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RESUMO 

Esta dissertação teve como ponto de partida o objetivo de compreender a relação entre 

os motivos apontados pelos proprietários de pequenos negócios, para a continuidade e 

fechamento de suas empresas, e os motivos apresentados pelas Teorias Ambientais. A 

dissertação discute as Teorias Ambientais entendendo que as mesmas se sustentam em 

um discurso metafórico sistêmico, tratando o tema em termos de “sobrevivência” e 

“mortalidade” organizacional. O texto revisa a literatura mostrando as alterações do 

pensamento administrativo sobre a relação organização versus ambiente, e apresentando 

idéias gerais sobre os micro e pequenos negócios. Em termos metodológicos, a 

abordagem utilizada na pesquisa foi do tipo qualitativa. Quanto à técnica de coleta de 

dados, utilizou-se a entrevista temática em profundidade. Esta foi realizada 

considerando elementos das técnicas da história de vida e da história oral, privilegiando 

sempre a emergência de narrativas ancoradas no mundo vivido dos sujeitos 

entrevistados. O corpus empírico da pesquisa foi integrado por sete proprietários de 

pequenos comércios varejistas, situados em duas cidades potiguares: Natal e Mossoró. 

O processo analítico e interpretativo centrou-se, num primeiro momento, no diálogo 

reflexivo com a história de vida profissional e de gestão do negócio de cada 

proprietário, constituindo um primeiro nível de análise: reflexões sobre as narrativas 

individuais; e, num segundo momento, o processo interpretativo se desenvolveu através 

da análise dos conteúdos das falas de todos os sujeitos, através da identificação dos 

temas recorrentes, constituindo assim o segundo nível de análise: reflexão sobre a 

narrativa totalizante. Os temas identificados na narrativa totalizante, que se referem aos 

motivos de continuidade do negócio, são: evolução, controle, fidelização, gostar do que 

faz. Já os temas que emergem como motivos para fechamento dos negócios são: falta de 

identificação, não evolução, problemas com concorrência, fornecedores e governo. O 

texto sintetiza suas compreensões afirmando que os motivos associados à continuidade 

e fechamento dos pequenos mercados, para este grupo específico de proprietários, 

emergem como uma tensão permanente entre o voluntarismo (propriamente humano) e 

o determinismo (sistêmico). Essa tensão se manifesta em falas que, ao mesmo tempo em 

que evocam a lógica sistêmica organicista através dos temas evolução/não evolução, 

também a contrapõem com a emergência de temas ligados à ação humana interessada, 

calcada em desejos, sentimentos e convicções pessoais como: gostar do que faz/falta de 

identificação. Do diálogo reflexivo das narrativas com os postulados das Teorias 

Ambientais, os resultados autorizam afirmar que, diferentemente da tensão expressa por 

esses sujeitos ao falarem sobre as suas razões, os motivos associados à “sobrevivência” 

e “mortalidade” de negócios pelas Teorias Ambientais apresentam-se enquadrados 

teoricamente de maneira polarizada, parecendo prescrever opções estanques, 

modelizantes, para os atores que medeiam a relação organização-ambiente.  

 

Palavras-chave: Sobrevivência. Mortalidade. Teorias Ambientais. Pequenos mercados  

varejistas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This paper‟s starting point was the objective of understanding the relation between the 

reasons pointed out by small businesses owners for the continuity or shutdown of their 

businesses, and the reasons presented by the Environmental Theories. The paper 

discusses the Environmental Theories understand that it is supported by a systemic 

metaphor speech, discussing the theme in terms of organizational “survival” and 

“mortality”. The text reviews the literature showing the changes in the administrative 

thinking regarding the organization versus environment relation, and presenting general 

ideas about the micro and small businesses. In methodological terms, the qualitative 

approach was used in the research. Regarding the data collection technique, an in-depth 

thematic interview was used. It was carried out considering the elements of the 

techniques of life history and oral history, always giving priority to real world related 

narratives told by the interviewed subjects. The empirical corpus of the research was 

made up of seven owners of small retail businesses in two Potiguar cities: Natal and 

Mossoró. The interpretative and analytical process focused, at first, on the reflexive 

dialogue with each one of the owners‟ professional life history and business 

management experience, constituting the first level of analysis: reflections on individual 

narratives; and, afterwards, the interpretative process was developed through the 

analysis of all the subjects‟ statements, identifying the recurring themes and constituting 

the second level of analysis: reflection on the totalizing narrative. The themes identified 

in the totalizing narrative, that refer to the continuity of the businesses are: evolution, 

control, fidelity, liking what one does for a living. The themes that came up as reasons 

for shutdown are: lack of empathy with the business, lack of evolution, competition 

problems, suppliers and the government. The text synthesizes its comprehensions 

affirming that the reasons associated with continuity and shutdown of small markets, for 

this group of owners specifically, come up as a permanent tension between the 

volunteerism (quite human) and the determinism (systemic). The tension is shown in 

testimonies that at the same time evoke the organicist systemic logic through the themes 

evolution/no evolution, and also counterpoints with themes related to the interested 

human action, based on desires, feelings and personal convictions such as: liking what 

one does/ lack of empathy. As for the reflexive dialogue between the postulates of the 

Environmental Theories and the narratives, the results make it possible to affirm that, 

differently from the tension expressed by the subjects while talking about their reasons, 

the reasons associated with “survival” and “mortality” of businesses according to the 

Environmental Theories are theoretically polarized, seeming to preach options that are 

stagnated and shaping towards the subjects involved in the organization-environment 

relation. 

 

Keywords: Survival. Mortality. Environmental Theories. Small retail.markets.                
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por finalidade compreender a relação entre os motivos 

para continuidade e fechamento de pequenos negócios, apontados por proprietários de 

pequenos mercados, e os motivos apresentados pelas Teorias Ambientais, no âmbito da 

Teoria das Organizações. Nos tópicos que se seguem, apresenta-se a contextualização 

da pesquisa e seu problema. Além disso, é justificada a realização do estudo e 

apresentado o seu objetivo geral e seus objetivos específicos. 

 

1.1 Contextualização e Problema 

 

Os motivos que levam um indivíduo a ser proprietário de uma empresa são os 

mais diversos. Alguns são motivados pela necessidade de sobrevivência, outros pela 

crença na prosperidade, e até mesmo pelo desejo de superar barreiras e vencer 

dificuldades, e, ainda, pelo know-how adquirido. Contudo, a literatura afirma que, ao se 

“aventurarem” no mundo dos negócios, os indivíduos enfrentam riscos e ameaças 

impostos pelo ambiente podendo se sentirem desmotivados pelos entraves burocráticos, 

fiscais e financeiros (MORELLI, 1994; PINHEIRO, 1996; LONGENECKER et. al., 

1997; DUTRA 2002; NAJBERG; PUGA, 2002; TERENCE, 2002; SEBRAE/SP, 2008; 

SEBRAE/RN, 2010). 

Por outro lado, os micro e pequenos negócios possuem características e estilos 

de gestão próprios que exigem uma atuação dinâmica e marcada por competência na 

gestão dos meios e recursos, tanto para a abertura quanto para o funcionamento do 

negócio. Isso acaba comprometendo a permanência de muitas dessas empresas no 

mercado. Entende-se, então, que a continuidade dos micro e pequenos negócios é 

influenciada por diversos fatores internos e externos, como, por exemplo, aspectos de 

fragilidade organizacional, insuficiência de recursos, pouca ou nenhuma qualificação 

profissional. Esses fatores constituem dificuldades estruturais e de gestão que implicam 

em contínuas variações nas taxas de fechamento e de continuidade dessas empresas 

(LONGENECKER et. al., 1997).  

No Brasil, os micro e pequenos negócios representam 99,2% do universo de 

organizações (CASTOR, 2009). Tais empresas dinamizam a economia nacional como 

um todo e desempenham papel decisivo no processo de acumulação, concentração e 
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dispersão de capital. Elas absorvem uma parcela extensa da força de trabalho e são as 

maiores geradoras de emprego por capital investido. Além disso, desempenham tarefas 

que, apesar de serem menos compensadoras às grandes corporações, são necessárias ao 

funcionamento do sistema (LONGENECKER et. al., 1997). 

Contudo, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

(SEBRAE, 2008), metade dessas empresas fecham antes de completar dois anos de 

operação, 57% não passam do terceiro ano, e 60% do quarto ano de existência. Das 

empresas que conseguem sobreviver além do quarto ano, algumas preferem ser e 

permanecer pequenas, e reagem às tendências da tecnologia e do mercado, ocupando 

nichos especializados. Em contrapartida, há outras que, enquanto pequenas, são muito 

bem sucedidas, porém, quando crescem, mostram-se incapazes de responder às 

demandas do ambiente (CASTOR, 2009). Diante desse contexto, é crescente a demanda 

por análises quanto ao tema da continuidade e fechamento dos micro e pequenos 

negócios. 

A partir da escolha deste tema, esta pesquisa entende que, no campo da Teoria 

das Organizações, as Teorias Ambientais (MOTTA; VASCONCELOS, 2008) 

constituem um corpus teórico apropriado para o exame do mesmo, uma vez que 

privilegiam o estudo da empresa face ao ambiente em que estão inseridas, e admitem 

que as condições desse ambiente e as múltiplas relações que ali se estabelecem podem 

ser um caminho explicativo acerca da continuidade e fechamento de negócios.  

Contudo, tomar esse tema para estudo a partir desse corpus teórico, implica 

admitir, logo de início, que tais teorias tratam o referido tema em termos metafóricos, 

isto é, fala-se de “sobrevivência” e “mortalidade” das empresas; logo, as teorias 

ambientais conceituam metaforicamente as organizações como um organismo biológico 

vivo que passa por um conjunto de transformações e adaptações orgânicas para 

assegurar a sua continuidade. Segundo Morgan (2009), examinar as organizações como 

organismo é compreender que elas nascem, crescem, desenvolvem-se, declinam e 

morrem, além de se adaptarem a ambientes em mutação. Todavia, entende-se que as 

metáforas “são meios econômicos de expressar uma grande quantidade de informação” 

(SARDINHA, 2007, p. 13), ou modos parciais, e incompletos, de conceituar a realidade 

(MORGAN, 2009). Neste sentido, não devem ser tomadas como expressão literal da 

realidade, e nem como a única ou a mais apropriada forma de compreensão dessa 

realidade. Assim, esta pesquisa entende que compreender o tema continuidade e 
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fechamento organizacional através do uso da metáfora organicista é uma forma 

específica de compreender as organizações, e não a forma completa (MORGAN, 2009). 

Dentro da variedade de Teorias Ambientais emergentes nos últimos anos, no 

campo da Teoria das Organizações (Teoria da Ecologia Populacional, Perspectiva das 

Organizações em Rede, Teoria da Dependência de Recursos, Teoria dos Custos de 

Transação e o Neo-institucionalismo), este trabalho busca compreender os motivos de 

continuidade e fechamento de negócios através das dimensões que as mesmas colocam 

como norteadoras da análise da relação organização/ambiente, a saber: (i) a perspectiva 

do voluntarismo (organizacional/gerencial) versus a perspectiva do determinismo 

(ambiental); (ii) a análise em nível micro (organização individualizada) versus análise 

em nível macro (organizações em conjunto). 

A Figura 1 sintetiza, em formato de mapa conceitual, a contextualização desta 

pesquisa.  

 

 

 

Figura 1 – Contextualização da Pesquisa 

Fonte: elaboração própria (2011) 

 

Em face desta contextualização, a construção desta pesquisa pauta-se pelo 

seguinte questionamento: Qual a relação entre os motivos apontados pelos 
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proprietários de pequenos negócios para a continuidade e fechamento de suas 

empresas e os motivos apresentados pelas Teorias Ambientais? 

 

1.2 Justificativa do Estudo 

 

A justificativa dessa pesquisa dá-se nos aspectos teórico, social e pessoal. Desde 

o ponto de vista teórico, observa-se que os estudos acerca dos micro e pequenos 

negócios ganharam significativo espaço na agenda de estudiosos e pesquisadores de 

todo o mundo, principalmente pelas contribuições em termos de volume de renda, 

geração de emprego e inovações que essas empresas desempenham na economia das 

nações.  

No caso dos estudos brasileiros, nota-se que há uma preocupação em determinar 

os fatores de sucesso e fracasso das micro e pequenas empresas. Ortigara (2006) em sua 

tese de doutoramento teve como idéia central estudar as causas que condicionam o 

sucesso e/ou fracasso das Micro e Pequenas Empresas no Estado de Santa Catarina. Foi 

realizado um workshop com profissionais e pesquisadores de MPE‟s o qual identificou 

as causas que podem tanto conduzir ao sucesso como ao fracasso das empresas, sob 

duas perspectivas: fatores relevantes na história do empreendimento, cujas maiores 

médias foram atribuídas para o conhecimento do produto/mercado, foco no negócio, 

identificação de oportunidades, organização e adequação dos produtos; e fatores que o 

empreendedor acredita serem os mais importantes para o sucesso, cujas maiores médias 

foram atribuídas para a organização, o relacionamento entre os sócios, o conhecimento 

do mercado, o foco no negócio e a identificação de oportunidades. 

Por outro lado, Campregher (2007), na sua dissertação de mestrado, propôs-se a 

realizar um estudo junto às micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) do setor têxtil 

de Jaraguá do Sul, o qual tratou sobre o ambiente como fator determinante para o 

sucesso e fracasso organizacional. Utilizou o modelo de ecologia proposto por Betton e 

Dess (1985) como base paradigmática. Entre suas conclusões, destacou o processo 

demográfico como principal fator para a abertura das organizações, e o processo 

ambiental como principal fator de fracasso organizacional. O trabalho sugeriu que a 

capacidade de resposta ao ambiente das MPME‟s pode manter ou não as empresas em 

uma mesma população. 
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Por sua vez, Iglesias (2009) realizou um estudo com as micro e pequenas 

empresas potiguares, tendo como objetivo investigar fatores discriminantes da 

sobrevivência  desse segmento, e os impactos desses fatores nas políticas públicas pró-

empreendedorismo no Estado do Rio Grande do Norte (RN). O estudo determinou 

funções canônicas discriminantes que explicam parcialmente a sobrevivência e 

mortalidade em função dos fatores e grupos de fatores. Permitiu também avaliar as 

políticas públicas pró-empreendedorismo que, segundo a ótica dos empresários, 

mostraram-se pouco efetivas para evitar a mortalidade organizacional e, dessa forma, 

sugeriu mudanças nas referidas políticas. 

Assim, considerando os estudos correlatos descritos, a relevância teórica do 

presente estudo surge a partir da constatação de que há poucas pesquisas e debates no 

Brasil que utilizem as Teorias Ambientais para explicar os fenômenos de continuidade e 

fechamento de pequenos negócios. Embora exista uma legião de seguidores e 

propulsores dessas teorias em outros países, no Brasil, elas ainda são pouco difundidas.  

Segundo Caldas e Cunha (2007), uma possível explicação para a pouca 

utilização dessas teorias seria a falta de conhecimento tanto por parte dos docentes 

quanto dos discentes, visto que são teorias relativamente novas ou pela dificuldade de 

material traduzido para o português. Dessa forma, o presente estudo apresenta-se 

relevante teoricamente por contribuir para a difusão e discussão dos postulados das 

Teorias Ambientais nos estudos organizacionais brasileiros. 

 A relevância social desse estudo revela-se através da possibilidade de contribuir 

para o melhor entendimento e debate acerca dos fenômenos de continuidade e 

fechamento das micro e pequenas empresas, no intuito de auxiliar, por um lado os 

proprietários, com a melhor compreensão sobre as principais dificuldades enfrentadas 

no pequeno negócio, as quais podem estar contribuindo para o fechamento do seu 

negócio; e por outro, ao governo, instituições de ensino e afins, no estabelecimento de 

ações e políticas que potencializem a continuidade das micro e pequenas empresas. Em 

última instância, considerando o já mencionado impacto socioeconômico que possuem 

os micro e pequenos negócios no país, o aprofundamento no conhecimento sobre as 

causas de fracassos e sucessos nesse tipo de empreendimento pode contribuir para a 

melhoria dos fatores socioeconômicos por elas influenciados, tais como emprego e 

renda. 
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 Desde o ponto de vista pessoal, essa pesquisa justifica-se pela afinidade por 

parte da autora com o tema estudado, tendo em vista que a mesma possui contato direto 

com as particularidades de uma microempresa em sua família. Assim, a autora sente 

necessidade de entender a complexa e dinâmica realidade dos pequenos negócios no 

intuito de ajudar aos pequenos empresários através de consultorias, bem como 

incentivar novos alunos, através do ensino e pesquisa, a realizarem novos estudos para 

que sejam alcançadas alternativas que possibilitem maiores chances de continuidade 

desse tipo de negócio. 

 

1.3 Objetivo Geral 

 

Diante do problema de estudo proposto, o objetivo desta pesquisa é compreender 

a relação entre os motivos apontados pelos proprietários de pequenos negócios para a 

continuidade e fechamento de suas empresas e os motivos apresentados pelas Teorias 

Ambientais. 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

O objetivo geral foi operacionalizado por meio de três objetivos específicos: 

1. Identificar os motivos que as Teorias Ambientais apresentam para a 

continuidade ou fechamento de negócios; 

2. Identificar os motivos que, na visão dos sujeitos, contribuem ou contribuíram 

para a continuidade ou fechamento de seus negócios; 

3. Comparar os motivos associados pelos sujeitos à continuidade ou fechamento 

dos seus negócios com aqueles apresentados pelas Teorias Ambientais. 

 

Além deste capítulo introdutório, esta dissertação está estruturada em mais 

quatro capítulos. No segundo capítulo, é feita a revisão da literatura sobre (i) as teorias 

ambientais e sobre (ii) as micro e pequenas empresas. O terceiro capítulo socializa o 

percurso metodológico da pesquisa. O quarto capítulo apresenta a análise e discussão 

dos resultados. Finalmente, o quinto capítulo destaca as conclusões do trabalho.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo dedica-se à exposição do conjunto de leituras e reflexões realizadas 

de maneira sistemática que, seguindo um fio condutor, têm por finalidade elaborar 

proposições relevantes, articuladas e coerentes sobre o assunto e tema tratados nesta 

pesquisa (PAVIANI, 2009). Para apresentar os resultados da revisão de literatura, este 

capítulo aborda as seguintes temáticas: (i) Teorias Organizacionais e (ii) Micro e 

pequenas empresas.  

 

2.1 O pensamento administrativo sobre a relação organização versus ambiente 

 

As mudanças ocorridas na sociedade industrial influenciaram o desenvolvimento 

e aperfeiçoamento das teorias organizacionais, no recente século XX. Dessa forma, o 

contexto sócio-histórico possibilita aos estudiosos entenderem o ambiente e todos os 

aspectos envolvidos nas referidas mudanças. Isso significa dizer que a teoria das 

organizações se desenvolveu no contexto de influência mútua entre organização e 

ambiente. 

 A Teoria Clássica da Administração tinha sua preocupação voltada para o 

aspecto estrutural, focalizando o âmbito interno das organizações. A preocupação com o 

desenvolvimento de estruturas organizacionais eficientes era tão evidente que os 

teóricos clássicos orientavam que os trabalhadores se adequassem às exigências da 

organização mecanicista (MOTTA; VASCONCELOS, 2008; MORGAN, 2009). A 

eficiência era vista como resultado da adequação do indivíduo às necessidades internas 

da organização, sem considerar as pressões e influências que o ambiente exterior à 

empresa exercia no processo e desempenho organizacional. 

 Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países passaram a considerar com 

maior ênfase a relação de dependência entre si. Motta e Vasconcelos (2008) 

argumentam que apesar do sistema global ser composto de partes diferenciadas, existe 

uma interdependência constituída por políticas econômicas mundiais, bem como pelos 

fenômenos sociais de influência mútua. Neste sentido, tomando como pressuposto tal 

relação de dependência entre os países, a partir do fim da guerra, as diversas áreas do 

conhecimento passaram a também procurar integração através da busca de bases 

comuns: 
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Essa conscientização provocada pelo conflito mundial refletiu-se nas 
concepções de conhecimento e ciência. Parece que, repentinamente, todos os 

ramos do conhecimento, tornados estranhos uns aos outros pela 

especialização extremada, começaram a ressentir-se do isolamento em que se 

encontravam, passando a buscar mais e mais suas bases comuns (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008, p. 164). 

 

 É nesse contexto de reconhecimento da necessidade de estudos interdisciplinares 

que a teoria das organizações incorpora as idéias da Teoria dos Sistemas Abertos. 

Desenvolvida por Ludwig Von Bertalanffy, nos anos 50, a Teoria dos Sistemas Abertos 

preocupava-se com o desenvolvimento de uma Teoria Geral dos Sistemas capaz de 

explicar as semelhanças sem esquecer as diferenças. O sistema aberto era entendido 

como um complexo de elementos em interação e em intercâmbio contínuo com o 

ambiente (HALL, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). De forma resumida, 

seriam os diversos ramos da ciência fazendo parte de um sistema maior. 

 Em 1956, Von Bertalanffy lançou o livro General systems theory apresentando 

os pressupostos e orientações básicas da Teoria Geral dos Sistemas. Segundo o autor, 

havia uma tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais, o que 

orientava para uma Teoria dos Sistemas. Ele acreditava que essa teoria era um 

importante meio de objetivar os campos do conhecimento científico através do 

desenvolvimento de princípios unificadores que atravessassem verticalmente os 

universos particulares das diversas ciências, além de considerá-la como um importante 

meio para a integração na educação científica (BERTALANFFY, 1973). 

A partir dos anos 1950 e 1960, a teoria das organizações passa a conferir maior 

importância à relação dos fatores internos das organizações com o meio ambiente, e à 

influência dessa relação para o desempenho e desenvolvimento empresarial (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). Dessa maneira, analisar as organizações como sistemas 

abertos é caracterizar o meio ambiente como fator primordial para a sua sobrevivência 

(MORGAN, 2009). 

Foi a partir da Teoria dos Sistemas Abertos, que o ambiente entrou na pauta de 

assuntos importantes para as abordagens da teoria das organizações (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008; MORGAN, 2009). Segundo Motta e Vasconcelos (2008), 

foram os estudos de Burns e Stalker (1961) e de Lawrence e Lorsch (1967) que 

contribuíram para que o ambiente externo se tornasse um tema central na área da 

administração, através da Teoria Contingencial. 
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A Teoria da Contingência Estrutural ressalta que o ambiente externo impõe uma 

série de exigências objetivas à organização, as quais comprometem a produtividade e o 

desempenho da empresa. Essa teoria surgiu como uma complementação à Teoria dos 

Sistemas Abertos, pois ambas “trabalham com a noção de adaptação contínua da 

organização ao meio ambiente e de seu ajuste interno às características deste, sob pena 

de sofrer o processo de entropia (morte)” (MOTTA; VASCONCELOS, 2008, p. 210). 

Donaldson (2007) argumenta que a Teoria Contingencial parte do pressuposto 

de que não existe uma estrutura organizacional única que seja efetiva para todas as 

organizações, e afirma que a tarefa da pesquisa contingencial é identificar o fator ou 

fatores contingenciais particulares aos quais cada aspecto da estrutura organizacional 

precisa adequar-se. 

Nos estudos realizados por Lawrence e Lorsch (1972), com seis empresas 

pertencentes a setores diferentes, o objetivo foi compreender a influência das 

características do meio ambiente sobre a tentativa de manter um equilíbrio entre o nível 

interno de diferenciação e de integração, tendo em vista a gestão dos conflitos e as 

contradições que resultam dessa tensão. Ao fim da pesquisa, concluíram que existe uma 

relação fundamental entre os níveis externos da organização e os níveis internos de 

integração, diferenciação e mecanismos de resolução de conflitos (LAWRENCE; 

LORSCH, 1972). Esses autores afirmaram que o nível de desempenho de uma empresa 

crescerá à medida que suas estruturas e procedimentos internos levem em conta o 

equilíbrio entre diferenciação e integração, ou seja, sejam bem adaptados às exigências 

do meio ambiente sociotécnico e econômico da empresa (LAWRENCE; LORSCH, 

1972; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Quando tomadas em conjunto as várias abordagens da teoria das organizações 

que privilegiam o estudo da dimensão ambiente (interno e externo), percebe-se a lógica 

organicista subjacente. Seguindo essa lógica metafórica, alguns teóricos do campo 

organizacional emitiram idéias para o entendimento de como as organizações 

funcionam, e quais fatores influenciam o seu ciclo de “vida”. Dessa forma, surge um 

novo enfoque no meio organizacional: os enfoques teóricos pós-contingenciais que 

envolvem aspectos explicativos sobre o ambiente externo e as organizações, surgindo 

então as Teorias Ambientais (MOTTA; VASCONCELOS, 2008; MORGAN. 2009). 

O campo organizacional entende o meio ambiente como um conjunto de forças 

externas que influenciam o modo pelo qual as organizações funcionam e obtêm 
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recursos. Ancorados nessa concepção, pesquisadores organizacionais desenvolveram 

estudos a partir dos enfoques teóricos pós-contingencialistas, a fim de estabelecer uma 

relação entre ambiente-organização, e “sobrevivência-mortalidade”, através dos focos 

determinísticos ou voluntaristas (CALDAS; FACHIN, 2007; ASTLEY; VAN DE VEN, 

2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Essas novas pesquisas podem ser entendidas como uma nova fase da teoria das 

organizações, sendo consideradas como estudos organizacionais contemporâneos. Na 

realidade, esses estudos fazem parte do aprimoramento da visão sistêmica para a lógica 

organicista, onde os pesquisadores tentam entender e explicar o ambiente multifacetado 

em que o mercado se encontra atualmente. O princípio que rege essas pesquisas não é 

novo; as Teorias Ambientais, por sua vez, podem ser consideradas novas, mas a lógica 

vem da visão sistêmica. 

Em outras palavras, a tentativa de estabelecer uma relação entre ambiente-

organização, e continuidade-fechamento, a partir de uma lógica determinística ou 

voluntarista, dá-se pela necessidade de entender a dinâmica que rege o mercado 

atualmente. Por exemplo, no que diz respeito ao campo desta pesquisa, pequenos, 

médios e grandes mercados estão inseridos em um ambiente no qual disputa por clientes 

e recursos ocorre não apenas em nível local, mas também em nível global. Com a 

entrada das grandes redes de supermercados nacionais e estrangeiras, os mercados 

locais passam a enfrentar dificuldades não somente na obtenção dos recursos que 

possibilitam o seu funcionamento corriqueiro, mas também para se manterem em 

atividade em meio a esse ambiente multifacetado. 

Grande parte dos estudos organizacionais, até o ano de 1979, estava alicerçada 

na doutrina estruturalista-sistêmica, e tinha como base principal o determinismo 

contingencialista e o foco na relação organização-ambiente (CALDAS; FACHIN, 

2007). Contudo, cada escola de pensamento possuía uma postura individualista, na qual 

a tendência era criticar alguns pontos da escola anterior e defender o seu ponto de vista 

teórico. Diante desse contexto, Astley e Van de Ven (2007) afirmam que o pluralismo 

teórico das teorias das organizações é o resultado do refinamento dos interesses e das 

preocupações dos estudiosos em relação à complexidade das organizações.  

Reagindo a essa postura teórica de um funcionalismo baseado no determinismo 

sistêmico, Astley e Van de Ven (2007), criaram uma agenda de pesquisa que tinha como 

base examinar debates e perspectivas centrais na teoria das organizações sobre a 
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natureza e a estruturação das organizações (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; CALDAS; 

FACHIN, 2007). Para Caldas e Fachin (2007), a maneira mais indicada para entender a 

vida organizacional é através da interação entre as diferentes perspectivas das escolas de 

pensamento, uma vez que eles constataram que o determinismo sistêmico não mais 

representava um consenso no campo da teoria das organizações, e que o 

contingencialismo não mais simbolizava a única teoria possível.  

Diante desse posicionamento, Astley e Van de Ven (2007) criaram um esquema 

metateórico de classificação das principais escolas de pensamento da teoria das 

organizações, através de quatro visões básicas suportadas por duas dimensões analíticas. 

A primeira dimensão está voltada para o nível de análise organizacional, sendo 

composta pelo nível micro – organizações individuais, e nível macro – populações e 

comunidades organizacionais. A segunda dimensão diz respeito à orientação 

determinista ou voluntarista. A figura 2 apresenta uma adaptação do esquema 

metateórico de Astley e Van de Ven (2007), destacando as teorias que são utilizadas 

nesta pesquisa.  

 

Figura 2 - Representação da Análise Organizacional através das Teorias Ambientais 

Fonte: adaptado de Astley; Van de Ven (2007, p.86) 
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Há seis debates propostos por Astley e Van de Ven (2007), os quais estão aqui 

representados pelas figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O primeiro debate é entre a perspectiva da 

visão sistêmica estrutural versus a visão de escolha estratégica (Figura 3).  

 

 

Figura 3- Representação do Debate entre a visão sistêmica-estrutural e de ação coletiva 

Fonte: adaptado de Astley; Van de Ven (2007, p.86) 

 

As duas visões realizam suas análises organizacionais em nível micro. Contudo, 

diferenciam-se na orientação da análise (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007). A questão 

norteadora desse debate é: “São as organizações sistemas funcionalmente racionais e 

tecnicamente restritos, ou são elas corporações socialmente construídas, subjetivamente 

significativas de ação individual?” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 88). Na 

tentativa de resposta, a Teoria da Contingência defende a idéia que o ambiente molda e 

determina o comportamento organizacional e argumenta que para o gestor garantir a 

sobrevivência ou eficácia da organização é necessário que ele perceba, processe e 

responda às mudanças do ambiente, através da promoção da adaptação da organização 

por meio do rearranjo de sua estrutura interna. A gestão responde, então, da forma 
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técnica mais adequada ao contexto que o ambiente lhe proporciona (LAWRENCE; 

LORSCH, 1972; DONALDSON, 2007; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; CALDAS; 

FACHIN, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

O posicionamento dos contingencialistas é criticado pelos teóricos da 

dependência de recursos e da teoria dos custos de transação que formam a visão da 

escolha estratégica. Estes defendem a idéia de que o ambiente e a estrutura 

organizacional são representados na forma da incorporação dos sentidos e das ações dos 

indivíduos. De acordo com essa visão orientada para o voluntarismo, as organizações 

são construídas, mantidas e alteradas por meio das escolhas estratégicas e da ação de 

quem detém o poder (BARNEY; HESTERLY, 2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; 

MOTTA; VASCONCELOS, 2008).  

Para Astley e Van de Ven (2007), os argumentos oferecidos pelos teóricos das 

duas visões são complementares em relação ao nível micro de análise, e contraditórios 

em relação à orientação determinística versus voluntarista. Dessa maneira, eles 

concluem que “[...] o desempenho econômico pode ser apenas um dos múltiplos pontos 

de referência que influenciam a tomada de decisão. Enquanto os gestores ainda 

continuam a sentir restrições, eles apenas as sofrem no sentido de que escolheram o que 

atuará como restrições para eles. [...]” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 90). 

 Já o segundo debate, toma como central a seguinte questão: “São as mudanças 

nas formas organizacionais explicadas pela adaptação interna ou pela seleção 

ambiental?” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 90). Defendendo uma visão micro das 

relações entre as organizações e o ambiente, a abordagem sistêmica-estrutural 

desenvolve seus argumentos a partir de uma orientação determinística considerando que 

o ambiente molda e determina o comportamento organizacional. Nessa concepção, as 

organizações precisam fazer adaptações internas a fim de que o desempenho 

organizacional não seja prejudicado diante da necessidade de mudança. A figura 4 

esquematiza as principais idéias desse debate. 
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Figura 4 - Representação do Debate entre a visão sistêmica-estrutural e de seleção natural 

Fonte: adaptado de Astley; Van de Ven (2007, p.86) 

 

 

Por outro lado, ecólogos populacionais, na tentativa de explicar esse 

questionamento, baseiam seus argumentos nas características estruturais de populações 

inteiras de organizações ou indústrias, defendendo a idéia de que os recursos ambientais 

estão estruturados na forma de “nichos” e que as organizações apresentam limitações 

para adaptar-se aos diferentes “nichos”. Dessa forma, algumas organizações se ajustam 

e outras são excluídas (ZACCARELLI et.al., 1980; CARROL, 1984; BETTON; DESS, 

1985; BAUM, 2007; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007).  

Apesar de ambas as visões terem orientações determinísticas, elas diferenciam-

se no nível de análise, em que a visão da seleção natural preocupa-se com populações e 

comunidades organizacionais e a visão sistêmica-estrutural focaliza as organizações 

individuais. Segundo Astley e Van de Ven (2007), a visão da adaptação interna 

defendida pelos contingencialistas predomina historicamente na teoria das organizações. 

Contudo, eles afirmam que fora a partir desse segundo debate que ocorreu a separação 

entre os contingencialistas – que defendiam a adaptação - e dos teóricos da ecologia 
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organizacional – que defendiam a seleção. (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; CALDAS; 

FACHIN, 2007). Caldas e Fachin (2007), afirmam que com essa ruptura, a perspectiva 

da seleção se expande na teoria das organizações, principalmente ao mostrar 

empiricamente a postura simplista do determinismo contingencialista ao superestimar a 

capacidade das organizações perceberem, reagirem e responderem a ditames 

ambientais, e subestimar as forças ambientais aleatórias e de longo prazo que tornam a 

ação do gestor menos significativa para a sobrevivência e eficácia organizacional do que 

defendiam os contingencialistas. 

Partindo de uma visão voluntarista em nível micro para uma visão determinista 

em nível macro é que surge o terceiro debate (figura 5), cuja questão principal é: “É a 

vida organizacional determinada por restrições ambientais inadministráveis ou é ela 

criada ativamente por escolhas gerenciais estratégicas?” (ASTLEY; VAN DE VEN, 

2007, p. 92).  

 

 

 
Figura 5 - Representação do Debate entre a visão de seleção natural e de escolha estratégica 

Fonte: adaptado de Astley; Van de Ven (2007, p.86) 
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A visão da escolha estratégica defende a idéia de que tanto o ambiente quanto a 

estrutura organizacional são construídos, mantidos e alterados a partir da ação dos 

atores (BARNEY; HESTERLY, 2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). Essa visão se contrapõe à visão da seleção natural, 

principalmente porque para esta última, o gestor organizacional tem papel inativo, 

entendendo-se que todas as organizações reagem de maneira idêntica ao mesmo 

contexto econômico, donde umas serão excluídas enquanto outras permanecem 

(ZACCARELLI et.al., 1980; CARROL, 1984; BETTON; DESS, 1985; BAUM, 2007; 

ASTLEY; VAN DE VEN, 2007).  

O quarto debate é proposto pelas visões da ação coletiva versus seleção natural, 

conforme figura 6.  

 

 

 

Figura 6 - Representação do Debate entre a visão de seleção natural e a de ação coletiva 

Fonte: adaptado de Astley; Van de Ven (2007, p.86) 

 

 

Preocupadas em estudar populações totais de organizações, essas visões se 

diferenciam nas orientações de análise, sendo a primeira voluntarista e a segunda 
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determinística. Os teóricos participantes desse debate tentam responder ao seguinte 

questionamento: Deve-se ver o ambiente como um simples agregado de organizações 

governadas por suas próprias forças econômicas externas, ou como uma coletividade 

integrada de organizações governadas por suas próprias forças sociais e políticas 

internas? (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 95) 

A visão de ação coletiva focaliza a sua atenção no ambiente social onde o 

destino das organizações é guiado e construído por escolhas e propósitos coletivos. Os 

representantes dessa visão enfatizam a sobrevivência coletiva de organizações através 

da ação intencional (voluntária) dos membros de diversas organizações que se 

organizam em forma de redes, constituindo-se num sistema interconectivo de relações 

de troca. Enquanto a visão da seleção natural defende a idéia de que o destino das 

organizações é determinado pelo ambiente e por isso as organizações precisam enfrentar 

uma luta competitiva pelos recursos ambientais para sobreviver (LEMIEUX; OUIMET, 

2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008; 

LAZZARINI, 2008).  

O ponto de partida do quinto debate (figura 7), estabelecido entre a visão da ação 

coletiva e a visão de escolha estratégica, baseia-se no seguinte questionamento: 

“preocupa-se o comportamento organizacional, principalmente, com a ação individual 

ou com a coletiva?” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 99). Ambas as visões possuem 

orientação voluntarista, no entanto, a ação coletiva preocupa-se com as organizações em 

nível populacional e de comunidade, enquanto a escolha estratégica tem seu foco nas 

organizações individuais. Caldas e Fachin (2007) argumentam que esse debate é o mais 

importante, pois apresenta a tensão básica entre os dois níveis de análise do ambiente 

organizacional, e muda-se o foco da organização para as redes organizacionais. 

Os teóricos da visão da ação individual defendem a idéia de que nas relações 

organização versus ambiente a perspectiva da ação do ator prevalece. Os indivíduos 

buscam seus próprios interesses e objetivos e até mesmo nas interações entre os 

gestores, cada um reage estrategicamente às ações dos outros (BARNEY; HESTERLY, 

2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 
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Figura 7: Representação do Debate entre a visão de ação coletiva e a de escolha estratégica 

Fonte: adaptado de Astley; Van de Ven (2007, p.86) 

 

Por outro lado, pela visão da ação coletiva argumenta-se que mesmo que os 

indivíduos busquem seus próprios interesses, eles o fazem dentro de um limite, o qual 

deve ser negociado com os demais atores envolvidos a fim de encontrar concessões que 

sejam favoráveis e aceitáveis do ponto de vista coletivo (LAZZARINI, 2008; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008).  Diante desse contexto, Astley e Van de Ven (2007), afirmam 

que: 

[...] os grupos organizacionais são ao mesmo tempo atores independentes e 
membros envolvidos de uma coletividade maior. De um lado, eles agem, de 

maneira autônoma, de forma a maximizar suas chances de alcançar todos os 

seus objetivos individuais, à parte dos da coletividade. De outro, aderem a 

padrões unificadores de ordem social e cultural, na medida em que assumem 

responsabilidades como parte de uma entidade social maior. [...] 

(ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 102). 
 

O sexto e último debate se estabelece entre a visão sistêmico-estrutural e a visão 

de ação coletiva, conforme figura 8. A questão central é: “São as organizações 

instrumentos técnicos, neutros, construídos para atingir metas, ou são elas 

manifestações institucionalizadas dos interesses fundados e da estrutura de poder da 
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sociedade mais ampla?” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 102). Na tentativa de 

responder à pergunta norteadora do debate, teóricos contingencialistas defendem a idéia 

de que as organizações são como uma ferramenta (LAWRENCE; LORSCH, 1972; 

DONALDSON, 2007). Em contrapartida, os representantes da visão da ação coletiva 

criticam esse posicionamento e lançam a idéia central de que é a dominação política que 

fundamenta o projeto de estrutura organizacional (LAZZARINI, 2008; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). 

 

Figura 8 - Representação do Debate entre a visão sistêmica-estrutural e a de ação coletiva 

Fonte: adaptado de Astley; Van de Ven (2007, p.86) 

 

A partir dos debates e perspectivas centrais na teoria das organizações, percebe-

se que as teorias orientadas para o voluntarismo focalizam sua atenção nos mecanismos 

sobre os quais uma forma organizacional estabelecida se constrói, mantém, reproduz e 

se reconstrói. Por outro lado, o campo teórico orientado para o determinismo tenta 

explicar como ocorre o surgimento, e a dissolução, de organizações numa estrutura 

social existente limitadora da ação organizacional (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007). 

Dessa forma, entende-se que o determinismo e o voluntarismo, apesar de estabelecerem 
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visões distintas, são necessários para desenvolver estudos que retratem a realidade 

dinâmica das organizações. 

Sinteticamente, o Quadro 1 resume as ênfases e visões das Teorias Ambientais 

que são utilizadas nesta pesquisa, como cada teoria estabelece a relação ambiente versus 

organização, e “sobrevivência” versus “mortalidade”, a partir dos focos determinístico e 

voluntarista. Na seqüência, cada teoria é apresentada e discutida em suas 

especificidades. 

 

  Teoria Ênfase Visão 

Ecologia Populacional Estrutura Determinista 

Perspectiva em Redes Relacional Voluntarista 

Dependência de 

Recursos 

Relacional Voluntarista 

Custos de Transações Relacional / Estrutura Voluntarista 

Neo Institucionalismo Relacional / Política / Estrutura Híbrida 

Quadro 1 - Quadro resumo da ênfase e visão das Teorias Ambientais   

Fonte: elaboração Própria, (2011) 

 

2.1.1 Teoria da Ecologia Organizacional 

 

A Teoria da Ecologia Organizacional, também conhecida como ecologia de 

empresas ou ecologia das populações de organizações, surge a partir do interesse em 

analisar os efeitos do ambiente sobre a estrutura organizacional (HANNAN; 

FREEMAN, 2007). Com o objetivo de estender os limites dos estudos para o ambiente 

exterior da empresa e alargar suas fronteiras, a idéia central é estudar o ambiente 

empresarial partindo do questionamento acerca do que as empresas de tipo X devem 

fazer para sobreviver em seu ambiente (ZACCARELLI, et. al., 1980). Dessa maneira, 

essa abordagem propõe o debate em torno dos grupos de empresas que estão 

vulneráveis às mesmas oportunidades e ameaças ambientais, mudando o foco de 

interesse de organizações individuais para os grupos organizacionais (HANNAN; 
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FREEMAN, 2007; ZACCARELLI, et. al., 1980; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; 

CALDAS; CUNHA, 2007). 

Em contraponto à abordagem desenvolvimentista ou adaptativa, o artigo de 

Hannan e Freeman (2007) possibilita novos debates ao afirmar que as organizações não 

são primeiramente adaptativas, mas em grande parte inerciais (CARROL, 1984). A 

abordagem desenvolvimentista presume que as mudanças nas estruturas organizacionais 

ocorrem em resposta a estímulos internos e externos o que torna as organizações 

altamente adaptáveis. Em outras palavras, as mudanças nas formas organizacionais são 

explicadas por adaptação. Por outro lado, os ecologistas populacionais adotam a 

abordagem da seleção, na qual se defende a idéia de que o principal mecanismo de 

mudança é a seleção (CARROL, 1984; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007). 

Apesar da orientação determinística dos debates sobre adaptação versus seleção, 

Astley e Van de Ven (2007) argumentam que essas abordagens se diferenciam em 

relação ao nível de análise. A abordagem desenvolvimentista concentra-se no nível 

micro de análise, ou seja, estritamente baseada na unidade, enquanto a abordagem da 

seleção se preocupa com a análise em nível macro das relações entre organização e 

ambiente, tratando populações inteiras de organizações (ZACCARELLY et. al., 1980; 

CARROL, 1984; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; HANNAN; FREMAN, 2007). 

A proposta inicial do artigo de Hannan e Freeman (2007) foi procurar 

compreender as distribuições de organizações no seio das condições ambientais e as 

limitações existentes às estruturas organizacionais em diferentes ambientes. 

