e colégios e cursos próprios e parceiros (SOMOS, 2018). No segmento da educação 

básica, que compreende a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além da 

Kroton, outros grupos passaram a ganharam visibilidade no mercado privado. 

O Sistema Educacional Brasileiro - SEB, com mais de cinquenta anos de atuação no 

mercado educacional, é um grupo composto por escolas próprias que ofertam o ensino a 

quarenta e cinco mil alunos, desde a educação infantil até cursos de pós-graduação, e está 
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presente em oito estados e em dezesseis cidades (SEB, 2018). Já o grupo Raiz Educação, 

fundado em 2016, iniciou suas atividades com o tradicional Colégio QI, adquirindo em seguida 

o Curso Oxford e o Colégio e Curso Ao Cubo, todos no Rio de Janeiro. Em 2017, o grupo 

adquiriu as tradicionais escolas Sá Pereira e Leonardo da Vinci, totalizando cerca de seis mil 

alunos (RAIZ, 2018). Por sua vez, o Bahema é um grupo de investimento que há sessenta anos 

investe em diferentes setores e que, em 2017, anunciou a constituição do fundo Bahema 

Educação com a aquisição da Escola Balão Vermelho em Minas Gerais, a Escola Parque no 

Rio de Janeiro e a Escola da Vila em São Paulo (BAHEMA, 2018). 

O mercado de educação conta, também, com a participação de outros grupos privados e 

com a alavancagem de vários fundos de investimento. No entanto, as informações da dinâmica 

do setor privado de educação são muito limitadas. Grande parte das pesquisas contempla apenas 

o setor da educação superior, e as que versam sobre educação básica priorizam as instituições 

sem fins lucrativos. O insucesso das buscas nas bases acadêmicas comprova que o mercado de 

educação básica é um tema pouco explorado. A ausência de referencial bibliográfico pode ser 

devida ao processo de consolidação envolver empresas de capital fechado, cujas informações 

são mantidas em sigilo e a divulgação dos dados não é obrigatória. Assim, dissertar sobre o 

setor privado da educação básica torna-se por si só um desafio e permite inferir as características 

subjacentes de um mercado incipiente e pulverizado. 

 

 

4.2 O ELEVA EDUCAÇÃO 

 

O Eleva Educação S.A, estudo de caso da presente pesquisa, é mais um exemplo que 

reforça o movimento de consolidação do mercado privado da educação básica. O grupo foi 

fundado por iniciativa do empresário Jorge Paulo Lemann, banqueiro de investimentos e dono 

de várias empresas como a Burger King, Heinz e AB InBev, que figura como a maior cervejaria 

do mundo. Reconhecido por sua carreira empresarial e pelas estratégias de apoio à educação, 

Lemann é cofundador da Fundação Estudar – organização sem fins lucrativos, criada em 1991, 

que por meio da oferta de bolsa de estudos, tem como objetivo desenvolver jovens talentosos 

para o mercado de trabalho. Além disso, em 2002, criou a Fundação Lemann – organização 

familiar sem fins lucrativos que, em parceria com os Governos e entidades da sociedade civil, 

financia projetos para promover a qualidade da educação pública. 

Em 2010, Lemann fundou o Gera Venture Capital e passou a investir no mercado de 

educação privada. O Gera é um fundo de investimento de capital de risco com foco exclusivo 
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em educação básica, cujo objetivo é obter excelentes resultados pedagógicos e financeiros 

(GERA, 2018). Em 2013, o Gera adquiriu o Colégio e Curso Ponto de Ensino, conhecido como 

Pensi, no Rio de Janeiro, dando início à holding Eleva Educação (ELEVA, 2018). A experiência 

de Lemann com a captação de recursos para investimentos, somada à possibilidade de obter 

retornos expressivos em um mercado incipiente, capitalizou o Eleva que, em seu primeiro ano 

de atuação, adquiriu mais duas redes de ensino, o Sistema Elite de Ensino, no Rio de Janeiro, e 

o Coleguium, em Minas Gerais, passando a atuar em todos os segmentos da educação básica. 

Nos anos seguintes, o Eleva realizou novas aquisições, como a rede de ensino Alfa, 

Colégio e Curso Nota 10, e Os Batutinhas. Em 2017, para dar seguimento ao processo de 

expansão e fortalecimento da marca, o grupo inaugurou a Escola Eleva, com sede na tradicional 

Casa Daros. O imóvel está localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro, e foi comprado por 

Lemann exclusivamente para implementar uma proposta pedagógica inspirada nos padrões 

internacionais de qualidade. Com uma mensalidade de aproximadamente 4 mil reais, a Escola 

Eleva foi inaugurada com lista de espera de 1.500 alunos (ELEVA, 2018). 

O crescimento do grupo atraiu novos investimentos. Em 2017, o fundo internacional de 

investimento Warburg Pincus anunciou um investimento na holding, cujo valor de mercado 

passou para 1,3 bilhão de reais (WARBURGPINCUS, 2018). Parte do valor foi destinado a 

novas aquisições. Atualmente, o Eleva Educação possui colégios e cursos no Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, emprega mais de 4.300 

colaboradores e atende mais de 52 mil alunos próprios. O Eleva também possui em seu 

portfólio: material didático, plataforma de ensino e uma rede de escolas conveniadas que utiliza 

o seu sistema de ensino. Para 2019, o grupo anunciou a inauguração da segunda unidade da 

Escola Eleva na Barra da Tijuca e novas aquisições de redes de ensino (ELEVA, 2018). 