Considerando os pressupostos de Hawley (1968) sobre a ecologia humana úteis para os 

estudos organizacionais da ecologia populacional, os autores procuram estender as 

idéias de Hawley e defenderem a mudança para a análise organizacional em nível 

populacional, além disso, propõem modelos probabilísticos para a dinâmica de mudança 

organizacional (CARROL, 1984; HANNAN; FREEMAN, 2007). De forma resumida, a 

idéia central do artigo é tecer uma visão original e agregada da mudança organizacional 

(CALDAS; CUNHA, 2007). 

Segundo Hannan e Freeman (2007), o estudo organizacional a partir da Teoria 

da Ecologia deve levar em consideração duas questões amplas preliminares para a 

modelagem ecológica: (i) as unidades apropriadas de análise e (ii) a aplicabilidade dos 

modelos de ecologia populacional ao estudo da organização social humana (HANNAN; 

FREEMAN, 2007). Para Freeman (1975), as unidades apropriadas de análise foram 
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tratadas na literatura das organizações de modo acidental, o que sugere não se tratar de 

um problema. A partir dessa falta de atenção por parte das literaturas na área, Hannan e 

Freeman (2007) defendem que a escolha da unidade envolve problemas sutis e tem 

conseqüências de longo alcance para a atividade de pesquisa.  

A escolha das unidades apropriadas de análise corresponde aos níveis da análise 

ecológica. Na ecologia biológica, por exemplo, podem-se citar, resumidamente, três 

níveis: individual, populacional e comunitário, sendo que os eventos biológicos que 

ocorrem em um nível, usualmente, têm conseqüência nos outros níveis. A análise 

ecológica organizacional, por sua vez, pode ser apresentada sinteticamente pelos 

seguintes níveis: membros, subunidades, organizações individuais, populações de 

organizações e comunidades de organizações, conforme Quadro 2. Dessa forma, 

compreende-se a análise organizacional como mais complexa (ZACCARELLI et. al., 

1980; CARROL, 1984; BETTON; DESS, 1985; HANNAN; FREEMAN, 2007; 

BAUM, 2007).  

 

Níveis da Análise Ecológica 

Abordagem Biológica Abordagem Organizacional 

Célula 

↓ 

Tecido 

↓ 

Órgão 

↓ 

Aparelho 

↓ 

Ser 

↓ 

Comunidade 

Trabalhador 

↓ 

Grupo de trabalhadores 

↓ 

Área funcional da empresa 

↓ 

Empresa 

↓ 

Ecossistema empresarial 

↓ 

Sistema econômico 

Quadro 2 - Níveis de Análise Ecológica.  

Fonte: adaptado de Zaccarelli et. al., (1980, p. 21-22) 

  

 Segundo Carrol (1984), tanto a bioecologia quanto a ecologia organizacional 

ainda não encontraram o único e mais importante nível de análise evolucionária para os 

seus respectivos estudos. Diante dessa pluralidade de níveis de análise, o autor 

argumenta que nas pesquisas organizacionais são distinguidos três níveis. O primeiro e 

menor nível é o organizacional, também conhecido como Demografia Organizacional. 

Esse nível envolve o estudo de eventos demográficos e o processo de vida nas 

organizações individuais utilizando uma abordagem evolutiva (CARROL, 1984). 
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O segundo nível de análise é constituído pelas populações de organizações. 

Estudos neste nível adotam a abordagem de seleção e concentram seus esforços no 

crescimento e declínio da população, bem como nas interações entre várias populações. 

Por sua vez, o terceiro nível de análise evolutiva para estudar as organizações é voltado 

para examinar comunidades de organizações descrevendo em essência a ascensão e a 

queda das formas organizacionais através da abordagem macroevolutiva (CARROL, 

1984). 

 Evidenciado os três níveis de análise, entende-se que as pesquisas que se 

preocupam com os efeitos do ambiente sobre as organizações podem ser realizados em 

qualquer um dos níveis da análise ecológica organizacional. Hannan e Freeman (2007) 

afirmam que apesar de o enfoque das organizações individuais ser o mais utilizado, eles 

se posicionam a favor do desenvolvimento paralelo da teoria e pesquisa ao nível da 

população e comunidade.  

A análise ao nível populacional possibilita o tratamento da organização tanto 

como agregado de membros quanto como um agregado de organizações. Nesse sentido, 

entender o nível populacional a partir da agregação dos membros associados à 

organização é compartilhar da idéia de que todos os membros participam, até certo 

ponto, das decorrências do sucesso ou fracasso da organização. Por outro lado, conceber 

o nível populacional a partir da agregação de organizações é entender que mesmo 

organizações distintas apresentam algumas semelhanças que permitem a formação de 

classes de organizações vulneráveis a efeitos ambientais (HANNAN; FREEMAN, 

2007). 

Os dois tipos de tratamento da organização na análise populacional são 

considerados úteis para os estudos e pesquisas nessa área do conhecimento. Hannan e 

Freeman (2007) consideram as duas perspectivas como necessárias e afirmam que: 

A primeira visão, mais comum, sugere que a estrutura organizacional deve 
ser vista como resultado de um processo de adaptação coletivo. De acordo 

com essa visão, a estrutura e a mudança devem depender da capacidade de 

adaptação das subunidades e do acesso diferenciado das subunidades aos 

recursos ambientais. A segunda visão ignora as atividades de adaptação dos 

elementos de dentro da organização, exceto na medida em que elas 

constituem a estrutura organizacional. Esta focaliza a organização como uma 

unidade em adaptação. (HANNAN; FREEMAN, 2007, p.161)  

  Hannan (2005) define população organizacional como um conjunto de 

organizações com forma comum em um determinado lugar e tempo. Para Baum (2007), 

população organizacional é um conjunto de organizações envolvidas em atividades 
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semelhantes e com padrões similares de utilização de recursos.  As relações entre 

populações engajadas em atividades distintas são definidas por Baum (2007) como 

comunidades organizacionais, ou seja, são sistemas funcionalmente integrados de 

populações interagentes. 

Vale ressaltar que a utilização de modelos da ecologia nos estudos das 

organizações não implica apenas na utilização de conceitos e definições da ecologia 

biológica, mas impõe uma série de desafios analíticos (ZACCARELLI et. al., 1980; 

HANNAN; FREEMAN, 2007). A adaptação dos termos biológicos para os 

organizacionais ocorre devido ao conjunto de similaridades em aspectos fundamentais. 

Dentre essas similaridades, Zaccarelli et al. (1980) explicam que assim como os 

organismos possuem um ciclo de vida as empresas apresentam características de 

fundação, operação e fechamento. Contudo, eles não negam que o tempo de vida das 

empresas é bastante variável, sendo esse um desafio analítico. Outro desafio envolve a 

questão de seleção e adaptação (HANNAN; FREEMAN, 2007). 

 Diante dos desafios analíticos que envolvem a Teoria da Ecologia 

Organizacional, Hannan e Freeman (2007) sugerem que os ecólogos organizacionais 

busquem através das condições políticas, econômicas e sociais compreender as 

distribuições de organizações sob os aspectos das condições ambientais a fim de que 

possam tentar responder a seguinte pergunta: “Por que existem tantos tipos de 

organizações?” (BAUM, 2007; HANNAN; FREEMAN, 2007). 

O princípio do isomorfismo desenvolvido por Hawley (1968) é uma alternativa 

para responder à indagação de Hannan e Freeman (2007). Segundo esse princípio, “a 

diversidade das formas organizacionais é isomórfica em relação à diversidade dos 

ambientes.” (HANNAN; FREEMAN, 2007, p. 164). Em outras palavras, todas as 

organizações são afetadas por restrições ambientais, e cada unidade organizacional terá 

que se esforçar para se assemelhar às outras unidades com o mesmo conjunto de 

restrições. Dessa forma, somente a forma organizacional bem adaptada às demandas do 

ambiente encontram-se em equilíbrio. 

Embora o isomorfismo seja importante para a análise da ecologia populacional, 

para obter uma resposta mais apurada à questão sobre a diversidade de tipos 

organizacionais é necessário incluir o critério de seleção, a teoria da competição e uma 

modelagem de ambientes múltiplos, dinâmicos (HANNAN; FREEMAN, 2007). 

Considerando que o princípio do isomorfismo não atenta para essas considerações, ele 
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não pode ser aplicado sem as devidas alterações a fim de obter uma resposta mais ampla 

e mais aceitável. 

Em relação ao processo de seleção na ecologia populacional, Hannan e Freeman 

(2007) afirmam que o ambiente é responsável pela otimização do desempenho das 

organizações.  Nessa perspectiva, entende-se que a racionalidade envolvida é a seleção 

natural; o ambiente elimina ou exclui as organizações que não respondem às demandas 

e não se adaptam às restrições por ele impostas. 

A racionalidade da seleção natural pode coincidir com a racionalidade 

organizacional resultando no processo de competição. Assim, argumenta-se que: 

  
O enfoque sobre a seleção convida a uma ênfase sobre competição. As 

formas organizacionais, presumivelmente, não florescem em certas 

circunstâncias ambientais porque outras formas competem com sucesso com 

elas pelos recursos essenciais. Enquanto os recursos que sustentam as 

organizações são finitos e as populações têm capacidade ilimitada de se 

expandir, a competição é necessária. (HANNAN; FREEMAN, 2007, p. 165) 

 

Diante da relação entre o processo de seleção natural e a competição, entram em 

cena as discussões sobre mudanças estruturais e de tamanho das organizações, bem 

como as conseqüências que essas mudanças proporcionam. Dessa maneira, pode-se 

dizer que as organizações dentro de sua área de atividade e dos seus padrões de uso de 

recursos estão sujeitas a competirem em intensidade máxima com organizações que têm 

o tamanho semelhante (HANNAN; FREEMAN, 2007). 

De acordo com Hannan e Freeman (2007), as chances de continuidade das micro 

e pequenas empresas podem ser condicionadas à competição entre elas. Ou seja, a 

entrada de grandes e médias empresas não representa ameaça competitiva direta às 

micro e pequenas unidades. Por sua vez, a entrada de novas micro e pequenas empresas 

sob mesmas condições ambientais, dentro da mesma área de atividade e mesmos 

padrões de uso de recursos representa-lhes fortes ameaças resultando em maior 

vulnerabilidade competitiva. 

Tomando como ponto de partida a perspectiva de que “o princípio do 

isomorfismo implica que as organizações sociais em equilíbrio exibirão características 

estruturais que são especializadas em características salientes do ambiente do recurso” 

(HANNAN; FREEMAN, 2007, p. 171) sugere-se que o isomorfismo se solidifica 

enquanto o ambiente é estável e certo. No entanto, o ambiente instável deve ser levado 
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em consideração e foi nesse sentido que os autores sugeriram a inclusão de uma 

modelagem de ambientes múltiplos e dinâmicos. 

Na tentativa de preencher a lacuna que o isomorfismo apresenta em razão de não 

tratar as situações de mudança ou incerteza do ambiente para o qual as unidades estão 

adaptadas, Hannan e Freeman (2007), empregam a Teoria do Nicho para um modelo de 

capacidades diferenciais de sobrevivência das organizações especialistas e generalistas 

(BAUM, 2007). Assim, faz-se necessário conceituar nicho ecológico bem como 

organizações especialistas e generalistas. 

Hannan e Freeman (2007) conceituam nicho ecológico como o conjunto de 

combinações de níveis de recurso com base nos quais a população pode sobreviver e se 

reproduzir. Enquanto Baum (2007) define o nicho como uma área no espaço de 

restrição em que a população supera através da competição todas as outras populações 

locais. Por sua vez, Betton e Dess (1985) argumentam que os nichos de ambiente 

habitado por pequenas e grandes organizações são subjetivamente diferentes. 

Segundo Hannan (2005) a diversidade organizacional depende da estrutura de 

nicho. Assim, o conceito de nicho constitui um quadro para a compreensão de como as 

variações do ambiente e da concorrência podem moldar a dinâmica populacional e de 

segmentação. Segundo esse autor, quando os nichos são grandes o campo de atividade é 

dominado por um pequeno número de tipos de organizações. Porém, quando os nichos 

são limitados, então floresce uma diversidade organizacional. 

No que diz respeito à conceitualização das organizações especialistas e 

generalistas, as primeiras são aquelas que se concentram nos modos de exploração de 

uma estreita faixa de clientes potenciais, mas que possuem pouca sobra de recursos. De 

sua parte as organizações generalistas são caracterizadas como aquelas que ostentam 

tolerância adaptativa para variações mais amplas nas condições do ambiente e que 

recorrem à média dos consumidores no mercado (BAUM, 2007). 

Entender as características e funções das organizações especialistas e 

generalistas diz respeito a buscar saber quais formas organizacionais conseguem 

sobreviver e quais desaparecem. Assim sendo, a Teoria do Nicho busca compreender 

como as populações de formas organizacionais peculiares são selecionadas a partir das 

condições favoráveis e desfavoráveis e da capacidade ociosa que apresentam. Assim, 

sob circunstâncias ambientais estáveis, os generalistas são superados, em termos de 

desempenhos, pelos especialistas (HANNAN; FREEMAN, 2007).  
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Na tentativa de conhecer o motivo da diversidade organizacional os estudos e 

pesquisa dos ecólogos “focalizam as taxas de fundação e fracasso, criação e morte de 

populações organizacionais, como fatores-chaves para o crescimento e redução da 

diversidade” (BAUM, 2007, p. 135). Com o objetivo de avaliar e consolidar o estado da 

arte em ecologia organizacional, Baum (2007) revisou a maioria dos estudos teóricos e 

pesquisas empíricas realizados nessa temática e concluiu que tanto a teoria quanto a 

pesquisa ecológica organizacional focalizam três temas em especial: (i) processos 

demográficos; (ii) processos ecológicos e; (iii) processos ambientais, conforme Quadro 

3. 

Os estudos que focalizam o processo demográfico visam descrever o efeito das 

características organizacionais sobre as taxas de fracasso em populações 

organizacionais. Dessa forma, a idade e o tamanho organizacional são as variáveis-

chaves para explicar as taxas de fracasso em populações organizacionais. Para Baum 

(2007), de um modo geral, as organizações mais jovens e de menor tamanho são as mais 

propensas ao fracasso. 

No processo ecológico, a linha principal de pesquisa está relacionada aos 

aspectos de estratégias de competição e densidade populacional. Tendo em vista que as 

mudanças ambientais têm influência direta nas formas organizacionais, o processo 

ecológico se interessa pelos aspectos referentes às estratégias de competição utilizadas 

por uma população para enfrentar e superar as demais populações. Em relação à 

densidade populacional, o processo ecológico busca entender a variação da trajetória de 

crescimento e declínio no número de membros da população organizacional (BAUM, 

2007). 

Por fim, o processo ambiental busca entender como e até que ponto a desordem 

política e as regulamentações governamentais afetam padrões de fundação e fracasso 

das organizações. Esse processo delineia a relação de causa e efeito das variáveis do 

ambiente institucional na dinâmica da população. Outro ponto de interesse no processo 

ambiental é a questão da tecnologia, partindo da hipótese de que a inovação tecnológica 

pode impactar as populações organizacionais, tanto em relação à oportunidade de 

entrada no mercado, quanto como para sobrevivência das organizações pertencentes a 

uma população, a qual constitui seu grande desafio (BAUM, 2007). 
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Abordagens Variáveis Previsões Referência 

Dependência da 

Idade 

 

Idade 

Organizacional 

Suscetibilidade das novatas: as taxas de fracasso 

organizacional declinam com a idade, conforme os papéis 

e rotinas são dominados, e as relações com os agentes 

externos são estabelecidas 

Freeman et al., 

1983 

Suscetibilidade da adolescência: taxas de fracasso 

organizacional crescem com os aumentos iniciais da 

idade, alcançam um pico, quando os primeiros recursos 

são depauperados, então declinam com os futuros 

aumentos da idade. 

Bruderl e 

Schusller, 

1990; Fichman 

e Levinthal, 

1991 

Suscetibilidade de obsolescência: as taxas de fracasso 

organizacional aumentam com o tempo, à medida que seu 

ajuste inicial com o ambiente se corrói. 

Baum, 1989a; 

Ingram, 1993; 

Ranger-Moore, 

1991; Barron et 

al.,1994 

Dependência do 

Tamanho 

Tamanho 

Organizacional 

Suscetibilidade de obsolescência: as taxas de fracasso 

organizacional declinam com o tamanho, protegendo 

organizações das ameaças à sobrevivência. 

Freeman et al., 

1983 

Dinâmicas de 

Amplitude do 

Nicho 

Estratégia 

especialista 

Especialistas exploram uma estreita faixa dos recursos e 

são favorecidos em ambientes concentrados e refinados 

(fine-grained) 

Freeman e 

Hannan, 1983; 

1987; Carrol, 

1985 Estratégia do 

generalista 

Generalistas toleram mais facilmente um amplo espectro 

das mudanças ambientais de grande variabilidade e não 

refinados (course-grained.) 

Dinâmica da 

População 

Fundações 

anteriores 

O início do crescimento em fundações prévias sinaliza 

oportunidades, estimulando novas fundações; mais tais 

crescimentos criam competição por recursos, reprimindo 

novas fundações. Crescimentos das fundações anteriores 

que sinalizam diferenciação organizacional diminuem as 

taxas de fracasso. 

Carroll e 

Delacroix, 

1982; 

Delacroix e 

Carroll, 1983; 

Delacroix et 

al., 1989 Fracassos 

anteriores 

O início do crescimento nas mortes prematuras libera 

recursos, estimulando novas fundações, mas tal 

crescimento adicional sinaliza um ambiente hostil, 

reprimindo novas fundações. Os recursos liberados pelas 

mortes prematuras diminuem as taxas de fracasso. 

Dependência da 

densidade 

Densidade da 

População (isto é, 

número de 

organizações 

numa população) 

O início do crescimento na densidade aumenta a 

legitimidade institucional de uma população, aumentando 

as taxas da fundação e diminuindo os fracassos; aumentos 

adicionais, porém, produzem competição, diminuindo as 

fundações e aumentando os fracassos. 

Hannan e 

Freeman, 1987; 

1988; 1989; 

Hannan e 

Carrol, 1992 

Interdependência 

da comunidade 

Densidade da 

população 

Examina os efeitos da densidade entre populações. 

Populações competitivas (mutualistas) sufocam 

(estimulam) as taxas de fundação entre elas e aumentam 

(diminuem) as taxas de fracasso de cada uma. 

Hannan e 

Freeman, 1987; 

1988; Barnett, 

1990; Brittain, 

1994 

Processos 

Institucionais 

Desordem política Desordens políticas afetam os padrões das fundações e 

fracassos, mudando os alinhamentos sociais, rompendo 

relações estabelecidas entre organizações e recursos, 

liberando recursos para utilização por novas 

organizações. 

Carroll e 

Delacroix, 

1982; 

Delacroix e 

Carrol, 1983; 

Carrol e Hup, 

1986 

Regulamentações 

governamentais 

Políticas governamentais afetam padrões de fundação e 

fracasso, melhorando, por exemplo, a legitimidade, 

estimulando a demanda, proporcionando subsídios e 

regulando a competição. 

Tucker et al., 

1990a; Baum e 

Oliver, 1992; 

Barnett e 

Carroll, 1993 

Ligações 

institucionais 

Ligações a instituições comunitárias e públicas 

legitimadas conferem legitimidade e recursos às 

organizações, reduzindo os níveis de fracasso 

Singh et al., 

1986b; Baum e 

Oliver, 1991 

Processos 

Tecnológicos 

Ciclos 

tecnológicos 

Os ciclos tecnológicos afetam os padrões de fundação e 

fracasso, mudando, por exemplo, a relativa importância 

dos vários recursos, criando oportunidades para 

estabelecer novas posições competitivas e tornando 

obsoletas as competências das organizações existentes. 

Tushman e 

Anderson, 

1986; 

Anderson, 

1988; Suárez e 

Utterback, 

1992 

Quadro 3 - Principais abordagens ecológicas para a fundação e fracasso organizacional. 
Fonte: adaptado de Baum (2007, p. 139-141) 
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Após evidenciar o estado da arte em ecologia organizacional e apontado os três 

temas mais empregados faz-se necessário destacar as principais questões na aplicação 

do modelo de ecologia populacional. Segundo Betton e Dess (1985) o uso de modelos 

da ecologia populacional para explicar a dinâmica das organizações muitas vezes 

obscurece ao invés de clarificar algumas questões sobre problemas de difícil solução 

existente na teoria das organizações e por isso merecem uma análise crítica. São três as 

questões apontadas como possíveis armadilhas: (i) o papel da inércia estrutural na 

limitação de adaptação; (ii) classificação das espécies organizacionais, e (iii) 

importância do ambiente na determinação da sobrevivência organizacional. 

Apesar de existir uma grande variedade de perspectivas ecológicas, o foco está 

sobre a seleção. A questão central para a escolha entre os modelos de adaptação e de 

seleção é a inércia estrutural. Nesse sentido, afirma-se que: 

Existem muitas limitações óbvias à capacidade de adaptação das 

organizações; ou seja, há muitos processos que geram inércia estrutural. 

Quanto mais forte as pressões, mais baixa será a flexibilidade para a 

adaptação das organizações e maior será a probabilidade lógica de que a 

seleção ambiental se faça valer (HANNAN; FREEMAN 2007, p. 155). 

 

As pressões inerciais aparecem tanto por arranjos estruturais internos quanto por 

externos. Aponta-se como fatores internos: os investimentos de difíceis transferências, o 

fluxo de informações, as políticas internas e o histórico organizacional. São 

considerados fatores externos aqueles relacionados às barreiras legais e fiscais de 

entrada e saída do mercado, a disponibilidade de informações, a legitimidade social e 

racionalidade coletiva (HANNAN; FREEMAN, 2007). 

Betton e Dess (1985), todavia, argumentam que a seleção de formas 

organizacionais novas ou modificadas ocorre como o resultado de restrições ambientais 

e que a inércia é uma explicação para a falta de modificação adaptativa. Eles sustentam 

que considerar o processo de seleção como mais importante do que o processo de 

adaptação pode torna-se uma armadilha na aplicação do modelo.  

Outra problemática em relação ao papel da inércia é o paradoxo central na 

Teoria das Populações em admitir que a inércia estrutural seja um fenômeno 

amplamente associado às estruturas de departamentos complexos de grandes 

organizações (BETTON; DESS, 1985). Contudo, segundo Hannan e Freeman (2007) a 

aplicação da Teoria da Inércia Estrutural implica em dispensar atenção especial em 

primeiro lugar, para o fato de que a suscetibilidade das pequenas empresas, ou seja, a 

inércia estrutural aumenta de forma monótona com a idade. Isso ocorre porque a 
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confiança e a responsabilidade requerem que as estruturas organizacionais sejam 

altamente reprodutíveis e a reprodutibilidade aumenta monotonamente com a idade. O 

segundo fator a ser levado em consideração é a suscetibilidade das novatas. As taxas de 

fracasso organizacional declinam com a idade, conforme os papéis e as rotinas são 

dominados, e as relações com os agentes externos são estabelecidas. 

Em relação à questão das espécies organizacionais, Betton e Dess (1985) 

argumentam que a importância conferida às populações de uma espécie como unidades 

de análise constitui óbice para a aplicação do modelo. O objeto “espécie” envolve uma 

explicação da evolução das formas organizacionais e mecanismos que são levados em 

consideração no isolamento ecológico das populações e determinam um diferencial na 

sua sobrevivência. Assim, não pode ser considerada simplesmente como uma questão 

taxonômica. 

Além disso, para Betton e Dess (1985) os modelos de ecologia populacional 

assumem que o ambiente determina a distribuição e a forma das organizações através da 

seleção. Tal fato é apontado como o problema final na aplicação do modelo de ecologia 

populacional. Dessa maneira, julga-se necessário realizar uma distinção entre as causas 

de mortalidade sobre as quais não há controle, e aquelas sobre as quais o indivíduo 

possui controle; bem como considerar o efeito da mortalidade das populações no meio 

ambiente. Ou seja, identificar e explicar se a mortalidade de determinada população 

ocorreu por incompetência, escolha racional ou por resultado acidental. 

Em relação aos fenômenos de continuidade e fechamento das pequenas 

empresas, a Teoria da Ecologia Populacional entende que esses fenômenos podem ser 

entendidos a partir do estudo da dinâmica comportamental dessas empresas, atentando-

se para os aspectos políticos, econômicos e sociais que influenciam diretamente no seu 

processo demográfico de nascimento e mortalidade (HANNAN; FREEMAN, 2007; 

BAUM, 2007). 

Em tal processo, a abordagem ecológica considera a idade e o tamanho 

organizacional para examinar os efeitos das características organizacionais sobre as 

taxas de fracasso e sucesso. Em relação à idade, entende-se que as pequenas empresas 

mais jovens são mais vulneráveis, porque precisam aprender novos papéis como atores 

sociais e criar papéis e rotinas organizacionais em um rápido período de tempo exigido 

pelo ambiente (BAUM, 2007). 
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Em relação ao tamanho organizacional, a Teoria da Ecologia considera que as 

pequenas organizações são mais suscetíveis ao fracasso devido ao seu tamanho. Isso 

ocorre, pois as organizações maiores são menos vulneráveis aos riscos de fracasso, já 

que o maior tamanho aumenta a tendência à inércia nas organizações e as pressões 

seletivas ambientais favorecem organizações estruturalmente inertes, em razão de sua 

confiabilidade (BAUM, 2007).  

As micro e pequenas empresas tendem a apresentar menores taxas de 

sobrevivência do que empresas de grande porte (HANNAN; FREEMAN, 2007). A 

tendência ao alto índice de mortalidade desse segmento pode ser explicada pela falta de 

experiência anterior no ramo de negócio, falta de conhecimento de instrumentos de 

administração, falta de qualificação profissional, burocracias legais, falta de recursos 

para cumprir os pagamentos, dificuldade em lidar com os custos administrativos e de 

estar de acordo com as regulamentações do governo e falta de comunicação 

organizacional (BAUM, 2007, SEBRAE, 2008). 

De forma geral a tentativa de entender o motivo da diversidade de tipos de 

organizações contribui para que a teoria da ecologia populacional seja empregada em 

pesquisas de diversos autores em todo o mundo, formando uma legião de seguidores e 

propulsores. No Brasil, contudo, ela ainda é pouco difundida, provavelmente, como 

afirmam Caldas e Cunha (2007) em razão da falta de conhecimento tanto por parte dos 

docentes quanto dos discentes, visto que é uma teoria nova e que grande parte do 

material é em outra língua.  

Diante disso, foi realizada uma pesquisa nos anais do Encontro da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD),  considerado o 

maior evento da comunidade científica e acadêmica de administração no Brasil – a qual 

reforça a constatação feita por Caldas e Cunha (2007).  Dentre os trabalhos publicados 

nas áreas temáticas de estudos organizacionais e estratégias em organizações, no 

período de 2005 a 2010, foram identificados apenas dois trabalhos sobre a Teoria 

Ecologia Populacional. Sendo eles, respectivamente: “Ecologia Populacional e 

Economia Evolucionária: Rumo a um Modelo Integrativo” (BATAGLIA; SILVA E 

MEIRELLES, 2008); e “A Evolução da Densidade Populacional no Setor Brasileiro de 

Shopping Centers” (CORREA JR; BATAGLIA, 2010). 
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2.1.2 Teoria da Dependência de recursos 

 

A Teoria da Dependência de Recursos parte do pressuposto de que nenhuma 

organização é capaz de gerar todos os diversos recursos dos quais necessita. Portanto, as 

organizações tentam relacionar-se ativamente com o ambiente, a fim de tentar 

manipulá-lo em benefício delas próprias. Assim defende a idéia de que as organizações 

buscam controlar recursos escassos dos quais dependem para sua sobrevivência e 

crescimento (BARNEY; HESTERLY, 2004; HALL, 2004; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). 

Para essa linha teórica, o ambiente, é considerado como o resultado de um 

processo de estruturação interorganizacional, e cabe às organizações tentarem controlar 

os recursos e diminuírem a incerteza através da influência no curso dos acontecimentos 

em seu meio ambiente e as interações com as outras organizações. Dessa forma, Motta e 

Vasconcelos (2008) afirmam que na tentativa de controlar o curso dos acontecimentos 

para a construção do seu ambiente, as organizações devem buscar influenciar a ação das 

outras organizações presentes nesse ambiente visando limitar a competição, aumentar 

sua segurança e garantir seu acesso aos recursos. 

As organizações precisam também atender às demandas e necessidades de outras 

organizações em diferentes ambientes visando obter recursos dessas organizações. Os 

autores declaram ainda que é necessário realizar alianças e acordos estratégicos que 

permitam controlar melhor seus recursos, formando uma interdependência 

organizacional tanto em relação às organizações de outros setores quanto em relação às 

organizações de seu próprio setor (MOTTA;VASCONCELOS, 2008) 

Seguindo a idéia de interdependência organizacional, Motta e Vasconcelos 

(2008) declaram que essa teoria segue a mesma linha de argumentação da perspectiva 

das organizações em redes no que se refere ao estabelecimento de vínculos e links entre 

as organizações. A Teoria da Dependência de Recursos preocupa-se em analisar o 

ambiente sob o ponto de vista de dada organização, ou seja, quais são as estratégias 

desenvolvidas por um grupo organizacional em suas relações com os outros para 

preservar e aumentar seus recursos fundamentais. 

Considerando que para essa teoria o grau de dificuldade de obter recursos 

dependerá da complexidade, do dinamismo e da riqueza do meio ambiente no qual essa 

organização está inserida, tem-se os recursos, o controle e a incerteza como principais 
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focos analíticos. A capacidade política em negociar e estruturar as relações de poder é 

considerado o fator-chave de análise da Teoria da Dependência de Recursos (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008).  

A relação de poder está relacionada à dependência que uma organização tem de 

outra para obter os recursos necessários à sua sobrevivência. Nesse sentido, Motta e 

Vasconcelos afirmam que: “quanto maior for a dependência que a organização “A” tem 

da organização “B” para a obtenção de recursos raros, maior o poder que essa última 

exercerá sobre a primeira” (HALL, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008).  

Barney e Hesterly (2004) apontam os recursos e capacidades controlados pela 

organização como unidade fundamental de análise da Teoria da Dependência de 

Recursos. Eles argumentam que os recursos e capacidades de uma organização incluem 

todos os atributos que a capacitam para definir e implementar estratégias. Barney e 

Hesterly (2004) e Hall (2004), apresentam quatro tipos básicos de recursos e 

capacidades de uma organização: recursos financeiros (fundos), recursos físicos 

(máquinas e equipamentos), recursos humanos (pessoal) e recursos organizacionais 

(interações entre os atores sociais). 

 A Teoria da Dependência de Recursos considera que os recursos e capacidades 

são distribuídos de forma heterogênea ao longo do tempo para as organizações de um 

mesmo ramo de atividade. Os recursos e as capacidades podem variar 

significativamente de uma organização para outra, e essas diferenças podem ser estáveis 

(BARNEY; HESTERLY, 2004). Partindo dessa lógica, Barney e Hesterley (2004) 

acreditam que o desempenho superior de uma organização em detrimento de outra do 

mesmo ramo de atividade é resultado da distribuição heterogênea dos recursos e 

capacidades no tempo.   

Para as organizações manterem desempenho superior ao das outras do mesmo 

ramo é necessário que seus recursos e capacidades sejam valiosos, raros entre os 

concorrentes, custosos de imitar, e não possuam substitutos estratégicos próximos. Isso 

porque a partir do momento em que as outras organizações forem capazes de adquirir ou 

desenvolver um mesmo recurso, e puderem fazer isso pelo mesmo custo, os recursos 

deixam de ser uma fonte de vantagem competitiva (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

Em relação à capacidade das organizações em adquirir recursos e capacidades, a 

Teoria da Dependência de Recursos resgata a importância da trajetória histórica da 

organização. Para Barney e Hesterly (2004), as organizações se deparam com 



46 

 

desvantagem de custo para desenvolver ou adquirir recursos, porque não passam pelas 

mesmas peculiaridades históricas. Logo, os autores consideram que a trajetória histórica 

capacita algumas organizações com recursos e capacidades específicas, enquanto outras 

organizações ficam com altos custos de imitação. 

Aquelas organizações que se deparam com a desvantagem de custo para 

desenvolver ou adquirir recursos enfrentam os altos custos de imitação, no momento da 

competição entre as organizações, por conta da incerteza sobre quais são os recursos e 

capacidades devem imitar das organizações que estão apresentando desempenho 

superior (BARNEY; HESTERLY, 2004). Contudo, os recursos e capacidades que 

colaboram para que uma firma obtenha desempenho superior, muitas vezes, são 

socialmente complexos.  

A Teoria da Dependência de Recursos sugere que as organizações precisam ser 

mais estratégicas em relação à utilização de seus recursos, tornando mais onerosa a 

imitação de seus recursos e capacidades. Dessa maneira, as organizações que descobrem 

atividades que podem desempenhar de maneira mais eficaz em relação aos potenciais 

concorrentes apresentarão desempenho acima da média das organizações do mesmo 

ramo de atividade (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

Em relação aos fenômenos de continuidade e fechamento das pequenas 

empresas, a Teoria da Dependência de Recursos entende que estão diretamente ligados 

ao controle dos recursos escassos, fundamentais tanto para o funcionamento, quanto 

para a sobrevivência e crescimento desses empreendimentos (HALL, 2004; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). Segundo a Teoria da Dependência de Recursos, cabe às 

pequenas empresas tentar influenciar a ação das outras pequenas empresas, através de 

um relacionamento organizacional de interdependência, a fim de limitar a competição, 

aumentar a segurança e garantir seu acesso aos recursos.   

Em outras palavras, a Teoria da Dependência de Recursos parte do princípio de 

que pequenas empresas individuais tenham mais dificuldades para obter recursos 

escassos que assegurem a sua continuidade. Dessa maneira, essa teoria defende a idéia 

de que pequenas empresas de um mesmo setor e até mesmo de setores diferentes 

precisam manter relações organizacionais entre si a fim de que tenham maior controle 

dos recursos. Ou seja, em grupos as pequenas empresas podem desenvolver estratégias 

que permitam tanto preservar quanto aumentar os recursos fundamentais, diminuindo 
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assim a dependência de poder de outras organizações e conseqüentemente aumentando 

suas chances de continuidade e crescimento. 

Por fim, pode-se afirmar que a discussão sobre a dificuldade que as organizações 

apresentam em obter recursos dentro de ambientes complexos e dinâmicos ainda não 

originou muitos trabalhos na comunidade cientifica e acadêmica do campo 

organizacional brasileiro. Na pesquisa realizada nos anais do EnANPAD, nas áreas 

temáticas de estudos organizacionais e estratégias em organizações, no período de 2005 

a 2010, não foi identificado nenhum trabalho sobre a Teoria Dependência de Recursos. 

É possível que a pouca utilização dessa teoria decorra da falta de familiaridade dos 

pesquisadores no ramo da Administração para com ela, visto que trata-se de uma teoria 

pertencente ao campo disciplinar da economia das organizações. Essa constatação alerta 

aos pesquisadores do campo organizacional a necessidade de novos estudos e pesquisas 

que tratem sobre a abordagem.  

 

2.1.3 Teoria dos Custos de Transação 

 

A Teoria dos Custos das Transações faz parte do campo disciplinar da economia 

das organizações. A idéia central desse campo é que as organizações estão inseridas em 

uma arena efervescente de competição, onde todos os atores econômicos (pessoas, 

firmas, instituições e governo) buscam obter parte do sucesso que uma organização em 

particular possa vir a desfrutar. Partindo para uma visão geral, entende-se que a análise 

organizacional, sob a lente da economia das organizações, é feita a partir do debate 

sobre como viabilizar a firma para responder mais efetivamente a ameaças competitivas 

(BARNEY; HESTERLEY, 2004). 

Segundo Barney e Hesterly (2004), na tentativa da economia das organizações 

de entender as origens, as conseqüências e a competição entre organizações é que surge 

a Teoria dos Custos de Transação. Para essa teoria as organizações não são estruturas 

passivas que se adaptam ao ambiente. Elas reagem às mudanças ambientais formando 

grupos que interagem e buscam estruturar o seu meio ambiente de negócio a fim de 

tentar controlar as incertezas que comprometem a sua sobrevivência e seu crescimento 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2008).  

A interação e a troca entre as organizações, na tentativa de assegurar a 

sobrevivência, correspondem a alianças e contratos que implicam em custo de 
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transação. Dessa maneira, a Teoria dos Custos das Transações defende a idéia de que 

existe um custo decorrente do uso do mercado para gerenciar transações econômicas, e 

que é papel das organizações minimizar os custos envolvidos nas trocas de recursos 

com o meio ambiente e com outras organizações, economizando tempo e recursos 

(BARNEY; HESTERLEY, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Para Barney e Hesterly (2004), a Teoria dos Custos das Transações está apoiada 

em dois pressupostos essenciais acerca dos atores econômicos engajados em transações: 

racionalidade limitada e oportunismo. Esses dois pressupostos são os pontos de partida 

para entender os custos de usar o mercado para gerenciar transações econômicas. A 

racionalidade limitada se refere ao comportamento racional e limitado dos atores 

envolvidos nas transações. O oportunismo, por sua vez, refere-se ao interesse particular 

desses atores (BARNEY; HESTERLEY, 2004). 

Em relação à racionalidade limitada, March e Simon (1979), explicam que o 

comportamento racional dos seres humanos está relacionado a um conjunto de dados 

característicos de determinada situação. Esses dados compreendem tanto o 

conhecimento de eventos futuros como o conhecimento de alternativas e das 

conseqüências dessas alternativas, segundo as quais o individuo estabelece uma ordem 

de preferências para as conseqüências ou alternativas.  Dessa maneira, os autores 

afirmam que o indivíduo toma decisões a partir dos processos afetivos e cognitivos, mas 

que cada indivíduo só pode atender a um número limitado de assuntos a um só tempo. 

Os autores argumentam que diante da realidade complexa dos problemas que os 

indivíduos e organizações têm para resolver, o comportamento racional do ser humano 

compreende a substituição da realidade complexa por um modelo de realidade 

simplificado, o qual é chamado racionalidade limitada, que é caracterizada através dos 

seguintes aspectos: o ótimo é substituído pelo satisfatório; as alternativas de ação e as 

conseqüências da ação revelam-se em seqüência, através de processos de procura; 

organizações e indivíduos desenvolvem repertórios de programas de ação, os quais 

servem como alternativas de escolhas nas situações repetidas; cada programa específico 

de ação envolve uma série restrita de situações e uma série de conseqüências; cada 

programa de ação é suscetível de ser executado em semi-independência dos demais – a 

vinculação entre eles é mínima (MARCH; SIMON, 1979).  

Dessa maneira, Barney e Hesterley (2004) argumentam que devido à 

racionalidade limitada os contratos que regem as transações econômicas também são 
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limitados. A complexidade que envolve essas interações e a troca entre organizações, 

aliada às limitações da capacidade cognitiva dos seres humanos faz com que não seja 

possível especificar todas as contingências possíveis numa transação econômica. 

Devido à racionalidade limitada: “Os atores econômicos simplesmente não podem 

prever todos os resultados possíveis numa relação de troca ou formular respostas 

contratuais ou outras respostas diante das imprevisíveis eventualidades.” (BARNEY; 

HESTERLY, 2004). 

O outro pressuposto comportamental em que a Teoria dos Custos de Transações 

se apóia é o oportunismo. Partindo da perspectiva que as organizações interagem entre 

si e com o meio ambiente a fim tentar controlar as incertezas que comprometem a sua 

sobrevivência, a Teoria dos Custos de Transações considera que os atores econômicos 

têm a possibilidade de comportarem-se de maneira oportunista nas transações 

econômicas. Ou seja, numa transação econômica, os atores podem confundir seus 

parceiros através da mentira, do roubo e da enganação para satisfazer aos seus próprios 

interesses (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

Contudo, faz-se necessário ressaltar que a Teoria dos Custos de Transação não 

considera que todos os atores econômicos sempre se comportem de forma oportunista, 

mas que alguns deles podem se comportar de tal maneira. Barney e Hesterly (2004) 

argumentam que as pessoas e as organizações precisam projetar salvaguardas para não 

serem vítimas dos que estão propensos ao oportunismo. Devido à ameaça do 

oportunismo, existe um custo de transação para distinguir os atores econômicos 

propensos ao oportunismo dos que não são.  

Considerando que a racionalidade limitada e o oportunismo criam custos nas 

transações, os atores econômicos precisam escolher um conjunto de regras que reduza 

possíveis problemas transacionais criados pelos pressupostos comportamentais a um 

custo menor. Esse conjunto de regras que governa determinada transação é definido 

como escolha da governança, a qual também apresenta-se onerosa para os envolvidos na 

transação. Dessa forma, Barney e Hesterly (2004) afirmam que além de se preocupar 

com os problemas criados pela racionalidade e pelo oportunismo, os atores econômicos 

precisam atentar-se para os custos de governar as transações econômicas.  

Os problemas transacionais criados pela racionalidade limitada e pelo 

oportunismo são a incerteza e os investimentos específicos na transação. Barney e 

Hesterly (2004) argumentam que a racionalidade limitada é relevante devido à incerteza 
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e que a existência de investimentos específicos aumenta a ameaça do oportunismo. 

Logo, quanto maior o grau de incerteza numa transação, mas difícil será o uso de 

contratos e outras estruturas de governança de mercado, levando a que se adotem 

estruturas hierárquicas de governança. 

Segundo Barney e Hesterly (2004), o nível de investimento tem maior 

importância que o atributo da incerteza e das estruturas de governança, uma vez que o 

valor do investimento dependerá da transação em questão. Eles consideram que nas 

transações, as partes envolvidas, geralmente, têm que investir para que ela se realize, 

sendo que algumas transações demandam um maior investimento. Esses investimentos 

podem assumir várias formas: mudanças em tecnologia física, modificações na política 

e nos procedimentos operacionais, mudanças no estilo informal do trabalho e as práticas 

de negócios dos parceiros da transação. Dessa maneira, afirmam que: 

“Quanto maior for o nível de investimento específico envolvido numa 

transação, maior será a ameaça do oportunismo. Quanto maior for a 

ameaçado oportunismo, menor a probabilidade de a governança de mercado 

reduzir efetivamente essa ameaça, sendo mais provável que as estruturas de 

governança hierárquica sejam escolhidas – apesar dos custos adicionais.” 

(BARNEY; HESTERLY, 2004, p. 137-138). 

 

 A Teoria dos Custos de Transações defende a idéia de que a hierarquia é a 

solução para os problemas de governança de mercado com investimentos específicos 

sob condições de incerteza. Ou seja, as partes envolvidas na transação têm menos 

incentivo para buscar vantagem umas sobre as outras, e as disputas são menos prováveis 

de acontecer, porque a hierarquia é apta a estabilizar „objetivos comuns‟ que levam a 

expectativas convergentes entre os participantes de uma transação (BARNEY; 

HESTERLY, 2004). 

Mesmo a Teoria dos Custos de Transação representando uma teoria influente 

para explicar porque existem as organizações, não se pode negar o lado obscuro dessa 

teoria. As críticas a essa teoria, segundo Barney e Hesterly (2004), se apresentam 

através de três pontos particulares: (1) a TCT foca a minimização de custos – ou seja, a 

economia é a melhor estratégia; (2) atenua os custos de organização – o uso da 

autoridade sendo mais eficiente para resolver as disputas internas do que o mercado; (3) 

negligencia o papel das relações sociais nas transações econômicas – subestima o papel 

das forças sociais e culturais na atividade econômica (BARNEY; HESTERLY, 2004).  