 

 

4.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos resultados constitui no exame dos dados coletados nas múltiplas fontes de 

evidências. O tratamento dos dados relativos à redistribuição de recursos ocorreu 

separadamente entre as firmas adquirente e adquirida. No entanto, a análise sobre a 

performance das aquisições considerou o negócio consolidado. Em virtude da dificuldade de 

acesso a dados financeiros, definiu-se como desempenho das aquisições: a valorização das 

ações da holding, o número de alunos próprios, o número de escolas conveniadas e o 

quantitativo de alunos das escolas conveniadas que utilizam o sistema de ensino do grupo. Os 
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critérios de medidas de desempenho podem ser divididos em duas categorias. A primeira refere-

se ao retorno financeiro para os acionistas, uma vez que o estudo tem como objeto uma empresa 

privada. A segunda aborda os resultados das atividades fim: escolas e sistema de ensino. 

Como condição para realizar a pesquisa no Eleva Educação S.A., foi assegurado que as 

entrevistas e os dados quantitativos não seriam divulgados. Tampouco seriam revelados os 

nomes das redes de ensino em negociação para não prejudicar as aquisições em andamento. 

Consequentemente, será apresentada apenas a evolução dos números da companhia. A análise 

se iniciou pelo tratamento estatístico dos dados para apurar o desempenho do grupo nos cinco 

anos de existência. Posteriormente, foi realizado o cruzamento dos casos múltiplos para analisar 

a dinâmica de transferência dos recursos (ensino, marketing, financeiros e gerenciais) entre as 

firmas adquirente e adquirida, e sua contribuição para os resultados alcançados. Destaca-se que 

os dados da Escola Eleva foram desconsiderados por não se tratar de aquisição. 

O Eleva é uma sociedade anônima de capital fechado que, por esta razão, não tem ações 

negociadas diariamente. A última negociação significativa de ações aconteceu em meados de 

2017 com a entrada do fundo Warburg Pincus. Segundo o CEO, os sócios que venderam suas 

ações obtiveram um ganho de 400% em relação ao valor inicial da companhia em 2013. A título 

de comparação, a taxa DI do período de 01/05/2013 a 30/06/2017 rendeu 59,7%. Isso demonstra 

que o ganho com as ações do Eleva foi 6,7 vezes maior do que o ganho com o rendimento do 

DI para o mesmo período (BRASIL, BOLSA, BALCÃO, 2018). 

As regressões lineares do número de alunos próprios em função do tempo, para cada 

uma das redes, apresentaram coeficientes estatisticamente significantes ao nível de 5%. O 

gráfico 1 retrata as taxas anuais de crescimento de cada marca, antes e depois das aquisições.  

 

 
  Gráfico 1 – Evolução do número de alunos por marca 
  Fonte: Elaborado pela autora 
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A tabela 1 mostra as informações pertinentes de cada rede e o incremento percentual 

da taxa de crescimento pré e pós aquisição, calculado de acordo com a fórmula a seguir:  

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜       ó  çã

      é çã
1 𝑥100% . 

 

                                Tabela 1 – Descrição das redes de ensino 

 
                                Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os dados da tabela 01 mostram que todas as aquisições apresentaram incrementos 

substanciais. A rede que obteve o menor incremento passou a ter uma taxa de crescimento anual 

pós-aquisição 2,5 vezes maior do que sua taxa pré-aquisição. Destaca-se que o crescimento 

nacional de matrículas na rede privada de educação básica, para o mesmo período analisado, 

foi de apenas 1 ponto percentual, conforme a tabela 2, que reúne os dados da Sinopse do Censo 

Escolar (INEP, 2018). 

 

    Tabela 2 – Evolução do número de matrículas da educação básica 

 
    Fonte: Elaborado pela autora com base nas sinopses do INEP (2018). 
 

Os crescimentos percentuais de escolas conveniadas e do número de alunos conveniados 

foram expressivos. O gráfico 2 retrata a evolução dos crescimentos tomando como base o ano 

de 2014. O número de escolas conveniadas e de alunos conveniados em 2018 são, 

respectivamente, 767% e 801% maiores do que os de 2014. No entanto, não é possível afirmar 

que as escolas conveniadas aumentaram significativamente o número de matrículas desde a 

implementação do sistema de ensino Eleva. Tampouco é possível inferir que o Eleva passou a 

Marca UF Fundação Aquisição Incremento

PENSI RJ 1998 2013 152%

Elite RJ 1998 2013 316%

Coleguium MG 1980 2014 325%

Alfa PR 1997 2015 974%

Nota 10 MS 2004 2017 1181%

Os Batutinhas RJ 1998 2017 300%

Escola Eleva RJ 2018 - -

Federal Estadual Municipal %

2013 50.042.448 290.796 17.926.568 23.215.052 83% 8.610.032 17%

2014 49.771.371 296.745 17.294.357 23.089.488 82% 9.090.781 18%

2015 48.796.512 376.230 16.548.708 22.813.842 81% 9.057.732 19%

2016 48.817.479 392.565 16.595.631 22.846.182 82% 8.983.101 18%

2017 48.608.093 396.482 16.222.814 23.101.736 82% 8.887.061 18%

Ano

Matrículas na educação básica

Total geral
Pública

Privada
%
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conveniar escolas com um maior quantitativo de aluno, embora uma das duas possibilidades 

obrigatoriamente tenha ocorrido, uma vez que o crescimento total de alunos conveniados é 

maior do que o crescimento total de escolas conveniadas. 

 

 
Gráfico 2 – Evolução do número de conveniadas e de alunos conveniados 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise dos dados forneceu uma comprovação mais forte dos resultados esperados 

inicialmente. O Eleva é uma companhia que apresentou um desempenho substancial na 

valorização das ações do grupo, no número de alunos próprios, no número de escolas 

conveniadas e no número de alunos conveniados nos últimos cinco anos. Nas entrevistas foram 

destacados dois aspectos relevantes para o crescimento do grupo, segundo a visão dos 

executivos. O primeiro diz respeito à aquisição de boas marcas de redes de escolas, com grande 

reputação e reconhecimento no mercado regional. Para o Eleva, o valor da marca de uma 

instituição de ensino está diretamente relacionado com os resultados do Exame Nacional do 

Ensino Médio – ENEM e com o número de aprovados nos concursos militares. O segundo 

aspecto refere-se à gestão eficiente e eficaz das pessoas, processos e sistemas da holding.  