Em relação aos fenômenos de continuidade e fechamento dos pequenos 

negócios, a Teoria dos Custos de Transações segue uma lógica semelhante ao da Teoria 
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da Dependência de Recursos. Para a Teoria dos Custos de Transação, os pequenos 

negócios devem formar grupos que mantenham relacionamentos organizacionais a fim 

de estruturar o seu meio ambiente de negócio e tentar controlar os recursos e incertezas 

que comprometem a continuidade e/ou crescimento desses empreendimentos. 

Em outras palavras, para a Teoria dos Custos de Transações, a continuidade e 

fechamento de pequenos negócios estão relacionados com a maneira pela qual essas 

empresas respondem às ameaças competitivas. Logo, diante ao ambiente complexo em 

que elas estão inseridas, os pequenos negócios devem formar grupos para interagir e 

fazer trocas entre si, através de alianças e contratos. Essa interação e troca entre as 

organizações constituem-se como transações que estão vulneráveis tanto à racionalidade 

limitada, quanto ao oportunismo dos atores econômicos envolvidos. Dessa maneira, a 

Teoria dos Custos de Transações afirma que as transações econômicas são onerosas e 

cabe às pequenas empresas tentar minimizar os custos envolvidos nas trocas de recursos 

com o meio ambiente e com as outras organizações, economizando tempo e recurso, 

bem como minimizando os riscos de fechamento.  

Por fim, pode-se afirmar que a tentativa de entender as origens, conseqüências e 

a competição entre as organizações contribuíram para que a Teoria dos Custos de 

Transação se tornasse objeto de pesquisa não apenas no campo disciplinar da economia, 

mas também no campo disciplinar da administração no Brasil. Apesar dessa teoria ainda 

ser pouco difundida aqui no Brasil foi possível verificar na pesquisa dos anais do 

EnANPAD, nas áreas temáticas de estudos organizacionais e estratégias em 

organizações, no período de 2005 a 2010, alguns trabalhos sobre a teoria dos custos de 

transação, conforme apêndice A. 

 

2.1.4 Perspectiva das Organizações em Rede 

  

A perspectiva das organizações em rede argumenta que para as organizações 

obterem os recursos necessários a sua sobrevivência e crescimento é necessário 

estabelecer vínculos entre as pessoas, os grupos e as organizações. O grau de 

dificuldade de obter recursos dependerá da estrutura das redes envolvidas e da posição 

dos indivíduos em redes estabelecidas (MOTTA; VASCONCELOS, 2008; 

LAZZARINI, 2008).  
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O termo rede, no campo organizacional, designa um conjunto de pessoas ou 

organizações que se interligam e mantêm interações em certo ambiente por meio de 

relações direta ou indireta entre os atores sociais. Dentro dos estudos organizacionais, as 

redes podem ser analisadas a partir de duas visões: (i) as redes intra-organizacionais – 

que têm como base o relacionamento entre os dirigentes de uma determinada empresa; e 

(ii) as redes inter-organizacionais – que se preocupa com as relações entre as empresas 

ou entre dirigentes de empresas diferentes (LEMIEUX; OUIMET, 2004; LAZZARINI, 

2008). 

A idéia central das redes intra-organizacionais é de que o relacionamento entre 

as pessoas, os departamentos e os setores específicos de uma determinada empresa se 

configura como uma rede de relações, caracterizada pela estrutura hierárquica, que 

influencia o funcionamento da empresa. A lógica que orienta essa visão é de que a rede 

de relacionamentos dos mais diversos tipos – seja através da estrutura formal ou 

informal – contribui para o fluxo de informações e de decisões nas firmas 

(LAZZARINI, 2008). 

Lazzarini (2008) argumenta que a hierarquia estabelece uma estrutura formal de 

relações entre superior e subordinado. Contudo, ele acrescenta que mesmo sendo 

estabelecidas ligações formais nas redes de relacionamento interna, as pessoas 

estabelecem ligações informais internas e externas à organização. Diante essa 

consideração, discorre sobre o efeito da estrutura de redes intra-organizacionais da 

seguinte maneira: “[...] Tanto a estrutura da rede quanto a posição dos atores pode afetar 

o funcionamento interno de organizações e a habilidade dos indivíduos em extrair 

benefícios em contextos organizacionais” (LAZZARINI, 2008, p.51). 

A premissa envolvida na lógica das redes interorganizacionais, por sua vez, é a 

de que empresas de um mesmo setor ou de setor compatível interagem entre si e 

mantêm laços de relacionamentos com o objetivo principal de dinamizar os processos 

organizacionais para competirem por clientes e membros com outros grupos de 

empresas, e assim, asseguram a sobrevivência dos seus negócios através da cooperação 

e desenvolvimento mútuo entre as empresas envolvidas na rede (LAZZARINI, 2008). 

 Segundo Lazzarini (2008), o estabelecimento de redes interorganizacionais 

permite às empresas tanto a preservação da sua especialização em sua área de atuação, 

como também reduz os riscos contratuais que ocorrem em transações de mercado. 

Dessa maneira, os membros da rede desenvolvem-se e beneficiam-se mutuamente por 
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meio de laços que permitem um melhor desempenho organizacional. Os laços 

desenvolvidos nas redes interorganizacionais podem ser classificados como verticais ou 

horizontais.  

Os laços verticais ocorrem em uma relação de longo prazo entre um supridor e 

seu cliente, formando então, a cadeia de suprimento, que segundo a definição de 

Lazzarini (2008) nada mais é que uma rede de laços que visa coordenar fluxos de 

materiais e informações de processos em rede de diversos atores – produtor, fornecedor, 

distribuidor – interligados seqüencialmente. Os laços horizontais, por sua vez, são 

formados por empresas independentes do mesmo setor ou entre empresas de setores 

complementares que interagem através da formação de alianças para compartilhar os 

recursos de cada uma, trocar conhecimentos e desenvolver novos produtos e processos o 

que possibilita a redução de custos (LAZZARINI, 2008). 

 Lazzarini (2008) argumenta que as relações verticais e horizontais também 

podem coexistir em um mesmo contexto interorganizacional, formando então, um 

conjunto complexo desses laços, o qual ele denomina de Netchain – conjunto de laços 

verticais e horizontais e as muitas interdependências associadas a eles. Logo, a análise 

das redes interorganizacionais através da Netchain possibilita verificar como o 

desenvolvimento de laços verticais implica no desenvolvimento de laços horizontais, e 

vice-versa (LAZZARINI, 2008). 

 Diante das considerações conceituais realizadas, entende-se que a perspectiva 

das organizações em rede tem como foco o aspecto relacional do ambiente. De acordo 

com Motta e Vasconcelos (2008) essa é uma perspectiva oposta à Teoria da Ecologia 

Populacional, visto que esta focaliza os aspectos estruturais do ambiente. Eles 

argumentam que a perspectiva em rede considera as organizações em rede como 

estruturas formadas por um conjunto de diferentes organizações cujas atividades são 

coordenadas por contratos, acordos e relações interpessoais (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008; LAZZARINI, 2008).  

A perspectiva em rede considera o ambiente como um conjunto de organizações 

interconectadas baseadas em elementos e interesses comuns. O aspecto político das 

organizações e questões relacionadas ao poder são os principais fatores a serem 

analisados por essa abordagem, pois se entende que os ambientes são realidades 

socialmente construídas com base no estabelecimento de acordos, links, vínculos e 

contatos entre os diversos grupos organizacionais (MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 
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 Dessa maneira, entende-se que a perspectiva das organizações em rede é 

orientada para o estabelecimento de redes de contato e relações mútuas de grupos que 

possuem interesses econômicos comuns. A economia de custos, a facilidade de 

coordenação das atividades e o aumento da flexibilidade das organizações envolvidas 

são as principais vantagens em participar de uma rede. Porém, é preciso atenta-se 

também para as desvantagens existentes do ponto de vista das organizações que formam 

a estrutura em rede. As organizações possuem baixo controle das suas atividades e estão 

sujeitas a perda de desempenho, principalmente quando mantêm relacionamentos 

restritos com determinadas pessoas e grupos, eliminando ou reduzindo as oportunidades 

de interação em um contexto mais amplo com outros potenciais atores (MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008; LAZZARINI, 2008).  

Em relação aos fenômenos de continuidade e fechamento dos pequenos 

negócios, a perspectiva das organizações em rede segue a lógica de que essas empresas 

sozinhas enfrentam muita dificuldade para enfrentar as ameaças do ambiente. O acesso 

às informações, à tecnologia, aos consumidores e aos fornecedores apresenta-se como 

um obstáculo para o funcionamento e continuidade dessas empresas. 

A perspectiva das organizações em rede argumenta que uma das formas de 

superar essas dificuldades é através da formação de grupos de empresas através de rede 

organizacionais. Ou seja, quando as pequenas empresas se unem através da cooperação, 

elas conseguem superar as dificuldades básicas de funcionamento e ainda conseguem 

competir com as empresas de médio e grande porte que atuam no mesmo ramo de 

atividade (MOTTA; VASCONCELOS, 2008; LAZZARINI, 2008).  

Por fim, pode-se afirmar que a tentativa de entender como o estabelecimento de 

vínculos entre as pessoas, os grupos e as organizações influencia o mundo 

organizacional contribui para que a perspectiva em rede se torne objeto de pesquisa de 

diversos pesquisadores. O interesse pelo tema no Brasil pode ser constatado a partir das 

inúmeras publicações no campo organizacional. Na pesquisa realizada nos anais da 

EnANPAD, nas áreas temáticas de estudos organizacionais e estratégias em 

organizações, no período de 2005 a 2010, foram identificadas publicações em todos os 

anos e nas duas áreas pesquisadas, conforme apêndice B. 
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2.1.5 Neo-institucionalismo 

 

Diante dos aspectos relacionais e políticos do ambiente com as organizações o 

neo-institucionalismo apresenta-se como fonte de legitimidade e recursos para as 

organizações. Essa perspectiva se preocupa em analisar como os modelos e símbolos 

são institucionalizados em dado ambiente. Segundo Motta e Vasconcelos (2008), a 

Teoria do Neo-Institucionalismo provém do conceito de institucionalização e dos 

trabalhos institucionais de Selznick (1949). Ou seja, a base dessa teoria é aquilo que é 

tomado como certo/verdadeiro para dado grupo social.  

A Teoria do Neo-Institucionalismo considera as organizações como “atores 

sociais” que interagem e moldam o ambiente. Essa interação entre as organizações deve 

ser pautada por normas e regras às quais os “atores sociais” precisam se adaptar para 

sobreviverem e para receberem apoio e legitimidade de outras organizações e de demais 

agentes que compõem o ambiente (MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Partindo do pressuposto que a institucionalização é o processo de fabricação de 

“verdades”, conforme afirmam Motta e Vasconcelos (2008), esse processo de 

fabricação é composto de três etapas: a externalização, a objetivação e a internalização. 

Esses autores nomeiam externalização a forma de interpretação das ações como tendo 

um sentindo externo separado do indivíduo, ou seja, o impacto das ações sobre os 

outros e o ambiente. O resultado da interpretação da realidade das ações torna-se um 

elemento objetivo com caráter intangível e permanente que devem ser aceitos sem 

questionamentos por corresponderem à “verdade”, constituindo assim a etapa da 

objetivação. Essa verdade é formada por estruturas cognitivas, regras, valores e modelos 

construídos e institucionalizados pelo grupo e que são internalizados por seus membros, 

correspondendo assim à terceira etapa: a internalização. 

Assim, em sendo o neo-institucionalismo uma vertente teórica originada do 

institucionalismo, faz-se necessário tecer comentários sobre as características e os 

principais pontos que norteiam as discussões em torno dessa última teoria.  

Para essa teoria, no processo de criação e moldagem das organizações, os 

dirigentes, as associações profissionais, corporativistas e o Estado são os principais 

atores desse processo construtivo. Cabe ao dirigente adotar os modelos normativos e 

estruturais apresentados pelos demais atores a fim de sobreviverem e receberem apoio e 
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legitimidade de outras organizações e de demais agentes que compõem o ambiente 

(MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Contrariando a lógica da diversidade organizacional na qual os ecólogos 

populacionais se baseiam para desenvolverem suas pesquisas, os teóricos institucionais 

procuram explicar a homogeneidade de formas e práticas organizacionais. Para os 

institucionalistas, a diversidade de abordagens e formas organizacionais deve ser 

considerada nos estágios iniciais de seu ciclo de vida, pois quando o campo 

organizacional se estabelece há forte pressão para a homogeneização. Eles acreditam 

que as mudanças estruturais das organizações são resultados do processo de 

burocratização e racionalização corporativa e do Estado e que essas mudanças tornam as 

organizações cada vez mais semelhantes (DIMAGGIO; POWELL, 2007).  

A orientação analítica dos institucionalistas é voltada para a totalidade dos atores 

relevantes envolvidos nos processos de mudança estrutural das organizações. De acordo 

com DiMaggio e Powell (2007), a totalidade dos atores é a representação do campo 

organizacional, o qual eles definem como o conjunto de organizações constituídas por 

uma área reconhecida de vida institucional: fornecedores, consumidores, agências 

regulatórias e outras organizações que produzem serviços e produtos semelhantes. Eles 

argumentam ainda que a estrutura do campo organizacional seja determinada a partir do 

processo de definição institucional, o qual depende de quatro elementos básicos: (i) 

aumento na amplitude de interação entre as organizações presentes no campo; (ii) a 

emergência de estruturas de dominação e padrões de coalizão interorganizacional, 

claramente definidos; (iii) aumento no volume de informação com o qual as 

organizações de um campo têm que lidar; (iv) e o desenvolvimento de uma consciência 

mútua, entre os participantes de um grupo de organizações, de que eles estão envolvidos 

num empreendimento comum (DIMAGGIO; POWELL, 2007).  

Partindo da lógica da totalidade dos atores ou do campo organizacional, 

DiMaggio e Powell (2007) explicam que organizações diferentes, mas que atuam em 

um mesmo ramo de negócio, se estruturam num campo real que as levam a se tornarem 

cada vez mais semelhantes entre si. Ou seja, nos estágios iniciais do ciclo de vida, as 

organizações podem apresentar total diversidade de metas, práticas, estratégias e 

desenvolvimento. Porém, nos estágios seguintes do ciclo de vida, o próprio ambiente 

construído pelos atores organizacionais limita a capacidade de mudanças estruturais o 

que favorece ao processo de homogeneização (DIMAGGIO; POWELL, 2007). 
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Essa perspectiva delimita uma relação entre empresa versus ambiente versus 

organizações, a qual pode ser entendida da seguinte maneira: nas fases iniciais do ciclo 

de vida da empresa, os atores possuem maior independência para desenvolver mudanças 

estruturais que venham a atender às demandas do ambiente, a partir do momento que 

essa empresa se insere no campo organizacional estruturado, passa a responder às 

demandas do ambiente de acordo com as respostas de outras organizações que atuam no 

mesmo ramo, limitando assim a capacidade de desenvolvimento de mudanças nos 

estágios de vida posteriores (DIMAGGIO; POWELL, 2007). 

Para os institucionalistas, o processo de homogeneização pode ser entendido a 

partir do mesmo conceito utilizado pelos ecólogos populacionais para explicar a o 

processo de diversidade no campo organizacional: o isomorfismo. Porém, mesmo sendo 

o conceito comum às duas teorias, cada uma utiliza-se de diferentes lentes focais para 

entender os seus diferentes processos (DIMAGGIO; POWELL, 2007; HANNAN; 

FREEMAN, 2007).  

Por um lado, o isomorfismo defendido pelos ecólogos é orientado para a idéia da 

competição de recursos e consumidores a partir da perspectiva da seleção natural. Ou 

seja, diante das restrições ambientais que afetam as organizações, aquelas que não 

respondem às demandas e não se adaptam às restrições impostas pelo ambiente são 

eliminadas ou excluídas, o que resulta na explicação para o grande número de tipos de 

organizações (HANNAN; FREEMAN, 2007). Por outro lado, o institucionalismo 

defende que as organizações, além de competirem por recursos e consumidores, 

também disputam por poder político e legitimação institucional, o que justifica o 

segundo tipo de isomorfismo: o institucional, o qual defende que a mudança isomórfica 

institucional acontece a partir de uma tipologia analítica formada por três mecanismos: 

coercitivo, mimético e normativo (DIMAGGIO; POWELL, 2007). 

O isomorfismo coercivo é proveniente da influência política e do problema da 

legitimidade. As organizações mudam suas estruturais devido às pressões formais e 

informais exercidas tanto por outras organizações das quais dependem quanto por 

expectativas culturais da sociedade em que elas atuam. Outras razões que contribuem 

para as mudanças das estruturas organizacionais são as determinações governamentais. 

DiMaggio e Powell (2007) afirmam que “a existência de um ambiente jurídico comum 

afeta muitos aspectos do comportamento e da estrutura da organização” (DIMAGGIO; 

POWELL, 2007, p. 122). Dessa forma, os autores argumentam que as regras 
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institucionalizadas e legitimadas pelo Estado e no Estado favorecem à homogeneização 

das organizações. 

A idéia central do segundo tipo de isomorfismo institucional é que a imitação de 

modelos de práticas organizacionais de organizações consideradas mais legítimas e 

bem-sucedidas, pertencentes ao mesmo campo organizacional estruturado, diminui a 

incerteza simbólica criada pelo ambiente. Assim, DiMaggio e Powell (2007) definem o 

processo mimético como o resultado de uma resposta padrão à incerteza. Ou seja, as 

organizações se espelham em outras organizações a fim de diminuir os riscos de 

incerteza do ambiente, e como resultado dessas “imitações”, as organizações tornam-se 

cada vez mais semelhantes umas às outras. 

O terceiro tipo de isomorfismo institucional é caracterizado pelas pressões 

normativas associadas à profissionalização. DiMaggio e Powell (2007) argumentam que 

tanto as organizações quanto as profissões estão sujeitas às pressões coercitivas e 

miméticas, e por isso esse mecanismo também contribui para a homogeneização 

organizacional. Dessa maneira, tem-se de um lado, grupos de profissionais lutando para 

definir as condições e os métodos de seu trabalho, a fim de estabelecerem base e 

legitimação cognitiva para sua autonomia ocupacional; e por outro lado, as organizações 

de um mesmo campo lutando para oferecer os mesmos benefícios e serviços que os 

concorrentes oferecem aos seus funcionários, travando assim uma competição de status 

que favorece às organizações se tornarem cada vez mais semelhantes (DIMAGGIO; 

POWELL, 2007). 

Dessa maneira, a abordagem da institucionalização traz a idéia de que nem os 

argumentos da seleção natural nem os da dependência de recursos são suficientes para 

explicar as mudanças das estruturas organizacionais. Para o institucionalismo a luta pela 

continuidade das organizações não se resume a competição por recursos e 

consumidores. Compreende também à luta pelo poder político e legitimação 

institucional, o que favorece à homogeneização das organizações pertencentes ao 

mesmo campo.  

Para o neo-institucionalismo, as pequenas empresas são consideradas atores 

sociais que interagem e moldam o ambiente. E diferentemente da lógica da ecologia 

populacional, que defende a idéia de que as pequenas empresas precisam competir para 

atender as demandas do ambiente, sob a pena de serem eliminadas, o neo-



59 

 

institucionalismo não considera a competição como único meio para lutar pela 

continuidade. 

O neo-institucionalismo considera que a luta pela continuidade das pequenas 

empresas compreende tanto a competição por recursos e consumidores, como também a 

luta pelo poder político e legitimação institucional. Por isso, essa perspectiva sugere aos 

dirigentes de pequenas empresas que adotem modelos normativos e estruturais 

apresentados pelos demais atores de empresas do mesmo setor e de setores diferentes, a 

fim de assegurarem a continuidade de suas empresas, bem como, receberem apoio e 

legitimidade de outras organizações e de demais agentes que compõem o ambiente. 

Por fim, pode-se afirmar que a tentativa de explicar a homogeneidade de formas 

e práticas organizacionais contribuiu para que o neo-institucionalismo se tornasse objeto 

de pesquisa de diversos pesquisadores em todo o mundo. No Brasil, esse é um tema 

bastante difundido no campo científico e acadêmico. Na pesquisa realizada nos anais da 

EnANPAD, nas áreas temáticas de estudos organizacionais e estratégias em 

organizações, no período de 2005 a 2010, foram identificados publicações em todos os 

anos e nas duas áreas pesquisadas, conforme apêndice C. 

 

2.2 Micro e Pequenas Empresas: da definição às dificuldades de continuidade 

 

Os estudos sobre as micro e pequenas empresas têm sido intensificados nos anos 

recentes devido, principalmente, à complexidade de seus problemas e ao 

comportamento de gestão. Observa-se que os primeiros fatores a serem abordados 

nesses estudos são voltados para as questões de definição, classificação e caracterização 

dessas empresas. 

Dutra (2002) concluiu que não existe um critério universal para definições de 

micro, pequenas, médias e grandes empresas. Essa diversidade de critérios e fatores 

para a caracterização das empresas é explicado por Longenecker et al., (1997), eles 

afirmam que pessoas diferentes adotam padrões diferentes para propósitos diferentes. 

Por não haver um único critério, define-se uma empresa como micro ou pequena através 

da adoção de variáveis ou critérios quantitativos e/ou qualitativos para a sua 

caracterização, assim como, parâmetros de referências. As diferentes escolhas nos dois 

planos devem-se a uma série de fatores que relativizam o conceito dessas unidades 

empresariais (MORELLI, 1994). 
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No que diz respeito às variáveis qualitativas, podem ser assim consideradas 

aquelas direcionadas à forma de administração e ao tipo de inserção no mercado, tais 

como, acesso ao mercado de capitais e tecnologias adequadas, existência de divisão de 

trabalho especializado, nível de especialização da mão-de-obra, existência de 

relacionamento pessoal do administrador com empregados e fornecedores, relações 

internas e externas do tipo essencialmente pessoal, ausência de um sistema de 

informações para tomada de decisões, forma e grau de concorrência, tipo de máquinas e 

ferramentas utilizadas, existência de participação direta do proprietário no processo de 

produção, comercialização e ou prestação de serviços e, a falta de conhecimento na 

utilização de modernas técnicas de administração (TERENCE, 2002). 

Por outro lado, ao considerar as variáveis quantitativas, estas são entendidas 

como aquelas informações obtidas nos registros contábeis das empresas, tais como o 

número de empregados, o volume de produção, investimento realizado, faturamento, 

capacidade instalada, produtividade, capital social, patrimônio líquido e participação no 

respectivo mercado. Estas informações servem como indicadores para identificação de 

perfil e performance do desempenho organizacional das  MPE´s (TERENCE, 2002). 

Em relação às características básicas das micro e pequenas empresas, podem-se 

apontar as seguintes: (i) a falta de serviços especializados no sistema de informação 

para a administração; (ii) a necessidade de os dirigentes serem envolvidas em todas as 

decisões dentro da empresa; (iii) o fato de apenas uma ou duas pessoas estarem 

envolvidos com o processo decisório da empresa; (iv) a falta de tempo do dirigente para 

elaborar o planejamento do seu empreendimento e; (v) presença de membros da família 

como mão-de-obra (MORELLI, 1994; LONGENECKER et al., 1997; DUTRA 2002; 

TERENCE, 2002). 

 Pinheiro (1996) assim como Najberg e Puga (2002) caracterizam as micro e 

pequenas empresas como unidades de negócios de estruturas ágeis, enxutas em relação 

às grandes corporações, flexíveis, com forte capacidade de responder a uma demanda 

que prioriza inovações e com capacidade de adaptação rápida às novas situações 

ambientais e de mercado. Contudo, Najberg e Puga (2002) apontam também que essas 

firmas de menor porte enfrentam maiores dificuldades em decorrência de fatores como 

inexperiência ou falta de planejamento por parte do empresário, incertezas quanto à 

demanda do produto e baixa capitalização. 
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No ano de 2003 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – o IBGE (2007) 

realizou um amplo estudo sobre as micro e pequenas empresas no Brasil e definiu as 

seguintes características desses tipos de empresas: (i) Baixa intensidade de capital; (ii) 

Altas taxas de natalidade e mortalidade: demografia elevada; (iii) Forte presença de 

proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra ocupada nos negócios; 

(iv) Poder decisório centralizado; (v) Estreito vínculo entre os proprietários e as 

empresas não se distinguindo, principalmente em termos contábeis e financeiros, pessoa 

física e jurídica; (vi) Registros contábeis poucos adequados; (vii) Contratação direta de 

mão-de-obra; (viii) Utilização de mão-de-obra não qualificada ou semiqualificada; (ix) 

Baixo investimento em inovação tecnológica; (x) Maior dificuldade de acesso a 

financiamento de capital de giro; (xi) Relação de complementaridade e subordinação 

com as empresas de grande porte. 

Para fins desse estudo consideram-se microempresas ou empresas de pequeno 

porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 

3° da Lei Complementar n° 123, de 14/12/06 (BRASIL, 2006), devidamente registrados 

no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. 

Considera-se microempresas o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada que 

tiver, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos 

e quarenta mil reais); e empresa de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a 

ela equiparada que tiver, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos mil reais). 

 Dentro desse contexto, é necessário que se apresentem as funcionalidades sociais 

e econômicas dos micro e pequenos negócios para uma nação. Eles possuem 

significativa capacidade de gerar empregos, dinamizam as relações econômicas, 

auxiliam na geração do produto interno bruto e contribuem na distribuição de renda 

nacional que justifica a importância que essas unidades de negócios desempenham na 

economia de uma nação. Ao falar sobre as contribuições desses segmentos para o setor 

econômico, Longenecker et al., (1997) argumentam que: 
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Como parte da comunidade empresarial, as pequenas empresas contribuem 
inquestionavelmente para o bem-estar econômico da nação. Elas produzem 

uma parte substancial do total de bens e serviços. Assim, sua contribuição 

econômica geral é similar àquela das grandes empresas. As pequenas 

empresas, entretanto, possuem algumas qualidades que as tornam mais do 

que versões em miniaturas das grandes corporações. Elas oferecem 

contribuições excepcionais, na medida em que fornecem novos empregos, 

introduzem inovações, estimulam a competição, auxiliam as grandes 

empresas e produzem bens e serviços com eficiência (LONGENECKER et al 

1997, p.34) 

 

Levando-se em conta o contexto nacional, Terence (2002) afirma que as 

pequenas empresas desempenham papel extremamente importante na conjuntura sócio-

brasileira, pois devido à sua capacidade de gerar empregos e incorporar tecnologia, 

essas organizações representam poderoso fator de promoção social, base da estabilidade 

política e força propulsora do desenvolvimento.  

Embora os micro e pequenos negócios sejam reconhecidas pela relevância que 

desempenham na economia do país, essas unidades empresariais constituem fator 

preocupante para todo o sistema econômico devido aos aspectos de fragilidade 

organizacional, insuficiência de recursos, pouca ou nenhuma qualificação profissional 

que apresentam (LONGENECKER et al., 1997). Essa preocupação se deve 

principalmente ao fato desses aspectos representarem ameaças à continuidade das 

referidas empresas, o que implica em desequilíbrio no ambiente econômico e social.  

De acordo com Castor (2009) as micro e pequenas empresas constituem-se 

maioria absoluta no cenário produtivo brasileiro. Contudo, ele argumenta que essa 

representatividade no universo produtivo do país é composta tanto pelo mercado formal 

quanto pela “gigantesca” economia informal. Nesse sentido, ele considera que a 

informalidade representa outra forte ameaça à continuidade das micro e pequenas 

empresas. 

Terence (2002), por sua vez, argumenta que independente da formalidade ou do 

tamanho do negócio, a abertura e o funcionamento de uma empresa são cercados de 

riscos e ameaças. Ela afirma que dificuldades são comuns a todas as empresas, 

independentemente de seu porte. Todavia, reconhece que no caso das pequenas 

empresas as dificuldades se apresentam de forma mais intensa. 

Por sua vez, Pinheiro (1996) entende que a maior dificuldade enfrentada pelas 

micro e pequenas empresas é a alta competitividade do mercado atual. Nesse sentido, 

Hannan e Freeman (2007) acreditam que a principal dificuldade enfrentada pelas micro 
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e pequenas empresas consiste em responder em tempo hábil às exigências impostas pelo 

ambiente externo. 

Entende-se que as peculiaridades apresentadas e dificuldades enfrentadas pelas 

micro e pequenas empresas favorecem às contínuas variações nas taxas de mortalidade e 

sobrevivência. Essas variações podem ser explicadas por fatores tanto externos quanto 

internos. Dentre os fatores externos, tem-se a dificuldade de levantar capital, a 

concorrência, as altas taxas de juros, as elevadas cargas tributárias e etc. Dentre os 

fatores internos, estão, os aspectos de fragilidade organizacional, insuficiência de 

recursos e pouca ou nenhuma qualificação profissional (LONGENECKER et al., 1997). 
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3  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Este capítulo apresenta o delineamento da pesquisa, o qual foi construído e 

utilizado para consecução dos objetivos definidos para o estudo, destacando-se: (i) o 

desenho da pesquisa; (ii) a abordagem norteadora da pesquisa; (iii) a tipologia da 

pesquisa; (iv) o campo e sujeitos investigados; (v) a técnica de coleta de dados; e (vi) o 

processo analítico-interpretativo dos dados coletados na pesquisa de campo. 

Esta dissertação parte do entendimento de que a pesquisa científica constitui-se 

como “trabalho, um conjunto de tarefas físicas e conceituais empreendidas por 

pesquisadores” (STRAUSS, 1987, p. 2), tendo como característica marcante a utilização 

de métodos sistemáticos tendo em vista a criação de conhecimento sobre problemas 

elegidos para estudo (CERVO; BERVIAN, 1996; GIL, 1999). Ainda, entende-se que há 

especificidades quando se está no território da pesquisa social, o que traz implicações 

metodológicas para aquele que almeja construir conhecimento sobre a realidade em sua 

dimensão não natural, isto é, numa dimensão distinta dos fenômenos físico-naturais, a 

saber, a dimensão humana, aquela que é, por constituição, social e histórica (MINAYO, 

2004). 

A pesquisa foi estruturada partindo do entendimento de que há uma intrínseca 

relação entre teoria, objeto e método. As definições e decisões metodológicas foram, 

então, tomadas considerando a forma como o objeto foi se construindo ao longo de toda 

a pesquisa, e dado o diálogo constante com as teorias tomadas para estudo. O percurso 

metodológico expressa, portanto, o processo como a pesquisa foi vivida, isto é, numa 

perspectiva não-linear, em que se considerou sempre o relacionamento entre todas as 

fases da pesquisa, e a convergência para o objeto e objetivos propostos. A figura 9 

apresenta o desenho teórico-empírico da pesquisa, no qual as decisões metodológicas 

estiveram pautadas. 

Este delineamento do objeto da pesquisa e de seu campo de investigação foi 

estruturado compartilhando a compreensão de Deslauriers e Kérisit (2008, p. 132-133) 

de que “em todos os tipos de pesquisa, mas principalmente na pesquisa qualitativa, o 

objeto de pesquisa é, ao mesmo tempo, um ponto de partida e um ponto de chegada”, 

constituindo-se numa permanente construção; ou, como adverte Pires (2008, p. 154), o 

fato de que “é próprio da pesquisa qualitativa ser flexível e descobrir-construir seus 

objetos, à medida que a pesquisa progride”. Assim, o objeto foi construindo-se nesta 
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pesquisa tendo na teoria (teorias ambientais) e na empiria (proprietários de pequenos 

negócios) seus pontos de partida e de chegada, investindo no diálogo permanente entre 

ambas as dimensões. Quanto às teorias ambientais, a revisão de literatura (Capítulo 2) 

constitui-se o ponto de partida. Em relação à empiria, é na figura do “eu-proprietário” 

que a construção do objeto está centrada. 

 

 

Figura 9 – Desenho da pesquisa 

Fonte: elaboração própria (2011) 

 

 

Neste sentido, a abordagem norteadora da pesquisa de campo foi integralmente 

qualitativa, integralidade ligada à coleta de dados qualitativa e análise de dados também 

qualitativa (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008). Denzin e Lincoln (2000, p. 3) definem a 

pesquisa qualitativa como “uma atividade situada que coloca o pesquisador no mundo, 

consistindo num campo de práticas materiais e interpretativas que tornam o mundo 

visível”. A pertinência da pesquisa qualitativa no âmbito dos estudos organizacionais e 

da gestão tem sido destacada por diversos autores, e sua utilização tem se tornado 

crescente visando à compreensão dos processos organizacionais formais e informais, 

que são complexos por constituição (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008; GODOI; 

BALSINI, 2006). Dada sua natureza qualitativa, a pesquisa centrou-se no Outro, em seu 

mundo vivido, privilegiando suas opiniões, suas crenças, e, especialmente, seus 

motivos, já que a pesquisa qualitativa tem como característica manter o foco nos 
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processos de significado visando à compreensão de indivíduos, grupos, organizações e 

trajetórias (GOLDENBERG, 1997). Segundo Minayo (2004, p. 21-22): 

o objeto das ciências sociais é essencialmente qualitativo [devendo] qualquer 

investigação social contemplar uma característica básica de seu objeto: o 

aspecto qualitativo. Isso implica considerar sujeito de estudo: gente, em 

determinada condição social, pertencente a determinado grupo social ou 

classe com suas crenças, valores e significados. 

Godoi e Balsini (2006) advertem que a pesquisa qualitativa é uma espécie de 

conceito “guarda-chuva” por abranger formas variadas de pesquisa. No entanto, 

salientam a peculiaridade de ser a pesquisa qualitativa a que auxilia a compreender os 

fenômenos sociais com o menor afastamento possível dos cenários em que ocorrem, 

tendo como objetivo aprofundar processos ou fenômenos complexos (DESLAURIERS; 

KÉRISIT, 2008). Segundo Godoi e Balsini (2006, p. 91), “nesse cenário não se buscam 

regularidade, mas a compreensão dos agentes, daquilo que os levou singularmente a agir 

como agiram. Essa empreitada só é possível se os sujeitos forem ouvidos a partir da sua 

lógica e exposição de razões”. Foi seguindo tais “premissas qualitativas” que a fase de 

campo da pesquisa foi desenvolvida buscando as razões dos sujeitos, seus motivos 

fortemente ancorados em suas experiências de vida. 

 Quanto a sua tipologia, e desde o ponto de vista de seus objetivos, a pesquisa 

caracteriza-se como exploratório-descritiva, já que esse tipo de pesquisa, segundo 

Vergara (2006), expõe características de determinadas situações ou fenômenos. De 

maneira geral, a pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maior 

familiaridade com o problema e torná-lo mais explícito (GIL, 1999; RICHARDSON, 

2009). Contudo, a intenção exploratória em termos especificamente qualitativos diz 

respeito à possibilidade de familiarização com as pessoas e suas preocupações 

(DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008).  

Assim, a pesquisa de campo buscou uma maior proximidade do tema 

continuidade e fechamento de negócios, e o fez a partir da aproximação interessada das 

preocupações de atores específicos: os proprietários dos pequenos mercados, 

concentrando-se em seus sentidos, que são impermeáveis à mensuração e inabordáveis 

em larga escala. No que se refere ao aspecto descritivo, tal classificação se justifica pela 

busca e identificação das características de um grupo determinado de sujeitos, 

privilegiando o “como” e o “quê”, por meio da descrição o mais precisa possível dos 

detalhes de como pensam e agem. (CERVO; BERVIAN, 1996; DESLAURIERS; 

KÉRISIT, 2008; GIL, 1999; VERGARA, 2006). 
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Para escolha dos sujeitos da pesquisa, definiu-se a amostra em termos 

qualitativos. De acordo com Deslauriers e Kérisit (2008), a pesquisa qualitativa, assim 

como a quantitativa, também recorre à amostra. Contudo, o sentido que o termo assume 

na pesquisa qualitativa é qualitativamente diferente do sentido utilizado nas pesquisas 

quantitativas:  

se a regularidade e a dimensão da amostra probabilística [quantitativa] 

possibilitam conhecer aspectos gerais da realidade social, o caráter exemplar 

e único da amostra não-probabilística [qualitativa] dá acesso a um 
conhecimento detalhado e circunstancial da vida social. (DESLAURIERS; 

KÉRISIT, 2008, p. 139) 

Esta pesquisa, portanto, ao ter seu objetivo focado na compreensão de 

determinados fenômenos organizacionais, não se estabelece a partir da lógica da 

probabilidade e da busca de generalizações. Diferentemente, se interessa pelo estudo 

daqueles “fenômenos que só podem ser compreendidos por uma análise acurada, em 

pesquisas realizadas no meio natural, conforme permitem o estudo de caso, a 

observação participante, a história de vida” (DESLAURIERS; KÉRISIT, 2008, p. 138-

139). A amostragem foi então admitida em sentido amplo, isto é, como a fase necessária 

de constituição do corpus empírico da pesquisa, pois, dada a independência do estudo 

qualitativo em relação à estatística, é a relação entre o objeto de estudo e o corpus 

empírico o que prevalece (PIRES, 2008). 

O corpus empírico da pesquisa foi constituído tendo como base o interesse por 

experiências de vida ligadas ao objeto de estudo, donde o estatuto dos sujeitos 

integrantes do corpus empírico é o de informante, isto é: 

no sentido estrito do termo: necessita-se dele para obter algumas informações 

sobre o objeto. Trata-se de conhecer seu ponto de vista sobre o 

desenvolvimento dos fatos ou o funcionamento de uma instituição ou de 

apreendê-lo através de sua própria experiência; de dar conta de seus 

sentimentos e percepções sobre uma experiência vivida; de ter acesso aos 

valores de um grupo ou de uma época que ele conhece a título de informante-

chave. (PIRES, 2008, p. 194-195). 

Assim, dado o objeto teórico motivos de continuidade e fechamento de pequenos 

negócios, os informantes-chave da pesquisa empírica foram sete proprietários de 

pequenos mercados situados em duas cidades potiguares: Natal e Mossoró. Os sujeitos 

participantes desta pesquisa foram escolhidos em função de serem ou terem sido 

proprietários de pequenos mercados varejistas de bairro, constituindo-se como uma 

amostra não-probabilística intencional, e do tipo bola de neve, em que os entrevistados 

indicavam outros potenciais sujeitos de pesquisa. Os dados de caracterização dos 

sujeitos da pesquisa são os listados no Quadro 4. 
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Item Nome fictício Idade Escolaridade Situação do 

mercado 

Tempo de 

atividades do 

mercado 

01 Clara Maria 50 Superior Incompleto Aberto 15 

02 Antônio Timóteo 62 1° grau completo Aberto 36 

03 Juan Carlos 54 2° grau completo Aberto 9 

04 Bruno Miguel 49 2° grau completo Aberto 16 

05 Jorge Gabriel 31 Superior – cursando Aberto 20 

06 Luis Otávio 41 2° grau completo Aberto 13 

07 Carlos Augusto 51 superior completo Fechado 11 

Quadro 4 – Dados de caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2010) 

 

A amostragem do tipo bola de neve permitiu que a pesquisadora fosse a campo 

de maneira totalmente exploratória, não determinando previamente o número exato de 

entrevistados com mercados abertos ou fechados. Todavia, quando os dados se 

mostraram saturados pela emergência consistente das categorias analíticas, decidiu-se 

encerrar a pesquisa de campo.  

A técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista por oportunizar a coleta de 

informações através da fala dos atores sociais e por possibilitar entender o que e como 

as pessoas pensam e sentem acerca do tema pesquisado. A entrevista se mostrou 

pertinente aos objetivos pretendidos, pela possibilidade que oferece de coletar 

informações através da fala dos atores sociais, constituindo-se na técnica mais utilizada 

no trabalho qualitativo de campo (MINAYO, 2004). A fala é privilegiada nas pesquisas 

qualitativas por ser: 

reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 

símbolos e ao mesmo tempo tem a magia de transmitir, através de um porta-

voz, as representações de grupos determinados, em condições históricas, 

sócio-econômicas e culturais específicas. (MINAYO, 2004, p. 109-110). 

Dentre as várias vantagens da técnica da entrevista, tem-se em especial a 

possibilidade de estabelecimento de uma relação interativa e de confiança entre 

pesquisador e pesquisado, o que favorece uma coleta de dados eficaz (GOLDENBERG, 

1997, MINAYO, 2004). Godoi e Mattos (2006) destacam o fato dos cientistas sociais 

tomarem a entrevista como um encontro interacional, um evento dialógico, cuja 

dinâmica social que nela se opera é também determinante da natureza e qualidade do 

conhecimento criado. Neste sentido, o trabalho de campo visou a um contato cuidadoso 

da pesquisadora com o mundo vivido dos sujeitos de pesquisa, através de entrevistas 

que se constituíram como um evento pautado na dialogicidade, como um momento 

constituído pela interlocução, embora atentando-se sempre para a especificidade de que, 
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“na entrevista, a participação do entrevistado e do entrevistador conta com expectativas 

explícitas: um de falar e o outro de [mais de] escutar” (GODOI; MATTOS, 2006, p. 

303) . 

Dentre os vários tipos de entrevista qualitativa possíveis, Godoi e Mattos (2006) 

discutem a relevância de dois tipos: a entrevista em profundidade e a entrevista 

focalizada. Quanto à primeira, eles a apresentam como aquela em que “o objeto 

investigado é constituído pela vida, experiências, idéias, valores e estrutura simbólica 

do entrevistado” (GODOI; MATTOS, 2006, p. 303). Por sua vez, a entrevista focalizada 

é aquela em que um tema ou foco de interesse prévio do pesquisador orienta tanto a 

seleção dos entrevistados como a realização da entrevista. Assim, os pesquisadores 

qualitativos parecem sempre se deparar com o impasse: tematização versus 

profundidade. Contudo, Godoi e Mattos (2006, p. 305) acertadamente advertem que “no 

campo dos estudos organizacionais, especificamente, tematização e profundidade 

precisam estar juntas. Portanto, torna-se por vezes imprecisa a opção por uma dessas 

tipologias de entrevista”. 

De fato, esta advertência de Godoi e Mattos (2006) foi percebida no momento 

das definições quanto ao tipo de entrevista a ser utilizada nesta pesquisa. Para sair deste 

impasse, uma vez que se tinha em vista tanto a tematização – construir conhecimento 

qualitativo sobre continuidade e fechamento de pequenos negócios; quanto a 

profundidade – compreender tal tema a partir das experiências vividas, os valores, 

opiniões e sentimentos dos proprietários; decidiu-se pela realização de entrevistas 

temáticas em profundidade.  

Para concepção e realização desse tipo de entrevista, foi utilizado um mix de 

pressupostos compartilhados por técnicas como a da entrevista narrativa, a da história 

de vida e a da história oral, estas duas últimas tomadas, nesta pesquisa, como correlatas. 

Essas técnicas fundamentaram a preparação e o uso do instrumento de campo desta 

pesquisa pelo fato de terem como aspecto comum a valorização da relação entre sujeito 

e sua história como lócus propício à construção de conhecimento sobre a realidade 

social em sua complexidade e dinamicidade. 

Sobre a entrevista narrativa, tem-se que ela é um método de pesquisa qualitativa 

que se manifesta como uma forma de entrevista não estruturada e de profundidade que 

tem em vista a reconstrução discursiva de algo anteriormente vivido pelo sujeito. Ela 

tem em vista “uma situação que encoraje e estimule um entrevistado (que na entrevista 
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narrativa é chamado um „informante‟) a contar a história sobre algum acontecimento 

importante de sua vida e do contexto social” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 

93). A entrevista narrativa foge do clássico esquema pergunta-resposta, que por vezes 

transforma a entrevista qualitativa em um “questionário falado”. Diferentemente, esse 

tipo de entrevista estimula e foca no “contar histórias” pelos sujeitos pesquisados, em 

que as narrativas emergem como um esquema autogerador ao estilo quase literário, 

porém real, do tipo “era uma vez” (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p. 94). 

Da técnica da história de vida, investiu-se na possibilidade que esta oferece do 

narrador tomar a si mesmo como o principal personagem (QUEIROZ, 1988), em um 

enredo e contexto que são sempre sociais por expressarem a relação homem-mundo. A 

este respeito, Queiroz (1988, p. 36) destaca que a história de vida é técnica que “capta o 

que sucede na encruzilhada da vida individual com o social.” Desta forma, não se 

procurou ouvir esses proprietários como indivíduos isolados em si mesmos, ou reclusos 

aos seus negócios, mas sempre concebendo ambos, proprietários e negócios, como 

inseridos num contexto mercadológico e social mais amplo, premissa essa também 

adotada pelas teorias ambientais.  

Em relação a história oral, trabalhou-se com o pressuposto de que a mesma traz 

a marca atualizada da temporalidade, expressando através da fala a intersecção entre 

passado e presente, como advogam Ichikawa e Santos (2006, p. 182): 

a história oral é a história do tempo presente, pois implica a percepção do 

passado como algo que tem continuidade hoje, e cujo processo histórico não 

está acabado. O sentido do passado no presente imediato das pessoas é a 

razão de ser da história oral. 

Quanto a este aspecto, foi importante tentar compreender tanto o fechamento 

como a continuidade dos negócios desses proprietários a partir do que eles resgatavam 

de sua história profissional passada, além de como, quando e porque abriram os 

negócios. Através da fala, “seus passados” se atualizavam no presente, bem como o 

presente ganhava sentido pela elaboração discursiva da história e motivos vivenciados 

no passado. As análises socializadas no próximo capítulo exemplificam este ponto. 

De acordo com Denzin (1970), a história de vida apresenta as experiências e as 

definições vividas por uma pessoa, um grupo, uma organização, de como interpretam 

sua experiência. Denzin (1970) menciona vários tipos de história de vida: (1) a história 

de vida completa, que recobre todo o conjunto da experiência vivida por uma pessoa, 

um grupo ou uma instituição; e (2) a história de vida tópica (ou temática) que dá ênfase 
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a determinada etapa ou setor da vida pessoal do sujeito ou de uma organização. É assim 

também que Ichikawa e Santos (2006) esclarecem sobre as possibilidades de uso da 

história oral, a qual pode ser: história oral de vida, tradição oral, ou história oral 

temática. Sobre esta última, Ichikawa e Santos (2006, p. 183) afirmam que a mesma: 

parte de um assunto específico e preestabelecido, onde busca-se o 

esclarecimento ou a opinião do entrevistado sobre um evento dado [sendo 

que] detalhes da vida pessoal do narrador só interessam se revelarem 

aspectos úteis à informação temática central.  

Para as finalidades desta pesquisa, utilizou-se a história de vida tópica, ou 

história oral temática, donde interessava evocar narrativas ancoradas nas histórias de 

vida profissional dos sujeitos, especialmente em seus contextos espaço-temporal de 

proprietários e gestores de um pequeno negócio, entendendo que narrativas 

existencialmente circunstanciadas constituem um “terreno fértil” para socialização de 

motivos.  

A história de vida temática, segundo Denzin (1970), é realizada como uma 

entrevista prolongada, na qual o pesquisador interage com o informante, e combina 

relatos e roteiro de entrevista semi-estruturado, ou, porque não dizer, roteiro de 

entrevista não estruturada, por ser aquela em que se deixa a cargo do entrevistado a 

forma de construção da sua resposta (MATTOS, 2006).  

As entrevistas da pesquisa foram baseadas, então, em roteiros concebidos nesta 

perspectiva de liberdade do respondente frente aos estímulos do entrevistador (Apêndice 

D e E): um roteiro para proprietários de mercados “abertos”, e outro roteiro para 

proprietários de mercados que encerraram suas atividades. Godoi e Mattos (2006) 

afirmam que, tendo-se um roteiro previamente pensado e formulado, o entrevistador, 

durante o evento dialógico da entrevista, tem flexibilidade para ordenar e reordenar as 

perguntas, bem como para elaborar novas perguntas, cuja pertinência teórico-empírica 

se desvela no encontro conversacional que se desenrola. Nesta pesquisa, atentou-se 

sempre ao fato de que a entrevista é ao mesmo tempo uma técnica que requer 

planejamento e preparo prévio cuidadoso, mas, ao mesmo tempo, também demanda do 

pesquisador, quando da realização da entrevista, uma capacidade de fazer-se presente 

em campo tanto cognitivamente, como ser pensante, como também emocionalmente e 

afetivamente, como um sujeito diante de outro sujeito. 

Com as entrevistas temáticas em profundidade, buscou-se a rememoração do 

cotidiano, o agir dos sujeitos. Kramer (2001) argumenta que as entrevistas 
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correspondem a espaços de produção de narrativas que se abrem como textos passíveis 

de compreensão, uma vez que são originados na fala individual. É, então, através da fala 

que as memórias dos sujeitos são evocadas, considerando sempre que: 

a memória não é simplesmente um reservatório passivo de dados, cujo 

conteúdo pode ser esvaziado e escrutinizado à vontade. Ela está empenhada e 

integrada com o presente – com atitudes, perspectivas e compreensões que 

mudam continuamente – trabalhando e retrabalhando os dados da experiência 

em novas reformulações, opiniões e, talvez, até novas criações. 

(HAGUETTE, 2001, p. 93-94). 

A fase de campo ocorreu nos meses de novembro e dezembro de 2010. As 

entrevistas foram previamente agendadas por telefone para locais e horários indicados 

pelos sujeitos de pesquisa, de acordo com sua disponibilidade. A cada entrevista 

realizada, um participante indicava outro proprietário para ser entrevistado. Dos sete 

sujeitos de pesquisa, cinco optaram pela realização da entrevista em seus locais de 

trabalho. Um deles preferiu que a entrevista acontecesse em sua residência, e outro 

considerou o local de trabalho da pesquisadora mais conveniente. Antes do início das 

entrevistas, os documentos protocolares da pesquisa (Apêndice F, G e H) foram 

assinados, a saber: (i) Documento de apresentação da pesquisa e pesquisadora; (ii) 

Termo de Confidencialidade; (iii) Termo de Consentimento. As entrevistas duraram em 

média quarenta minutos e foram gravadas com consentimento prévio dos entrevistados.  

A maior dificuldade foi o acesso a sujeitos que se enquadrassem no segundo tipo 

de informante: proprietários de negócios fechados. Apesar das indicações de outros 

proprietários conhecidos, apenas um consentiu na participação na pesquisa. Foram feitas 

várias tentativas com outros ex-proprietários, porém não foi possível. Em geral, eles 

alegavam impedimentos de agenda. 

Finalmente, o percurso metodológico da pesquisa foi integrado pelo processo 

analítico-interpretativo que, como é de rigor nas pesquisas qualitativas, foi iniciado 

desde o primeiro contato da pesquisadora com o campo empírico, isto é, desde que a 

relação sujeito-sujeito se estabeleceu, como advoga Mattos (2006, p. 363): “a 

interpretação „começará‟ já durante a própria entrevista”. Após a realização das 

entrevistas, todas foram integralmente transcritas, após serem atentamente ouvidas na 

gravação. Depois de realizada a transcrição, a pesquisadora imergiu nas mesmas, 

tomando as falas como textos, fazendo assim a migração da linguagem oral para a 

linguagem escrita. O contato recorrente com as narrativas facilitou o processo de 

análise. Este, em termos de enquadramento metodológico, constitui-se como uma 
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adaptação, ou uma espécie de “customização qualitativa”, da técnica da análise temática 

de conteúdo.  

Após sua transcrição, as narrativas foram tomadas como textos passíveis de 

compreensão, e analisado o seu conteúdo. Dada a orientação integralmente qualitativa 

desta pesquisa, a técnica da análise de conteúdo não foi utilizada em seu sentido 

clássico, ou primeiro, isto é, no sentido de uma interpretação pelas vias da 

quantificação, que teve na busca pela análise decodificada das comunicações, no 

período novembro de 2010, a sua origem histórica (BARDIN, 1977; BAUER, 2002). 

Ela também não foi utilizada segundo o frenesi informacional contemporâneo, pelo qual 

cada vez mais se analisa (quantitativamente) o conteúdo do dito, do falado, por meio de 

softwares computacionais, fenômeno que, como argumenta Mattos (2006, p. 353), tem 

se manifestado como uma “hiper-especialização da análise”, pela qual pode se incorrer 

no risco dos pesquisadores esquecerem as razões do uso de uma técnica de análise 

qualitativa de dados. Diferentemente, utilizou-se a análise de conteúdo como  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas 

mensagens. (BARDIN, 1977, p. 42). 

Dada a integralidade qualitativa desta pesquisa, os indicadores foram 

considerados em sua qualidade, sendo a palavra o foco de atenção, pois “a análise de 

conteúdo trabalha a palavra, quer dizer, a prática da língua realizada por emissores 

identificáveis” (BARDIN, 1977, p. 43).  

 Inicialmente, foram realizadas diversas leituras flutuantes, porém atentas do 

texto, sujeito por sujeito, história por história. A idéia era “mergulhar” nas histórias 

individuais com a intenção de compreender a lógica operante de cada sujeito, entender 

como cada um pensa e organiza suas vivências no tocante ao tema em estudo. Após tais 

leituras individualizadas, a pesquisadora “rascunhou” pequenos resumos sobre cada 

sujeito entrevistado. Esta primeira forma de contato com os dados embasou a escrita do 

primeiro nível de análise dos dados (reflexão sobre as narrativas individuais), conforme 

exposto no capítulo 4. 

 Em seguida, a pesquisadora investiu em um segundo tipo de contato com as 

falas, em que estas foram tomadas como uma narrativa totalizante, isto é, como se todos 

os entrevistados fossem um único “sujeito falante” sobre o tema da pesquisa. Neste 

momento, toda a atenção esteve voltada para as unidades de sentido (palavras) que se 
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destacavam tanto pela recorrência como pela expressividade, nas partes e no todo da 

narrativa. Tratava-se, então, de um exercício analítico através de movimentos 

pendulares constantes entre as partes e o todo da narrativa.  

As falas (continentes) das unidades de sentido (conteúdo) foram tratadas como 

sendo de dois tipos: falas estruturantes e falas qualificadoras (NEPOMUCENO et al., 

2011). Segundo as autoras, falas estruturantes são aquelas que permitem a construção de 

sentidos diretamente relacionados ao objeto de uma pesquisa, e, por isso mesmo, são 

estruturantes dos temas que dão sentido a este objeto. Enquanto as falas qualificadoras 

são espécies de discursos auxiliares na construção de sentido sobre esses temas, na 

medida em que qualificam os temas construídos a partir das falas estruturantes, 

explicitando a complexidade contida nas mesmas. Durante esse processo de “diálogo” 

com o texto, as unidades de sentido foram visualmente destacadas no material das 

transcrições, e paralelamente iniciou-se um processo de registro (em um arquivo de 

texto no computador) e de agrupamento dessas unidades de sentido e das falas 

estruturantes ou qualificadoras correspondentes. Este arquivo foi estruturado na forma 

de tabela de categorização, conforme exposto no apêndice I. 

A continuidade do exercício analítico foi a leitura exaustiva da tabela de 

categorização, até então composta apenas pelas falas e pelas unidades de sentido. Essa 

leitura foi importante para a discussão exaustiva dos dados, e conseqüente “batismo” 

dos temas, estes tomados como dimensões empíricas. O resultado desse segundo 

momento analítico permitiu a escrita do segundo nível de análise (reflexão sobre a 

narrativa totalizante), conforme apresentado no capítulo que segue. 

É importante ressaltar que todas as leituras e releituras do material, que 

permitiram realizar as análises socializadas nesse texto, não foram feitas com uma 

postura coisificante do texto e dos sujeitos, em que o pesquisador seria uma espécie de 

arqueólogo à procura de provas da existência de um sentido no texto em si. 

Diferentemente, esteve-se atenta ao alerta de Bardin (1977, p. 41) de que “a leitura 

efetuada pelo analista, do conteúdo das comunicações não é, ou não é unicamente, uma 

leitura „à letra‟, mas antes o realçar de um sentido que se encontra em segundo plano”. 

Ambas as fases do processo analítico-interpretativo culminaram nas inferências 

a que visam as análises de conteúdo (BARDIN, 1977; MATTOS, 2006). Como afirma 

Bardin (1977, p. 38): “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
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conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta que recorre a 

indicadores (quantitativos ou não)”.   
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4 ANÁLISE DOS DADOS  

 

Este capítulo dedica-se à apresentação da análise dos dados, o qual foi 

construído a partir de dois níveis de análise, a saber: (i) reflexões sobre as narrativas 

individuais, e (ii) reflexão sobre a narrativa totalizante. No primeiro nível de análise, 

conta-se a história de cada sujeito desde a sua primeira experiência profissional até os 

dias de hoje, e apresenta um diálogo entre cada história e as Teorias Ambientais. No 

segundo nível de análise, são apresentadas e discutidas as dimensões empíricas 

emergentes na totalidade da narrativa, e também discutidas com as Teorias em questão. 

 

4.1 Primeiro nível de análise: reflexão sobre as narrativas individuais 

  

As histórias a seguir foram escritas privilegiando-se, o máximo possível, o 

vocabulário dos próprios sujeitos, tendo em vista facilitar a apreensão da lógica 

norteadora do pensar e agir de cada um. Na tentativa também de socializar, da maneira 

mais aproximada possível, os esquemas autogeradores das narrativas 

(JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002), visando a trazer o leitor “para perto dos 

personagens”, os relatos de suas histórias são aqui deflagradas a partir da expressão “era 

uma vez”. 

 

4.1.1 Clara Maria e sua história  

 

Era uma vez uma senhora chamada Clara Maria que teve o privilégio de nascer 

em uma família de classe média alta do Ceará. Atualmente ela tem 50 anos, é casada, 

não tem filhos e possui curso superior incompleto. 

Ela é da época em que as escolas ajudavam na formação das crianças e sua 

formação foi bastante rígida. Além de ter uma criação tradicional, Clara Maria sempre 

estudou em instituições religiosas (colégios de freiras e padres), isso fez com que ela 

sempre fosse uma pessoa muito disciplinada, mas jamais acomodada. 

 Clara Maria vivia uma realidade que era o sonho da maioria das meninas, seu pai 

- Seu João - tinha um motorista para levá-la à escola e para todos os outros lugares; na 

verdade, era mais que um motorista, parecia até um segurança.  
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Mas o que era um sonho para as outras meninas, era um incômodo para Clara 

Maria. Foram várias as vezes que ela ligou para o seu pai dizendo que não era preciso 

mandar o motorista buscá-la porque queria voltar de ônibus com as colegas. Ela queria 

andar de ônibus como a maioria de suas colegas, pois lá a farra era muito mais 

interessante. Por situações como essa ela não se sentia uma menina normal. 

 Aos dezoito anos, Clara Maria se preparava para prestar vestibular, mas ela não 

queria apenas ser universitária, ela queria „criar asas e voar‟, queria trabalhar. Mas, 

como assim trabalhar? Ela é de uma geração em que os pais não admitiam que as filhas 

saíssem para trabalhar, elas apenas estudavam.  

Clara Maria resolveu comentar, casualmente, com a família que queria trabalhar, 

queria ter o seu próprio dinheiro, pois não desejava mais pedir dinheiro toda hora aos 

seus pais. Mas bastou esse comentário para o seu pai se chatear e ser radicalmente 

contra. Para ele, esse negócio de trabalhar fora era para menina vadia e a filha dele tinha 

mesmo era que estudar, fazer faculdade, se dedicar à vida acadêmica. Se seu pai estava 

certo, Clara Maria não sabia, a única certeza que ela tinha era que a sua „sede‟ era 

maior. 

Ela prestou vestibular e passou em dois cursos similares, um no turno matutino 

outro no noturno. As tardes de Clara Maria estavam livres, então ela resolveu radicalizar 

a sua vida, parecia ser o momento ideal. O ramo de hotelaria em Fortaleza estava 

crescendo e ela era fluente em inglês, então, resolveu sair de „porta em porta‟ 

procurando emprego e chegou até a fazer entrevistas em alguns hotéis.  

Certo dia Clara Maria ficou sabendo que uma amiga de escola conseguiu um 

emprego em um banco. Ela ficou louca, porque queria também, era um sonho para ela, 

com 19 anos, sair do ninho, trabalhar em banco, ter status, seria tudo de bom. 

Dias depois elas se encontraram e a amiga avisou que haveria um novo teste de 

seleção para o banco. Ela não pensou duas vezes, pediu para que sua amiga fizesse a sua 

inscrição. A prova era de português, matemática e datilografia, e ainda tinha a 

entrevista. Clara Maria fez todo o processo seletivo sem contar para ninguém. 

Um mês depois da prova do banco ela recebeu uma ligação, pela manhã, da 

maior cadeia de hotéis de Fortaleza, dizendo que ela tinha sido aprovada na entrevista e 

que tinha sido escolhida para trabalhar no hotel. Logo em seguida, à tarde, ela recebeu 

outro telefonema, dessa vez era do banco, dizendo que ela tinha sido aprovada e que 

deveria assumir no dia seguinte. 
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Foram dias esperando alguma empresa ligar e de repente duas no mesmo dia. “E 

agora?”, pensou ela, “um pelo outro, eu acho que vou escolher o banco, lá será uma 

escola para mim, sob todos os aspectos: pelo horário, vou ter um contato maior com o 

público, e ainda vou conseguir fazer as faculdades e dormir a noite”.  

Decisão tomada, agora era hora de comunicar ao pai. Como ela sabia que o Sr. 

João não queria de maneira nenhuma que sua filha trabalhasse, ela foi bem direta: 

“Olha pai, eu sei que o senhor não vai gostar, mas a partir de amanhã eu sou uma 

bancária”. Lógico que ele não gostou da novidade, reclamou e passou dias falando, 

mas, independente dele gostar ou não, ela assumiu o emprego no dia seguinte. 

Clara Maria era apaixonada pelo que fazia, era daquelas funcionárias que sempre 

estava à disposição, qualquer dia e hora. Ela gostava tanto do que fazia que conseguiu 

todas as promoções possíveis na agência de Fortaleza/CE.  

Todavia, depois de 15 anos sendo bancária, Clara Maria começou a se sentir 

angustiada, ela já não era mais aquela menina que queria „sair do ninho‟. Agora, com 

mais de trinta anos, ela começa a fazer um „balanço de sua vida‟, o banco foi seu único 

emprego, ela se dedicou tanto às atividades da instituição que acabou preterindo a 

faculdade.  

Tinha um ótimo salário, carro do ano, apartamento, mas sentia que lhe faltava 

alguma coisa. Ela já não era feliz. Começou a ter dificuldade para ir trabalhar, começou 

a ficar deprimida e angustiada, e terminou voltando a ser aquela menina de 15 anos 

atrás, inconformada. Queria uma coisa diferente, novamente ela queria mudar. 

Nesse período, a administração do banco, com sede em São Paulo, convidou 

Clara Maria para implantar o mesmo serviço que implantara em Fortaleza nas agências 

do Rio Grande do Norte. A partir de então, ela tinha que ir para Natal toda semana. 

Foram dois meses até a conclusão do serviço e nesse tempo, ela começou a gostar do 

Rio Grande do Norte, chegando a falar para o marido que estava com vontade de ir 

embora de Fortaleza e fazer uma coisa diferente. 

Clara Maria começou a negociar a sua transferência com o banco, ela queria ver 

se a mudança de Estado diminuiria a sua angústia. Foi quando a administração 

conseguiu uma vaga em Natal para ela, mas tinha um pequeno detalhe: era a vaga de 

uma pessoa que a própria Clara Maria havia selecionado. Ela não achou justo tirar a 

vaga da pessoa que ela mesma tinha escolhido, foi então que decidiu pedir demissão.  
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Ela não tinha outra alternativa, era consciente de tudo o que estava acontecendo, 

sabia que não estava mais rendendo, que não conseguia atingir as metas, sentia-se 

desestimulada e estagnada. Enfim, Clara Maria não queria mais trabalhar no banco. 

A administração do banco não queria de maneira nenhuma demitir uma 

funcionária que sempre foi tão dedicada, mas diante de sua insistência, não restou 

alternativa para a instituição e Clara Maria conseguiu sua demissão. 

E agora? O que fazer? Ela não sabia exatamente o que faria, vendeu o 

apartamento e mudou-se para Natal. Durante três meses fez o que tinha vontade. Ela e o 

esposo descansaram, viajaram, era só lazer. Foram três meses de completa 

“irresponsabilidade”, mas aquilo não era a vida dela e por isso Clara Maria começou a 

se sentir aflita, angustiada. Ela necessitava de disciplina, necessitava de rotina.  

Clara Maria precisava fazer alguma coisa, ela só não sabia o que fazer, afinal, 

ela era apenas uma bancária e, embora o banco tivesse sido a melhor escola do mundo, 

ela sentia-se pobre de currículo, pois aquela instituição financeira era a sua única 

experiência profissional.  

Foram vários dias que ela ficou pensando o que poderia fazer e terminou 

chegando à conclusão de que queria trabalhar com alimentos. Afinal, ela sabia que todo 

mundo passa sem roupa, sem carro, sem casa, mas, sem comida é impossível 

sobreviver. Ninguém consegue viver sem comer. Mas havia um problema, Clara Maria 

não entendia absolutamente nada desse segmento, então ela começou a amadurecer a 

idéia.  

Um dia, passando em certo bairro, ela viu um prédio que chamou a sua atenção. 

Era bonitinho, pequeninho, estilo colonial, então ela pensou: “Nossa! É aqui que eu vou 

começar, é pequeno, aconchegante. É aqui.” 

Clara Maria ainda não sabia o que iria fazer ao certo, só sabia que iria vender 

comida. Restaurante ela não queria, porque não tinha o dom da culinária e acreditava 

que não adiantava ter um comércio e entregar nas mãos dos funcionários. Então ela 

pensou na possibilidade de abrir um comércio. Como naquela época as pessoas 

valorizavam muito as coisas do sertão, Clara Maria decidiu que, a princípio, venderia 

produtos artesanais, coisas do sertão.  

Decidida sobre o que iria fazer Clara Maria começou uma grande batalha. 

Primeiro ela precisava entender “a mecânica do mercado, como é que funcionava”, 
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para depois procurar fornecedores, e convencê-los a lhe conceder crédito, pois como era 

de outro estado, Clara Maria sentia que sofria uma rejeição enorme dos potiguares. 

Travada a batalha, Clara Maria abriu o seu comércio, com meia dúzia de itens. 

Tudo o que ela achava necessário para abrir uma lojinha, mas cada vez que um cliente 

chegava e não encontrava determinado item ela se sentia muito incomodada. Foi então 

que ela percebeu que os produtos, que deveria vender, não eram apenas aqueles aos 

quais ela achava que precisava, mas sim os que o consumidor procurava.  

Clara Maria descobriu que precisava atender a necessidade do cliente, porque 

corria o risco de perdê-lo para o concorrente. Ela descobriu que precisava pensar e agir. 

Então, todas as vezes que chegava uma pessoa na loja e perguntava: “Tem isso?”, Clara 

Maria constrangidíssima dizia: “olha meu senhor, dessa vez não, mas eu lhe garanto 

que na próxima vez que o senhor voltar aqui, o senhor vai encontrar, pode ter certeza”. 

Diante disso, ela corria para fazer anotação do produto que precisava comprar 

para atender a necessidade do cliente. A lista de falta de itens cada dia aumentava, foi 

então que, de forma intuitiva, ela descobriu que quem determinou o segmento de 

trabalho dela não foi ela, e sim, a necessidade do cliente. 

Um ano depois da abertura do comércio, a lojinha tinha tantos produtos que 

aquele pequeno espaço aconchegante não estava mais suportando. Foi necessário mudar 

para a loja ao lado, que era um pouco maior.  

Clara Maria seguia a sua vida de comerciante seguindo o seu “feeling”, a sua 

intuição. Seguir a sua intuição parece que deu certo, pois hoje a loja tem mais de 300 

metros de área. Mas, juntamente com esse crescimento, aumentaram a responsabilidade, 

e as despesas, bem como, a carga tributária que ficou mais pesada.  

Já se passaram mais de 15 anos de comércio e Clara Maria começa a repensar se 

foi correto ou não seguir seu “feeling”. É interessante lembrar que ao completar 15 anos 

de banco, ela repensou a sua vida como bancária e exatamente 15 anos depois ela 

repensa o fato de ser comerciante.  

Durante esses anos, Clara Maria descobriu que é muito feliz nessa atividade, ela 

gosta de ser comerciante, o supermercado é a vida dela. Contudo, são 365 dias 

trabalhados no ano e por trabalhar tanto, ela concorda com muitos que dizem que ser 

comerciante é uma escravidão. Afirma que quando analisa a situação pelo lado prático e 

racional, chega à conclusão de que ninguém merece trabalhar tanto.  
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Mas, apesar de ser uma escravidão, Clara Maria se sente feliz e ama o que faz. 

Ela costuma dizer que “não basta gostar do que faz, tem que amar e A-M-A-R 

incondicionalmente, tem que gostar, ser apaixonado, amar acima de tudo, porque se 

não for apaixonado, não se mantém no mercado”. Assim ela diz que a primeira coisa 

pra se manter vivo é ter amor. 

O amor de Clara Maria pelo que faz é tão grande que ela considera o mercado 

como o filho que não teve. Ela diz que esse filho está na adolescência, está no momento 

mais difícil e ela está aprendendo a criá-lo e a educá-lo. Parece que a adolescência 

também é uma fase difícil para as organizações e, como a maioria dos adolescentes, o 

mercado de Clara Maria está vivendo a fase de crise de identidade.  

Ela não o considera um mini-mercado, porque tem um espaço útil, uma área de 

vendas muito maior do que o normal. Não considera uma loja de conveniência porque 

não funciona 24 horas, e nem pode praticar os preços de uma loja de conveniência. E, 

não considera um supermercado porque ela não tem o poder de compra de um 

supermercado para oferecer aos clientes os preços que eles querem. 

Nesses 15 anos de atividade ela teve a oportunidade de conhecer Portugal, 

Espanha, França e Alemanha. Durante esses passeios, Clara Maria queria ver o museu 

de Louvre e visitar a cidade de Milão, mas também queria conhecer o Carrefour e o 

Wall Mart. Então ela começou a fazer uma comparação entre esses países e o Brasil e 

descobriu que lá fora as autoridades priorizam os mini-mercados. Lá existe uma política 

tão consciente que é simplesmente inadimissível grandes redes de supermercados serem 

instaladas dentro das cidades. 

Clara Maria diz que esses países entendem o papel social dos pequenos 

empresários e lá eles sabem que se colocarem os grandes supermercados no mesmo 

meio que os pequenos, como acontece aqui no Brasil, esses últimos irão desaparecer. 

Ela diz que ao analisar a nossa situação a impressão que dá é que as autoridades locais 

não reconhecem a importância das micro e pequenas empresas, parece que elas ignoram 

que são os pequenos empresários que pagam impostos e que dão empregos.   

Clara Maria diz que atualmente ela não luta pela sua sobrevivência, mas pela 

sobrevivência das famílias de seus funcionários, que ela considera como se fosse sua 

própria família. Ela costuma brincar dizendo que tem um monte de “comerdozinho de 

rapadura que depende daquele mercado para sobreviver”. 
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Inconformada com o descaso da política brasileira, Clara Maria considera o 

Governo como o grande vilão da história. Segundo ela, falta uma política consciente, 

mas o governo não vê isso, ele massacra os pequenos com a carga pesada de tributos e 

cobranças e, em contrapartida, aos grandes é oferecido todo tipo de bônus. Os pequenos 

sofrem uma perseguição inimaginável, para estes sobram os ônus.  

Os pequenos mercados vivem uma luta insana com a concorrência desleal entre 

os grandes e pequenos mercados e com as altas cargas tributárias impostas pelo 

governo. Por isso Clara Maria afirma que a política sórdida do Governo é cruel, ela diz 

que o comerciante fica com medo, assustado e acaba ficando desestimulado de se 

manter no mercado.  

Toda essa luta deixa Clara Maria muito incomodada, ela diz que em um raio de 

menos de 3 km existem grandes redes que são suas concorrentes diretas e que com essa 

concorrência desleal a tendência do seu mercado é desaparecer. Por mais que se agregue 

a outros, a tendência de todos pequenos mercados é desaparecer. 

Mas Clara Maria descobriu que além da concorrência com as grandes redes 

existe um concorrente mais próximo: o AUTOMÓVEL. Como assim? É isso mesmo, o 

automóvel é um dos concorrentes mais próximos de Clara Maria. Ela diz que hoje em 

dia as famílias querem se reunir aos finais de semana para fazer compras no 

supermercado, encontrar os amigos com os carrinhos cheios. Então, ir aos grandes 

supermercados de carro representa uma forma de alimentar o ego dessas famílias e 

manter o status. 

Uma outra descoberta de Clara Maria foi a concorrência do pequeno 

comerciante, ou seja, aquela pessoa que saiu do mercado formal de trabalho, que ficou 

desempregado e resolve abrir um mercado. Este abre uma porta na sua própria casa, põe 

umas prateleiras, itens de primeira necessidade e passa a trabalhar na informalidade. 

Diante de tanta concorrência desleal - as grandes redes, o automóvel e a 

informalidade – como é que Clara Maria consegue se manter no mercado? Ela diz que o 

que mantém o seu mercado de portas abertas é o seu patrimônio. 

P-A-T-R-I-M-Ô-N-I-O? Como assim?  Essa mulher deve ser rica. 

Não, esse patrimônio que mantêm o mercado de Clara Maria é o CLIENTE, isso 

mesmo, o cliente é o foco principal.  
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Clara Maria tenta convencer seus funcionários de que quem paga os salários 

deles é o cliente, ela apenas segura o dinheiro para dar um destino. É o cliente que paga 

as suas despesas pessoais, as despesas da loja e dos funcionários. 

Para ela, não existe mistério para se manter no mercado, pois quando as 

dificuldades começam a aparecer, se você se dedica, gosta do que faz, e tem amor 

incondicional pelo que faz, tudo se resolve. É como se estivesse em um rio e não 

soubesse nadar direito, a água pode estar dando no nariz e você pode estar quase se 

afogando, mas você sempre vai procurar alternativas para tentar se salvar. Assim ocorre 

com o comércio, você não pode abrir mão, tem que tentar lutar sempre com todas as 

suas forças. 

Clara Maria não consegue imaginar a sua vida sem o mercado, ela não consegue 

viver sem ele, é uma questão de amor incondicional mesmo. O mercado é o filho que 

Clara Maria não teve. 

 

4.1.2 Dialogando (teoricamente) com a história de Clara Maria  

 

A história de Clara Maria nos remete à idéia de um „pêndulo empírico‟ para 

caracterizar a complexidade da vida organizacional. Ela demonstra movimentos 

oscilatórios em relação aos fenômenos de continuidade e fechamento dos pequenos 

mercados e em cada movimento, percebe-se uma alternância entre o voluntarismo e o 

determinismo, por se tratar de diferentes níveis de análise. A Figura 10 demonstra a 

história de Clara Maria dialogando com as Teorias Ambientais. 
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Figura 10 – Dialogando (teoricamente) com a história de Clara Maria  

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

 

Por um lado, Clara Maria toma o seu mercado como uma organização única, 

dotada de forças e fraquezas únicas, onde o proprietário tem a responsabilidade de 

representar, definir e influenciar o ambiente, a fim de assegurar a continuidade do 

negócio. Enquanto, por outro lado, ela toma os mercados de pequeno porte como um 

conjunto de empresas que reagem de maneira idêntica às ameaças impostas pelo 

ambiente. 

No campo da teoria organizacional esse movimento oscilatório entre o nível 

micro do voluntarismo e o nível macro do determinismo é um dos pontos centrais de 

debates. Astley e Van de Ven (2007) levantaram o seguinte questionamento em relação 

a esse tipo de oscilação que se percebeu na história de Clara Maria: “É a vida 

organizacional determinada por restrições ambientais inadministráveis ou é ela criada 

ativamente por escolhas gerenciais estratégicas?” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 

93). 
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Seguindo as idéias do voluntarismo em nível micro, os teóricos que defendem 

essa postura acreditam que a vida organizacional é criada por escolhas gerenciais 

estratégicas e por isso, defendem a idéia de que o gestor tem liberdade para criar e 

definir o contexto da organização (BARNEY; HESTERLEY, 2004; ASTLEY; VAN 

DE VEN, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). A idéia central dessa visão é que 

“as organizações são continuamente construídas, mantidas e alteradas pelas definições 

da situação feitas pelos atores” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 84). 

Nesse sentido, percebe-se que Clara Maria apresenta características que 

envolvem a idéia central dessa visão. O seu mercado representa a liberdade que ela tem 

de construir, manter e alterar a vida organizacional a partir de suas definições e 

interpretações do contexto. 

Seguindo a lógica de Clara Maria, percebe-se que ela teve a preocupação de 

construir uma organização na qual ela estivesse na direção ativamente. Ela não queria 

ser apenas a proprietária, mas queria ter a liberdade de agir continuamente na sua 

empresa. Compreende-se isso através do seguinte discurso: 

“e eu cheguei à conclusão de que todo mundo passa sem nada, mas ninguém 

passa sem comer. Isso é óbvio, é a coisa mais simples. [...] então, eu comecei 

a pensar na possibilidade de trabalhar com alimentos. Só que eu não 

entendia nada, absolutamente nada. Mas comecei a amadurecer a idéia. [...] 

o que eu vou fazer eu ainda não sei. Eu vou vender comida. Restaurante eu 

não quero porque eu não tenho o dom da culinária. Não adianta eu entregar 

na mão de ninguém. Então eu vou tentar o consumidor. O que eu vou vender 

a princípio? Ah, eu vou vender produtos artesanais, coisas do sertão que eu 
via que o pessoal na época valorizava muito [...] ai comecei a batalha, 

procurar fornecedor, entender a mecânica do mercado, como é que 

funcionava [...] enfim, comecei a abrir minha lojinha com meia dúzia de 

itens e incomodada. Eu acho que foi aí que eu descobrir que eu tinha que 

agir e pensar”. 

Parece que Clara Maria entendeu que ela era capaz não apenas de construir a sua 

empresa, mas era também capaz de manter e alterar a realidade organizacional do seu 

mercado quando optou por ampliar o tamanho da área de vendas.  

O mercado que começou com apenas meia dúzia de itens foi transformado a 

partir da ação de sua proprietária. Esse comportamento de Clara Maria corrobora com a 

idéia central do voluntarismo, que diz que o gestor, a partir de suas definições e 

interpretações do contexto, é capaz de construir, manter e alterar a realidade 

organizacional continuamente. A fala a seguir demonstra isso com nitidez: 
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“eu sei que esta loja tinha três metros de frente e seis de fundo. Eram dezoito 
metros quadrados, era uma coisinha mínima. Com um ano ela não se cabia 

mais de tanto troço que eu tinha colocado ali dentro. Aí com um ano eu 

mudei pra loja ao lado que era um pouco maior e seguindo sempre meu 

feeling, assim, a intuição. E a loja com um ano ficou apertada de novo. 

Resumo: eu estou na minha quarta, quinta loja, e agora tem mais de 

trezentos metros de área”. 

 Diante dos discursos acima, pode-se entender que Clara Maria exerce um papel 

proativo no seu mercado. Parece que ela entende que a ação do gestor é determinante 

para moldar o mundo organizacional. Ela tem autonomia para escolher e agir de acordo 

com o que define e interpreta como melhor forma para assegurar a continuidade do seu 

negócio. 

Em outra linha, seguindo as idéias do determinismo em nível macro, entende-se 

que a vida organizacional é determinada por restrições ambientais inadministráveis.  A 

visão do determinismo acredita que as organizações apresentam limitações para adaptar-

se às exigências impostas pelo ambiente e por isso estão à mercê de seus ambientes e 

independentemente das ações tomadas por seus gestores, algumas empresas sobrevivem 

enquanto outras perecem (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; HANNAN; FREEMAN; 

2007; ZACCARELLI et al.; 1980; CARROL; 1984; BETTON; DESS, 1985; BAUM; 

2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Dentre os teóricos que adotam o determinismo, os ecólogos de população 

defendem a idéia da seleção natural, a qual entende que as organizações que não 

respondem às demandas e não se adaptam às restrições impostas pelo ambiente são 

eliminadas ou excluídas do mercado (HANNAN; FREEMAN, 2007; ZACCARELLI et 

al.; 1980; CARROL; 1984; BETTON; DESS, 1985; BAUM; 2007). Esses teóricos 

acreditam que o modelo de seleção natural funciona melhor nas organizações pequenas 

e sem poder, que operam em ambientes com recursos dispersos.  

No caso de Clara Maria, parece que ela compartilha com as idéias apresentadas 

pela teoria da ecologia populacional no que se refere às relações entre organização e 

ambiente em nível macro. Diante das forças ambientais, principalmente em relação à 

concorrência, Clara Maria acredita que os pequenos mercados não conseguem se 

adaptar às restrições impostas pelo ambiente, e acabam sendo eliminadas pelo mercado.  

De acordo com a lógica de Clara Maria, por mais que se busquem alternativas 

para sobreviver, como por exemplo, fazer parte de uma rede de pequenos mercados, 

todo papel exercido pelo gestor será inativo, como é possível verificar na fala a seguir: 
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“[...] a tendência do Mercado Ômega é desaparecer. Você vai ficar 
decepcionada com isso que eu estou te dizendo, mas a tendência dos 

pequenos é desaparecer. Por mais que a gente se agregue a outros”. 

 

 

Nesse sentido, nota-se que Clara Maria acredita que o papel exercido pelo 

proprietário do pequeno mercado seja inativo, principalmente, por conta do descaso da 

política brasileira em relação ao comércio de pequeno porte. Compreende-se essa 

afirmação a partir do seguinte discurso: 

“[...] hoje o grande vilão da história é o próprio governo. O que falta pra 

gente hoje, micro e pequenos empresários é uma política mais consciente por 

parte das autoridades, porque eles têm que entender que se você levar em 

consideração o universo de micros e pequenos empresários que fazem o 

social, a parte social, que dão emprego, que pagam impostos, que alimentam 

[...] e eu volto a insistir, o governo ele não vê isso. Ele massacra a gente, 

massacra com a carga pesada de tributos, cobranças. E os grandes, que 
tiram nosso espaço é a eles oferecidos toda espécie de bônus. O ônus fica 

conosco, entendeu? E os bônus vão pros grandes [...] enquanto aqui 

embaixo, eu digo aqui em baixo, somos nós, a gente sofre uma perseguição 

inimaginável [...] só que com essa política sórdida do governo, cruel, você 

fica com medo, assustado e acaba desestimulando”. 

Essa postura de Clara Maria nos remete às idéias apresentadas pelo neo- 

institucionalismo. Seria o isomorfismo coercivo contribuindo para que o papel do gestor 

se tornasse inativo. 

O isomorfismo coercivo defende a idéia de que as organizações mudam suas 

estruturas devido às pressões formais e informais exercidas tanto por outras 

organizações das quais dependem quanto por expectativas culturais e, por 

determinações governamentais (DIMAGGIO; POWELL, 2004; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008).  

Nesse sentido, parece que Clara Maria acredita que a influência política para os 

pequenos comerciantes tanto afeta muitos aspectos do comportamento e da estrutura das 

organizações como contribui para que os pequenos mercados sejam eliminados do 

mercado.  

 

4.1.3 Antônio Timóteo e sua história 

 

Era uma vez Antônio Timóteo, um senhor cearense de 62 anos, divorciado, com 

dois filhos e com o primeiro grau incompleto. Em 1969, ele resolveu conhecer Mossoró, 

pois o seu irmão tinha se mudado para lá por motivos de trabalho. A sua intenção era 

apenas conhecer o Rio Grande do Norte, mas o seu irmão o convidou para formar uma 

sociedade de distribuição de produtos cearenses.  
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Antônio Timóteo gostou da idéia, aceitou o convite e decidiu morar em 

Mossoró, onde trabalhou com o irmão por um ano e meio. Nesse trabalho ele conheceu 

muitas pessoas e fez boas amizades e com pouco tempo na cidade um comerciante o 

convidou para fazer sociedade no mercadinho.  

  Ele não perdeu tempo, conversou com seu irmão e explicou que parecia ser uma 

boa oportunidade e teve o seu apoio. Fizeram as contas e divisões referentes à parte de 

cada um e encerraram a sociedade. 

 Começava então uma nova experiência para Antônio Timóteo, agora ele era 

sócio do Manoel em um mercado. Pouco tempo de sociedade e Antônio Timóteo entra 

para a família do Manoel. Pois é, ele não perdeu tempo e logo conquistou a filha do 

sócio e começaram a namorar. 

Antônio Timóteo era daquelas pessoas cheias de coragem e disposição para o 

trabalho, seis meses depois de ter iniciado a sociedade o mercadinho já havia duplicado 

o volume de vendas. Manoel ficou impressionado com o desempenho do seu sócio e fez 

uma nova proposta: “Antônio Timóteo, o que achas de você começar a viajar em um 

dos meus caminhões para comprar e vender mercadorias?”  

“Mas e a sociedade? Como ficaria?”, indagou Antônio Timóteo, afinal ele 

queria saber como ficaria o mercado. Manoel garantiu a ele que a sociedade continuaria 

e que essa nova proposta era para aumentar ainda mais a parceria entre eles. 

 Dias depois Antônio Timóteo resolveu aceitar a proposta do Manoel e passou a 

ter uma nova vida, agora, na estrada. Ele viajava muito, principalmente para Bahia e 

Maranhão a fim de comprar e vender mercadorias.  

Nessas idas e vindas para o Maranhão, Antônio Timóteo fez muita amizade com 

o pessoal que morava em Pedreiras/MA e até encontrou alguns conterrâneos 

trabalhando e morando por lá. O círculo de amizade no Maranhão foi aumentando e os 

amigos começaram a influenciá-lo para ir morar lá, até que conseguiram, pois Antônio 

Timóteo comprou um caminhão, desfez a sociedade e se mudou para Pedreiras no 

Maranhão. Nessa época ele já estava casado com a filha do Manoel. 

Eles se mudaram no segundo semestre do ano de 1973, época do ano onde 

ocorre a safra de arroz no local. Trabalho não faltava na cidade e disposição e vontade 

de trabalhar também não faltavam ao Antônio Timóteo. Era tanto trabalho que ele quase 

não tinha folga, até sábado e domingo era preciso se dedicar ao trabalho.  
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No mês de setembro a safra do arroz acabou e Antônio Timóteo decidiu ir 

embora de Pedreiras, foi morar em Santa Inês/ MA e lá trabalhou até dezembro do 

mesmo ano.  