A pesquisa em periódicos permitiu comprovar o discurso dos entrevistados. Cabe 

esclarecer que o Enem foi criado em 1998 como instrumento para a autoavaliação dos alunos 

concluintes, egressos ou em curso do Ensino Médio. O exame é voluntário e produz 

informações fidedignas para avaliar o perfil de saída desse segmento educacional. Assim, 

passou a ser utilizado como processo seletivo das instituições de ensino superior. A partir de 

2010, o INEP passou a divulgar o “Enem por Escola”, que comtemplava as médias das 

proficiências obtidas pelos alunos. No entanto, a exposição dos resultados foi encerrada na 
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edição do Enem de 2016. Em nota de esclarecimento o INEP alegou que “o Enem por Escola 

foi supervalorizado pela mídia e pelas instituições de ensino, sobretudo as da rede particular 

[...] A persistência no uso inadequado dos resultados divulgados, bem como sua judicialização, 

foram, portanto, os responsáveis pelo encerramento” (INEP, 2017). Com o fim da divulgação 

oficial pelo INEP, o mercado passou a tratar os microdados estatísticos do Exame – divulgados 

pelo INEP por ordem do Ministério da Educação – e a divulgar o ranking do Enem por escolas. 

Os resultados do Enem de 2013, amplamente divulgados pela mídia, comprovam o 

critério de excelência pedagógicas das redes de ensino do Eleva. A tabela 3 mostra que as redes 

de ensino Pensi e Coleguium, adquiridas em 2013 pelo grupo, conquistaram respectivamente a 

3ª e a 10ª posição geral do Enem (FOLHA, 2014). O Pensi foi o primeiro colocado no Estado 

do Rio de Janeiro e o Coleguium o quarto colocado em Minas Gerais. 

 

Tabela 3 - As dez melhores médias nacionais do Enem 2013 

 
Fonte: Adaptado de Folha de São Paulo (2014). 

 

Os resultados do Enem de 2014 também foram expressivos para o Eleve Educação.  

 

Tabela 4 – As dez melhores médias nacionais do Enem 2014 

 
Fonte: Adaptado de Folha de São Paulo (2015). 

 

Cidade Nome UF
SOMA(Média das 
provas objetivas)

SOMA(Posição 
na lista)

SAO PAULO OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO SP 741,9 1

BELO HORIZONTE COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES MG 722,6 2

RIO DE JANEIRO COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO - PENSI RJ 720 3

SAO PAULO VERTICE COLÉGIO UNIDADE II SP 715,4 4

BELO HORIZONTE COLEGIO SANTO ANTONIO MG 713,4 5

TERESINA INSTITUTO DOM BARRETO PI 713,4 6

RIO DE JANEIRO COLEGIO DE SAO BENTO RJ 712,3 7

FORTALEZA ARI DE AS CAVALCANTI COLEGIO CE 710,7 8

IPATINGA COLEGIO ELITE VALE DO AÇO MG 707,6 9

BELO HORIZONTE COLEGUIUM MG 707,6 10

Cidade Nome UF
SOMA(Média das 
provas objetivas)

SOMA(Posição 
na lista)

SAO PAULO OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO SP 743 1

FORTALEZA FARIAS BRITO COLEGIO DE APLICACAO CE 737,9 2

GOIANIA COLEGIO OLIMPO INTEGRAL GO 735 3

FORTALEZA CHRISTUS COLEGIO PRE UNIVERSITARIO CE 731,4 4

BELO HORIZONTE COLEGIO BERNOULLI - UNIDADE LOURDES MG 730,3 5

FORTALEZA ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO - MAJOR CE 725,1 6

RIO DE JANEIRO COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO - PENSI RJ 720,7 7

IPATINGA COLEGIO ELITE VALE DO ACO MG 719,8 8

BELO HORIZONTE COLEGUIUM MG 719,7 9

MOGI DAS OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES SP 718,7 10
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A tabela 4 mostra que as redes de ensino Pensi e Coleguium permaneceram entre as dez 

melhores escolas na posição geral do Enem de 2014 (FOLHA, 2015). O Pensi passou de 3º para 

o 7º colocado geral. No entanto, manteve a primeira posição no Estado do Rio de Janeiro. O 

Coleguium passou de 10º para o 9º colocado geral e de 4º para o 3º colocado em Minas Gerais. 

Já no Enem de 2015, o Colégio Pensi caiu para o 18º lugar geral e o 2º do Estado. O Coleguium 

caiu para 16º geral e 4º do Estado. O Elite, segunda rede de ensino adquirida pelo grupo, ficou 

em 20º lugar geral e 3º do Estado (ESTADÃO, 2016). No Enem de 2016 e 2017, o Colégio 

PENSI obteve o segundo lugar geral do Estado do Rio de Janeiro (FOLHA, 2017; 2018). Apesar 

da oscilação no ranking, as marcas do Eleva conquistaram posições nacionais relevantes, não 

obstante o crescimento expressivo do número de alunos. Todos os resultados do Enem 

consideraram a média das provas objetivas. 

Os concursos militares, como o processo seletivo para o Instituto Militar de Engenharia 

– IME ou para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA, não divulgam uma listagem 

classificatória. O resultado é individualizado e a exposição do ranking depende do 

monitoramento dos resultados junto aos alunos. Segundo o Eleva, o Pensi há sete anos possui 

a maior aprovação do Rio de Janeiro no IME (ELEVA, 2018). No entanto, as informações 

divulgadas pelo Eleva não foram comprovadas nos sites das respectivas instituições superiores.  

Além da reputação das marcas, a efetividade da gestão também foi comprovada. Embora 

o Eleva seja o estudo de caso da presente pesquisa, torna-se oportuno mencionar a experiência 

do Lemann e seus assessores, que protagonizaram uma excepcional trajetória de fusões e 

aquisições de empresas dos ramos cervejeiro e alimentício. O Eleva segue os princípios de 

otimização dos recursos e o foco em resultados agressivos, assim como todos os investimentos 

dos banqueiros. 