Em 1974, ele decidiu voltar para Mossoró. Nessa época, Manoel, seu sogro e ex-

sócio, estava se desfazendo do mercadinho e tinha colocado o prédio à venda. Diante da 

situação, Manoel perguntou a Antônio Timóteo por que ele não comprava o mercadinho 

em sua mão, já que ele havia trabalhado lá dentro, conhecia tudo e trabalhava muito 

bem. “Pense direitinho, tenha certeza que vai ser um bom negócio”, afirmou Seu 

Manoel. 

Antônio Timóteo ficou pensando: “O comércio é um ramo muito trabalhoso, 

mas é sempre muito bom, principalmente para quem tem coragem de enfrentar, e 

coragem e disposição eu tenho de sobra. Além do mais, o comércio está vivendo um 

bom momento porque a economia está estabilizada... Pronto, resolvido! Vou comprar o 

mercadinho de meu sogro”. 

Naquela época quase não havia concorrência no bairro. Antônio Timóteo era 

praticamente o único comerciante daquela área, pois o comércio dos concorrentes que 

existiam eram bem menores que o seu.  

Antônio Timóteo trabalhava muito, era uma média de doze horas de trabalho por 

dia. Era muito trabalho para ele sozinho, pois sua mulher e seus filhos nunca quiseram 

trabalhar no mercado. Ele precisava de alguém para ajudá-lo no mercado, foi então que 

contratou seu primeiro funcionário. 

O tempo foi passando e o volume de vendas aumentando. A necessidade de 

novos funcionários começou a aparecer. Chegou uma época que Antônio Timóteo teve 

quatorze funcionários e alguns desses trabalharam mais de vinte anos com ele. Ele diz 

que quando o funcionário era bom ele tratava como se fosse um filho.  

 O esquema de venda do mercadinho do Antônio Timóteo era diferente dos 

grandes supermercados. Ele nunca exigiu que o cliente comprasse no cartão, sempre 

vendeu fiado, anotando no fichário. Antônio Timóteo diz que essa confiança que ele 

tem no cliente cria um elo muito forte entre eles, é como se fosse uma só família. É esse 

elo que sustenta o pequeno comerciante atualmente.  

Em 1976 estava tendo o desmatamento da Serra do Mel e nessa época Antônio 

Timóteo começou a ter muitos clientes de lá e resolveu comprar uma caminhonete para 

fazer entrega de mercadorias para os seus clientes.  



90 

 

Com o conhecimento que Antônio Timóteo tinha sobre mercado e a disposição 

para trabalhar, não demorou muito para o mercadinho começar a crescer. Em 1985 ele 

remodelou o mercado e passou para auto-atendimento. 

 Os anos foram passando e Antônio Timóteo começou a ter vários concorrentes e 

as grandes redes de supermercados começaram a entrar em Mossoró. A situação dos 

pequenos mercados começou a ficar complicada.  

 Em 2002, Antônio Timóteo se juntou com alguns amigos comerciantes para 

fundar uma rede de mercados de bairro. Eles acreditavam que a única saída era os 

pequenos se unirem, então eles formaram uma associação de pequenos mercados de 

bairro para conseguirem enfrentar as grandes redes que começaram a entrar na cidade. 

Nessa mesma época Antônio Timóteo começou o processo de separação de sua 

esposa. A separação se tornou muito desgastante e começou a afetar os negócios, o 

movimento de vendas caiu bastante, ele começou a demitir os funcionários e a atrasar o 

pagamento dos fornecedores. A situação foi ficando insustentável.  

O processo de separação afetou tanto os negócios de Antônio Timóteo que ele 

ficou descapitalizado, todas as contas do mercado estavam atrasadas. Ele sabia que o 

atraso no pagamento dos fornecedores prejudicava os colegas da rede e não achava justo 

permanecer nessa situação, quando então decidiu sair da rede. 

Cada dia que passava a situação do mercado piorava, os amigos deles 

perguntavam: “Antônio Timóteo, como você consegue agüentar? Eu te conheci no 

auge, você era um comerciante com uma boa condição financeira e de uma hora pra 

outra você se encontra em uma dificuldade assim.” 

Há menos de um mês o processo de separação foi resolvido e Antônio Timóteo 

decidiu que não queria mais continuar com o mercado, não porque ele estivesse cansado 

ou doente ou aposentado. Na realidade, ele perdeu o ânimo de trabalhar com mercado 

após a separação. 

Toda a sua história de vida tem uma ligação muito forte com o mercado, pois foi 

através da sociedade com o Manoel que ele conheceu a sua ex-esposa. Foi depois que 

comprou o mercado do sogro que ele começou a construir todo o patrimônio para a sua 

família. Mas, depois de tantos anos de felicidade na família e no comércio começava o 

fim do seu casamento e do seu mercado.  

 Antônio Timóteo diz que a sua pretensão é não trabalhar mais com mercado, 

porém, ele não quer parar, quer trabalhar até morrer. A diferença agora é que ele não 
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quer continuar sendo prisioneiro do trabalho. Ele quer ter folga e aproveitar mais os 

momentos. 

Além do processo de separação, Antônio Timóteo diz que existem outros fatores 

que contribuem para que ele não queira mais trabalhar com mercado, e alguns desses 

fatores é a elevada carga tributária e a mão-de-obra. Dois fatores que consomem quase 

todo o lucro que o comerciante consegue com a venda dos produtos.  

 Antônio Timóteo reclama também da concorrência. Ele diz que as grandes redes 

que estão entrando em Mossoró complicaram bastante a situação, mas não conseguirão 

acabar com os pequenos mercados, principalmente aqueles localizados nos bairros.  

Por isso é que Antônio Timóteo está pensando em mudar um pouco 

ultimamente. Como ele só pretende parar de trabalhar quando morrer, não quer parar 

suas atividades agora, pois a disposição para o trabalho continua a mesma de quando ele 

era jovem. 

Os pensamentos de Antônio Timóteo agora estão girando em torno da 

possibilidade de ser atacadista de estivas e cereais, porque acredita que como atacadista 

vai ter mais folga. Ele diz que não é mais criança, mas que precisa ter as folgas deles e 

continuar fazendo o que ele gosta – trabalhar. 

 

4.1.4 Dialogando (teoricamente) com a história de Antônio Timóteo 

 

A história de Antônio Timóteo nos remete à idéia de que para o empreendimento 

ter sucesso é necessário que o proprietário goste do que faz e tenha coragem e 

disposição para trabalhar. Parece que Antônio Timóteo segue uma lógica na qual o 

elemento essencial para se manter no mercado é gostar do que faz. Ele reconhece que 

quando a pessoa insiste em uma área que não tem afinidade as possibilidades de 

fracasso são maiores. Entende-se isso através da seguinte afirmação: 

“[...] eu gosto daquilo que eu faço. Isso eu acho que depende muito de cada 

um. Porque se você tá num ramo e não gosta, é, é, é, não adianta. Deixe. 

Que você não vai ser bom” 

 Esse gostar do que faz, que ele entende como essencial para se manter no 

mercado, parece ser a motivação para ele desempenhar as atividades do mercado. 

Percebe-se que ele gosta tanto do que faz que a relação dele com os funcionários 

ultrapassa os vínculos empregatícios, ele os trata como se fossem seus filhos. 
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 Em relação aos clientes percebe-se que ele mantém um vínculo quase familiar o 

qual ele acredita ser determinante para a continuidade do mercado. Utilizando-se das 

lentes analíticas da teoria organizacional pode-se afirmar que Antônio Timóteo 

apresenta uma postura orientada para o voluntarismo, conforme Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Dialogando (teoricamente) com a história de Antônio Timóteo 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

A visão voluntarista defende a idéia de que os atores são capazes de construir, 

manter e alterar a realidade organizacional. Essa capacidade dos atores de influenciar o 

curso dos acontecimentos pode ser verificada tanto em nível micro quanto macro. Em 

nível micro, os atores exercem um papel proativo, onde as suas escolhas e seus atos 

moldam o mundo organizacional. Já em nível macro, o papel desempenhado pelo ator é 

interativo. Considera-se que os gestores transacionam com os demais atores através de 

barganha, negociações, concessões, manobras políticas etc. (ASTLEY; VAN DE VEN, 

2007; BARNEY; HESTERLEY, 2004; LAZZARINI, 2008; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). 
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 Nota-se que Antônio Timóteo compartilha da mesma lógica da perspectiva das 

organizações em redes. Parece que ele reconhece que “a construção de um ambiente 

social artificial numa comunidade de organizações é uma maneira de assegurar 

imunidade contra as duras realidades da competição no ambiente natural (ASTLEY; 

VAN DE VEN, 2007, p. 98).  

O discurso a seguir retrata essa afirmação:  

“o comércio tava se arrochando pros pequenos e que só tinha uma saída que 

era de se unir. Ou se formava cooperativa ou se formava associação pra 

poder enfrentar as grandes redes que começaram a entrar aqui em 

Mossoró”.  

A lógica que orienta as redes interorganizacionais é que empresas de um mesmo 

setor ao interagirem entre si e manterem laços de relacionamentos almejam 

dinamizarem os processos organizacionais para competirem por clientes e membros 

com outros grupos de empresas. Como resultado dessa interação elas asseguram a 

sobrevivência dos seus negócios através da cooperação e desenvolvimento mútuo 

(LAZZARINI, 2008; LEMIEUX; OUIMET, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Sob a ótica de Antônio Timóteo, se os pequenos mercados de bairro 

permanecessem sozinhos e isolados, enfrentariam muitas dificuldades para encarar a 

concorrência com as grandes redes. Logo, a melhor maneira de assegurar a continuidade 

dos pequenos mercados seria o estabelecimento de vínculos entre esses comerciantes e 

os fornecedores. 

Percebe-se também que Antônio Timóteo desempenhou um papel interativo na 

formação da rede. Ele representou uma figura estratégica, pois foi o responsável em 

estabelecer o vínculo entre os associados e os fornecedores devido o seu conhecimento 

no ramo e o tempo de experiência no segmento, como se verifica na citação a seguir: 

“[...] quando começou a rede eu fui um dos administradores, que eu tinha 

mais conhecimento do mercado entre as indústrias. Porque eu comprava 

praticamente em todas as indústrias, eu comprava direto. E eles da rede, 

como sendo lojas menores e com pouco tempo, não tinha. Eu levei toda essa 

turma. Depois que me apresentei aos vendedores, liguei pras indústrias, fiz 

contato, foi um elo entre os associados e as indústrias fui eu quem fiz [...]”. 

Seguindo a lógica da perspectiva em rede, de que a interação entre empresas 

diferentes buscam assegurar a sobrevivência dos seus negócios através da cooperação e 

desenvolvimento mútuo (LAZZARINI, 2008; LEMIEUX; OUIMET, 2004; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008), pode-se dizer que Antônio Timóteo demonstrou um 

comportamento condizente com a idéia central dessa abordagem. Compreende-se isso 

através do seguinte discurso: 
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 “[...] quando foi em 2007, aí foi o auge da crise com minha ex. aí eu tive 
que me afastar da rede [...] eu não quis, não tinha como ficar rede. Comecei 

a entrar em dificuldade, atrasar fornecedores e tava prejudicando aos 

colegas da rede. Por isso é que eu tive que me afastar [...] Me afastei da rede 

e fiquei só no meu movimento muito pouco, movimento que vem lutando de lá 

pra cá. Tinha funcionários, fui tirando os funcionários e fui até me 

descapitalizando [...]”.  

Nota-se que a decisão de Antônio Timóteo em sair da rede foi em favor do bem-

estar do grupo todo. Ele reconhecia que quando aceitou fazer parte da rede ele assumia 

uma responsabilidade com os outros pequenos supermercadistas envolvidos e estava 

consciente que a inadimplência dele para com os fornecedores prejudicava todos os 

participantes da rede. Esse comportamento adotado por Antônio Timóteo reforça a sua 

postura voluntarista em nível macro. 

Percebe-se, também, que Antônio Timóteo decidiu sair não apenas da rede, mas 

também do ramo supermercadista. Essa decisão não foi motivada pela ameaças 

impostas pelo ambiente, mas sim, pelas dificuldades enfrentadas com o processo de 

separação conjugal, conforme se analisa na seguinte afirmação: 

“é... não pretendo continuar. Não é por cansado ou tenha adoecido, não é. 

Justamente por essas questões que houve, familiares, que me desgastou 

muito. Hoje eu estou com o prédio pra vender. Já apareceu ofertas, que não 

deu certo. Mas enquanto isso eu estou tocando e vou tocar. Mas acredito que 

talvez daqui pro próximo ano eu tenha saído do supermercado, não é do 

comércio. O comércio vou continuar meu comércio. Não quero continuar 

esse supermercado, não quero [...]”. 

Percebe-se que Antônio Timóteo, mesmo decidido a não permanecer no ramo 

supermercadista, continua acreditando que a ação do gestor é determinante para a 

continuidade da empresa. Ele não desconsidera as dificuldades que os pequenos 

supermercadistas enfrentam com a chegada das grandes redes na cidade. Mas ele não 

acredita que essas grandes redes sejam capazes de eliminar os pequenos 

supermercadistas do mercado. Entende-se isso a partir do seguinte discurso: 

“Porque supermercado é muito desgastante, é muito desgastante, e hoje 

Mossoró tá, tá num padrão muito alto. Hoje tá entrando muita rede de fora, 

redes grandes. Num é que com isso acabe com os pequenos, que os pequenos 

de bairro, mas... de bairro não acaba, jamais vai deixar de existir, sempre 

existe o cliente pra ele [...]”. 

Diante das atitudes de Antônio Timóteo pode-se dizer que ele apresenta uma 

orientação totalmente voluntarista, transitando entre o nível micro e macro. Percebe-se 

que durante a sua trajetória, como proprietário de um pequeno mercado, ele tentou 

influenciar o curso dos acontecimentos desempenhando tanto um papel proativo quanto 

interativo.  



95 

 

4.1.5 Juan Carlos e sua história  

 

Era uma vez um jovem senhor chamado Juan Carlos. Atualmente ele tem 54 

anos, solteiro e sem filhos, mora na cidade de Mossoró/RN. Mas, quando criança, 

morou em fazenda, e nessa época ele era tão esperto que conseguiu aprender a cuidar do 

gado, a fazer queijo, a fazer cerca de arame e até a fazer curral.  

A vida na fazenda era só trabalho, mas ele precisava estudar também. E 

justamente por conta dos estudos, Juan Carlos foi morar em João Pessoa/PB, onde 

estudou e concluiu o antigo segundo grau.  

Na época do vestibular, ele decidiu prestar provas para medicina e por pouco, o 

garoto da fazenda não foi aprovado no curso de medicina, pois o último classificado 

fizera 650 pontos e Juan Carlos fez 625 pontos. Como ele não foi aprovado era preciso 

voltar para fazenda, pois lá tinha muito trabalho. Ele acreditava que se tivesse tido a 

oportunidade de tentar o vestibular mais uma vez ele poderia ter se tornado Dr. Juan 

Carlos. Mas, a continuação dos estudos foi interrompida pela necessidade de regresso 

para a fazenda, pois além das tarefas, a família agora trabalhava também com 

mineração. Para Juan Carlos o seu retorno foi um sofrimento.  

Anos depois, a sua família resolveu mudar-se da fazenda para a cidade de 

Mossoró. Nova vida para todos que agora trabalhavam com confecções. Isso mesmo, a 

família abriu uma loja de confecções.  

Um dia Juan Carlos encontrou um grande empresário do ramo têxtil do RN e 

passaram muito tempo conversando, os dois falavam com muita sinceridade e o grande 

empresário disse: “Olha, Juan Carlos, para melhorar de vida tem que ser honesto, 

trabalhador e econômico, se você tem essas três qualidades você vai pra todo canto”.  

Juan Carlos parou e pensou: “Se eu aprender essa lição eu vou melhorar de 

vida”. E assim, ele resolveu não apenas aprender, mas também a ensinar essa lição para 

todos que conviviam com ele. 

Dias, meses e anos se passaram e Juan Carlos continuava sua caminhada no 

intuito de melhorar de vida. Ele estava satisfeito com o retorno financeiro da confecção 

e da mineração.  

Certo dia, Sr. Francisco, um conhecido da família, dono de um mercado de 

bairro, estava com dificuldades financeiras e procurou Juan Carlos em busca de um 

empréstimo. Após um período de conversa, eles fizeram um acordo onde seria feito o 
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empréstimo e o pagamento ocorreria no dia 21 de setembro de 2001. Todavia, o Sr. 

Francisco não conseguiu o dinheiro para fazer o pagamento no prazo combinado, e 

então, para honrar com seu compromisso, entregou o mercado como forma de 

pagamento. 

“Supermercado não é uma coisa boa”, pensou Juan Carlos, mas como esse eu 

recebi em forma de pagamento, vou organizá-lo e passá-lo para o meu sobrinho. A 

intenção de Juan Carlos era continuar se dedicando às suas outras atividades, pois ser 

dono de mercado nunca foi um sonho para ele. Mas, independente de ser um sonho ou 

não, a realidade é que agora ele tinha um mercado para assumir. 

Juan Carlos gosta das coisas muito organizadas, ele faz tudo com muito amor, 

com muito trabalho, com honestidade e com respeito às pessoas. Sempre se lembra que 

para melhorar de vida é necessário ter as três características que o grande empresário 

um dia lhe falou. 

Devido às muitas dificuldades que o proprietário de um pequeno mercado 

enfrenta, em 2002, Juan Carlos resolveu aceitar o convite para fazer parte de uma rede 

de pequenos mercados de Mossoró. Ele pensou: “agora sim, somos uma comunidade, 

temos um interesse comum. Somos movidos pela cooperação, parceria e união. Vai ser 

bem mais fácil enfrentar as dificuldades”.  

Pouco tempo depois, Juan Carlos teve uma grande desilusão – nem todos 

pensavam e agiam buscando satisfazer os interesses da comunidade como um todo. 

Alguns participantes dessa comunidade pareciam se preocupar apenas em satisfazer os 

seus próprios interesses. Juan Carlos ficou tão decepcionado que em 2005 decidiu ficar 

só e saiu da rede. 

Passados mais de dez anos como proprietário de um pequeno mercado, Juan 

Carlos chegou à conclusão que ser dono de mercado é muito cansativo e estressante, 

pois a atividade exige muito do proprietário, principalmente de um pequeno mercado. 

Para ele existem muitas dificuldades que desestimulam não só o ramo supermercadista, 

mas o comércio em geral. A primeira é a falta de honestidade das pessoas, pois o 

brasileiro, de uma forma geral, é desonesto, compra e não paga, e entre os próprios 

empregados de mercado também existe muita desonestidade, pois eles querem trabalhar 

pouco e conversar muito.  

Outra grande dificuldade é a questão dos fornecedores, e quando se trata desse 

tema, entra em ação o guerrilheiro Juan Carlos, pois é, não se espantem, mas quando ele 
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pensa no relacionamento com os fornecedores é como se ele estivesse em uma 

verdadeira batalha. Porém, essa luta é um pouco diferente daquelas com as quais 

estamos acostumados a assistir, pois os ganhadores dessa batalha são: Juan Carlos e os 

bons fornecedores. Isso mesmo, ele acredita que nesse grande combate é preciso vencer 

os maus fornecedores, aqueles que trazem prejuízos, avarias, produtos vencidos, 

problemas de preço e de prazo. E para conseguir isso, é necessário utilizar a estratégia 

de escolher poucos fornecedores, aqueles que são honestos, bons e de confiança. 

Ultimamente, o sonho de Juan Carlos é ter qualidade de vida. Ele se convenceu 

que ser proprietário de um pequeno mercado é um péssimo negócio e está pensando 

seriamente em se dedicar ao ramo imobiliário e à exportação de cristais, devido à 

experiência da família no ramo da mineração. Para isso, ele está se organizando para 

pagar todos os boletos, repassar o mercado para suas irmãs e finalmente ter qualidade de 

vida fazendo o que ele gosta.  

Mas não há algo errado nesse final? Não seria repassar o mercado para o 

sobrinho? Assim como o tio, o sobrinho também não tem interesse algum no ramo 

supermercadista. E lá se vai o mercado, passando de dono para dono, uma sucessão que 

marca a história do mundo dos negócios. 

 

4.1.6 Dialogando (teoricamente) com a história de Juan Carlos 

 

 A história de Juan Carlos remete à idéia de que a atitude e o comportamento do 

proprietário de pequeno mercado são determinantes para a continuidade da empresa. 

Sob a ótica da teoria organizacional pode-se afirmar que Juan Carlos apresenta uma 

postura orientada para o voluntarismo, conforme Figura 12. Compreende-se essa 

afirmação através da seguinte fala: 

“Supermercado é... é um comércio como outro qualquer. Só que exige muito 

do proprietário. Você nunca pode tirar, você tem que butar dentro do 

supermercado. Se você tirar vai à falência.” 

Essa exigência que o Juan Carlos menciona representa a ação do proprietário 

como uma atitude muito significativa para a continuidade do mercado, como faz crer o 

voluntarismo. 
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Figura 12 – Dialogando (teoricamente) com a história de Juan Carlos 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

A visão voluntarista parte do pressuposto de que as organizações são 

construídas, mantidas e alteradas por meio da ação dos atores sociais inseridos nelas. O 

foco dessa visão são os indivíduos, que são considerados a unidade de análise e a fonte 

de mudança na vida organizacional (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; BARNEY; 

HESTERLY, 2004; LAZZARINI, 2008; MOTTA; VASCONCELOS, 2008).  

Tomando como base essa ótica, observa-se que, Juan Carlos acredita que os atos 

de honestidade, respeito, união, parceria e confiança são elementos que influenciam a 

rotina diária do mercado. 

Partindo para uma análise em nível micro, a teoria da dependência de recursos 

oferece uma perspectiva de que as organizações são dependentes de seus ambientes no 

que se refere aos recursos de que necessitam para sobreviver e crescer (BARNEY; 

HESTERLY, 2004; HALL, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). Segundo essa 

teoria, na tentativa de controlar os recursos escassos dos quais dependem a sua 

sobrevivência, as organizações decidem por estabelecer vínculos e links entre si para 

diminuir a incerteza.  
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No caso de Juan Carlos é possível observar a dependência de recursos em 

relação aos fornecedores. Justamente por conta da supervalorização dos atos de 

honestidade e parceria, ele acredita que quanto menor o número de fornecedores melhor 

é a relação de confiança entre eles. Essa afirmação pode ser entendida com a seguinte 

frase: 

“Sempre foi um sonho ter muito pouco fornecedores [...] queria que todos os 

fornecedores fossem honestos, você tem que ter um quadro de fornecedores 

honestos. Você chega você peça uma porcentagem de um por cento sobre a 
venda no final do ano, ele paga. Você tem um respaldo porque tem poucos 

fornecedores”. 

O sonho de Juan Carlos, de ter poucos fornecedores, se resume em ter apenas os 

bons, pois ele acredita que com bons fornecedores é mais fácil manter a continuidade do 

seu mercado. Compreende-se isso a partir desta fala: 

“[...] eu acho que o supermercado só vai pra frente se o fornecedor for um 

bom fornecedor. Ele confiar em você e criar uma boa parceria. Se não for 

uma bom fornecedor você toma um grande prejuízo, traz avaria para você, 

traz produtos vencidos, traz problemas de, de preço, cotando preço, traz 

preço caro pra você. Exige de você cheque, exige pra você dinheiro, o 

boleto, ele não dá trinta dias, só quer dar quatorze dias [...] fornecedor é 
muito importante”. 

Contudo, Juan Carlos não leva em consideração que quanto menor o número de 

fornecedores, maior será a sua dependência em relação a eles. Segundo a teoria da 

dependência de recursos, as organizações, de um modo geral, não são inteiramente 

autônomas ou inteiramente dependentes, mas quanto maior o número de fornecedores, 

menor a dependência e o poder que uma organização exerce sobre a outra (BARNEY; 

HESTERLY, 2004; HALL, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Ele também não levou em consideração que quanto menor o número de 

fornecedores maior o risco de ficar sem os recursos de que necessita, aumentando assim 

a incerteza. Nem ao menos se deu conta que quanto mais o seu mercado depende de 

poucos fornecedores, maiores os custos de transação entre elas, conforme prega a teoria 

da dependência de recursos e a teoria dos custos de transação (BARNEY; HESTERLY, 

2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

De forma similar à teoria da dependência de recursos, a teoria dos custos de 

transação reconhece que as organizações são capazes de influenciar ativamente o curso 

dos acontecimentos em seu meio ambiente e as interações com as outras organizações a 

fim de controlar os recursos disponíveis (BARNEY; HESTERLY, 2004; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). 
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Levando em consideração a teoria dos custos de transação entende-se que tanto 

os fornecedores quanto Juan Carlos buscam obter parte do sucesso que o seu mercado 

possa vir a desfrutar. Mas, diferentemente do que as teorias da dependência de recursos 

e dos custos de transação pregam, a interação do Juan Carlos com os poucos 

fornecedores não implica um alto custo de transação. 

O comportamento de Juan Carlos nas interações com seus fornecedores 

apresenta uma racionalidade limitada, mas não aparenta uma situação favorável para o 

oportunismo, que parece ser uma realidade não em relação aos fornecedores, mas sim 

em relação às outras empresas do mesmo setor. Parece que Juan Carlos segue uma 

lógica diferente da apresentada pela teoria dos custos de transação, a qual compartilha a 

idéia de que em uma transação econômica, os atores podem confundir seus parceiros 

através da mentira, do roubo e da enganação para satisfazer os seus próprios interesses 

(BARNEY; HESTERLY, 2004).  

Na história em análise Juan Carlos parece confiar inteiramente na sua escolha 

dos poucos fornecedores, isso porque ele entende que só correria o risco de ser 

enganado por eles se tivesse um grande número, pois dessa forma não saberia quais 

seriam bons e quais seriam ruins. Ele acha que teria dificuldade para administrar “os 

bons e os maus” fornecedores. Segundo a lógica de Juan Carlos, ele escolhe poucos 

fornecedores justamente para não correr um alto risco em relação ao oportunismo. 

Partindo para uma análise em nível macro, parece que Juan Carlos compartilha 

da mesma lógica da perspectiva das organizações em rede. Ele reconhece que a melhor 

forma de assegurar a continuidade dos pequenos mercados é através da cooperação e do 

desenvolvimento mútuo entre as empresas de um mesmo setor (LAZZARINI, 2008; 

LEMIEUX; OUIMET, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). Porém, ele acredita 

que essas empresas buscam primeiramente atender aos próprios interesses e só depois 

pensam em atender às necessidades da rede, ou seja, de acordo com a lógica do Juan 

Carlos, dentro da perspectiva das organizações em rede existe um custo de transação em 

relação ao oportunismo dos associados. 

Durante o primeiro ano de funcionamento do mercado, Juan Carlos começou a 

sentir dificuldades para se manter no mercado. Ele acreditava que todos os pequenos 

supermercadistas enfrentavam as mesmas dificuldades. Então, quando recebeu o convite 

para fazer parte da rede, aceitou de imediato, pois acreditava que compartilhariam a 

idéia de parceria, ou seja, todos buscando o interesse comum da rede. 
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Todavia, passados três anos como associado, Juan Carlos começou a perceber 

certo oportunismo de alguns supermercadistas. Aquela idéia de parceria e 

cooperativismo parecia uma utopia. Na realidade ele passou a perceber que cada um 

buscava atender seus próprios interesses. E, segundo Juan Carlos, quando um grupo que 

deveria se preocupar com o bem-estar coletivo, se preocupa primeiramente com o bem-

estar individual, todos terminam sendo prejudicados. 

É possível verificar esse pensamento do Juan Carlos por meio da seguinte fala: 

“Você pegar dez reais que vem pra cooperativa, que vem pra associação e 

divide esse dez reais pra todo mundo, todo mundo vai enricar, se você pega 

dez reais e rouba da cooperativa ou rouba da associação, tira só pra si, todo 

mundo vai quebrar, inclusive você. [...] se você tem o interesse em uma 

comunidade, todo mundo vai pra frente. Se você não tem interesse em uma 

comunidade ninguém vai pra frente.” 

Compreende-se então que Juan Carlos não percebia um oportunismo na relação 

de dependência entre os seus poucos fornecedores, mas percebia que, devido ao 

oportunismo dos associados, permanecer na rede iria ter um alto custo de transação. Por 

isso, da mesma maneira que ele resolveu entrar na rede, ele decidiu sair e enfrentar as 

dificuldades sozinho. 

 

4.1.7 Bruno Miguel e sua história  

 

Era uma vez, Bruno Miguel, um jovem senhor de 49 anos, casado e com filhos. 

Ele mudou-se para Mossoró/RN ainda em sua adolescência, juntamente com sua 

família, mas tempos depois da mudança, os seus pais se separaram. 

Bruno Miguel era o filho mais velho, então, com a separação dos seus pais, foi 

necessário que ele começasse a trabalhar. Mas havia um fato que não contribuía para 

que sua vida profissional tivesse início, ele era menor de idade.  

Ocorre que apesar dessa situação, Bruno Miguel queria e precisava ajudar a sua 

mãe e seus irmãos, então ele começou a procurar emprego, poderia ser qualquer um, até 

que conseguiu uma vaga em uma lanchonete da cidade. 

O tempo foi passando e Bruno Miguel já estava se adaptando à nova vida de 

trabalhador, contudo, depois de seis meses de trabalho, seu Gilberto – dono da 

lanchonete- precisou desfazer-se do negócio. Então, chamou Bruno Miguel e disse: 

“Olhe, eu vou te arranjar um emprego com um amigo meu, porque eu vendi isso aqui. 

Eu sei que aqui não vão querer outra pessoa pra tomar conta, por que eles têm seis 
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filhos.” E conforme combinado, seu Gilberto arrumou um emprego para ele em um 

mercado conhecido na cidade.  

Bruno Miguel começou a ganhar muita experiência no ramo de supermercados e 

foi transferido para outras cidades, como Fortaleza, Recife e São Paulo. Depois de oito 

anos trabalhando no setor supermercadista ele resolveu voltar para Mossoró. 

O retorno para o nordeste ocorreu com a decisão de não mais trabalhar com 

supermercado. Assim, Bruno Miguel resolveu se aventurar em outros ramos. Tentou 

trabalhar com uma churrascaria, mas não deu certo. Resolveu vender produtos para 

lanchonetes, mas também não deu certo.  

Foram várias tentativas e experiências diferentes, mas nada ocorria da forma 

como ele planejava. E, depois de tantas aventuras, em 1986, Bruno Miguel resolveu 

abrir um mercadinho, um negócio familiar, para ele e sua esposa trabalharem. Nos 

primeiros anos de funcionamento do mercado ele fazia todas as funções: marcava 

preços, arrumava mercadorias, atendia os fornecedores no escritório, fazia pagamentos, 

atendia no caixa, entre tantas outras atividades.  

Bruno Miguel diz que todo dono de mercado quando começa, faz tudo. É aquela 

questão: você é sozinho, logo precisa fazer tudo. Ele diz que o dono de mercado 

pequeno é aquele camarada que sempre está fechando todas as garrafas e está sempre à 

procura de mais tampas para fechar. Mas, apesar de tudo isso, ele reconhece que toda 

essa carga de funções que o proprietário de mercado pequeno acumula serve como um 

aprendizado excepcional. 

Ele diz ainda que a finalidade de qualquer comércio é ganhar dinheiro. Mas, 

como em um mercado pequeno, o dono sempre precisa realizar todas as funções, ele 

termina perdendo muito tempo e dinheiro. Por isso, acaba deixando de lado a real 

finalidade do negócio, para manter a empresa, o funcionário e a si próprio. 

Para se sustentar no mercado, Bruno Miguel diz que é necessário procurar 

manter as vendas com lucratividade, de todas as maneiras, para que assim seja possível 

cobrir as despesas. Para ele não tem segredo, se começar a vender e não conseguir 

cobrir as despesas, com certeza estará fora do mercado. Para evitar isso, é preciso 

buscar clientes, por exemplo, fidelizar alguém, como ocorre com algumas empresas que 

fazem uma carteira dos aposentados para manter o mercado.  

Bruno Miguel conta que mesmo se tratando de uma empresa familiar, ele 

precisou de funcionários, os quais eram treinados através da experiência que ele e sua 



103 

 

esposa tinham. Tudo o que eles sabiam sobre supermercados iam passando para os seus 

funcionários. Sempre realizavam reuniões, conversavam muito e quando, apesar de 

tudo, não dava mais certo, ele ou a esposa os demitiam.  

No ano de 2002, Bruno Miguel foi convidado para fazer parte de uma rede de 

pequenos mercados de bairros. Ele aceitou o convite, e após isso muita coisa começou a 

mudar na sua rotina. Sua história passou a ser dividida entre „o antes e o depois de fazer 

parte da rede‟. 

Antes de fazer parte dessa rede, Bruno Miguel tinha muita dificuldade com os 

fornecedores, principalmente, com as questões de preço de mercadorias e com a 

aquisição de crédito, mas, foi só entrar no grupo que o tratamento dos fornecedores 

passou a ser totalmente diferenciado. Foi então que ele percebeu que sozinho tinha um 

volume de compras baixo, mas ao unir-se aos outros mercados, o poder de compra 

aumentava e permitia uma negociação de preço e prazo com os fornecedores. 

O treinamento dos funcionários mudou completamente, passou a ser mais 

específico, pois a rede sempre oferecia treinamento com pessoas qualificadas para cada 

área. Depois disso, os funcionários passaram a desempenhar bem melhor as suas 

atividades. 

Passados cinco anos como associado, Bruno Miguel recebeu o convite para 

gerenciar a rede e ele não pensou duas vezes, aceitou o convite. Mas, e o seu comércio, 

como ficou? O mercadinho não foi fechado. Como era uma empresa familiar, a sua 

esposa ficou sendo a responsável pelo mercado e ele passou a ter uma nova experiência, 

mas continuou ajudando sua esposa no comércio. 

Ultimamente, Bruno Miguel e sua esposa estão desanimados com o ramo 

supermercadista. Eles não pretendem continuar nessa área, dizem que não é um ramo 

ruim, mas evolui muito. Por isso, eles estão pensando em mudar o ramo de atividade da 

empresa, porque têm certeza que nessa área não vai ser possível acompanhar o ritmo do 

mercado. Eles dizem que o cliente está cada vez mais exigente e o pequeno mercado vai 

ficando sempre para trás e não consegue acompanhar as exigências do consumidor.   

Bruno Miguel fala que além da constante mudança evolutiva do ramo, ainda 

existe um fator que, atualmente, agrava ainda mais a situação, o governo. Para ele, o 

governo modernizou muito, principalmente no que se refere ao ramo de mercados, pois 

hoje o ramo supermercadista é visto como a menina dos ovos de ouro. É ele que dita o 

mercado.    
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Todavia, para Bruno Miguel, o governo parece ser muito injusto com os 

pequenos empresários, pois dá muito incentivo para os grandes, mas esquece de 

incentivar o pequeno, por exemplo, abaixando as alíquotas dos impostos. Devido às 

altas cargas tributárias impostas pelo governo os pequenos empresários sentem muita 

dificuldade em sobreviver no mercado.    

Diante de sua vasta experiência no ramo, Bruno Miguel diz que a situação dos 

pequenos mercados é cada vez mais complicada, ele prenuncia e diz: “Você pode 

escrever a minha previsão em letra de ouro, ano que vem, Deus queira que não, haverá 

uma quebradeira muito grande no ramo”.  

Apesar da certeza estampada em sua previsão, Bruno Miguel incluiu Deus na 

sentença final para os pequenos mercados, então, o que parece é que a quebradeira dos 

mercados acontecerá apenas se for da vontade divina. E como Bruno Miguel não tem 

como controlar e nem como prever a vontade celestial, ele ameniza a sua previsão e diz: 

“Os mercadinhos de porte pequeno vão quebrar quase todos, mas muita gente vai 

migrar para outros ramos de atividades”. 

E agora? Será preciso a intervenção divina ou a intervenção do governo para que 

os pequenos mercados não desapareçam? De acordo com Bruno Miguel, precisaremos 

esperar um ano para saber o que acontecerá com os pequenos mercados.  

 

4.1.8 Dialogando (teoricamente) com a história de Bruno Miguel 

 

A história de Bruno Miguel nos remete à idéia da complexidade da vida 

organizacional. Percebe-se que ele transita entre o voluntarismo e o determinismo para 

representar a realidade de um pequeno mercado de bairro.  

Quando se trata de vida organizacional, no campo teórico, geralmente, há uma 

tendência em focar apenas uma determinada teoria, modelo, ou visão para compreender 

a vida organizacional (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007). Todavia, no campo empírico 

nota-se que a realidade organizacional deve ser vista com diferentes lentes analíticas, de 

acordo com a lógica de cada sujeito. 

A lógica de Bruno Miguel para os fenômenos de continuidade e fechamento de 

pequenos mercados de bairro aponta elementos contraditórios, conforme Figura 13.  De 

um lado, ele parece ter uma visão totalmente voluntarista, mas por outro lado, apresenta 
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uma visão totalmente determinista, o que permite dizer que se percebe em Bruno 

Miguel que o pluralismo teórico se manifesta no real como um pluralismo empírico. 

 

Figura 13 – Dialogando (teoricamente) com a história de Bruno Miguel 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

A visão voluntarista parte do pressuposto de que “as organizações são 

continuamente construídas, mantidas e alteradas pelas definições da situação feita pelos 

atores” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 84). Nesse sentido percebe-se que Bruno 

Miguel apresenta características que envolvem a idéia central dessa visão, o que é 

possível observar com a fala abaixo: 

“[...] em um supermercado pequeno, que você é sozinho, você faz tudo, né. 

Você é aquele camarada que sempre tá tampando todas as garrafas, 

procurando as tampas pra tampar. [...]”. 

Nota-se que essa fala apresenta uma expressão metafórica que reforça o lado 

voluntarista de Bruno Miguel. “Sempre tá tampando todas as garrafas, procurando as 

tampas pra tampar” representa a definição da situação feita por ele, ou seja, como o 

proprietário de um pequeno mercado de bairro é sozinho, é preciso que ele desempenhe 

todas as funções para assegurar a continuidade e o crescimento do seu negócio. 
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Partindo para uma análise em nível macro, parece que Bruno Miguel reconhece 

que sobreviver às condições de mercado em conjunto com outros proprietários de 

pequenos mercados é mais fácil que tentar sobreviver sozinho, conforme é possível 

compreender por meio do discurso a seguir: 

“[...] então, hoje, a tendência é você se juntar cada vez mais, pra quê? Pra 

unir força. Aquele tempo, „ah, eu sou aqui‟, tá no passado. Então, quem não 

procurar unir força vai ficar totalmente fora, né. Hoje a gente que tem 

grandes supermercados ai, mesmo que são grandes, mas são unidos com 

alguém. Sempre tem alguém unido pra que a coisa se fortaleça. Então, não 

tem outra saída, você tem que procurar trabalhar de acordo com a 

economia, com o que a gente tá vendo aí. Todo dia tem uma mudança 

diferente na economia, tem uma coisa nova, né. [...] eu acho que mais ou 

menos por ai que a gente tem que trabalhar, tem que tudo que você for fazer 

hoje tem que pensar numa coisa globalizada. Hoje a gente vê aí, é, é, 

antigamente você via um médico botava um escritório e hoje é, é são quatro, 

cinco num escritório. Fulano faz parte da minha equipe, fulano faz parte de 
minha equipe. E por quê? Porque todo mundo junto, o que você não sabe, eu 

sei, não é verdade? Então, as coisas se resolvem por ali. Então, se você 

chega aqui e eu faço uma consulta com você e você não sabe medicar o que 

eu to precisando já encaminha pra outro. A sua equipe se reúne, vê qual é o 

problema pra tentar resolver ali mesmo. Pra que você não saia lá pra 

outro.” 

A perspectiva das organizações em redes, que representa o voluntarismo em 

nível macro no campo organizacional, diz que diferentes organizações estabelecem 

redes de contatos e relações mútuas, a fim de competirem por clientes e membros com 

outros grupos organizacionais e assim, assegurar a sobrevivência e o crescimento das 

empresas envolvidas na rede (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008; LEMIEUX; OUIMET, 2004; LAZZARINI, 2008).  

Nota-se que apesar de Bruno Miguel compartilhar das idéias apresentadas pela 

abordagem das organizações em rede, ele apresenta uma contradição quando se torna 

gerente da rede de pequenos mercados de bairro de Mossoró e decide tirar o seu 

mercado da rede. Isso é demonstrado pela fala a seguir: 

“quando veio o convite pra Rede Beta a nove anos atrás eu botei a bandeira 

da rede e trabalhei cinco anos com a loja bandeirada, né, com a Rede Beta. 

Depois surgiu a oportunidade de vim pra cá pra trabalhar na, na gerência 

da rede. Eu tirei a bandeira e continuo com o mercadinho [...]” 

Ainda numa perspectiva voluntarista em nível macro, percebe-se que Bruno 

Miguel compartilha de algumas idéias defendidas pela teoria do neo institucionalismo. 

Essa teoria diz que os principais atores no processo de construção e modelagem das 

organizações são os dirigentes, as associações profissionais, corporativistas e o Estado 

(DIMAGGIO; POWELL, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008).  
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Nesse sentido, Bruno Miguel considera o Estado como um significativo ator 

desse processo: 

“[...] só que tem um fator muito complicador hoje que é o governo. O 

governo, ele modernizou-se muito, principalmente no que se fala de 

supermercado. Hoje o governo modernizou demais. O supermercado hoje é 

visto assim, acho que é menina dos ovos de ouro. É quem dita o mercado é o 

supermercado, né. Então, o governo modernizou-se demais nos 

supermercados e esqueceu de baixar as alíquotas pra os supermercados 
sobreviver melhor. [...] a questão do governo é que o seguinte: o governo 

hoje dá muito incentivo para o grande. E tá esquecendo de dar um incentivo 

para o pequeno.” 

De acordo com o discurso de Bruno Miguel, as determinações do governo 

afetam significativamente o comportamento e as estruturas do pequeno comerciante, 

principalmente no que diz respeito à continuidade dos pequenos mercados.  

Essa postura adotada por Bruno Miguel reflete as idéias apresentadas pelo 

isomorfismo coercivo. Esse mecanismo isomórfico diz que as mudanças 

organizacionais ocorrem devido às pressões formais e informais exercidas tanto por 

outras organizações das quais dependem, como pelas determinações legitimadas pelo 

governo (DIMAGGIO; POWELL, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Diferentemente da visão voluntarista, o foco do determinismo não são os 

indivíduos. A visão determinística, em nível micro, por sua vez, parte do pressuposto de 

que o ambiente molda e determina o comportamento organizacional e a 

responsabilidade do gestor é se adaptar às condições impostas pelo ambiente através do 

rearranjo de sua estrutura interna (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; DONALDSON, 

2007; MOTTA; VASCONCELOS; 2008).  

Nesse sentido, observa-se que, na tentativa de assegurar a continuidade do seu 

mercado, Bruno Miguel busca se adaptar às exigências impostas pelo ambiente através 

da fidelização de um segmento de mercado, conforme é possível perceber com o 

seguinte discurso: 

“é sempre procurar de todas as maneiras, é manter as vendas e manter as 
vendas com a lucratividade cobrindo as despesas. Num tem segredo, se você 

começar a vender que não cubra as suas despesas, você está fora. Mesmo 

sem a bandeira, mas você tem que tá a procura de clientes. Fidelizar alguém. 

Ai você vai pra aquele aposentado, aquele pessoal e num sei o quê. Faz uma 

carteira pra você se manter”.  

 Em nível macro, o determinismo defende a idéia de que as organizações 

apresentam limitações para adaptar-se às exigências do ambiente e como resultado 

dessa limitação, algumas organizações se ajustam e outras são excluídas 

(ZACCARELLI et. al., 1980; CARROLL, 1984; BETTON; DESS, 1985; HANNAN; 
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FREEMAN, 2007; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; BAUM, 2007; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008).  

Seguindo essa lógica do determinismo em nível macro, percebe-se que Bruno 

Miguel, além de reconhecer as limitações do seu mercado para adaptar-se às condições 

impostas pelo ambiente, ele acredita que um conjunto de pequenos mercados de bairros 

em Mossoró, também não conseguirá reagir em tempo hábil. O resultado será a 

exclusão desses mercados. Compreende-se isso com o seguinte discurso: 

“oia, na verdade, eu eu eu, eu tô pensando no ano que vem, lá pra junho, 

mudar o ramo de atividade, porque com certeza eu não vou acompanhar o 

ritmo do mercado. A não ser que eu volte a bandeirar novamente pra que eu 

acompanhe, porque não vai assim é, no ramo, nesse ramo de atividade você 

não vai acompanhar. Porque com certeza o cliente está muito exigente, ele 

não vai querer ficar no mercadinho pequeno né? Ele vai querer ir pra uma 

loja climatizada, ele vai querer mesmo pagando mais caro, você sabe que 

existe um custo maior, né, o produto se eleva um pouco o preço, mas o 

cliente tá ficando um pouco mais exigente e vai procurar sempre um pouco 
mais de melhor atendimento, um ambiente melhor[...]Não é que assim, que 

seja ruim, mas é um setor que evoluiu muito [...] A grande dificuldade, eu 

não sei, você vai observar o que eu vou dizer aqui, o ano que vem, Deus 

queira que não, mas vai haver uma quebradeira muito grande de 

mercadinho. Vai ser em todo o Brasil ,vai ser uma coisa, você pode escrever 

em letra de ouro. Os mercadinhos de porte pequeno vai quebrar quase tudo. 

Vai migrar muita gente para outros ramos de atividades. Justamente porque 

o governo esqueceu essa lição de casa de fechar, que fechou muito, 

organizou-se demais e esqueceu de baixar a alíquota. Então, o mercadinho 

pequeno hoje ele tá pagando o que paga o grande, não existe diferença”  

 Mais uma vez, é possível perceber alguns pontos contraditórios no discurso de 

Bruno Miguel, haja vista que ao mesmo tempo em que ele reconhece sua limitação em 

adaptar-se às exigências impostas pelo mercado e apontar elementos voluntaristas como 

possibilidade de se manter no mercado, ele prenuncia que muitos mercados pequenos de 

Mossoró também não conseguirão acompanhar as mudanças impostas pelo ambiente e 

por isso estes serão excluídos.  

 

4.1.9 Jorge Gabriel e sua história  

 

Era uma vez, um jovem chamado Jorge Gabriel. Ele é o quarto filho dos cinco 

de D. Maria. Hoje ele tem 31 anos, é casado e é estudante universitário.  

Quando Jorge Gabriel se lembra da sua infância e do início da sua experiência 

profissional, percebe o quanto a sua vida foi marcada pela necessidade de 

sobrevivência. Sua família era muito pobre e eles viviam uma situação muito 

complicada, viviam praticamente da ajuda dos familiares.  
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Certo dia, D. Maria, muito preocupada com a situação da sua família, teve uma 

idéia e foi correndo contar para seus irmãos e filhos. Todos gostaram e os seus irmãos 

se disponibilizaram em ajudar a transformar essa idéia em realidade. E assim, surgia, em 

Mossoró, mais um mercadinho de bairro.  

D. Maria foi a fundadora desse mercadinho, mas ela contou com a ajuda de 

todos os seus filhos, principalmente o mais velho, Luís Felipe. Na época, Luís Felipe 

trabalhava em um supermercado muito conhecido na cidade e tudo o que ele aprendia 

no seu trabalho servia como experiência para o negócio da família, e todo o seu salário 

era investido no mercadinho.  

Com a união da família e a disposição de todos os filhos em ajudar D. Maria, o 

mercado passou a ter um bom desenvolvimento e a situação da família começou a 

melhorar. Foi então que Luís Felipe resolveu pedir demissão do seu emprego e dedicar-

se unicamente ao mercado da família. 

Quando D. Maria abriu o mercadinho, seu filho Jorge Gabriel tinha apenas onze 

anos, mas ele também queria se envolver nos negócios da família. Então, apesar da 

pouca idade, ele ajudava no que podia – atendia os clientes, limpava o balcão e ainda 

aproveitava a sua bicicleta para fazer entrega no bairro.  

Jorge Gabriel não perdia tempo em aprender, sempre dava um jeitinho para se 

envolver nas atividades do mercado, queria sempre estar por dentro de tudo o que 

acontecia, queria saber o porquê de cada coisa. Sua primeira experiência profissional 

ocorreu com essas atividades que ele exercia no mercadinho da família, na época da sua 

infância. 

Os anos se passavam e o mercado continuava em crescimento, dia após dias era 

possível perceber que a situação da família estava cada vez melhor. Porém, no ano de 

2000, Luis Felipe, que era responsável pela administração do mercado, descobriu que 

estava com uma grave doença e mesmo fazendo todo o tratamento, ele não resistiu e, 

nove meses depois, faleceu.  

O mercado não podia fechar suas portas por conta da morte de Luis Felipe, por 

isso, era necessário que algum dos filhos de D. Maria se responsabilizasse pela 

administração do mercado. Apesar de Jorge Gabriel ser um dos filhos mais novos - 

talvez ainda não tivesse a idade ideal para ser o responsável pelo mercado - ele foi o 

escolhido, principalmente, pelo grande conhecimento do negócio e pela experiência que 

vinha adquirindo desde criança.  
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Aquela simples ajuda de criança, sem tanta responsabilidade, foi de grande 

utilidade para o adulto que agora precisava se dedicar exclusivamente aos negócios da 

família. A partir daí, a responsabilidade de Jorge Gabriel aumentou. Ele passou a fazer 

um pouco de tudo – compras, pagamentos, atendimento a clientes e fornecedores, 

reuniões com os funcionários, etc.- e, inclusive, passou a trabalhar de domingo a 

domingo. 

Para Jorge Gabriel, ter um mercado é muito trabalhoso e, devido à falta de 

administração do tempo e à dificuldade em encontrar mão-de-obra qualificada, a 

atividade se torna muito cansativa.  Ele diz ainda que o dia-a-dia do proprietário de um 

pequeno mercado é bastante sobrecarregado. É necessário fazer um pouco de tudo, e 

quase não se tem folga, sem contar com o fato de que o pequeno empresário costuma 

centralizar o poder e não delegar tarefas, principalmente, por conta da falta de 

qualificação dos funcionários. Por isso, Jorge Gabriel sente a necessidade de se dedicar 

mais aos negócios, de se organizar mais e ser mais profissional. Ele acha que se 

participasse de cursos de administração, que ensinam o empresário a organizar melhor o 

seu tempo, ele teria uma vida mais tranqüila. 

Além da dificuldade de gestão, Jorge Gabriel ainda enfrenta muita dificuldade 

com a concorrência. Ele lembra que desde a abertura do mercado, costumava comprar 

as mercadorias com os distribuidores e mantinha um volume de venda que era suficiente 

para a continuidade do mercado e a sobrevivência da família. Porém, com a chegada de 

grandes redes em Mossoró, a situação começou a ficar complicada, pois ele não tinha 

condições de comprar diretamente da indústria e praticar preços compatíveis com os 

praticados pelos grandes supermercados.  

A situação para os pequenos mercados estava tão difícil que um grupo de 

proprietários de mercados resolveu criar uma associação. Eles convidaram o Jorge 

Gabriel para ser um dos sócio-fundadores da rede de pequenos mercados de bairro.  

A idéia principal desse projeto era que juntos eles se fortaleceriam para 

concorrerem com os grandes supermercados da cidade, haveria uma concentração do 

volume de compra de cada um desses supermercadistas para que se alcançasse um 

poder de aquisição maior, que possibilitasse boas negociações com os fornecedores para 

conseguir melhores preços.  

 Jorge Gabriel lembra que quando a rede foi fundada, eles tiveram o cuidado de 

selecionar um mercado por bairro para fazer parte da associação, pois eles não queriam 



111 

 

que mercados participantes da mesma rede fossem concorrentes diretos. Por isso, os 

mercados pertencentes ao grupo eram identificados pelo nome da rede e o bairro em que 

ele estava localizado.  

A participação como sócio-fundador da rede foi muito importante para Jorge 

Gabriel. Todos os treinamentos, palestras e reuniões proporcionaram mais 

conhecimento para ele administrar o mercado e superar as dificuldades com a 

concorrência e com a mão-de-obra. 

Jorge Gabriel é um daqueles pequenos empresários que se aventurou no mundo 

dos negócios por necessidade, pois anos atrás a sua família resolveu abrir um mercado 

para superar uma fase difícil que estavam vivendo. Ele aprendeu que, como 

comerciante, um dos segredos para se manter no mercado é reduzir os custos. 

Quando Jorge Gabriel assumiu a direção do mercado, a sua preocupação maior 

sempre foi atender as necessidades dos clientes. Assim ele aprendeu mais dois segredos: 

primeiro, é preciso acompanhar o desenvolvimento do consumidor para satisfazer as 

suas necessidades, e segundo, é preciso acompanhar as mudanças e o ritmo do mercado. 

Atualmente, Jorge Gabriel e seus irmãos já estão casados e com filhos. Possuem 

necessidades distintas e por isso estão planejando abrir outros mercados, para cada um 

ter o seu, pois um único negócio não é suficiente para atender as necessidades de suas 

famílias que sobrevivem, exclusivamente, desse comércio. Assim, podemos dizer que 

na luta pela sobrevivência, o motor que moveu a história do Jorge Gabriel foi a 

necessidade. 

 

4.1.10 Dialogando (teoricamente) com a história de Jorge Gabriel 

 

A história do Jorge Gabriel nos mostra a situação que sua família vivia. D. Maria 

decidiu tentar influenciar o curso dos acontecimentos, pois, ao invés de se conformar 

com a ajuda que recebia dos parentes, a mãe de Jorge Gabriel resolveu abrir um 

mercado na tentativa de garantir a sobrevivência da família. A iniciativa e coragem dos 

membros da família foram determinantes para que o negócio se desenvolvesse.  

Isso se torna nítido a partir do seguinte discurso: 
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“[...] é uma empresa familiar, é uma empresa que foi fundada assim, pela 
minha mãe. A gente começou assim, eu acho que foi até, assim, por 

necessidade. A gente vivia numa situação, assim, meio complicada. Na 

realidade a gente era, assim, muito pobre. Praticamente não tinha nem... 

dependia da ajuda, assim, de tios, por parte dos irmãos da minha mãe. Aí a 

gente teve a iniciativa de começar com uma mercearia, certo? Aí a gente 

começou com essa mercearia, com a ajuda deles que montaram que é até que 

a gente tá hoje aqui. Era uma mercearia que antigamente chamava de 

bodega, né”. 

Observa-se nessa história que o supermercado “nasceu” da ação intencional de 

D. Maria, que não aceitou permanecer nas condições em que vivia. Todavia, todos os 

filhos trabalhavam e participavam das atividades do mercado.  

É válido ressaltar que a empresa passou por dois processos sucessórios. O 

primeiro foi quando o Luis Felipe decidiu sair do emprego para assumir a direção do 

mercado, sucedendo a sua mãe. E o segundo foi quando Luis Felipe faleceu e Jorge 

Gabriel assumiu a administração da empresa, conforme se verifica com a seguinte fala: 

“[...] ai ele decidiu sair, de tomar de conta do nosso próprio comércio [...] 

mas como eu tava mais tempo aí dentro, aí eu terminei a assumir tudo. 

Vamos dizer assim, a administração da empresa no lugar dele. Como eu tava 

há mais tempo, eu tinha um pouquinho mais de conhecimento que os outros 

irmãos. E até hoje eu tô aqui [...]” 

Destarte, é possível perceber que houve um cuidado na sucessão familiar em 

relação à preparação, experiência e profissionalização. No primeiro processo sucessório, 

o fator determinante foi a experiência do Luis Felipe no ramo supermercadista. Já no 

caso do Jorge Gabriel, percebe-se que a aventura do menino que apenas queria ajudar 

nas atividades do mercado serviu como preparação e experiência para o momento em 

que precisou suceder o seu irmão.  

A gestão de Jorge Gabriel nos remete à idéia de que a iniciativa, a 

responsabilidade, o profissionalismo e a dedicação são determinantes para a 

continuidade do mercado. Ele apresenta um comportamento proativo que reflete as 

idéias voluntaristas (BARNEY; HESTERLY, 2004; HALL, 2004; ASTLEY; VAN DE 

VEN, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008; LAZZARINI, 2008). A síntese do 

diálogo entre a história de Jorge Gabriel e as Teorias Ambientais é mostrada na Figura 

14. 
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Figura 14 – Dialogando (teoricamente) com a história de Jorge Gabriel 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

 

Ao partir para uma análise em nível micro, percebe-se que o voluntarismo se 

preocupa com “[...] os indivíduos, suas interações, construções sociais, autonomia e 

escolhas em oposição às restrições de suas obrigações de papel e inter-relações 

funcionais no sistema” (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, p. 83). Segundo essa visão, a 

ação do gestor é capaz de construir, manter e alterar a vida organizacional, ou seja, as 

ações do gestor influenciam o funcionamento e a continuidade do negócio. 

No caso de Jorge Gabriel, percebe-se que as suas ações são intencionalmente 

voltadas para influenciar o curso dos acontecimentos da vida organizacional de seu 

mercado. Diante disso, é possível acreditar que a gestão dele é marcada por um 

comportamento racional que, na tentativa de assegurar a continuidade do seu comércio, 

busca maximizar ou satisfazer os seus próprios interesses. 

Em relação aos funcionários, pode-se compreender esse comportamento racional 

no discurso a seguir: 
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“[...] antigamente assim, por a gente ser muito pequeno, a gente não tinha 
condições [...] antigamente a gente é... puxava um pouco da carga horária 

de cada funcionário. Porque não tinha condições de colocar duas, três 

turmas aqui. E com isso a gente foi crescendo, foi evoluindo e eu fui 

organizando. Hoje os funcionários só trabalham o que é permitido por lei, 

que são quarenta e quatro horas semanais. Todos eles têm folgas semanais, 

que antigamente não tinham, né. Trabalhavam de domingo a domingo. A 

gente remunerava essas folgas. Mas eles, o que se diz é que tinha uma perca 

de produtividade. Apesar que de início, de imediato assim, eles diziam: „não, 

eu quero trabalhar ao invés de folga, porque folga eu vou ficar em casa, eu 

num vou fazer nada. Mas a gente via que era mais pela necessidade, mas 

quando a gente ia cobrar pra eles produzir... cansam, tão cansados, 
desgastados do trabalho. Então eu vi a necessidade de quê? É melhor dar a 

folga [...]” 

 Observa-se que Jorge Gabriel sempre teve conhecimento dos direitos e 

obrigações dos funcionários, mas como o interesse em melhorar as condições do 

mercado era maior, ele “fazia vistas grossas” e não atendia a carga horária dos 

funcionários. Jorge Gabriel queria melhorar as condições do seu mercado, mas como 

não tinha recursos financeiros para admitir mais funcionário, seguia a sua lógica, onde a 

solução era exigir mais da carga horária daqueles já empregados.  

Ele não levava em conta que o aumento na carga horária prejudicava o 

desempenho dos funcionários. Mas, a partir do momento que o mercado alcançou as 

condições desejadas parece que Jorge Gabriel levou em consideração que o aumento da 

carga horária de trabalho prejudicava o desempenho dos funcionários influenciando 

assim o desempenho organizacional.  

Mais uma vez, percebe-se que as ações do Jorge Gabriel estavam voltadas para 

atender interesses próprios que garantissem a continuidade do seu mercado. 

 Ainda em uma perspectiva em nível micro, percebe-se que Jorge Gabriel 

reconhecia a sua dependência em relação aos fornecedores. É possível observar que ele 

negociava com distribuidores e atacadistas, pois sozinho não possuía um volume de 

compra que lhe permitisse negociar diretamente com a indústria.  

Isso pode ser compreendido através da seguinte fala: 

“[...] porque antigamente eu sozinho não tinha condições, não tinha volume 

pra comprar, pra negociar com a indústria”. 

Esse discurso remete às idéias apresentadas pelas teorias da dependência de 

recursos e custos de transação. A teoria da dependência de recursos prega que as 

organizações são dependentes de seus ambientes no que se refere aos recursos de que 

necessitam para sobreviver e crescer (BARNEY; HESTERLY, 2004; HALL, 2004; 

MOTTA; VASCONCELOS, 2008). De forma similar, a teoria dos custos de transação 
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diz que na tentativa de controlar os recursos escassos dos quais necessitam para sua 

sobrevivência, cabe ao gestor minimizar os custos envolvidos nas trocas de recursos, 

com o meio ambiente e com outras organizações (BARNEY; HESTERLY, 2004; 

MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Percebe-se que Jorge Gabriel reconheceu que, diante as condições de mercado, 

os custos de transação para negociar com as distribuidoras e com os atacadistas estavam 

altos devido à dependência de recursos que ele tinha dessas organizações, pois não tinha 

volume de compra suficiente para comprar direto das indústrias.  

É possível entender isso através da seguinte fala: 

“[...] porque a gente é pequeno, é supermercado pequeno de bairro, então, 

aqui tem algumas redes grandes, que é Rebouças e Queiroz que tava 

praticamente engolindo a gente. Poder de compra maior, porque jamais eu 
ia ter condições sozinho, é de ter o poder de compras que uma rede de 

supermercados grandes têm”. 

Percebe-se ainda que, diante do comportamento proativo de Jorge Gabriel e 

devido ao reconhecimento de que ele era capaz de influenciar o funcionamento e a 

continuidade do mercado, ele decidiu acreditar na idéia de alguns pequenos 

supermercadistas da cidade e aceitou o convite para fazer parte de uma rede.  

Esse comportamento de Jorge Gabriel nos remete a uma visão voluntarista em 

nível macro, como é possível compreender a partir do seguinte discurso:  

“[...] qual foi a idéia deles? Juntar os supermercados menores e fazer uma 

associação. Com isso, o que é que a associação faz? Qual o intuito da 

associação? É se fortalecer. É pegar  o meu volume de compra, o volume de 
compra de, de, de, de Júnior, com A, B e C e com isso tentar fazer o máximo 

possível, o volume maior e tentar chegar numa negociação com o 

fornecedor. Com isso ter o menor preço pra poder concorrer com os demais 

supermercados [...]” 

A idéia central da abordagem das organizações em redes é que as organizações 

de um mesmo campo precisam estabelecer vínculos entre as pessoas, os grupos e as 

organizações para obter os recursos necessários para sua sobrevivência e crescimento 

(LEMIEUX; OUIMET, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008; LAZZARINI, 2008).  

Sob esse ponto de vista, percebe-se que o grupo de pequenos supermercadistas 

de Mossoró entendeu que a forma de obter recursos e conseguir competir com as 

grandes redes da cidade era justamente através do estabelecimento de uma rede 

interorganizacional. 

A visão voluntarista em nível macro diz que as organizações envolvidas em uma 

rede interagem para construir ou modificar o ambiente, as regras operacionais e as 

opções coletivas delas. Acrescenta ainda que o gestor de uma organização envolvido em 
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uma rede desempenha papel interativo e suas transações são através de barganha, 

negociações, concessões e manobras políticas que permita as organizações inseridas na 

rede competir com outras organizações (LEMIEUX; OUIMET, 2004; ASTLEY; VAN 

DE VEN, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008; LAZZARINI, 2008). 

No caso de Jorge Gabriel percebe-se que, mesmo fazendo parte de uma rede 

interorganizacional, o comportamento individualista persiste, ou seja, o objetivo maior é 

maximizar ou satisfazer os seus interesses próprios, conforme se verifica na fala 

seguinte: 

“aí pronto, de lá pra cá, foi só evoluindo, adquirindo experiência com os 

demais que já tinham mais tempo de supermercado do que eu e graças a 

Deus hoje a gente tá bem melhor do que antes [...]” 

Pelo que parece, participar de uma rede de pequenos mercados de bairros foi 

uma ação estratégica que Jorge Gabriel utilizou para assegurar a continuidade do seu 

negócio e ainda serviu para que ele adquirisse conhecimentos a partir das experiências 

de outros comerciantes. 

 

4.1.11 Luís Otávio e sua história 

 

Era uma vez um jovem senhor de 41 anos chamado Luís Otávio. Ele é uma 

pessoa muito tímida, casado, possui segundo grau completo, e é dono de um mercado.  

Aos dezessete anos ele começou a trabalhar em um banco na cidade. Essa foi a 

sua primeira experiência profissional. Dez anos depois ele saiu desse banco e resolveu 

fazer parte do ramo supermercadista.  

Naquela época, abrir um mercado parecia ser moda entre os ex-funcionários de 

banco. Vários colegas do Luís Otávio abriram o seu próprio mercadinho. Até mesmo o 

João Miguel, seu irmão, que também era ex-funcionário de banco estava fazendo parte 

do mesmo ramo.   

O mercadinho do João Miguel estava indo muito bem e como a trajetória 

profissional era muito parecida com a sua, Luís Otávio resolveu espelhar-se na 

experiência do irmão. Em 1997 decidiu sair do banco e abriu o seu próprio mercado, 

com uma pequena área de vendas de oitenta metros quadrados. Contudo, com o passar 

do tempo a situação mudou e atualmente a sua área de vendas é de mais ou menos 

seiscentos metros quadrados.  
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Para conquistar essa ampliação, o jovem comerciante e sua esposa, tiveram que 

trabalhar muito, em média, doze horas diárias. A rotina era bastante intensa, ele 

acordava às cinco da manhã para ir ao CEASA comprar hortifruti. Depois tinha que 

abrir o mercado e trabalhar até o fim do dia.  

Era muito trabalho para os dois, então, eles resolveram contratar um funcionário 

para ajudar nas atividades do comércio. Um ficava responsável pelo caixa, outro pelas 

mercadorias e outro pelo atendimento a clientes e fornecedores, mas todos precisavam 

fazer tudo, até mesmo entrega em domicílio. 

Atualmente a rotina de Luís Otávio mudou um pouco. Ele trabalha, em média, 

oito a nove horas diárias, tem horário de almoço e aumentou o quadro de funcionários. 

Apesar de continuar trabalhando de domingo a domingo, tem alguns finais de semana 

em que ele consegue „se dar‟ folga, ficando em casa ou até mesmo viajando com a 

família. Mas, mesmo assim, ele reconhece que a rotina de um proprietário de pequeno 

mercado é muito complexa.  

Às vezes, ao lembrar-se da época da abertura do seu mercado, ele pára e diz: “é 

verdade, o supermercado não é um tipo de comércio fácil, principalmente no início, 

mas hoje a gente tem uma vida bem melhor”.  

Em 2002, Luís Otávio foi convidado por dois amigos para ser sócio-fundador de 

uma rede de pequenos mercados. A idéia era basicamente juntar um grupo de 

proprietários de mercados para comprar juntos e assim baratear os custos para todos. 

Eles sabiam que, diante da crescente concorrência entre os mercados de 

Mossoró, a situação dos pequenos mercados era cada vez mais difícil, pois eles sozinhos 

não tinham poder de compra. Mas, se os pequenos se juntassem para comprar barato e 

vender barato, eles poderiam concorrer com os demais supermercados. 

Houve várias e longas conversas, viagens para Natal e Fortaleza para conhecer 

outras redes e seus funcionamentos, palestras e treinamentos com pessoas mais 

experientes. Eles chegaram a ir a um encontro de supermercados no Rio de Janeiro. 

Com tudo isso, Luís Otávio não apenas achou o projeto interessante, mas acreditou na 

idéia e tornou-se um dos sócio-fundadores dessa rede.  

As experiências com a fundação da rede ajudaram esse jovem senhor a ter várias 

idéias e a criar coragem para ampliar o seu mercado. Mas, ele acredita que o que 

mantém o mercado até os dias de hoje é a sua força de vontade, o seu trabalho, a 

seriedade e o comprometimento com o negócio.  
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Luís Otávio costuma dizer que o proprietário precisa dar constante atenção ao 

seu negócio e não pode deixar nas mãos dos funcionários, pois se o dono não estiver 

dentro do mercado a „peteca pode cair‟. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que essa 

atenção contínua e presencial é que faz com que o ramo supermercadista seja tão 

cansativo.  

Atualmente, as dificuldades que Luís Otávio vem enfrentando no ramo 

supermercadista têm feito com que ele pense na possibilidade de mudança de ramo. 

Para ele, lidar com funcionários é muito difícil, principalmente quando existe uma 

carência em qualificação. Por reconhecer essa dificuldade, Luís Otávio procura estar em 

harmonia com os seus funcionários e sempre promove treinamentos e palestras para 

contribuir com a qualificação deles. Em contrapartida, cobra um excelente atendimento 

aos clientes, pois, segundo ele, o cliente está em primeiro lugar na ordem de prioridade 

de satisfação.  

Existem outros problemas que afetam o ramo de supermercados, entre eles, 

encontram-se as dificuldades com os fornecedores. Estas o Luís Otávio consegue 

resolver bem rapidinho, pois acredita que se tiver bom crédito e pagar bem, tudo fica 

resolvido, mas existem duas dificuldades que assustam-no por demais, a carga tributária 

e a concorrência.  

Para Luís Otávio a carga tributária é tão alta que ele diz que precisa recorrer à 

ajuda divina para suportar. Ele conta que não adianta mudar de um tipo de imposto para 

outro, porque todos são horríveis e caros demais. Todavia, pior que a carga tributária é a 

concorrência. Luís Otávio diz que com a chegada dos grandes supermercados em 

Mossoró, a concorrência se tornou um absurdo.  

Ele compara o mercado com um bolo e diz que a entrada dessas grandes redes 

está dividindo esse bolo cada vez mais e as fatias estão ficando cada vez menores. Nessa 

divisão, entre grandes e pequenos, as fatias parecem ser proporcionais aos tamanhos dos 

mercados - quanto menor o porte da empresa, menor a fatia - e essa divisão complica 

ainda mais a situação dos pequenos. 

 Diante de tantas dificuldades, Luís Otávio não consegue vislumbrar um futuro 

promissor para o seu mercado. As idéias e a coragem que o impulsionaram a criar e 

ampliar o seu próprio negócio foram substituídas pelo cansaço e desânimo. Ele quer 

continuar trabalhando, mas quer um negócio que exija um pouco menos do proprietário.  
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O ramo imobiliário tem se apresentado como uma ótima opção para ele. Aos 

poucos ele está investindo em condomínios, porque o aluguel parece ser menos 

cansativo que mercado. E assim, parece que o mercado de Luís Otávio está com os dias 

contados. Agora ele vive uma contagem regressiva para mudar de ramo. 

 

4.1.12 Dialogando (teoricamente) com a história de Luís Otávio 

 

A história de Luís Otávio nos remete à idéia do empreendedor que identifica 

uma oportunidade de negócio a partir da imitação do sucesso alheio. O fato do irmão 

dele ter sido bancário e se tornar um supermercadista encorajou Luís Otávio a se 

aventurar no mundo dos negócios.  Poderíamos batizar essa imitação do sucesso alheio 

como um “mimetismo profissional”, ou seja, a tendência de empreendedores se 

espelharem em outros de sua área de atuação por serem considerados como bem-

sucedidos.  

No caso específico, o Luís Otávio tinha vários colegas que saíram do banco e 

estavam sendo donos de mercado, mas ele decidiu espelhar-se no exemplo do irmão 

que, além de ser um ex-bancário, apresentava-se como um caso bem sucedido.  

Compreende-se isso através da seguinte fala:  

“No caso, porque é o seguinte, quando a gente sai de banco todo mundo 

tentava botar um comércio, no caso, né, meus colegas, e meu irmão já tinha 

trabalhado em banco também e tinha um mercadinho. Ele colocou um 

mercadinho e deu certo, né. E eu, também por se espelhar nele também. E 

botei um também”. 

Dessa forma, percebe-se que Luís Otávio também é um gestor proativo e a sua 

gestão é marcada pelo controle e pela interatividade. Ele segue uma lógica na qual a 

continuidade do mercado é determinada através da ação do proprietário, ou seja, ou ele 

está na direção e controle do mercado diariamente, ou então ele corre o risco de não 

conseguir se manter no setor.  

Entende-se isso a partir do seguinte discurso: 

[...] a gente tem que tá constante aqui dentro. Eu não me vejo saindo muito e 

deixando nas mãos dos funcionários. [...] tá sempre presente e tá sempre 

fazendo ações [...] sempre a gente tá fazendo alguma coisa [“...] dando 

constante atenção às lojas, tem sempre que tá fazendo isso, porque senão cai 

a peteca”. 

 Essa preocupação da presença constante no mercado e da contínua prática de 

ações organizacionais demonstra que Luís Otávio reconhece que a atuação do 

proprietário influencia na construção, manutenção e alteração da realidade 
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organizacional. Essa postura adotada por ele reflete as idéias da visão voluntarista 

apresentada pela teoria organizacional (BARNEY; HESTERLY, 2004; HALL, 2004; 

ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). A Figura 15 

mostra a síntese do diálogo entre a história de Luís Otávio e as Teorias Ambientais. 

 

 

 Figura 15 – Dialogando (teoricamente) com a história de Luís Otávio 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

 

Segundo Astley e Van de Ven (2007) a visão voluntarista entende que o 

ambiente e a estrutura organizacional são representados na forma da incorporação dos 

sentidos e das ações dos indivíduos. Eles acrescentam ainda que, a visão voluntarista 

analisa os fenômenos organizacionais a partir de dois níveis, o micro – unidade 

organizacional, e o macro – populações de organizações (ASTLEY; VAN DE VEN, 

2007). 

Partindo para uma análise em nível micro, observa-se que o atendimento ao 

cliente é um dos fatores de maior preocupação para Luís Otávio. Ele acredita que o bom 

atendimento é um dos elementos que pode garantir a continuidade do mercado, por isso, 
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nota-se a preocupação dele em orientar os seus funcionários para manter um 

atendimento de excelência.  

É possível perceber isso a partir da seguinte fala: 

“a gente sempre tratando em primeiro lugar o cliente, não tem pra onde 

correr, porque sem ele, a gente não consegue nada sem ele. [...] coisa que a 

gente mais treina, mais dá palestra, mas trabalha em cima dos funcionários é 

em cima do atendimento. Pra gente é o que mais conta mesmo, o cliente em 

primeiro lugar, sem o cliente a gente não vai pra canto nenhum, no caso, né. 

O que a gente mais preza é o atendimento, o máximo possível [...]” 

Essa preocupação de Luís Otávio em manter o seu quadro de funcionários 

sempre treinado e apto a oferecer um bom atendimento aos seus clientes parece estar 

diretamente relacionada à falta de mão-de-obra qualificada em Mossoró. Essa 

deficiência em mão-de-obra apresenta-se como uma dificuldade onde o proprietário 

precisa intervir para não influenciar no desempenho das atividades do mercado.  

Em relação aos funcionários, Luís Otávio afirma que:  

“[...] E, comércio também, acho que as pessoas não gostam muito do ramo 

de comércio. Por ser um trabalho assim, que trabalha feriado, domingo. 

Porque a gente precisa. Porque supermercado abre direto, mesmo tendo 

escalas, muitos trabalham domingo, às vezes, é sábado. Aí o pessoal não 

gosta muito. Quer trabalhar só até sexta, quer ter sua folgazinha, né (risos). 

Aí fica essa dificuldade, porque mão-de-obra qualificada a gente não tem. A 

realidade é essa: a gente bota um funcionário, passa pouco tempo, no 

máximo de um ano, o funcionário no supermercado”. 

A partir dessa fala percebe-se que a dificuldade na gestão dos recursos humanos 

parece demonstrar um alto índice de rotatividade de funcionários. Isso representa um 

custo considerável para a empresa, ou seja, se não há mão-de-obra qualificada 

disponível, é necessário treinar e desenvolver esses funcionários para manter o nível de 

atendimento padrão. Porém, no período em que esses trabalhadores se tornam aptos e 

treinados, eles terminam pedindo demissão do emprego.  

A teoria dos custos de transação defende a idéia de que as organizações são 

capazes de influenciar ativamente o curso dos acontecimentos em seu meio ambiente e 

as interações com as outras organizações a fim de controlar os recursos disponíveis 

(BARNEY; HESTERLY, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

Levando em consideração a teoria dos custos de transação, entende-se que no 

caso de Luís Otávio, ele, enquanto ator social, procura influenciar o curso dos 

acontecimentos em relação à falta de mão-de-obra qualificada no setor.  A reação a essa 

situação ocorre através de constantes treinamentos e palestras, o que gera um custo de 

transação para se manter no ambiente comercial. 
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A falta de qualificação dos funcionários é um problema que afeta não apenas a 

Luís Otávio, mas, como ele mesmo falou, essa é uma dificuldade que o ramo 

supermercadista, de uma forma geral, enfrenta. Contudo, essa não é a única dificuldade 

enfrentada por esse ramo de atividade, haja vista que a entrada das grandes redes de 

supermercados na cidade de Mossoró contribuiu para que a visão voluntarista se 

ampliasse do nível micro para o macro. 

Luís Otávio percebeu que as condições de mercado mudaram com a entrada das 

grandes redes na cidade. Parece que ele entendeu que a ação individual não era 

suficiente para garantir a continuidade do seu mercado.  

Diante da incerteza imposta pelo ambiente, percebe-se que Luís Otávio se 

convenceu que as condições de mercado podem ser reguladas por ação intencional, 

porém essas mudanças devem acontecer em nível coletivo. 

A visão da ação coletiva defende a idéia de que a melhor forma de garantir a 

sobrevivência das empresas é através da cooperação e do desenvolvimento mútuo entre 

empresas de um mesmo setor. Essa visão entende que, quando empresas de uma mesma 

esfera interagem entre si e estabelecem uma rede interorganizacional, elas têm como 

objetivo principal dinamizar os processos organizacionais para competirem por clientes 

e membros com outros grupos de empresas (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007, 

LAZZARINI, 2008, MOTTA: VASCONCELOS, 2008).  

 Seguindo essa lógica da perspectiva em rede, parece que Luís Otávio entendeu 

que era necessário interagir com outros pequenos supermercadistas de bairro para 

conseguir competir com as grandes redes e se manter no mercado.  

Isso pode ser entendido através do seguinte discurso: 

“[...] e como a concorrência de supermercado é grande em todo lugar, aqui 

em Mossoró não é diferente. Ficava difícil. Nosso intuito era juntar, comprar 

barato e vender barato pra poder concorrer como os demais [...]” 

Decididos a desenvolverem uma rede de pequenos mercados de bairro, alguns 

proprietários se uniram para formar a rede. A partir da fala de L. Otávio percebemos 

que a organização da rede dos pequenos mercados de Mossoró incluía atividades como 

reuniões, palestras e até viagens onde buscavam todos os tipos de informações que 

contribuíssem para a formação da rede.    

Compreende-se isso por meio da seguinte assertiva: 
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“Realmente a gente se reuniu por um período de um ano pra gente se formar 
inicialmente. Todos os dias tinha reuniões para saber como ia fazer o 

projeto. Foi um negócio muito interessante, a gente viajou pra Natal, 

conheceu a Rede Alphas lá. A gente foi pra Fortaleza conheceu outras redes, 

lojas, como é que funcionava o mecanismo. Trouxe umas pessoas com 

experiência pra dar palestra pra gente [...] 

No período de formação da rede é possível perceber que Luís Otávio e os demais 

comerciantes buscaram se espelhar em outras redes e em outras organizações de seu 

campo, às quais eles consideravam como bem-sucedidas, para incorporar o modelo 

destas adaptando-o às necessidades deles.  

Esse processo de inspiração em outras redes demonstra alguns elementos do 

processo isomórfico defendido pela teoria neo-institucional. Pode-se dizer que a postura 

adota por esse grupo de pequenos supermercadistas de Mossoró retrata a idéia central 

do processo mimético apresentado pela teoria neo-institucionalista, o qual pode ser 

entendido como a imitação de modelos de práticas organizacionais de organizações 

pertencentes ao mesmo campo organizacional e consideradas mais legítimas e bem-

sucedidas (DIMAGGIO; POWELL, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

A teoria neo-institucional diz que o processo mimético diminui a incerteza 

simbólica criada pelo ambiente e permite que as organizações tornem-se cada vez mais 

semelhantes umas às outras (DIMAGGIO; POWELL, 2007; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008).  

Sob essa ótica, percebe-se que o grupo de supermercadistas acreditou que copiar 

o modelo de redes de pequenos mercados bem-sucedidas aumentaria a certeza de que 

eles poderiam competir com as grandes redes.  

 

4.1.13 Carlos Augusto e sua história  

 

Era uma vez um senhor chamado Carlos Augusto. Atualmente ele tem 51 anos, é 

casado, tem filhos e possui o ensino superior completo. Carlos cresceu no meio 

comercial, pois seus pais sempre foram comerciantes, mas desde muito cedo descobriu 

que não queria seguir os passos dos pais, pois sentia que o comércio não era a “praia” 

dele.   

O sonho de Carlos Augusto era ser médico ou advogado, por isso, ao completar 

dezoito anos, tentou vestibular para medicina, mas não foi aprovado, então fez 
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vestibular na ESAM e foi aprovado para o curso de matemática, que na época era 

conhecido como ciências. 

 Naquela época, o Brasil vivia o auge da ditadura militar, e como Carlos 

Augusto era um ativista da esquerda, não foi possível continuar os seus estudos na 

ESAM, por isso ele foi para outra instituição de ensino e concluiu o curso de 

matemática. Posteriormente, fez o curso de economia, mas o seu objetivo era fazer o 

curso de direito, porque ele sempre gostou de estudar as leis. 

Decidido a não ser comerciante, Carlos Augusto começou a trabalhar em um 

banco comercial. Após seis meses de trabalho recebeu o convite para trabalhar em uma 

multinacional do ramo de hotelaria e aceitou. Começou sendo auxiliar de contabilidade, 

pois, devido à sua experiência com a matemática e com a economia, tinha facilidade em 

trabalhar com os números, e o banco o capacitava para atuar nesse setor.  

Foram seis meses de atuação no setor contábil dessa empresa quando ele foi 

promovido para ser chefe do departamento de pessoal. Nesse período ele também atuou 

como auditor interno de recursos humanos e fazia as auditorias nas filiais dos estados do 

Ceará, Pará e Amapá. Após oito anos nessa função, ele foi transferido para Natal/RN 

para implantar um novo hotel. 

As experiências profissionais de Carlos Augusto pareciam sinalizar que ele 

realmente não teria a mesma vida de seus pais. A vida de comerciante estava cada vez 

mais distante de sua realidade.  

Com tão vasta experiência profissional, Carlos Augusto recebeu o convite para 

ser diretor administrativo de uma instituição de ensino superior estadual, porém, como o 

salário não era tão bom, ele resolveu recusar o convite.  

Não demorou muito tempo e ele já recebeu outro convite, dessa vez, de um 

cunhado, que era proprietário de uma empresa que contava com mais de quatrocentos 

funcionários e precisava de um gerente administrativo. Como o salário proposto era 

bom, ele aceitou o convite e permaneceu na empresa do cunhado por oito anos.  

Mais tarde, ele foi convidado por uma empresa de bebidas nacional para atuar 

como gerente na região oeste potiguar. Como as propostas dessa empresa eram 

satisfatórias e atendia as suas expectativas, Carlos Augusto aceitou o convite e foi 

gerente dessa empresa por dois anos.  

Em 1999, esquecendo-se da decisão que fizera quando adolescente de não ser 

comerciante, Carlos Augusto cogitou a idéia de abrir um mercado. Parecia um bom 
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momento para abrir um comércio, o cenário econômico brasileiro era bom, o plano de 

José Sarney estava dando certo. Era um período em que a economia estava em 

crescimento.  

Diante desse cenário de economia galopante, Carlos Augusto abriu um mercado 

e sua rotina mudou totalmente. Ele abria o mercado às seis da manhã e só fechava às 

vinte horas. Durante esse intervalo de tempo atendia clientes e fornecedores, fazia 

pagamentos, visitava todas as áreas do mercado, fiscalizava a arrumação, o layout, a 

limpeza, conversava com os funcionários e, lógico, fazia uma pausa para o almoço.  

Essa passou a ser a rotina do Carlos Augusto de segunda a sábado, pois aos 

domingos ele abria o seu mercado apenas no turno matutino e reservava as tardes para 

viver com a família. 

Ele tinha quatorze funcionários trabalhando com ele, mas não tinha um gerente, 

porque, como o mercado era pequeno, ainda não tinha condições de pagar um salário 

correspondente à função. Mas havia um funcionário de confiança, ao qual ele dava uma 

gratificação pelo seu desempenho e serviço extra. Ocorre que, mesmo assim, Carlos 

Augusto não abria mão da presença contínua no mercado, pois ele achava que o dono 

precisava permanecer no mercado para oferecer toda atenção necessária para clientes e 

fornecedores. 

Carlos Augusto não tinha o que reclamar do seu relacionamento com os seus 

funcionários, fornecedores e clientes. É claro que sempre surgiam alguns problemas, 

mas nada que não fosse rapidamente resolvido. O que ele reclamava mesmo era em 

relação às normas que o governo coloca no mercado. Ele acha que elas são bastante 

rígidas. Todos os comerciantes, de todos os ramos, enfrentam problemas com o governo 

por conta de taxas e impostos.  

Um outro problema que incomoda Carlos Augusto é em relação à falta de 

fiscalização, porque nem todos os comerciantes pagam os impostos. Logo, aqueles que 

são fiscalizados e pagam corretamente, terminam sendo prejudicados e tendem a fechar 

os seus comércios, e em contrapartida, aqueles que são menos fiscalizados só tendem a 

crescer.  

Passados alguns anos como dono de mercado de bairro, Carlos Augusto cogitou 

a idéia de fundar uma associação. Na realidade, ele gostava muito de ler sobre 

associações e sindicatos desde o tempo que ele trabalhava na multinacional do ramo 

hoteleiro. 
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Ele lia muito sobre a formação de associações na França e achava que aquela 

idéia era interessante para os pequenos comerciantes. Como agora Carlos Augusto fazia 

parte de um grupo semelhante, resolveu então procurar alguns comerciantes, apresentou 

a sua idéia, e juntos começaram a traçar alguns objetivos para a criação da rede.  