A observação direta permitiu confirmar o discurso dos entrevistados. Os valores da 

empresa, fisicamente explícitos na estrutura física da unidade central e em diversos outros 

locais, como, por exemplo, no cartão de acesso dos funcionários e visitantes, retratam a ênfase 

na excelência do ensino e nos resultados da companhia. O “Foco no aluno” é um valor central 

para o Eleva e uma condição para a aquisição das redes de escola. Os demais valores – 

“Trabalho em equipe”; “Entusiasmo”; “Postura de dono” e “Reconhecimento” – são referentes 

aos recursos e competências organizacionais da empresa. 

A triangulação das evidências coletadas nas entrevistas, registros e na observação direta 

forneceu indícios que comprovam a hipótese 1, na qual os recursos da adquirente influenciam 

positivamente a performance das aquisições. Embora, os aspectos subjacentes ao crescimento 

da empresa sejam distintos, os números mostram que a gestão dos recursos contribuiu para o 
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desempenho da companhia. Isso porque todas as adquiridas tiveram um incremento substancial, 

ou seja, passaram a crescer a uma taxa anual muito superior à taxa de crescimento que tinham 

antes das aquisições, sobretudo quando comparadas com o crescimento nacional de matrículas 

da educação básica no mercado privado (tabela 02). Além disso, o crescimento das redes e a 

experiência dos acionistas com a captação de recursos atraíram o investimento do fundo 

internacional (WARBURGPINCUS, 2018) e a consequente valorização substancial das ações 

do grupo, muito superior à da taxa DI (BRASIL, BOLSA, BALCÃO, 2018). Destaca-se que 

todas as escolas do grupo são geridas por uma estrutura administrativa central que concentra a 

gestão dos recursos de ensino, marketing, financeiros e gerenciais. Assim, as informações 

fornecem suporte para sustentar a hipótese 1.  

Segundo os executivos, a reputação da adquirida e o gerenciamento das marcas são 

elementos estratégicos para promover resultados frutíferos, sendo este o primeiro aspecto 

destacado nas entrevistas. Todas as adquiridas são instituições tradicionais, reconhecidas pela 

excelência do ensino e pela aprovação no Enem e nos concursos militares, cujos resultados 

foram demostrados nas tabelas 3 e 4. A holding mantém, estrategicamente, os nomes originais 

das escolas adquiridas, com sites e propagandas individualizadas. Apenas o site do Eleva 

Educação faz menção às redes de ensino do grupo (ELEVA, 2018). A publicidade das demais 

escolas – Pensi, Elite, Coleguium, Alfa, Nota 10 e Os Batutinhas – menciona discretamente o 

Eleva como sistema de ensino. A manutenção dos nomes das escolas adquiridas permite inferir 

que a marca é um fator relevante para o negócio, em especial, pela associação dos resultados 

pedagógicos com o sistema de ensino adotado. A expansão da marca Eleva, sobretudo no 

número de alunos próprios e conveniados e no crescimento de escolas conveniadas, pode estar 

relacionada à aquisição das escolas de relevância e reputação. 

A estratégia de marketing, comprovada pelo histórico das aquisições, suporta a hipótese 

2, que afirma que os recursos de marketing são compartilhados, de forma mais expressiva, das 

redes de ensino para o Eleva. No entanto, o incremento de todas as redes, após a aquisição pela 

holding, abre espaço para destacar o ganho mútuo com o compartilhamento das marcas entre 

as firmas adquirente e adquirida. A redistribuição bidirecional dos recursos de marketing 

permite sublinhar duas possibilidades. A primeira é que o incremento das adquiridas é reforçado 

pelo aporte de recursos financeiros por parte do Eleva. Como mencionado, o Gera é um fundo 

de investimento, especializado na captação e gestão do capital de risco. A empresa dispõe de 

recursos para o investimento agressivo em aquisições e expansão do Eleva (GERA, 2018). A 

segunda possibilidade é que a marca Eleva, cujo nome está associado ao empresário Jorge Paulo 

Lemann, principal investidor do grupo (GERA, 2018), por si só, contribuiu para a promoção da 



34 
 

adquiridas – o empresário tem sólida reputação e prestígio no seguimento educacional, tanto 

com a Fundação Estudar, quanto com a Fundação Lemann.   

A aquisição de importantes redes de ensino é fundamental para a estratégia de 

crescimento do Eleva. No entanto, a manutenção e a expansão da empresa, segundo os 

executivos, é responsabilidade da equipe de diretores da adquirente. Essa afirmação, por si só, 

confirma a hipótese 3, para a qual os recursos gerenciais são redistribuídos do Eleva para as 

adquiridas e não no sentido contrário. Além disso, três constatações adicionais ratificam a 

afirmação inicial. Primeiro, é necessário destacar que uma parte relevante para um processo de 

M&A bem-sucedido é o estudo do mercado para identificar bons alvos, seguida da correta 

precificação da adquirida e posterior negociação e integração das empresas. Nesse aspecto, o 

Eleva conta com o suporte e experiência do Lemann, que integra o conselho do fundo (GERA, 

2018) e dos executivos do Gera. O histórico das aquisições realizadas por Lemann e seus 

assessores torna explícita a competência dos executivos da holding para detectar bons ativos, 

captar e aplicar os recursos financeiros e gerir os recursos internos do Eleva. 

A segunda constatação é a implantação de uma estrutura gerencial centralizada. O Eleva 

possui uma unidade administrativa central, localizada em Botafogo, no Rio de Janeiro, na qual 

todas as atividades de suporte, comuns às escolas, são realizadas. O grupo centraliza os serviços 

financeiros, administrativos, pedagógicos, da tecnologia de informação e do sistema de ensino. 