O objetivo maior dessa associação era juntar os pequenos mercados para 

comprarem mais barato e conseguirem competir com os grandes. 

Foram mais ou menos seis meses de conversa entre os comerciantes, fazendo 

uma triagem das pessoas que eles queriam que fizessem parte da associação. Eles 

desejavam que a rede fosse formada por pessoas de boa idoneidade, de bom caráter e 

com um bom conhecimento do setor.  

Além das reuniões, os comerciantes fizeram algumas viagens para conhecerem 

redes de pequenos mercados de outras cidades e, a partir desses exemplos, criarem a 

associação que eles idealizaram. Então, em 2002, Carlos Augusto, juntamente com 

alguns outros supermercadistas, criaram a rede de pequenos mercados.  

Depois de algum tempo, Carlos Augusto começou a se sentir sufocado como 

dono de mercado. Ele se deu conta que não tinha mais tempo de fazer o que gostava – 

viajar, viver mais tempo com a família, com os amigos, participar de brincadeiras, entre 

tantas outras coisas. E mais uma vez, como se algo sinalizasse, ele sentiu que o 

comércio não era o seu „habitat‟ e que estava na “praia” errada.  

Carlos Augusto não se sentia bem como proprietário de mercado. Essa situação 

não fazia bem para o seu ego, não o satisfazia pessoal e profissionalmente, pois ele 

sempre teve o objetivo de se satisfazer fazendo aquilo que gostasse.  

Foi então que ele se lembrou do sonho que sempre teve, de ser médico ou 

advogado e então decidiu estudar direito. Porém, conciliar os estudos com a rotina do 

mercado era praticamente impossível e chegou o momento em que Carlos Augusto teve 

que escolher entre a carreira de advogado e a carreira de comerciante. Como o objetivo 

maior era ser advogado, Carlos Augusto decidiu fechar o mercado para se dedicar aos 

estudos, pois ele não queria ser apenas mais um na profissão.  

A experiência de Carlos Augusto como comerciante parece até que foi como um 

“pagar para ver”, pois desde os seus dezoito anos ele tinha decidido não seguir a mesma 

vida dos pais. Mas, depois de muitos anos, resolveu abrir um mercado e descobriu que 

talvez ele até fosse um bom negociador, mas não gostava de ser comerciante, não queria 

permanecer ou trabalhar no comércio no futuro.  
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O fechamento do mercado fez com que ele se sentisse o homem mais livre do 

mundo. Um homem que poderia fazer aquilo que gostava – viajar, ficar com a família, 

visitar uma pessoa, jogar uma sinuca, assistir uma corrida de fórmula 1 nos domingos 

de manhã, viver e curtir mais os pais – e ter tempo para se dedicar aos estudos, fazer o 

que realmente gosta e satisfaz o seu ego. 

 

4.1.14 Dialogando (teoricamente) com a história de Carlos Augusto 

 

A história de Carlos Augusto nos remete à idéia de que para o empreendimento 

ter sucesso é necessário que o proprietário goste do que faz e parece que Carlos Augusto 

segue uma lógica em que o ser humano precisa se sentir realizado no que faz. Ele 

reconhece que a pessoa pode até fazer muito bem algo mesmo não gostando de executar 

aquela atividade, porém, em algum momento surgirá nessa pessoa a necessidade de se 

sentir realizado.  

Mesmo consciente de que o comércio não era a “praia” dele e que ele não 

gostaria de ser comerciante por toda a sua vida, Carlos Augusto demonstrou ser um 

proprietário proativo e preocupado com os indivíduos. Sob a ótica da teoria 

organizacional pode-se afirmar que Carlos Augusto apresenta uma postura orientada 

para o voluntarismo (Figura 16). Entende-se isso a partir do trecho a seguir: 

“[...] mas você tem um supermercado menor, um supermercado de bairro 

como é o nosso caso, era o nosso caso [...] você tem que sempre permanecer 

ali junto, no seu dia-a-dia. Pra quê? Pra atender o seu cliente, pra você 

atender o seu fornecedor”. 

Essa preocupação de Carlos Augusto de estar presente no mercado para atender 

aos clientes e fornecedores representa a ação do proprietário como muito significativa 

para a construção, a manutenção e a alteração da vida organizacional do mercado, como 

faz crer a visão voluntarista (BARNEY; HESTERLY, 2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 

2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

De acordo com o voluntarismo, o destino das organizações é guiado e construído 

por escolhas e propósitos do gestor. Os gestores agem estrategicamente para atender 

seus próprios interesses e objetivos na tentativa de assegurar a continuidade dos seus 

negócios. Seguindo essa lógica, percebe-se que Carlos Augusto acredita que enquanto 

proprietário de um pequeno mercado é necessário estar sempre presente para guiar o seu 

funcionamento (ASTLEY; VAN DE VEN, 2007).  
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Figura 16 – Dialogando (teoricamente) com a história de Carlos Augusto 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 
 

 Perfazendo uma análise em nível micro, a teoria dos custos de transação apóia as 

idéias da teoria da dependência de recursos, que acredita que as organizações estão 

inseridas em um ambiente competitivo onde nenhuma organização é capaz de gerar 

todos os diversos recursos de que necessita. 

A teoria da dependência de recursos defende a idéia de que, na tentativa de 

assegurar a sobrevivência, as organizações buscam controlar os recursos escassos dos 

quais dependem através de trocas entre organizações, indivíduos e agentes econômicos. 

A teoria dos custos de transação, por sua vez, afirma que existe um custo de transação 

para negociar, monitorar e controlar essas trocas (BARNEY; HESTERLEY, 2004; 

MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

 No caso de Carlos Augusto, observa-se que existe um custo de transação em 

relação aos funcionários, parece que devido ao pequeno porte do seu mercado ele não 

tinha recursos financeiros suficientes para contratar e manter um gerente. Por esse 

motivo, foi feito um acordo com um dos funcionários, onde este desempenharia as 
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atividades normais às quais ele tinha sido contratado, com o acréscimo das funções de 

gerência, e em troca existiria uma gratificação financeira. É possível entender essa 

proposta do seguinte discurso: 

“[...] um supermercado de bairro como é o nosso caso, era o nosso caso, eu 

tinha um gerente, mas não era um gerente específico. Se dava uma 

gratificação por aquela função, por você trabalhar um pouquinho a mais 

[...]” 

 Observa-se que o custo de transação desse acordo foi uma gratificação 

financeira, contudo, parece que Carlos Augusto não levou em consideração o fato de 

que o seu funcionário poderia se comportar de forma oportunista, conforme adverte a 

teoria dos custos de transação (BARNEY; HESTERLY, 2004). 

 De acordo com essa teoria, os atores econômicos envolvidos em uma transação 

podem se comportar de maneira oportunista a fim de satisfazer seus próprios interesses 

(BARNEY; HESTERLY, 2004). Logo, se esse funcionário tivesse tido um 

comportamento oportunista, Carlos Augusto teria um custo muito maior que a 

contratação de um “gerente específico” como ele mesmo diz. 

 Ainda sob a perspectiva de análise em nível micro, nota-se que, apesar de Carlos 

Augusto reconhecer que a ação do proprietário é capaz de construir, manter e alterar a 

vida organizacional, ele reconhece também que as determinações governamentais são 

capazes de influenciar as bases estruturais do negócio, conforme se verifica no seguinte 

discurso: 

“[...] e você sabe que o governo, ele coloca uma norma no mercado e aquela 

norma tem que ser cumprida “ipsi literes”, você não pode mudar. Então 

sempre o governo leva vantagem e o comerciante, o industrial, aquele que 

participa da economia do Brasil sempre está apanhando porque as normas 

que o governo coloca elas são bastante rígidas, né. Com o governo sempre 

existe esse percalço. E sempre existiu e vai sempre existir, né [...]” 

 Segundo o neo-institucionalismo, as regras institucionalizadas e legitimadas pelo 

Estado e no Estado afetam muitos aspectos do comportamento e da estrutura da 

organização, favorecendo assim a homogeneização das organizações (DIMAGGIO; 

POWELL, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). De acordo com a presente 

situação, parece que Carlos Augusto segue uma lógica contrária às idéias apresentadas 

pelo neo-institucionalismo, como é possível compreender com a seguinte fala: 
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“[...] quando você é muito fiscalizada de uma maneira muito rígida pelo 
governo você não tem como fazer absolutamente nada. Você tem que pagar 

aqueles impostos, você não tem como competir no mercado e como você não 

tem como competir no mercado com aquelas que não pagam, ta certo? Você 

quebra, você fecha [...] umas são fiscalizadas e outras não. Aquelas que são 

fiscalizadas não tem competitividade com aquelas que não são. Então 

obviamente, a tendência é que você sendo fiscalizada e você tendo que pagar 

os impostos você não tem preço pra competir com aquelas que não são [...] 

cobram muito de uns e muito pouco de outros. Então aqueles que são 

bastantes cobrados fecham e aqueles que não menos cobrados crescem.” 

Seguindo a lógica de Carlos Augusto, as normas e regras institucionalizadas pelo 

governo afetam muitos aspectos do comportamento e da estrutura da organização, mas 

não favorecem a homogeneização das organizações. Diante de seu discurso, percebe-se 

que nem todas as organizações cumprem com as regras estabelecidas pelo governo. Ele 

acredita que aquelas que respeitam todas as regras se prejudicam, pois muitas outras não 

obedecem o que é estabelecido pelo governo.  

Carlos Augusto parece inconformado com a fiscalização exercida pelo governo, 

pois ele percebe que apesar das regras institucionalizadas servirem para todas as 

organizações, nem todas são realmente fiscalizadas. Dessa maneira, ele acredita que a 

falta de fiscalização rígida prejudica aquelas empresas que cumprem as normas 

estabelecidas pelo governo. 

Analisando a situação por um nível macro, parece que Carlos Augusto 

compartilha da mesma lógica da perspectiva das organizações, onde se defende a idéia 

de que os “ambientes são realidades socialmente construídas com base no 

estabelecimento de acordos, links, vínculos e contatos entre os diversos grupos 

organizacionais” (MOTTA; VASCONCELOS, 2008, P. 372).  

No caso de Carlos Augusto, percebe-se que, a partir de leituras realizadas sobre 

formação de associações na França ele reconheceu que a formação de uma associação 

de pequenos comerciantes varejistas seria uma oportunidade para enfrentar a 

concorrência com as grandes redes no município. Entende-se isso com o discurso a 

seguir: 

“[...] é quando nós começamos o supermercado eu vinha, já tinha 

trabalhado nessa multinacional e nós tínhamos lido bastante é... sobre a 

formação de associações na França. E eu achei aquela formação de 
associações na França bastante interessante para o pequeno, para o 

pequeno né, para o pequeno comerciante. E eu tinha essa idéia implantada 

em minha cabeça há muito tempo [...] e logo quando fiz o supermercado, que 

eu montei o supermercado eu já tinha essa idéia implantada montada na 

minha cabeça de tentarmos fazermos uma associação em Mossoró [...] Qual 

o objetivo da associação? É podermos comprar... um grupo, comprarmos 

mais barato para podermos competir com os grandes, né, as grandes redes 

[...]” 
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Seguindo as idéias do voluntarismo em nível macro, percebe-se que Carlos 

Augusto começa a desempenhar o papel de gestor interativo. O objetivo dele era juntar 

um grupo para barganhar, fazer negociações, concessões e manobras políticas a fim de 

que as empresas envolvidas alcançassem os recursos que são necessários para sua 

continuidade e crescimento (LEMIEUX; OUIMET, 2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 

2007; LAZZARINI, 2008; MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

É possível perceber ainda que, na tentativa de formar a associação dos pequenos 

mercados de bairro, Carlos Augusto tentou se espelhar em outras redes 

supermercadistas que já estavam no mercado. Essa postura adotada por ele remete à 

idéia do mimetismo pregado pelo neo-institucionalismo (DIMAGGIO; POWELL, 2007; 

MOTTA; VASCONCELOS, 2008), conforme se verifica na seguinte fala: 

“[...] Essa idéia vingou, daí juntamos duas ou três pessoas do ramo de 

supermercado de Mossoró. É coloquei a minha idéia, meu objetivo da 

associação, o que eu imaginava e a partir daí em conjunto começamos a 

traçar as diversas linhas [...] Qual o objetivo da associação? É podermos 

comprar... um grupo, comprarmos mais barato para podermos competir com 

os grandes, né, as grandes redes. E essa idéia foi surgindo e essa idéia foi 

montada e nós já tínhamos uma associação em Natal, a associação Rede 

Alpha, que tinha sido feita em Natal. E pegamos ela como exemplo e a partir 
daí nós conseguimos montar essa associação [...]”  

  Segundo o neo-institucionalismo, as organizações diferentes, mas que atuam em 

um mesmo ramo de negócio, estruturam- se num campo real que as levam a se tornarem 

cada vez mais semelhantes entre si. Os neo institucionalistas dizem que nesse processo 

de homogeneização, as mudanças ocorrem a partir de três mecanismos: coercitivo, 

mimético e normativo (DIMAGGIO; POWELL, 2007; MOTTA; VASCONCELOS, 

2008).  

Esse mecanismo defende a idéia de que as organizações buscam imitar os 

modelos de práticas organizacionais de empresas que estão no mercado a fim de 

diminuir os riscos de incerteza do ambiente e como resultado, as empresas tornam-se 

cada vez mais semelhantes umas às outras (DIMAGGIO; POWELL, 2007).  

No caso de Carlos Augusto, parece que ele se utilizou do mecanismo mimético 

ao utilizar a „Rede Alpha‟ como modelo para fundar a associação dos pequenos 

mercados de bairro de Mossoró. 
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4.2 Segundo nível de análise: reflexão sobre a narrativa totalizante 

 

O processo analítico da narrativa totalizante sobre o objeto de estudo permitiu a 

identificação de variadas unidades de sentido que, em conjunto, são estruturantes dos 

temas que norteiam esta discussão, a saber: motivos de abertura, motivos para 

continuidade e motivos para fechamento. Estes temas são aqui apresentados e 

discutidos como dimensões empíricas, posto que emergentes dos dados coletados em 

campo. 

 

4.2.1 Motivos de Abertura 

 

De forma bastante expressiva e consistente, os sujeitos da pesquisa falam sobre 

os fenômenos de continuidade e fechamento dos mercados de pequeno porte 

privilegiando os motivos de abertura dos mesmos. A síntese gráfica deste tema é 

apresentada na figura 17.  

 

Como expresso nas falas apresentadas no Quadro 5, tomando as narrativas como 

uma totalidade, tem-se que a unidade de sentido necessidade emerge de maneira 

significativa como um dos Motivos de Abertura de seus negócios. A lógica que permeia 

o discurso dos entrevistados é de atender as suas necessidades pessoais (F1 e F2). Por 

um lado, eles demonstram que abrir um mercado de pequeno porte é uma alternativa 

para a família melhorar de vida (F1); e por outro lado, também se faz presente nos 

Figura 17 - Dimensão empírica: Motivos de Abertura 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 
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discursos a idéia de abrir o próprio negócio como alternativa para o desemprego, como 

bem exemplifica a história de vida de Luis Otávio (F2). Este caso ilustra a ligação da 

revalorização dos pequenos e médios negócios, na década de 90, aos processos de 

privatização e reestruturação dos grandes negócios, no cenário socioeconômico 

brasileiro, onde os pequenos e médios aparecem como alternativa para diminuir o índice 

de desemprego provocado por esses processos. 

O discurso dos entrevistados tende a sustentar a idéia de que ter um negócio 

próprio é a melhor alternativa para satisfazer as necessidades financeiras (F1 e F2). 

Assim, a unidade de sentido necessidade coloca a dimensão material no centro dos 

motivos de abertura de seus pequenos negócios. 

 

Falas estruturantes 

F1. [...] A gente começou assim, eu acho que foi até assim por necessidade. A gente vivia numa situação 

assim meio complicada. [...] Na realidade a gente era assim muito pobre. Praticamente não tinha nem, 

dependia da ajuda assim de tios, por parte dos irmãos da minha mãe. Ai a gente teve a iniciativa de 

começar com uma mercearia, certo? Ai a gente começou com essa mercearia, com a ajuda deles que 

montaram que é até que a gente tá hoje aqui. Era uma mercearia que antigamente chamava de bodega, né. 

Jorge Gabriel 

F2. [...] No caso, porque é o seguinte, quando a gente sai de banco todo mundo tentava botar um 

comércio no caso, né, meus colegas, e meu irmão já tinha trabalhado em banco também e tinha um 

mercadinho. Ele colocou um mercadinho e deu certo, né. E eu também por se espelhar nele também. E 

botei um também. (risos). Luis Otávio 

Quadro 5– Tema Motivos de Abertura (Unidade de sentido: NECESSIDADE) 

Fonte: Elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

Também integra de maneira contundente o tema Motivos de Abertura a unidade 

de sentido contingência, conforme fala apresentada no Quadro 6. Enquanto com 

freqüência a intencionalidade apresenta-se como uma característica de quem decide 

abrir um negócio, é interessante observar que uma eventualidade pode se tornar também 

motivo de abertura. Diferentemente de todos os motivos apontados pela maioria dos 

entrevistados, esse sujeito tornou-se proprietário de um mercado de pequeno porte em 

razão de um “acerto de contas” com o seu ex-proprietário (F3).  

 

Falas estruturantes 

F3. [...] esse supermercado eu arrumei com, emprestando dinheiro lá, o ex-dono daqui, seu Gregório.  E 

foi preciso pegar esse supermercado. Porque ele ficou devendo no banco [...]. Juan Carlos 

Quadro6– Tema Motivos de Abertura (Unidade de sentido: CONTINGÊNCIA) 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

Finalmente, o tema motivos de abertura é também integrado pela unidade de 

sentido oportunidade, conforme falas do Quadro 7. Tomando as narrativas como uma 
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totalidade, percebe-se que a identificação de oportunidades de negócio pode ser 

inesperada, como também planejada (F4, F5 e F6). Os entrevistados apontam múltiplos 

sentidos de oportunidade, desde aspectos econômicos (F4), a experiência anterior (F5) e 

a necessidade dos consumidores (F6). A lógica que permeia o discurso dos 

entrevistados é que abrir um pequeno mercado seria uma boa oportunidade de negócio 

diante do cenário político-econômico que o país vivenciava (F4). Também se faz 

presente nos discursos a idéia de que a experiência no setor é um forte motivo para se 

tornar proprietário de um mercado de pequeno porte (F5). Os entrevistados também 

buscam sustentar o motivo de abertura através da identificação de oportunidades de 

negócio que não estavam disponíveis ao consumidor (F6). 

 

Falas estruturantes 

F4. [...] imaginei a ideologia de colocar um supermercado. [...] nós estávamos numa economia galopante. 

[...] a democracia estava dando certo, o plano de José Sarney tava começando a funcionar e eu peguei 

uma época boa da economia. Carlos Augusto 

F5. Nisso meu sogro, Feliciano tava vendendo já o prédio [...] ai me ofereceu se eu queria comprar, que 

eu já conhecia que já tinha passado muito tempo aqui, e ficou então, deixa eu vender o caminhão e ai 

ficamos. [...] E seu Feliciano disse: “fica lá com o prédio, eu tenho um comprador pro seu caminhão e 

vendo seu caminhão e você me paga, você me paga, me paga e me paga a mercadoria”. É seu Feliciano, 

tá feito. Antônio Timóteo 

F6. E eu cheguei à conclusão que todo mundo passa sem nada, mas ninguém passa sem comer, isso é o 

obvio, é a coisa mais simples. [...], o que é que eu vou vender a princípio? Ah, eu vou vender produtos 

artesanais, coisas do sertão que eu via que o pessoal na época valorizava muito e num sei o quê. Clara 

Maria 

Quadro 7 – Tema Motivos de Abertura (Unidade de sentido: OPORTUNIDADE) 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

 

 Diante desses motivos de abertura dados pelos sujeitos, algumas reflexões 

teóricas são possíveis. As narrativas apresentam uma orientação completamente 

voluntarista em nível micro, onde as decisões e ações de cada proprietário foram 

determinantes tanto para a abertura dos seus mercados como para a construção e 

alteração do ambiente dos mercados. Por exemplo, a unidade de sentido oportunidade 

se apresenta diretamente relacionada com a visão de escolha estratégica. Percebe-se que 

os motivos de abertura desses mercados são representados na forma de incorporação dos 

sentidos e das ações dos proprietários, assim como defende a visão de escolha 

estratégica (BARNEY; HESTERLY, 2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008).  

Em relação à unidade de sentido contingência, apresentado na história de Juan 

Carlos, parece que o motivo de abertura tornou-se oportunidade diante de suas as 
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escolhas. Nesse caso, uma possível inferência é que ele tornou-se proprietário de 

mercado por uma eventualidade, mas as ações dele de continuar com o negócio para 

passar para o sobrinho apontam para a unidade de sentido oportunidade, pois ele 

poderia ter escolhido vender o comércio imediatamente quando o recebeu como 

pagamento da dívida. Assim, a contingência da abertura parece ter sido tomada por ele 

como uma oportunidade de negócio. 

 

4.2.2 Motivos para Continuidade 

 

O tema motivos para continuidade se revelou expressivo através de unidades de 

sentido que recorreram na narrativa, a saber: evolução, fidelização, gostar do que faz, e 

controle, conforme síntese apresentada na figura 18. 

 

 

Figura 18 – Dimensão empírica: Motivos para Continuidade 

Fonte: Elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

A unidade de sentido evolução que compõe a dimensão empírica motivos para 

continuidade, conforme Quadro 8, é tratada metaforicamente pelos sujeitos em termos 

organicistas. Eles tomam o mercado como um organismo vivo que está na fase da 

adolescência e que precisa passar por um conjunto de transformações para assegurar a 

sua continuidade (F8). A lógica que permeia o discurso dos entrevistados denota que o 

crescimento e o desenvolvimento são elementos essenciais para assegurar a 



136 

 

continuidade dos pequenos mercados (F7, F8). Os sujeitos concebem a evolução a partir 

de dois sentidos, o primeiro está relacionado com o tamanho organizacional em termos 

físicos, sob uma perspectiva interna, onde o mercado está saindo da fase infantil para a 

fase da adolescência, e por isso precisa de mais espaço físico para continuar crescendo 

(F8). O outro sentido dado à evolução é voltado para uma perspectiva mais ampla, na 

qual o mercado precisa não apenas crescer em tamanho, mas, também, é necessário 

acompanhar as mudanças do setor (F7), principalmente no que diz respeito às mudanças 

no comportamento do consumidor. 

 

 Falas estruturantes 

F7. [...] em está sempre se atualizando também no mercado, sabe? A gente, como eu disse a você, a gente 

começou com um balcão, atendendo cliente, naquele tempo vendia um pedacinho de sabão, sabe? E a 

gente foi acompanhando o mercado, sabe? [...] o cliente hoje, é como eu disse, há vinte anos quando eu 

comecei, era um tipo de cliente, hoje esses clientes são os filhos dos meus clientes, e até um pensamento 
totalmente diferente do que era antes. Então, você tem que acompanhar esse desenvolvimento, certo. 

Então, eu acho que um dos segredos também é acompanhar esse desenvolvimento do consumidor e 

reduzir seus custos e ter controle, certo.  [...] Então, antigamente a gente é puxava um pouco da carga 

horária de cada funcionário. Porque não tinha condições de colocar duas, três turmas aqui. E com isso a 

gente foi crescendo, foi evoluindo e eu fui organizando [...]. Jorge Gabriel 

F8. [...] Ai com um ano eu mudei pra loja ao lado que era um pouco maior e seguindo sempre o meu 

feeling, assim, a intuição. E a loja com um ano ficou apertada de novo. Resumo: eu estou na minha quar, 

quinta loja, e agora tem mais de 300 metros de área. Não sei se fiz bem, porque a responsabilidade 

aumentou, as despesas aumentaram, a carga ficou muito mais pesada. [...] O Mercado Ômega é o filho 

que eu não tive. E ele tá na adolescência, tá no momento mais difícil, então eu vou ter que aprender a 

criar, aprender a educar, e isso faz com que a minha cabeça comece a funcionar de novo. E ao invés, de 

ser um motivo de desânimo, de falta de estímulo, é agora que eu tenho que tá mais esperta, entendeu? 

Clara Maria 

Quadro 8– Tema Motivos para Continuidade (Unidade de sentido: EVOLUÇÃO) 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

Controle é outra unidade de sentindo que compõe de maneira expressiva o tema 

Motivos para Continuidade, conforme falas apresentadas no Quadro 9. O discurso dos 

entrevistados narra que o mercado de pequeno porte exige muito do proprietário (F13), 

principalmente nos primeiros anos de funcionamento, quando, geralmente, ainda não se 

tem condições de manter um quadro de funcionários, e os proprietários acabam 

desempenhando todas as funções sozinhos (F10). Contudo, a narrativa demonstra que 

quando os mercados já têm um quadro de funcionários, os proprietários não confiam 

deixar a direção dos mesmos sob responsabilidade dos funcionários (F11); como 

também, sentem dificuldades em delegar tarefas (F9), uma vez que estão acostumados a 

fazerem tudo sozinhos (F9, F10). Dessa maneira, eles entendem que a melhor forma de 

assegurar a continuidade dos seus mercados é através do controle, seja esse controle na 

forma de redução de custos (F9), na tentativa de manter as vendas (F10) e, 
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principalmente, na presença constante do proprietário no mercado (F11, F12) que é por 

vezes qualificada por eles como uma indispensável força de vontade (F11). 

 

Falas estruturantes 

F9. [...] Por exemplo, eu aqui hoje, eu, eu faço compras, eu faço serviço de banco, certo? Eu faço é, setor 

pessoal, então é muito sobrecarregado, então a gente tem que ter mais assim, cuidado nessa questão de, de 

organizar nosso tempo. E como se diz delegar tarefas, nós temos pecado muito nisso ai [...] Eu acho que 

um dos pontos fundamentais foi a gente sempre assim, [...] sempre foi com o pé no chão. Redução de 

custos, no início a gente tinha assim um custo muito reduzido [...], era muito controlado na questão de 

gastos, que muitas empresas a gente vê hoje assim, que não chegam tanto tempo. [...] Então, o segredo eu 

acho que assim, a gente tá até hoje por questão de controle mesmo, em custos [...] Jorge Gabriel 

F10. [...] em um supermercado pequeno, que você é sozinho, você faz de tudo, né. Você é aquele 

camarada que sempre tá tampando todas as garrafas, procurando as tampas pra tampar [...] todo dono de 

supermercado quando ele começa, ele começa fazendo de tudo. Até marcando, marcando, arrumando, 

indo pro açougue, vindo pro escritório atender o fornecedor, às vezes, vem fazer pagamento, vai pro 
caixa. Ele faz quase todas as funções dentro de uma loja, de um supermercado. [...] é sempre procurar de 

todas as maneiras, é manter as vendas e manter as vendas com a lucratividade cobrindo as despesas. Num 

tem segredo, se você começar a vender que não cubra as suas despesas você está fora. [...] E reduzir as 

suas despesas para que a sua lucratividade vá ocorrer livre pra sobrar algum Bruno Miguel 

F11. [...] porque a gente não pode deixar só nas mãos dos funcionários, a gente tem que tá constante aqui 

dentro. Eu não me vejo saindo muito e deixando nas mãos dos funcionários. [...] É, isso ai é força de 

vontade mesmo. E trabalhando, e seriedade, tá sempre presente e tá sempre fazendo ações, e fazendo os 

trabalhos da Rede Beta , fazendo promoções e sempre tá em evidência. Fazendo as promoções sazonais, 

final de ano, é, festas juninas, é sempre a gente tá fazendo alguma coisa pra, né. Dando constante atenção 

as lojas, tem sempre que ta fazendo isso, porque senão cai a peteca. (risos). Luís Otávio 

F12. [...] Mas você tem que sempre permanecer ali junto, no seu dia-a-dia. Pra que? Pra atender o seu 

cliente, pra você atender o seu fornecedor. Carlos Augusto 

F13. Supermercado é um comércio como outro qualquer. Só que exige muito do proprietário. Você nunca 

pode tirar você tem que butar dentro do supermercado. Se você tirar vai à falência. [...] Juan Carlos 

Quadro 9– Tema Motivos para Continuidade (Unidade de sentido: CONTROLE) 
Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

Os discursos dos entrevistados, tomados como uma totalidade, tendem a tratar o 

tema Motivos para Continuidade associando-o, também, à unidade de sentido 

fidelização, conforme expresso nas falas constantes no Quadro 10.  

A lógica que permeia o discurso dos entrevistados denota que o cliente de 

mercados de pequeno porte não possui o mesmo comportamento de compras do cliente 

de grandes supermercados (F17). Convergentemente, eles tendem a colocar o cliente em 

primeiro lugar na lista de prioridades do mercado (F16, F18), buscando sempre atender 

as necessidades do cliente da melhor maneira possível (F17, F18).  Percebe-se também 

que os entrevistados se preocupam em orientar os funcionários através de treinamentos 

e palestras (F18) para oferecer ao cliente sempre o melhor atendimento. 

Essa valorização do cliente está associada à idéia de que cliente satisfeito 

garante o aumento do volume de vendas, e estas a manutenção do comércio (F14, F15, 

F16, F17 e F18). Percebe-se que os proprietários buscam tratar os seus clientes de 
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maneira bastante afetiva (F15). O discurso dos entrevistados busca sustentar que esse 

tipo de relacionamento cria um elo que favorece a fidelização do consumidor. Outra 

idéia que se faz presente nos discursos dos proprietários de mercados de pequeno porte 

é que a fidelização do cliente “de bairro” é uma das formas do pequeno mercado 

assegurar a continuidade dos seus negócios (F15, F14).  

 

Falas estruturantes 

F14. Mesmo sem a bandeira, mas você tem que tá a procura de clientes, fidelizar alguém, ai você vai pra 

aquele aposentado, aquele pessoal e num sei o quê. Faz uma carteira pra você se manter. [...] é ir atrás de 

novos clientes, entendeu? Você vê que aqueles clientes que você tinha que vinha porque você era 

bandeirado, que tinha os encartes, você perdeu, você quer recuperar com alguém. Senão você não vai 

sobreviver, entendeu? Bruno Miguel 

F15. É fazer um laço familiar entre os clientes e fazer aquilo que gosta [...] e você vê, com toda essa 

dificuldade que eu passei antes, mas eu tenho cliente de 36 anos, desde de meu início [...] Quer dizer, 

porque formou aquele elo de amizade entre um e outro [...] hoje Mossoró tá, tá num padrão muito alto, 
hoje ta entrando muita rede de fora, redes grandes. Num é que com isso acabe com os pequenos, que os 

pequenos de bairro, mas, de bairro não acaba, jamais vai deixar de existir, sempre existe o cliente para ele 

[...] quer dizer, você tem que fazer esse tipo de elo porque é, é, o que sustenta hoje o pequeno comerciante 

é isso aí, esse elo que você faz com o cliente, principalmente hoje com essas grandes concorrência, só fica 

se ele tiver amizade com você e achar, que não sendo, você não tem como segurar Antônio Timóteo 

F16. O patrimônio dela. [...] Você agora ficou em dúvida, o patrimônio, né? Vai dizer: “ai, essa mulher é 

rica, tá cheia da grana, ãh, ãh (expressão de não), o meu patrimônio é o meu cliente. Então, o meu 

objetivo principal, meu foco principal pra me manter em pé, é: voltar 100% a minha atenção, a minha 

energia [...] Clara Maria 

F17. [...] Nosso cliente mesmo é de bairro. Ele é cliente mesmo, é cliente de todo o dia, cliente que 

praticamente todo dia tá aqui na nossa porta, né. Num é aquele cliente de hipermercado que vai lá faz uma 

feira e vai lá no outro mês não. [...] Na medida do possível tento atender as necessidades deles.  Eles 

exigem os produtos. Ah, eu queria tal produto, às vezes até um produto que eu não vendo aqui, mas só pra 
atender as necessidades do cliente eu faço esse sacrifício. Jorge Gabriel 

F18.  A gente sempre tratando em primeiro lugar o cliente, não tem pra onde correr, porque sem ele a 

gente não consegue nada, sem ele. Preza por essa parte, o cliente, atendimento [...] coisa que a gente mais 

treina, mais dá palestra, mas trabalha em cima dos funcionários é em cima do atendimento. [...] Pegar um 

funcionário atendendo mal a um cliente, ele é demitido na hora. Não dou nenhuma chance. Luis Otávio 

Quadro 10– Tema Motivos para Continuidade (Unidade de sentido: FIDELIZAÇÃO) 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 
 

Finalmente, o tema motivos para continuidade emerge através de falas 

estruturantes a partir da unidade de sentido gostar do que faz, conforme Quadro 11. A 

lógica que permeia o discurso dos entrevistados é que quando o proprietário de pequeno 

mercado gosta do que faz (F19), e exerce todas as atividades com amor (F20), ele 

buscará alternativas para se manter no setor. O discurso dos entrevistados busca 

sustentar a idéia de que ser comerciante é uma questão que vai além do racional. 

Sentimentos de afetividade pelo comércio (F19, F20) e pelo trabalho (F19), tornam-se 

motivos expressivos para aumentar as possibilidades de continuidade dos pequenos 

mercados. 
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Falas estruturantes 

F19. [...] fazer aquilo que gosta. Se nesse período, como já teve vários colegas que deixaram, eu 

praticamente em Mossoró sou um dos mais antigos, em questão de comércio nesse período sou eu. 
Muitos deixaram porque não quiseram mais, acharam que trabalhar, não queriam mais trabalhar, porque 

se aposentaram [...] Antônio Timóteo 

F20. [...] Porque não há mistério, não há mistério, eu descobrir que o grande segredo pra você se manter 

ou manter, se manter numa atividade eu já falei e vou repetir: é você amar incondicionalmente o que faz. 

Gostar é pouco. Amar é fundamental. Daí você começa a criar um, a procurar alternativa, a água ta dando 

no nariz, eu tô quase me afogando, mas eu não quero abrir mão disso aqui. Eu não posso abrir mão disso 

aqui. Isso aqui é, é a nossa cara [...] Eu não posso viver sem isso aqui”. É, é, é até uma coisa pessoal, pode 

até dizer assim: “essa mulher é uma louca, essa mulher é uma idiota”. Mas aquilo ali, com toda a 

bagunça, com toda a desordem, é o filho que eu não tive.  Clara Maria 

Quadro 11– Tema Motivos para Continuidade (Unidade de sentido: GOSTAR DO QUE FAZ) 

Fonte: Elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

Diante dos motivos apresentados pelos proprietários dos pequenos mercados 

como determinantes para a continuidade dos seus negócios, algumas reflexões teóricas 

também são possíveis. Percebe-se que os discursos transitam entre o determinismo e o 

voluntarismo apresentando uma tensão permanente entre o papel do gestor e as forças 

ambientais externas, para a manutenção dos seus negócios.  

 Diferentemente da visão defendida pela seleção natural, que diz que diante das 

forças externas algumas organizações são eliminadas enquanto outras permanecem 

independentemente das ações do proprietário (ZACARELLI et. al., 1980; CARROL, 

1984; BETTON; DESS, 1985; HANNAN; FREEMAN, 2007; ASTLEY; VAN DE 

VEN, 2007), as narrativas demonstram que o papel do proprietário é determinante para 

a continuidade do pequeno mercado. Por exemplo, a unidade de sentido evolução está 

diretamente associada à idéia central da seleção natural, contudo, os discursos parecem 

apontar para uma evolução totalmente dependente das escolhas e ações dos 

proprietários (F7 e F8) o que remete as idéias centrais da visão da escolha estratégica 

que diz que o papel ativo do atores é necessária não só na construção, mas também na 

manutenção e alteração do negócio. Porém, nesse grupo específico de sujeitos, essa 

escolha estratégica se dá até certo ponto, pois a maioria indicam nos seus discursos a 

vontade de mudar de ramo ou fechar o seu comércio. 

 Parece que os sujeitos entendem que as ameaças impostas pelas forças externas 

são capazes de eliminar as organizações do ambiente. Contudo, o discurso deles 

demonstra que os mercados não reagem de maneira idêntica a essas ameaças, como 

prega a visão da seleção natural (ZACARELLI et. al., 1980; CARROL, 1984; 

BETTON; DESS, 1985; HANNAN; FREEMAN, 2007; ASTLEY; VAN DE VEN, 

2007). Essa contradição reforça a tensão permanente entre a dimensão empírica e 
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teórica, pois através das narrativas entende-se que é justamente pela capacidade de 

atuação do proprietário que existem reações diversas que contribuem para a manutenção 

dos mercados, isto é, para continuar no ambiente, eles parecem dizer que o gestor não 

pode ficar inerte. 

 

4.2.3 Motivos para Fechamento 

 

 O tema Motivos para Fechamento se desvelou pela consistência e 

expressividade de unidades de sentido que recorreram na narrativa, a saber: falta de 

identificação, não evolução e problema com governo, concorrência e fornecedores, 

conforme apresentado pela figura 19. 

 

 

 A unidade de sentido falta de identificação compõe a dimensão empírica 

Motivos para Fechamento, conforme falas constantes no Quadro 12. Os sujeitos narram 

que não gostar do que faz (F22), não ser apaixonado (F23), e não se identificar com as 

atividades de um proprietário de mercado (F21), são os principais motivos para o 

fechamento do pequeno mercado de bairro.  

Convergentemente, alguns deles narram que se o comerciante não tiver paixão 

(F23) ou não gostar do que faz (F22) ele não se mantém no ambiente. Por outro lado, 

defende-se também a idéia de que quando o proprietário de um pequeno mercado não se 

Figura 19 - Dimensão empírica: Motivos para Fechamento 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 
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identifica com o que faz, ele acaba preterindo o comércio para priorizar outras 

oportunidades, pelas quais sinta mais prazer em realizar (F21). 

 

Falas estruturantes 

F21. Então, acredito, vamos dizer assim que por eu ser ex-supermercadista ou eu ser ex-comerciante não 

deve-se ao fato de ter sido problema de economia. De hipótese alguma, porque nossa economia está 

estável durante todo esse período. Se deu realmente porque, é, eu não me identifiquei, não gosto, não sou 

comerciante, nunca fui comerciante. Eu posso ser um bom negociador, mas não sou comerciante. [...] [...] 

E ai surgiu a oportunidade de fazer direito [...] Ai eu disse: então eu vou ter que fechar o supermercado 

pra poder me dedicar ao direito pra não ser mais um na profissão. Carlos Augusto 

F22. O que mais depende é gostar do que faz, se ele está numa profissão que não gosta, ele mude porque 

não dá certo não [...] Antônio Timóteo 

F23. [...] E se você não for apaixonado, você não se mantém no mercado. É a primeira coisa, pra você se 

manter vivo, você tem que ter amor. [...] Clara Maria 

Quadro 12– Tema Motivos para Fechamento (Unidade de sentido: FALTA DE IDENTIFICAÇÃO) 

Fonte: Elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

Também integra de maneira significativa o tema Motivos para Fechamento a 

unidade de sentido não evolução, conforme falas constantes no Quadro 13. Essa não 

evolução narrada por eles está relacionada tanto com o crescimento (F25) quanto com o 

fechamento do negócio (F24).  Eles estabelecem que o comerciante que não 

acompanhar o ritmo de mudança do mercado não se mantém no mesmo (F24, F25), 

posto que este  setor evolui continuamente (F25). 

 

Falas estruturantes 

F24. Infelizmente, assim, já teve gente que a gente conhece que tem bem mais tempo do que eu e que não 
se evoluíram, com trinta anos, tá com cinco anos que veio a fechar as portas porque não acompanhou o 

mercado. Jorge Gabriel 

F25. [...] se você for fazer tudo isso, você não cresce rapidamente. Como você cresce? Se você distribuir 

melhor. Porque você perde muito tempo fazendo coisas que é pro funcionário fazer. [...] você não tem 

tempo de ganhar dinheiro porque você ta desempenhando funções que não é pra você fazer. [...] na 

verdade, eu eu eu, eu tô pensando no ano que vem, lá pra junho, mudar o ramo de atividade, porque com 

certeza eu não vou acompanhar o ritmo do mercado. [...] Não é que assim, que seja ruim, mas é um setor 

que evoluiu muito [...] Bruno Miguel 

Quadro 13– Tema Motivos para Fechamento (Unidade de sentido: NÃO- EVOLUÇÃO) 

Fonte: Elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 

 

Finalmente, o tema Motivos para Fechamento emerge através de falas 

estruturantes e qualificadoras a partir da unidade de sentido Problemas, conforme 

Quadro 14. Aqui, os sujeitos destacam vários problemas que eles consideram como os 

principais motivos para o fechamento de pequenos mercados, dentre eles: fornecedores 

(F26), governo (F26, F27, F28 e F29), concorrência (F27). Eles pensam que esses tipos 

de problemas levam os pequenos comerciantes a trabalhar no vermelho (F26), a migrar 
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para outras atividades (F27), e até fechar (F26, F27, F28 e F29). Esses problemas vêm 

por vezes qualificados através de falas que apresentam dificuldades em relação, por 

exemplo, à falta de uma política pública voltada para os pequenos empreendimentos 

(F27), o que resulta em altas cargas tributárias (F26, F28) e em uma fiscalização 

“injusta” (F29). 

 

Falas estruturantes 

F26. [...] eu tenho três, dois TEF‟s ai, e quatro horas comendo, passa uma laranja eu pago imposto, passa 

um quilo de açúcar eu pago imposto, passa um quilo de carne eu pago imposto, então, como é que eu vou 

crescer? Comprando caro, como é que eu cresço? Como é que vai ser daqui a cinco anos um 

supermercado desse? Ou fecha ou se trabalha no vermelho. No vermelho a gente já tá trabalhando. [...] 

Num é fácil não, que os grandes grupos estão ai para acabar os pequenos, né. [...] Então, quando chegar 

esses grandes a tendência desse pequeno é se acabar [...] eu acho que tudo, todos os pequenos estão 

querendo desistir. [...] Tem problema de fornecedor [...] se não for um bom fornecedor você toma um 
grande prejuízo, traz avaria para você, traz produtos vencidos, traz problema de, de preço, cotando preço, 

traz preço caro pra você, exigi você cheque, exigi pra você dinheiro, o boleto ele não dar trinta dias, só 

quer dar quartoze dias [...] problemas de impostos [...] Você tem uma carga tributaria alta, né [...] Juan 

Carlos 

F27. Só que com essa política sórdida do governo, cruel, você fica com medo, assustado [...] E isso me 

incomoda, porque eu sei que a tendência do Mercado Ômega é desaparecer. A tendência da Mercado 

Ômega é desaparecer. Você vai ficar decepcionada com isso que eu estou te dizendo, mas a tendência dos 

pequenos é desaparecer. Por mais que a gente se agregue a outros [...] Porque hoje o grande vilão da 

história é o próprio governo, [...] ele massacra a gente, massacra com a carga pesada de tributos, 

cobranças [...] a gente sofre uma perseguição inimaginável [...] é uma luta insana. Além, da, da dessa 

concorrência desleal que a gente tem com as grandes redes [...] eu cheguei à conclusão que eu tenho 

muito concorrente de peso, mas que o concorrente mais próximo que eu tenho, é o AU-TO-MÓ-VEL [...] 
Além das grandes redes, você também sofre nesse ramo é a questão do pequeninho concorrente, aquela 

pessoa que saiu do mercado formal de trabalho e ficou desempregado e olha pro Mercado Ômega e diz: 

“nossa esse povo tá rico. Eu vou botar um mercado.” Ai abre uma porta na sua própria casa, põe umas 

prateleiras, itens de primeira necessidade [...] e daí passa a trabalhar na informalidade, sem nenhum custo, 

sem nenhuma despesa[...] então isso, pulveriza o bairro de uma forma que no final eles comem boa parte 

do nosso “patrimônio”, aquele patrimônio que te falei e os grandes levam o resto. Clara Maria 

F28. A grande dificuldade, eu não sei, você vai observar o que eu vou dizer aqui, o ano que vem, Deus 

queira que não, mas vai haver uma quebradeira muito grande de mercadinho. Vai ser em todo o Brasil, 

vai ser uma coisa, você pode escrever em letra de ouro.  Os mercadinhos de porte pequeno vai quebrar 

quase tudo. Vai migrar muita gente para outros ramos de atividades. Justamente porque o governo 

esqueceu essa lição de casa [...] o governo modernizou-se demais nos supermercados e esqueceu de 

baixar as alíquotas pra os supermercados sobreviver melhor. [...] a questão do governo é que o seguinte: o 

governo hoje dá muito incentivo para o grande. E tá esquecendo de dar um incentivo para o pequeno. 