Nas escolas são realizadas apenas as atividades pedagógicas e de suporte local, como recepção, 

limpeza e secretaria escolar (ELEVA, 2018). Ademais, conforme mencionado nas entrevistas, 

após a aquisição, cada diretor passa a ser responsável pelo seu respectivo setor, em todas as 

escolas do grupo, substituindo os gestores das adquiridas. Para exemplificar, o Eleva possui um 

diretor de ensino que é responsável por toda a estratégia de ensino da rede; assim como um 

único diretor jurídico, um diretor financeiro e um diretor de recursos humanos. Por último, o 

terceiro aspecto, refere-se à adoção dos mesmos processos administrativos e pedagógicos, as 

mesmas ferramentas de planejamento, o mesmo sistema de gestão e um único sistema de ensino 

para todas as escolas. Segundo os entrevistados, a centralização permite padronizar os processos 

e otimizar os recursos. Assim, a hipótese 3 é afiançada. 

Os questionamentos ao CEO do grupo, sobre a mobilidade dos recursos financeiros, 

produziram respostas consistentes com a afirmação da hipótese 4. Embora todas as escolas 

produzam resultados positivos, para expansão da empresa, a holding realiza investimentos 

financeiros nas adquiridas. Assim, os recursos financeiros são destinados da adquirente para a 

adquirida. Um aspecto importante merece destaque. Os recursos financeiros da holding, 

provavelmente, são obtidos a custos inferiores do mercado, devido à capacidade de captação de 
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recursos para investimento pelos executivos do Gera Venture, e pelo histórico dos resultados 

das fusões e aquisições de iniciativa dos banqueiros de investimentos. Esse aspecto torna-se um 

importante reforço da capacidade financeira do Eleva. Cabe destacar que a limitação de acesso 

aos dados financeiros não permitiu uma análise aprofundada da movimentação deste recurso. 

O sistema de ensino do Eleva foi o segundo aspecto destacado pelos executivos durante 

as entrevistas. Os recursos de ensino referem-se ao material didático e plataforma de ensino. O 

material didático é composto por até seis volumes de apostilas específicas para cada série e por 

dois tipos de simulados para avaliação dos alunos. O primeiro é o simulado Eleva, aplicado 

bimestralmente para todos os alunos próprios e conveniados da rede. O segundo é o simulado 

Enem, trimestral e específico para os alunos do Ensino Médio. O Eleva corrige o simulado 

Enem com os mesmos critérios do Exame e divulga os resultados em ranking geral para todas 

as escolas próprias e conveniadas. Por sua vez, a plataforma de ensino é adaptativa. Segundo 

os entrevistados, a plataforma possui uma tecnologia que permite identificar e adaptar o 

processo de aprendizagem para o nível de desenvolvimento e as especificidades de cada aluno. 

Além disso, a plataforma dispõe de exercícios, jogos e videoaulas. O Eleva fornece às escolas 

conveniadas, consultoria pedagógica e treinamentos para a direção e para professores.  

A hipótese 5 afirma que os recursos de ensino são redistribuídos do Eleva para as demais 

escolas do grupo. Conforme esperado, essa afirmativa foi comprovada pelos entrevistados que 

afirmaram que todas as redes adquiridas utilizam o mesmo sistema de ensino. No entanto, cabe 

realçar que o Gera constituiu o Eleva Educação com a aquisição da rede Pensi, que, segundo os 

executivos, possuía excelentes índices de aprovação e que já utilizava material didático próprio 

no momento da aquisição pelo Gera. Posteriormente, o Eleva adquiriu outras marcas que 

também usufruíam de resultados pedagógicos expressivos e utilizavam seus próprios materiais. 

No entanto, foi o material do Pensi que deu origem ao sistema de ensino do Eleva e substituiu 

os recursos de ensino de todas as escolas do grupo. Embora o Pensi tenha o mérito de ter 

alcançado importantes aprovações nos exames seletivos e de o Eleva ter aprimorado o sistema 

de ensino, os resultados disponíveis não permitem afirmar que os recursos de ensino 

impactaram de forma significativa os resultados das aquisições. Contudo, com base nos 

resultados do Enem, divulgados nas tabelas 3 e 4, é possível sublinhar que os recursos de ensino, 

no mínimo, contribuíram para a permanência das marcas em posição de destaque nacional. 

Outro aspecto importante é a expansão dos recursos de ensino para as escolas 

conveniadas e a consequente promoção da marca Eleva.  Dois fatores externos adicionais 

facilitam a redistribuição dos recursos de ensino para as demais escolas nas diversas regiões do 

País. O primeiro é a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, já adotada para os nove anos 
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do ensino fundamental e em estudo para implementação no ensino médio. O segundo fator é o 

uso do ENEM como principal forma de ingresso para a maioria das universidades púbicas 

nacionais. Estes aspectos facilitam a adoção de um sistema de ensino a nível nacional.  

A análise dos resultados sugere que o Eleva é uma empresa sólida, cujo desempenho 

substancial pode ser justificado pela gestão e redistribuição dos seus recursos internos entre as 

empresas do grupo. Os questionamentos sobre os próximos passos da companhia para a 

manutenção da vantagem competitiva revelaram as negociações em curso e a possibilidade de 

novos investidores. Apesar da confidencialidade dos dados, os diversos meios de comunicação 

que mencionam a trajetória do Eleva revelam informações que convergem para mais um 

exemplo da consolidação do mercado privado da educação básica e de sucesso do Lemann. 

 

 

4.4 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Todo estudo tem suas limitações, sejam elas teóricas, práticas ou metodológicas. A 

pesquisa limitou-se à abordagem temática sobre a VBR e sobre as fusões e aquisições. As 

informações obtidas nas entrevistas registraram a visão dos executivos da adquirente, 

constituindo-se em uma limitação para a pesquisa. Do ponto de vista prático, é difícil o acesso 

aos ex-executivos das adquiridas e as informações estratégicas, sobre o intercâmbio dos 

recursos, não são compartilhadas com os demais cargos da adquirente. Também não fez parte 

da pesquisa, a realização de entrevistas com os funcionários das adquiridas. A escolha dos casos 

também é uma limitação, pois para o estudo foram selecionadas empresas pertencentes ao 

mesmo grupo empresarial e de um segmento específico, não sendo possível utilizar o resultado 

da pesquisa para fazer inferências em outros negócios.  

A dissertação não se destinou ao estudo de fusão ou aquisição de empresas por 

conglomerado e aquisições verticais. Tampouco à análise de fatores críticos da performance 

das aquisições, que não seja a dos recursos internos sob propriedade e controle da empresa 

adquirente estudada. Foram excluídos da pesquisa, os aspectos externos à firma, como fatores 

econômicos e políticos para justificar o desempenho das aquisições. O trabalho não teve a 

pretensão de julgar as melhores práticas administrativas nos processos de M&A, nem de 

discorrer sobre o melhor método de estabelecer sinergia organizacional, e, muito menos, de 

propor um modelo ideal para o processo de integração de empresas pós-aquisição ou para 

conquistar melhores desempenhos com base nos recursos internos e competências existentes.
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5 DISCUSSÃO 

 

Com base na VBR, argumentou-se que o M&A é uma estratégia para obter o acesso a 

recursos não comercializáveis (WERNERFELT, 1984; BARNEY, 1988), favorecer o emprego 

dos recursos excedentes em novas atividades (PENROSE, 1959) e promover a reconfiguração 

do negócio como forma de assegurar a vantagem competitiva (BARNEY, 1991; PETERAF, 

1993, COLLIS; MONTGOMERY, 1995). Pautado nessas afirmativas, o estudo examinou a 

influência dos recursos organizacionais na performance das aquisições entre firmas do mercado 

de educação básica. Os resultados foram consistentes com as hipóteses iniciais. A empresa 

adquiriu instituições tradicionais e de sólida reputação local, ampliando a oferta de serviços e 

o portfólio de marcas. Potencializou a utilidade dos recursos gerenciais com a gestão 

centralizada de todas as escolas. Empregou o excedente dos recursos financeiros e gerenciais 

para promover o crescimento das adquiridas e desenvolver novos recursos de ensino. A 

reconfiguração do negócio fez com que a empresa deixasse de ser apenas escola, para se tornar 

provedora de soluções educacionais, expandindo suas atividades e o seu market share. 

O exame da performance das aquisições se apoiou na análise da redistribuição dos 

recursos. A pesquisa fornece suporte empírico para dois pressupostos teóricos e chama a 

atenção para a dinâmica dos recursos assimétricos. Os resultados indicam que os recursos de 

ensino, gerenciais e financeiros de investimento formam redistribuição da adquirente para a 

adquirida, o que pode ser devido a as aquisições envolverem empresas do mesmo ambiente 

competitivo. Este argumento é consistente com os pressupostos que defendem a contribuição 

da similaridade do ambiente para as transferências dos recursos (CARPON; MITCHELL; 

SWAMINATHAN, 1999). A redistribuição dos recursos de marketing também corrobora com 

as teorias que versa sobre o desafio do acesso aos recursos de difícil mobilidade. Nesse sentido, 

as aquisições podem ter sido motivadas pelo acesso a recursos de marketing não disponíveis no 

mercado (WERNERFELT, 1984) e posterior redistribuição desses recursos das empresas 

adquiridas para a empresa adquirente (CARPON; MITCHELL; SWAMINATHAN, 1999). 

Embora os recursos de marketing reforcem os pressupostos teóricos, o incremento das 

redes de ensino pós-aquisição revelou uma redistribuição bidirecional dos recursos de 

marketing, inicialmente não esperada. O estudo sugere um ganho com o compartilhamento das 

marcas e destaca dois elementos que podem favorecer o fluxo inverso dos recursos de 

marketing. O primeiro é a capacidade financeira do Eleva para realizar investimentos na 

expansão das redes de ensino. O segundo é a contribuição da marca Eleva para promoção das 
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redes adquiridas, devido à associação da holding ao empresário Jorge Paulo Lemann, principal 

investidor do grupo e reconhecido pelos retornos expressivos de seus investimentos.    

Em contraste, as análises dos dados seguida das análises da redistribuição dos recursos 

não fornecem dados suficientes para confirmar, tampouco refutar, que a dotação de recursos 

assimétricos é um incentivo para redistribuir os recursos da empresa adquirente para a adquirida 

(CARPON; MITCHELL; SWAMINATHAN, 1999). Os resultados sugerem que as empresas 

adquiridas e adquirente eram dotadas de recursos similares, em especial, por se tratar de 

instituições tradicionais de ensino, que, de modo geral, usufruíam de bons resultados 

pedagógicos e financeiros, e cuja ausência dos recursos estudados poderia comprometer o 

desempenho individual anterior às aquisições. Os recursos de ensino e os recursos gerenciais 

fortalecem a análise. Todas as redes faziam uso de materiais didáticos distintos, indispensáveis 

para a prática pedagógica. Entretanto, após a aquisição, todas as marcas passaram a adotar o 

sistema de ensino do Eleva em substituição aos recursos de ensino iniciais. O mesmo aconteceu 

com os recursos gerenciais. Após a aquisição, as adquiridas passaram a ser geridas pelos 

executivos do Eleva e a se reportarem a uma estrutura administrativa que centralizava a gestão 

dos recursos. 

Apesar de existirem apenas indícios, a pesquisa empírica sugere que os recursos 

simétricos têm mais estímulos para a redistribuição. As análises pré e pós aquisição comprovam 

a influência positiva dos recursos simétricos nas aquisições horizontais. Os resultados do estudo 

contrastam com os pressupostos que defendem a assimetria e complementaridade dos recursos, 

subestimando a importância da semelhança dos recursos e competências organizacionais 

(CARPON; MITCHELL; SWAMINATHAN, 1999; UHLENBRUCK; HITT; SEMANDI, 

2006). Além disso, este estudo sugere que as aquisições de empresas do setor de educação 

básica representam um movimento estratégico importante e que a compreensão da VBR no 

contexto do M&A pode resultar em estratégias e desempenhos superiores.   
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo examinou a redistribuição dos recursos de ensino, marketing, financeiros e 

gerenciais em aquisições horizontais para analisar seus efeitos sobre o desempenho das firmas. 

Pelo que consta, este é o primeiro trabalho que relaciona a visão baseada em recursos com 

aquisições no contexto privado do segmento educacional brasileiro. A pesquisa apoiou-se nos 

argumentos que proclamam o M&A – sob a ótica da VBR – como uma estratégia para acessar 

os recursos não disponíveis no mercado (WERNERFELT, 1984), otimizar os recursos 

existentes (CARPON; DUSSAUGE; MITCHELL, 1998) e reestruturar a empresa em prol da 

vantagem competitiva (BOWER, 2001). Os resultados da pesquisa empírica mostram que os 

recursos organizacionais influenciam positivamente a performance das aquisições. 

Os resultados fornecem suporte empírico para os pressupostos que discorrem sobre a 

similaridade do ambiente competitivo como incentivo à redistribuição dos recursos. Na 

pesquisa, os recursos de ensino, gerenciais e financeiros de investimento foram reimplantados 

nas adquiridas. A dinâmica dos recursos de marketing, apesar de consistentes com os 

argumentos que defendem a redistribuição mais expressiva dos recursos de baixa mobilidade 

da adquirida para a adquirente, revelou uma redistribuição bidirecional com resultados 

favoráveis para as empresas. No entanto, os indícios do intercâmbio de recursos simétricos entre 

as empresas contrastam com os pressupostos teóricos. A pesquisa não fornece dados suficientes 

para refutar, muito menos suportar, os argumentos que defendem a assimetria dos recursos 

como incentivo à redistribuição. Em contraste, a pesquisa sugere que a simetria de recursos é 

um aspecto que favorece a redistribuição de recursos entre a adquirente e a adquirida. 

Este estudo sugere a necessidade de pesquisas futuras. Diversos questionamentos sobre 

as aquisições horizontais e sobre a redistribuição dos recursos ainda permanecem. Estudos 

futuros podem investigar o intercâmbio dos recursos em aquisições horizontais de empresas 

pertencentes a outros segmentos empresariais. Novas pesquisas também podem explorar de 

forma mais aprofundada, a dinâmica dos recursos simétricos em aquisições horizontais. 

Especificamente, os estudos futuros podem examinar a influência da redistribuição de recursos 

no desempenho das aquisições de outros grupos do segmento educacional. Além disso, os 

recursos internos e a vantagem competitiva do mercado privado da educação básica indicam 

oportunidades para pesquisas futuras fecundas; pois, enquanto o presente estudo era finalizado, 

o Eleva Educação anunciava a aquisição de duas novas redes de ensino.  
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APÊNDICE A – Framework prático sobre recursos e vantagem competitiva 

 

Os frameworks a seguir se referem às contribuições práticas dos autores Grant (1991) e 

Barney (2007) que versam sobre a VBR como fonte de vantagem competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2 – Uma abordagem baseada em recursos para a análise de estratégia: framework prático 
          Fonte: Adaptado de Grant (1991, p. 115) 

 

Tabela 5 – Framework VRIO (Valor, Raridade, Imperfeitamente imitável e Organização) 

Recursos ou Capacidades 
Implicações 
competitivas 

Força ou 
Fraqueza 

Valioso? Raro? 
Imperfeitamente 

imitável? 
Explorado pela 
organização? 

Não - - 
 

Não 
 
 
 
 
 

Sim 

Desvantagem Fraqueza 

Sim Não - Paridade Força 

Sim Sim Não 
Vantagem 
temporária 

Força e 
competência 

distinta

Sim Sim Sim 
Vantagem 
sustentável 

Força e 
competência 
sustentável

Fonte: Adaptado de Barney (2007, p.150) 

 

  

4. selecionar a estratégia que 
melhor explore os recursos e 
capacidades 

3. Selecionar a avaliar o 
potencial de lucros e 

vantagem competitiva dos 
recursos e capacidade 

2. Identificar as capacidades 
da organização, analisando a 
efetividade e complexidade 
dos recursos em relação aos 
concorrentes 

1. Identificar as capacidades 
identificar e classificar os 
recursos da firma, avaliando 
em relação aos concorrentes 

5. investir, expandir e 
aprimorar as capacidades e 
recursos da firma 

Recursos 

Capacidades 

Vantagem 
Competitiva 

Estratégia 
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APÊNDICE B – Classificação dos recursos segundo os autores da VBR 

 

Para facilitar a compreensão das diversas classificações dos recursos internos sobre 

posse e domínio da firma, a tabela 6 a seguir dispõe as contribuições dos autores para o 

entendimento dos tipos de recursos considerados. As classificações seguem uma ordem 

cronológica e não de relevância do constructo ou do autor que o define. 

 

Tabela 6 – Classificação dos tipos de recursos apresentado pelos autores 

Autores Wernerfelt (1984) 
Prahalad e 

Hamel (1991) 
Barney (1991) Grant (1991) 

Collis e 

Montgomery 

(1995) 

Teece, 

Pisano e 

Shuen 

(1997) 

Recursos 

Ativo Tangíveis 

Competências 

essenciais 

Capital Físico Físicos Ativo Físico 

Capacidades 

dinâmicas 

Ativo Intangíveis 
Capital 

humano 
Humanos 

Ativo 

Intangível 

Ativo Financeiros 
Capital 

Organizacional 

Financeiros 

Capacidades 
Tecnológicos 

Reputação 

Organizacionais 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE C – Esquema das hipóteses de pesquisa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Esquema das hipóteses de pesquisa 
Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE D – Sinopse dos últimos 10 anos da educação básica 

 

As tabelas 7 e 8 referem-se à compilação dos dados estatísticos do censo escolar do 

período de 2008 a 2017, divulgados pela Sinopse do INEP (INEP, 2018). Os dados são 

pertinentes à evolução do número de matrículas e do número de escolas da educação básica. 

Para informações complementares, deve ser acessado o site oficial do INEP.  

 

Tabela 7 – Número de matrículas na educação básica por dependência administrativa 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

    Tabela 8 – Número de estabelecimentos na educação básica por dependência administrativa 

 
    Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Federal Estadual Municipal %

2008 53.232.868 197.532 21.433.441 24.500.852 87% 7.101.043 13%

2009 52.580.452 217.738 20.737.663 24.315.309 86% 7.309.742 14%

2010 51.549.889 235.108 20.031.988 23.722.411 85% 7.560.382 15%

2011 50.972.619 257.052 19.483.910 23.312.980 84% 7.918.677 16%

2012 50.545.050 276.436 18.721.916 23.224.479 84% 8.322.219 16%

2013 50.042.448 290.796 17.926.568 23.215.052 83% 8.610.032 17%

2014 49.771.371 296.745 17.294.357 23.089.488 82% 9.090.781 18%

2015 48.796.512 376.230 16.548.708 22.813.842 81% 9.057.732 19%

2016 48.817.479 392.565 16.595.631 22.846.182 82% 8.983.101 18%

2017 48.608.093 396.482 16.222.814 23.101.736 82% 8.887.061 18%

Ano
Matrículas na educação básica

Pública
Privada

%
Total geral

Federal Estadual Municipal %

2008 199.761 265 32.792 131.566 82% 35.138 18%

2009 197.468 300 32.437 129.046 82% 35.685 18%

2010 194.939 344 32.160 126.146 81% 36.289 19%

2011 193.047 451 32.104 123.609 81% 36.883 19%

2012 192.676 490 31.397 122.729 80% 38.060 20%

2013 190.706 512 30.891 120.481 80% 38.822 20%

2014 188.673 543 30.758 117.797 79% 39.575 21%

2015 186.441 636 30.787 115.687 79% 39.331 21%

2016 186.081 687 30.659 114.719 78% 40.016 22%

2017 184.145 669 30.519 112.899 78% 40.028 22%

%

Escolas de educação básica 
Ano

Total geral Privada
Pública
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APÊNDICE E – Levantamento bibliográfico nas bases de dados 

 

A tabela 9 refere-se à compilação dos restados da pesquisa realizada nas bases de dados, 

para o levantamento bibliográfico, sobre a visão baseada em recursos no contexto das fusões e 

aquisições de empresas. 

 

Tabela 9 – Resultado da pesquisa bibliográfica nas bases de dados 
Data de 

publicação 
Autor(es) Título do artigo Base de dados 

1997 Anand, J; Singh, H 
 

Asset redeployment, acquisitions and 
corporate strategy in declining industries 

Web of Science 
Scopus

1998 
 

Ensign, Prescott C. 
 

Interrelationships and horizontal strategy 
to achieve synergy and competitive 

advantage in the diversified firm 

Emerald 
 

1998 
 

Mehra, Ajay; Floyd, 
Steven W. 

Product Market Heterogeneity, Resource 
Imitability and Strategic Group 

Formation 

SAGE 
 

1999 
 

Capron, L 
 

The long-term performance of horizontal 
acquisitions

Web of Science 
Scopus

2001 
 

Gupta, Oliver; Roos, 
Göran 

Mergers and acquisitions through an 
intellectual capital perspective 

Emerald 

2001 
 

Sarkar, MB; 
Echambadi, Raj; 

Cavusgil, S. Tamer

The Influence of Complementarity, 
Compatibility, and Relationship Capital 

on Alliance Performance

SAGE 
 

2002 
 

Jaideep Anand 
 

Resource deficits and international entry 
mode: Analysis of context specificity 

and fungibility of resources 

Science Direct 
 

2002 
 

James, AD 
 

The strategic management of mergers 
and acquisitions in the pharmaceutical 
industry: Developing a resource-based 

perspective

Web of Science 
Scopus 

 

2004 
 

Samina Karim, Will 
Mitchell 

 

Innovating through acquisition and 
internal development: A quarter-century 

of boundary evolution at Johnson & 
Johnson

Science Direct 
 

2005 
 

Eschen, Erik; 
Bresser, Rudi K. F. 

Closing resource gaps: toward a 
resource-based theory of advantageous 

mergers and acquisitions

Web of Science 
 

2005 
 

Hakkinen, L 
 

Impacts of international mergers and 
acquisitions on the logistics operations of 

manufacturing companies

Web of Science 
 

2006 
 

Lavie D. 
 

Interconnected Firms and the Value of 
Network Resources

Scopus 
 

2006 
 

Uhlenbruck, Klaus; 
Hitt, Michael A.; 

Semadeni, Matthew

Market value effects of acquisitions 
involving Internet firms: A resource-

based analysis

Web of Science 
Scopus 

 
2008 

 
Papadopoulos, 

Andrew; Cimon, 
Yan; Hébert, Louis

Asymmetry, heterogeneity and inter‐firm 
relationships: Organizing the theoretical 

landscape

Emerald 
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2008 
 

King D.R., Slotegraaf 
R.J., Kesner I. 

Performance implications of firm 
resource interactions in the acquisition of 

R&D-intensive firms

Scopus 
 

2008 
 

Swaminathan, 
Vanitha; Murshed, 

Feisal; Hulland, John

Value creation following merger and 
acquisition announcements: The role of 

strategic emphasis alignment 

Web of Science 
Scopus 

 
2009 

 
Montoro‐Sanchez, 
Ángeles; Ortiz‐de‐

Urbina‐Criado, Marta
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