Bruno Miguel 

F29. E você sabe que o governo, ele coloca uma norma no mercado e aquela norma tem que ser cumprida 

“ipsi literes”, você não pode mudar. Então, sempre o governo leva vantagem e o comerciante, o industrial, 

aquele que participa da economia do Brasil sempre está apanhando porque as normas que o governo 

coloca elas são bastante rígidas, né. Com o governo sempre existe esse percalço. E sempre existiu e vai 

sempre existir, né. [...] Você tem que pagar aqueles impostos, você não tem como competir no mercado e 

como você não tem como competir no mercado com aquelas que não pagam, ta certo? Você quebra, você 

fecha. [...] Umas são fiscalizadas e outras não. Aquelas que são fiscalizadas não têm competitividade com 

aquelas que não são. Então, obviamente, a tendência é que você sendo fiscalizada e você tendo que pagar 

os impostos você não tem preço pra competir com aquelas que não são [...] Então aqueles que são 

bastante cobrados fecham e aqueles que são menos cobrados crescem. Carlos Augusto 

Quadro 14– Tema Motivos para Fechamento (Unidade de sentido: PROBLEMAS) 

Fonte: Elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 
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Diante dos motivos para fechamento dados pelos sujeitos, pode-se fazer algumas 

reflexões teóricas. Similarmente à dimensão motivos para continuidade, os discursos 

dessa dimensão transitam entre o determinismo e o voluntarismo revelando uma tensão 

contínua em relação ao papel do gestor e a continuidade da empresa.  

Por um lado, a unidade de sentido falta de identificação parece corroborar as 

idéias defendidas pelo voluntarismo que diz que os gestores são capazes de construir, 

manter e alterar a realidade organizacional, desempenhando assim um papel proativo 

(BARNEY; HESTERLY, 2004; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007). Uma inferência 

possível é que diante a falta de identificação, alguns proprietários desempenham um 

papel inativo e por isso não tentam modificar o curso dos acontecimentos a fim de tentar 

assegurar a continuidade do seu negócio.  

Por outro lado, a unidade de sentido não evolução está diretamente relacionada 

com as idéias apresentadas pela visão da seleção natural que diz que as organizações 

que não se ajustam às demandas impostas pelo ambiente são eliminadas do ambiente 

(ZACARELLI et. al., 1980; CARROL, 1984; BETTON; DESS, 1985; HANNAN; 

FREEMAN, 2007; ASTLEY; VAN DE VEN, 2007). Por exemplo, as narrativas 

demonstram que diante das constantes evoluções do setor, alguns mercados 

acompanham as mudanças e conseguem continuar no ambiente, enquanto os mercados 

que não conseguem acompanhar o ritmo de mudanças são eliminados do ambiente. É 

neste “acompanhar o ritmo de mudanças” que eles parecem justificar a necessidade de 

um papel proativo dos gestores. Quando esse papel proativo não existe, sendo por eles 

por vezes justificada pela sua não identificação com o negócio supermercadista, eles 

então corroboram o determinismo. 

A dimensão empírica motivos para fechamento evoca ainda elementos da teoria 

neo institucional. No caso da unidade de sentido problemas, as narrativas parecem 

demonstrar que o processo coercivo é determinante para o fechamento dos pequenos 

mercados. Eles reconhecem que as determinações do governo afetam tanto o 

comportamento quanto as estruturas das organizações.  

Finalmente, da discussão desta narrativa totalizante com as Teorias Ambientais, 

tem-se um predomínio da visão voluntarista na dimensão empírica motivos de abertura 

onde se presume que os proprietários apresentam um papel totalmente proativo na 

decisão em iniciar o seu próprio negócio. No que se refere à dimensão empírica motivos 

para continuidade tem-se uma oscilação significativa entre o voluntarismo e o 
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determinismo dado que os sujeitos demonstram que para o seu negócio não ser 

eliminado do ambiente é indispensável que eles desempenhem um papel proativo. 

Convergentemente, a dimensão empírica motivos para fechamento demonstra que as 

forças externas só eliminam os pequenos mercados se os proprietários tiverem um papel 

inativo no que se refere à manutenção e alteração dos negócios, corroborando assim a 

visão voluntarista. A figura 20 sintetiza a reflexão sobre a narrativa totalizante. 

 

 

Figura 20 – Síntese da reflexão sobre a narrativa totalizante 

Fonte: elaboração própria, dados da pesquisa (2011) 
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5  CONCLUSÕES 

 

 

Este capítulo dedica-se à apresentação dos pontos de chegada desta pesquisa, 

que teve como ponto de partida compreender a relação entre os motivos que contribuem 

para a continuidade e fechamento de pequenos negócios, apontados pelos proprietários 

de pequenos mercados, e os motivos apresentados pelas Teorias Ambientais, além de 

apresentar as limitações desta pesquisa e sugestões para novos estudos. 

A pesquisa partiu do pressuposto de que os pequenos mercados potiguares 

enfrentam dificuldades tanto para a obtenção de recursos que possibilitem o seu 

funcionamento quanto para a sua continuidade, pois estão inseridos em um ambiente 

multifacetado caracterizado pela competição por clientes e recursos. 

Diante desse contexto, optou-se por percorrer três caminhos operacionais para 

consecução da resposta ao questionamento de partida, a saber: (i) identificar os motivos 

que as Teorias Ambientais apresentam para a continuidade ou fechamento de negócios; 

(ii) identificar os motivos que, na visão dos sujeitos, contribuem ou contribuíram para a 

continuidade ou fechamento de seus pequenos negócios, e (iii) comparar os motivos 

associados pelos sujeitos à continuidade ou fechamento dos seus negócios com aqueles 

apresentados pelas Teorias Ambientais. 

O primeiro caminho operacional percorrido para responder ao questionamento 

de partida da pesquisa foi identificar os motivos que as Teorias Ambientais apresentam 

para a continuidade ou fechamento de negócios. Nesse sentido, a Teoria da Ecologia 

Populacional entende que as empresas, de um modo geral, estão inseridas em um 

ambiente onde os recursos que elas precisam para se manterem são limitados.  

Diante dessa limitação de recursos, o ambiente através de uma seleção natural 

elimina ou exclui as organizações que não respondem às demandas e não se adaptam às 

restrições por ele impostas (ZACCARELLI et. al., 1980; CARROL, 1984; BETTON; 

DESS, 1985; HANNAN; FREEMAN, 2007). Assim, a Teoria da Ecologia Populacional 

aponta as demandas políticas, econômicas e sociais, a idade e o tamanho organizacional 

como os principais motivos para os fenômenos de sobrevivência e mortalidade dos 

negócios.  
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Por sua vez, a Teoria da Dependência de Recursos apresenta como motivo que 

contribui para a mortalidade das empresas a dependência de recursos e poder de outras 

empresas. Essa teoria diz que para aumentar as chances de sobrevivência e crescimento 

das organizações é preciso escolher estratégias e manter relações entre as organizações a 

fim de manter maior controle dos recursos (BARNEY; HESTERLY, 2004; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008).  

Assim, de acordo com essa teoria, os principais motivos para o fechamento de 

pequenas empresas são a dificuldade para obter recursos escassos e o grau de 

dependência de poder destes para com organizações maiores. Por outro lado, essa teoria 

apresenta as relações organizacionais das pequenas empresas com outras do mesmo 

setor e também de setores diferentes como o motivo para continuidade desses 

empreendimentos. 

Convergentemente à Teoria da Dependência de Recursos, a Teoria dos Custos 

de Transação entende que os fenômenos de sobrevivência e mortalidade estão 

relacionados com a maneira pela qual as empresas respondem às ameaças competitivas 

(BARNEY; HESTERLY, 2004; MOTTA; VASCONCELOS, 2008).  

Diante de tal posicionamento, essa teoria apresenta os custos envolvidos nas 

trocas de recursos com o meio ambiente e com outras organizações como os principais 

motivos para fechamento de empresas, sendo que esses custos envolvem tanto os custos 

financeiros, quanto a racionalidade limitada dos gestores, como o oportunismo dos 

atores envolvidos na troca. Em relação aos motivos para continuidade, essa teoria 

entende que a formação de grupos que mantenham relacionamentos organizacionais a 

fim de estruturar o seu meio ambiente de negócio e tentar controlar os recursos e 

incertezas contribuem para a continuidade e/ou crescimento das mesmas. 

A Perspectiva das Organizações em Rede segue a lógica de que empresas 

individuais enfrentam muita dificuldade de acesso às informações, à tecnologia, aos 

consumidores e fornecedores. Essas dificuldades são apresentadas por essa abordagem 

como os motivos para fechamentos de empresas. Por sua vez, a formação de redes é 

apresentada como motivo para sobrevivência, pois essa abordagem defende a idéia de 

que empresas que se unem através da cooperação têm maior facilidade de acesso às 

informações, tecnologia, consumidores e fornecedores, o que conseqüentemente 

aumenta as chances de sobrevivência dessas empresas (LAZZARINI, 2008; MOTTA; 

VASCONCELOS, 2008). 
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O Neo-Institucionalismo, por sua vez, considera que dentre os motivos para 

mortalidade organizacional, além da competição por recursos e consumidores, há 

também a concorrência por poder político e legitimação institucional. Essa teoria aponta 

como motivos para sobrevivência a adoção de modelos normativos e estruturais 

apresentados pelos demais atores de empresas do mesmo setor e de setores diferentes 

(DIMAGGIO; POWELL, 2007). 

O Quadro 15 sintetiza o resultado do primeiro caminho operacional para a 

compreensão da resposta ao questionamento de partida desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

Identificar os 
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as Teorias 

Ambientais 

apresentam 

para a 

Continuidade 

ou fechamento 

de negócios 

Teorias Motivos de 

Continuidade 

Motivos de Fechamento 

Ecologia Demandas políticas, econômicas e sociais, idade e 

tamanho organizacional 

Dependência de 

Recursos 

Escolhas estratégicas e 
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Dificuldade de obter 

recursos escassos e grau 

de dependência de poder 

Custos de Transação  Relações organizacionais Custos envolvidos nas 

trocas de recursos 

Perspectiva das 

Organizações em Rede 

Formação de Redes Dificuldade de acesso às 

informações, tecnologia, 

consumidores e 

fornecedores 

Neo- Institucionalismo Adoção de modelos 

normativos e estruturais 

Competição por recursos, 

consumidores, poder 

político e legitimação 

institucional 

Quadro 15– Síntese do resultado do primeiro caminho operacional 

Fonte: Elaboração própria (2011) 

 

Em relação ao segundo caminho operacional, foi possível identificar que 

evolução, controle, fidelização e gostar do que faz são os motivos apontados pelos 

proprietários de pequenos mercados potiguares como aqueles que contribuem para a 

continuidade dos seus negócios. Quando se trata do motivo evolução eles tomam os 

pequenos mercados como organismos vivos que precisam crescer e acompanhar o ritmo 
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de mudanças do mercado para assegurar a sua continuidade. Eles qualificam o controle 

como outro motivo que contribui para continuidade dos seus pequenos mercados, seja 

esse controle na forma de redução de custos, de manutenção do volume de vendas, bem 

como na forma de presença constante do proprietário no mercado. 

A fidelização é também apontada, pelos proprietários, como motivo que 

contribui para a continuidade de seus mercados. Eles partem do princípio que cliente 

bem atendido e satisfeito se torna fiel, o que garante o volume de vendas e, por 

conseqüência, a manutenção do negócio. Quanto ao motivo gostar do que faz, eles 

acreditam que o sentimento de afetividade pela atividade desempenhada constitui um 

motivo expressivo para se manter no mercado. 

Em relação aos motivos para fechamento dos seus negócios, os proprietários 

entendem que a falta de identificação, a não evolução e os problemas com 

fornecedores, governo e concorrência são aqueles que contribuem para a não 

continuidade dos pequenos mercados. Eles argumentam que quando não há 

identificação por parte do proprietário com as atividades comerciais, estes podem se 

sentir desestimulados para enfrentar as dificuldades impostas pelo ambiente, ou podem 

também preterir o comércio por alguma atividade que proporcione mais identificação. 

Assim, a falta de identificação é apontada pelos sujeitos como um dos motivos que 

contribui para o fechamento de pequenos mercados. 

É interessante o fato dos sujeitos apontarem a falta de identificação como 

motivo para fechamento, e apresentarem gostar do que faz como motivo para 

continuidade dos pequenos mercados. Essa postura confirma que os sujeitos acreditam 

que aspectos voluntaristas são importantes nos fenômenos de fechamento e 

continuidade dos negócios. 

Diante do ritmo de mudanças do setor supermercadista, os sujeitos apontam a 

não evolução como motivo para fechamento dos pequenos mercados. Eles estabelecem 

que o comerciante que não consegue acompanhar o ritmo de mudanças do mercado não 

consegue se manter no ambiente. Quanto ao motivo problema, eles tratam todas as 

dificuldades com fornecedores, governo e concorrência como causas para o fechamento 

de mercados de pequeno porte. Eles qualificam esses problemas como dificuldades que 

afetam o funcionamento corriqueiro dos seus mercados e contribuem para o fechamento 

do negócio. 
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Uma inferência possível em relação aos motivos de fechamento é que o fato da 

maioria dos sujeitos entrevistados desejar sair do setor e fechar seus mercados pode 

guardar relação com o motivo de abertura dos seus negócios. No caso de Juan Carlos, 

por exemplo, percebe-se que não há intenção de continuar no setor assim como não 

houve intenção de se tornar proprietário de um pequeno mercado, no passado. 

O Quadro 16 sintetiza o resultado do segundo caminho operacional para a 

compreensão da resposta ao questionamento de partida desta pesquisa. 

 

Identificar os motivos 

que, na visão dos 

sujeitos, contribuem 

para a Continuidade 

ou fechamento de 

seus pequenos 

negócios 

Motivos de Continuidade Motivos de Fechamento 

Evolução Falta de Identificação 

Controle Não Evolução 

Fidelização Problemas com fornecedores, 

governo e concorrência 

Gostar do que faz  

Quadro 16– Síntese do resultado do segundo caminho operacional 

Fonte: Elaboração própria (2011) 

 

O terceiro caminho operacional percorrido nessa pesquisa para a consecução da 

resposta ao questionamento de partida foi a comparação dos motivos associados pelos 

sujeitos à continuidade ou fechamento de seus negócios com aqueles apresentados pelas 

Teorias Ambientais. Nesse sentido, observou-se que os motivos apontados pelos 

proprietários dos pequenos mercados para a continuidade dos seus negócios, transitam 

entre as visões do determinismo e do voluntarismo apresentados pelas Teorias 

Ambientais.  

Diante dessa tensão, os discursos dos sujeitos não podem ser totalmente 

demarcados em uma única visão, posto que apresentam uma contínua oscilação entre as 

visões apresentadas pelas Teorias Ambientais de maneira polarizada. Essa oscilação foi 

definida nesta pesquisa como pêndulo empírico, pêndulo esse que parece não ser 

apontado pelas teorias.   
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Observou-se que os proprietários reconhecem a influência exercida pelas forças 

ambientais externas no funcionamento dos seus negócios, mas eles entendem que o 

papel desempenhado por eles é determinante para assegurar a continuidade dos seus 

mercados (F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19 e F20). 

Contudo, as Teorias Ambientais tratam os fenômenos de continuidade e fechamento de 

maneira mais polarizada, ou totalmente determinista ou totalmente voluntarista, à 

exceção do hibridismo do neo-institucionalismo. 

Convergentemente ao fenômeno de continuidade, foi possível perceber que os 

proprietários de pequenos supermercados transitam entre o determinismo e o 

voluntarismo ao apontarem os motivos que contribuem para o fechamento de seus 

pequenos mercados. Observou-se que os proprietários entendem que o papel do gestor é 

determinante para a manutenção dos seus negócios, mas eles reconhecem que quando os 

proprietários desempenham um papel reativo ou inativo diante às demandas impostas 

pelo ambiente, essas empresas acabam sendo eliminadas do ambiente (F21, F22, F23, 

F24, F25, F26, F27, F28 e F29). 

O ponto de chegada de todo esse percurso operacional apresenta a tensão entre 

os motivos apontados pelos proprietários e os motivos apresentados pelas Teorias 

Ambientais como uma zona híbrida, que não é fácil demarcar. Por um lado, o campo 

demonstra que os fenômenos de continuidade e fechamento são motivados tanto por 

aspectos voluntaristas quanto por aspectos deterministas. Por outro lado, as Teorias 

Ambientais parecem se apresentar de maneira estanque, não expressando essa tensão 

que emerge no real. 

Foi possível observar também, que assim como as Teorias Ambientais se 

utilizam da metáfora organicista para compreender a complexidade e o dinamismo da 

“vida” organizacional, os sujeitos também recorrem a essa metáfora para narrar as 

necessidades dos seus negócios e as relações com o ambiente. Entende-se isso ao 

analisar os discursos sobre a evolução/não evolução (F7, F8, F24, F25), corroborando 

assim o determinismo. 

Todavia, esses mesmos sujeitos parecem querer fugir dessa metáfora quando 

narram que são as ações voluntárias e interessadas, logo não sistêmicas, de todos os 

envolvidos (gestor, governo, concorrentes, fornecedores, funcionários) que concorrem 

politicamente para a continuidade ou não dos seus negócios. Esta tensão aparentemente 

não resolvida parece sinalizar que os sujeitos não conseguem elaborar subjetivamente os 
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temas continuidade e fechamento sem admitir a ação humana interessada nesse cenário, 

seja lá de quem for esta ação: deles próprios, do governo, ou concorrência dos grandes 

supermercados. O sistemismo se desvela, então, como ação política.  

O Quadro 17 sintetiza o resultado do terceiro caminho operacional para a 

compreensão da resposta ao questionamento de partida desta pesquisa. 

 

Comparar os 

motivos 

associados 

pelos sujeitos à 

continuidade 

ou fechamento 

dos seus 

negócios com 

aqueles 

apresentados 

pelas Teorias 

Ambientais 

 Motivos de Continuidade Motivos de Fechamento 

Sujeitos Reconhecem influência 

exercida pelas forças 

ambientais, mas 

entendem que o papel 

desempenhado por eles 

é determinante 

Reconhecem que ao 

desempenharem papel 

reativo ou inativo diante às 

exigências do ambiente, 

essas empresas acabam 

sendo eliminadas do 

ambiente. 

Teorias 

Ambientais 

Tratam esses fenômenos de maneira mais polarizada, 

ou totalmente determinista ou totalmente voluntarista, 

à exceção do hibridismo do neo-institucionalismo 

Quadro 17– Síntese do resultado do terceiro caminho operacional 

Fonte: Elaboração própria (2011) 

 

O ponto de chegada permite afirmar que os caminhos percorridos foram 

apropriados. A escolha do uso da abordagem qualitativa permitiu compreender a relação 

entre os motivos apontados pelos proprietários de pequenos negócios e os motivos 

apresentados pelas Teorias Ambientais, com maior aprofundamento e proximidade do 

cenário real.  

Nessa caminhada operacional foram encontrados alguns percalços. A quantidade 

de material sobre as Teorias Ambientais traduzido para o português foi um dos 

primeiros obstáculos. Outra limitação foi a não localização de estudos que utilizam as 

Teorias Ambientais tendo como campo o setor em estudo. A quantidade de proprietários 

entrevistados também pode ser considerada uma limitação da pesquisa, posto que a 

identificação de ex-proprietários foi mais difícil e aqueles que foram encontrados não se 
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disponibilizaram em participar da pesquisa. Logo, ter entrevistado apenas um sujeito 

com mercado fechado, configurou-se uma limitação dessa pesquisa. 

 Como sugestões para novos estudos, indicam-se a análise deste tema com 

empresas de outros setores, bem como em outros estados, além de estudos no mesmo 

setor que contemplem os grandes mercados varejistas, para que se possa analisar de 

maneira mais aprofundada a relação dos fenômenos de sobrevivência e mortalidade 

entre os grandes e pequenos mercados. Quanto a este último ponto, indicam-se estudos 

de análise específica das dimensões negócio e setor (desenho da pesquisa- capítulo 3), 

os quais podem ajudar a compreender o tema em face da complexidade ligada ao porte 

empresarial, neste específico setor varejista. 
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Vargem Bela Agroindustrial Ltda., à Luz da Teoria 

Institucional e da Visão Baseada em Recursos. Rodrigues Neto; Freitas (2008) 
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Delimitação das Fronteiras dos Campos Organizacionais: 

pressupostos e proposições acerca da interpretação, ambiente 

técnico e institucional e o contínuo coesão-fluidez Gonçalves; Fonseca; Augusto (2010) 

Para onde vai o filé e quem vai ficar com a carne-de-pescoço: a 

relação entre corretor e seguradoras sob a ótica neo-

institucional Tonelli; Silva; Sugano (2010) 

Estudo Sobre a Institucionalização das Representações Sociais 

da Agroecologia na Agricultura Familiar Guerra; Ichikawa (2010) 

Legitimidade, Governança Corporativa e Desempenho: Análise 

das Empresas da Bolsa de Valores de São Paulo Rossoni; Machado-da-Silva (2010) 

Isomorfismo Institucional e Capacidade de Controle: um 

Estudo em uma Planta Modular da Indústria Automobilística 
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APÊNDICE D – Roteiros de Entrevistas – Empresas em Atividade 

 

 

 

1º Momento da entrevista: dados de caracterização 

Nome 

Idade 

Estado Civil 

Escolaridade 

 

2º Momento da entrevista: primeiro estímulo evocativo de narrativas ancoradas na 

história da vida profissional do sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Momento da entrevista: segundo estímulo evocativo de narrativas ancoradas na 

história da vida do sujeito como proprietário e gestor do pequeno mercado 

 

 

 

 

 

 

Questões de apoio (utilizadas somente quando as narrativas ancoradas na história 

de vida não tinham contemplado tais assuntos): 

 Como estava o mundo quando da abertura da tua empresa? 

 Como estava o ramo supermercadista no município quando da abertura da tua 

empresa? 

 Qual o motivo que levou o senhor a abrir a sua empresa? 

 Para a abertura e funcionamento de sua empresa o senhor buscou algum tipo de 

auxílio? 

 Como era a organização da empresa quando da abertura? Como está atualmente? 

 Me fale um pouco sobre a concorrência 

 Me fale um pouco sobre a relação com os fornecedores 

 Me fale um pouco sobre a relação com os clientes 

 Me fale um pouco sobre a relação com o Governo 

 Como o senhor faz para que as coisas dêem certo aqui no seu negócio? 

 Quais as principais dificuldades enfrentadas? 

 Quais motivos têm levado a empresa a continuar de portas abertas? 

 Se surgisse a oportunidade de abrir outra empresa, o que o senhor faria de 

diferente? 

Estou muito feliz e agradecida de estar aqui hoje para ouvir sobre suas 

histórias. Estou à disposição para ouvi-lo e gostaria que o senhor (a), 

voltasse no túnel do tempo, lá no início de sua vida profissional e me 

contasse a sua história profissional. 

Me fale da sua experiência, da sua história como proprietário de um 

mercado de bairro. 
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APÊNDICE E – Roteiros de Entrevistas – Empresas Fechadas 

 

 

 

1º Momento da entrevista: dados de caracterização 

Nome: 

Idade: 

Estado Civil:  

Escolaridade: 

 

2º Momento da entrevista: primeiro estímulo evocativo de narrativas ancoradas na 

história da vida profissional do sujeito 

 

 

 

 

 

 

 

3º Momento da entrevista: segundo estímulo evocativo de narrativas ancoradas na 

história da vida do sujeito como proprietário e gestor do pequeno mercado 

 

 

 

 

 

 

Questões de apoio (utilizadas somente quando as narrativas ancoradas na história 

de vida não tinham contemplado tais assuntos): 

 Como estava o mundo quando da abertura da tua empresa? 

 Como estava o ramo supermercadista no município quando da abertura da tua 

empresa? 

 Qual o motivo que levou o senhor a abrir a sua empresa? 

 Para a abertura e funcionamento de sua empresa o senhor buscou algum tipo de 

auxílio? 

 Como era a organização da empresa quando da abertura? Como era o 

funcionamento? 

 Me fale um pouco sobre a concorrência 

 Me fale um pouco sobre relação com os fornecedores 

 Me fale um pouco sobre a relação com os clientes 

 Me fale um pouco sobre a relação com o Governo 

 Quais as principais dificuldades enfrentadas pela empresa? 

 Qual o motivo que levou a empresa a fechar as portas? 

 Como o senhor se sentiu quando fechou a empresa? 

 Se surgisse a oportunidade de abrir outra empresa, o que o senhor faria de 

diferente? 

Estou muito feliz e agradecida de estar aqui hoje para ouvir sobre suas 

histórias. Estou à disposição para ouvi-lo e gostaria que o senhor (a), 

voltasse no túnel do tempo, lá no início de sua vida profissional e me 

contasse a sua história profissional. 

Me fale da sua experiência, da sua história como proprietário de um 

mercado de bairro. 
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 APÊNDICE F – Documento de Apresentação 

 

  

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicados – CCSA 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 

 

DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Natal, ____ de ______________ de ______ 

 

 

 

Prezado (a) Sr.(ª) ____________________________________________ 

 

 

 

 

Por meio da presente, apresentamos a pesquisadora 

___________________________________, mestranda junto a este Curso de Pós-

Graduação, e cadastrada na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino 

Superior (CAPES/MEC). A referida pesquisadora está autorizada a tratar de assuntos 

concernentes a sua pesquisa sobre Micro e Pequenas Empresas do setor de varejo 

supermercadista. 

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção dispensada. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

________________________________________________ 

Profº Doutor José Arimatés de Oliveira, PhD  

Orientador da Pesquisa 
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APÊNDICE G – Termo de Confidencialidade 

 
 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicados – CCSA 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 
 

 

  

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

 

 

Pelo presente termo, a signatária, 

_________________________________________________________, aluna do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (PPGA/UFRN), em fase de pesquisa de campo, se compromete a manter as 

suas fontes de informação em total anonimato. Neste sentido, não fará a identificação do 

entrevistado na redação final dos relatórios. 

 

 

 

Mossoró, _____ de _____________ de ______ 

 

 

 

 



176 

 

APÊNDICE H – Termo de Consentimento 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

Centro de Ciências Sociais Aplicados – CCSA 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Eu, __________________________________________________________,  

sendo conhecedor do tema e metodologia utilizados pela aluna do Programa de Pós-

graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), consinto em participar da pesquisa conduzida pela mesma. 

 

Entendo que toda e qualquer informação prestada por mim no decorrer da(s) 

entrevista(s) pode ser utilizada na escritura de relatórios referentes à pesquisa. Entendo 

também que as entrevistas podem ser gravadas. É acertado entre mim, signatário deste 

termo, e a aluna, que todas as possibilidades de identificação enquanto entrevistado 

devem ser impedidas. 

 

Mossoró, _____ de ___________ de ________. 

 

 

 

Assinatura: __________________________________ 
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APÊNDICE I – Quadro de Categorização 

 

Temas 

(Dimensões 

empíricas) 

Unidades de 

sentido 

Falas 

Motivo de Abertura Necessidade [...] É uma empresa familiar, é uma empresa que foi 
fundada assim pela minha mãe. A gente começou assim, 

eu acho que foi até assim por necessidade. A gente vivia 

numa situação assim meio complicada. Na realidade a 

gente era assim muito pobre. Praticamente não tinha nem, 

dependia da ajuda assim de tios, por parte dos irmãos da 

minha mãe. Ai a gente teve a iniciativa de começar com 

uma mercearia, certo? Ai a gente começou com essa 

mercearia, com a ajuda deles que montaram que é até que 

a gente tá hoje aqui. Era uma mercearia que antigamente 

chamava de bodega, né. Jorge Gabriel 

 
[...] No caso, porque é o seguinte, quando a gente sai de 

banco todo mundo tentava botar um comércio no caso, 

né, meus colegas, e meu irmão já tinha trabalhado em 

banco também e tinha um mercadinho. Ele colocou um 

mercadinho e deu certo, né. E eu também por se espelhar 

nele também. E botei um também. (risos). Luís Otávio 

Contingência [...] esse supermercado eu arrumei com, emprestando 

dinheiro lá, o ex-dono daqui, seu Gregório.  E foi preciso 

pegar esse supermercado. Porque ele ficou devendo no 

banco [...]. Juan Carlos 

Oportunidade [...] Depois em mil novecentos e noventa e nove imaginei 

a ideologia de colocar um supermercado. [...] nós 

estávamos numa economia galopante. [...] a democracia 

estava dando certo, o plano de José Sarney tava 
começando a funcionar e eu peguei uma época boa da 

economia. Carlos Augusto 

 

Nisso meu sogro, Feliciano tava vendendo já o prédio [...] 

ai me ofereceu se eu queria comprar, que eu já conhecia 

que já tinha passado muito tempo aqui, e ficou então, 

deixa eu vender o caminhão e ai ficamos. [...] E seu 

Feliciano disse: “fica lá com o prédio, eu tenho um 

comprador pro seu caminhão e vendo seu caminhão e 

você me paga, você me paga, me paga e me paga a 

mercadoria”. É seu Feliciano, tá feito. Antônio Timóteo 

 

E eu cheguei à conclusão que todo mundo passa sem 

nada, mas ninguém passa sem comer, isso é o obvio, é a 

coisa mais simples. [...] Então eu comecei a pensar na 

possibilidade de trabalhar com alimentos, só que eu não 

entendia nada, eu não conhecia nada, absolutamente nada. 

Mas comecei a amadurecer a idéia. [...] O que é que eu 

vou fazer eu ainda não sei, eu vou vender comida. 

Restaurante eu não quero porque eu não tenho o dom da 

culinária, não adianta eu entregar na mão de ninguém. 

Então eu vou tentar o consumidor, o que é que eu vou 

vender a princípio? Ah, eu vou vender produtos 
artesanais, coisas do sertão que eu via que o pessoal na 

época valorizava muito e num sei o quê. Clara Maria 
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Motivos para 

sobreviver 

Força de 

vontade 
 

[...] É, isso ai é força de vontade mesmo. E trabalhando, e 

seriedade, tá sempre presente e tá sempre fazendo ações, 
e fazendo os trabalhos da Rede Beta, fazendo promoções 

e sempre tá em evidência. Fazendo as promoções 

sazonais, final de ano, é, festas juninas, é sempre a gente 

tá fazendo alguma coisa pra, né. Dando constante atenção 

as lojas, tem sempre que ta fazendo isso, porque senão cai 

a peteca. (risos). Luís Otávio 

 Controle 

 

 

[...] Por exemplo, eu aqui hoje, eu, eu faço compras, eu 

faço serviço de banco, certo? Eu faço é, setor pessoal, 

então é muito sobrecarregado, então a gente tem que ter 

mais assim, cuidado nessa questão de, de organizar nosso 

tempo. E como se diz delegar tarefas, nós temos pecado 

muito nisso ai, mas no demais eu acho tudo tranqüilo. [...] 
Eu acho que um dos pontos fundamentais foi a gente 

sempre assim, a gente nunca, sempre foi com o pé no 

chão. Redução de custos, no início a gente tinha assim um 

custo muito reduzido [...], era muito controlado na 

questão de gastos, que muitas empresas a gente vê hoje 

assim, que não chegam tanto tempo. [...] Então, o segredo 

eu acho que assim, a gente tá até hoje por questão de 

controle mesmo, em custos [...] Jorge Gabriel 

 

[...] em um supermercado pequeno, que você é sozinho, 

você faz de tudo, né. Você é aquele camarada que sempre 
ta tampando todas as garrafas, procurando as tampas pra 

tampar [...] todo dono de supermercado quando ele 

começa, ele começa fazendo de tudo. Até marcando, 

marcando, arrumando, indo pro açougue, vindo pro 

escritório atender o fornecedor, às vezes, vem fazer 

pagamento, vai pro caixa. Ele faz quase todas as funções 

dentro de uma loja, de um supermercado. [...] é sempre 

procurar de todas as maneiras, é manter as vendas e 

manter as vendas com a lucratividade cobrindo as 

despesas. Num tem segredo, se você começar a vender 

que não cubra as suas despesas você está fora.[...] E 

reduzir as suas despesas para que a sua lucratividade vá 
ocorrer livre pra sobrar algum Bruno Miguel 

 

[...] porque a gente não pode deixar só nas mãos dos 

funcionários, a gente tem que tá constante aqui dentro. Eu 

não me vejo saindo muito e deixando nas mãos dos 

funcionários. Luís Otávio 

 

[...] Mas você tem que sempre permanecer ali junto, no 

seu dia-a-dia. Pra que? Pra atender o seu cliente, pra você 

atender o seu fornecedor. Carlos Augusto 

 
Supermercado é um comércio como outro qualquer. Só 

que exige muito do proprietário. Você nunca pode tirar 

você tem que butar dentro do supermercado. Se você tirar 

vai à falência. [...] Juan Carlos 
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 Evolução 

 

[...] em está sempre se atualizando também no mercado, 

sabe? A gente, como eu disse a você, a gente começou 
com um balcão, atendendo cliente, naquele tempo vendia 

um pedacinho de sabão, sabe? E a gente foi 

acompanhando o mercado, sabe? Acho que um dos 

segredos é esse, tá acompanhando o mercado. [...] Porque 

o cliente hoje, é como eu disse, há vinte anos quando eu 

comecei, era um tipo de cliente, hoje esses clientes são os 

filhos dos meus clientes, e até um pensamento totalmente 

diferente do que era antes. Então, você tem que 

acompanhar esse desenvolvimento, certo. Então, eu acho 

que um dos segredos também é acompanhar esse 

desenvolvimento do consumidor e reduzir seus custos e 
ter controle, certo.  [...] Então, antigamente a gente é 

puxava um pouco da carga horária de cada funcionário. 

Porque não tinha condições de colocar duas, três turmas 

aqui. E com isso a gente foi crescendo, foi evoluindo e eu 

fui organizando [...] muita gente diz que é muito 

trabalhoso, que é cansativo, na realidade é. [...] eu acho 

que falta um pouco de profissionalismo. Eu acho que se a 

gente tivesse um pouco mais de profissionalismo, é, é, é a 

gente se dedicasse mais, porque a gente tem muito, como 

é que se diz trabalho braçal. Na realidade, nós, pequenos, 

de empresas pequenas, se nós nos organizasse mais e 

fizesse mais, um curso de reciclagem, é, é o do SEBRAE 
que oferece muito, de, de esses cursos de administração 

de empresa, esse tipo de coisa, eu acho que tinha como a 

gente se organizar mais. Jorge Gabriel 

 

[...] Ai com um ano eu mudei pra loja ao lado que era um 

pouco maior e seguindo sempre o meu feeling, assim, a 

intuição. E a loja com um ano ficou apertada de novo. 

Resumo: eu estou na minha quar, quinta loja, e agora tem 

mais de 300 metros de área. Não sei se fiz bem, porque a 

responsabilidade aumentou, as despesas aumentaram, a 

carga ficou muito mais pesada. [...] O Mercado Ômega é 
o filho que eu não tive. E ele tá na adolescência, tá no 

momento mais difícil, então eu vou ter que aprender a 

criar, aprender a educar, e isso faz com que a minha 

cabeça comece a funcionar de novo. E ao invés, de ser um 

motivo de desânimo, de falta de estímulo, é agora que eu 

tenho que tá mais esperta, entendeu? Clara Maria 
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Fidelização 

 

Mesmo sem a bandeira, mas você tem que tá a 
procura de clientes, fidelizar alguém, ai você vai 
pra aquele aposentado, aquele pessoal e num sei 
o quê. Faz uma carteira pra você se manter. [...] 
é ir atrás de novos clientes, entendeu? Você vê 
que aqueles clientes que você tinha que vinha 
porque você era bandeirado, que tinha os 

encartes, você perdeu, você quer recuperar com 
alguém. Senão você não vai sobreviver, 
entendeu?. Bruno Miguel 

 
É fazer um laço familiar entre os clientes e fazer 
aquilo que gosta [...] e você vê, com toda essa 
dificuldade que eu passei antes, mas eu tenho 
cliente de 36 anos, desde de meu início [...] Quer 

dizer, porque formou aquele elo de amizade 
entre um e outro e principalmente gostar do que 
está fazendo [...] hoje Mossoró tá, tá num padrão 
muito alto, hoje ta entrando muita rede de fora, 
redes grandes. Num é que com isso acabe com 
os pequenos, que os pequenos de bairro, mas, de 
bairro não acaba, jamais vai deixar de existir, 
sempre existe o cliente para ele [...] quer dizer, 

você tem que fazer esse tipo de elo porque é, é, 
o que sustenta hoje o pequeno comerciante é 
isso aí, esse elo que você faz com o cliente, 
principalmente hoje com essas grandes 
concorrência, só fica se ele tiver amizade com 
você e achar, que não sendo, você não tem como 
segurar Antônio Timóteo 

 

O patrimônio dela. [...] Você agora ficou em 
dúvida, o patrimônio, né? Vai dizer: “ai, essa 
mulher é rica, tá cheia da grana, ãh, ãh 
(expressão de não), o meu patrimônio é o meu 
cliente. Então, o meu objetivo principal, meu 
foco principal pra me manter em pé, é: voltar 
100% a minha atenção, a minha energia, quando 
eu falo a minha, é meu, pode até ser meio 
egoísta. Clara Maria 

 
[...] Nosso cliente mesmo é de bairro. Ele é 
cliente mesmo, é cliente de todo o dia, cliente 
que praticamente todo dia tá aqui na nossa porta, 
né. Num é aquele cliente de hipermercado que 
vai lá faz uma feira e vai lá no outro mês não. 
[...] Na medida do possível tento atender as 
necessidades deles.  Eles exigem os produtos. 

Ah, eu queria tal produto, às vezes até um 
produto que eu não vendo aqui, mas só pra 
atender as necessidades do cliente eu faço esse 
sacrifício. Jorge Gabriel 

 
A gente sempre tratando em primeiro lugar o 
cliente, não tem pra onde correr, porque sem ela 
a gente não consegue nada, sem ele. Preza por 

essa parte, o cliente, atendimento [...] coisa que 
a gente mais treina, mais dá palestra, mas 
trabalha em cima dos funcionários é em cima do 
atendimento. [...] Pegar um funcionário 
atendendo mal a um cliente, ele é demitido na 
hora. Não dou nenhuma chance. Luís Otávio 
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 Gostar do que 

faz 

[...] fazer aquilo que gosta. Se nesse 

período, como já teve vários colegas que 
deixaram, eu praticamente em Mossoró sou 

um dos mais antigos, em questão de 

comércio nesse período sou eu. Muitos 

deixaram porque não quiseram mais, 

acharam que trabalhar, não queriam mais 

trabalhar, porque se aposentaram [...] 

Antônio Timóteo 

 

[...] Porque não há mistério, não há 

mistério, eu descobrir que o grande segredo 

pra você se manter ou manter, se manter 
numa atividade eu já falei e vou repetir: é 

você amar incondicionalmente o que faz. 

Gostar é pouco. Amar é fundamental. Daí 

você começa a criar um, a procurar 

alternativa, a água ta dando no nariz, eu tô 

quase me afogando, mas eu não quero abrir 

mão disso aqui. Eu não posso abrir mão 

disso aqui. Isso aqui é, é a nossa cara [...] 

Eu não posso viver sem isso aqui”. É, é, é 

até uma coisa pessoal, pode até dizer assim: 

“essa mulher é uma louca, essa mulher é 

uma idiota”. Mas aquilo ali, com toda a 
bagunça, com toda a desordem, é o filho 

que eu não tive.  Clara Maria 

Motivo de Fechamento Falta de 

identificação 

 

 

Então, acredito, vamos dizer assim que por 

eu ser ex-supermercadista ou eu ser ex-

comerciante não deve-se ao fato de ter sido 

problema de economia. De hipótese 

alguma, porque nossa economia está 

estável durante todo esse período. Se deu 

realmente porque, é, eu não me identifiquei, 

não gosto, não sou comerciante, nunca fui 

comerciante, eu posso ser um bom 

negociador, mas não sou comerciante. [...] 
[...] E ai surgiu a oportunidade de fazer 

direito [...] pesei, coloquei na balança, 

então o peso maior foi o peso do direito. 

Então, um objetivo maior que eu tinha no 

momento era fazer direito. Ai eu disse: 

então eu vou ter que fechar o supermercado 

pra poder me dedicar ao direito pra não ser 

mais um na profissão. Carlos Augusto 

 

O que mais depende é gostar do que faz, se 

ele está numa profissão que não gosta, ele 
mude porque não dá certo não. E o 

comércio é muito trabalhoso, muito, muito, 

não é fácil não Antônio Timóteo 

 

Eu trabalho, eu, 365 dias no ano, você vai 

dizer: “nossa, é uma escravidão”. É! E se 

você não for apaixonado, você não se 

mantém no mercado. É a primeira coisa, 

pra você se manter vivo, você tem que ter 

amor. [...] Clara Maria 
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 Não evolução Infelizmente, assim, já teve gente que a 

gente conhece que tem bem mais tempo do 
que eu e que não se evoluíram, com trinta 

anos, ta com cinco anos que veio a fechar 

as portas porque não acompanhou o 

mercado. Jorge Gabriel 

 

 

[...] se você for fazer tudo isso, você não 

cresce rapidamente. Como você cresce? Se 

você distribuir melhor. Porque você perde 

muito tempo fazendo coisas que é pro 

funcionário fazer. [...] você não tem tempo 
de ganhar dinheiro porque você ta 

desempenhando funções que não é pra você 

fazer. [...] na verdade, eu eu eu, eu tô 

pensando no ano que vem, lá pra junho, 

mudar o ramo de atividade, porque com 

certeza eu não vou acompanhar o ritmo do 

mercado. A não ser que eu volte a bandeirar 

novamente pra que eu acompanhe, porque 

não vai assim é, no ramo, nesse ramo de 

atividade você não vai acompanhar. Porque 

com certeza o cliente está muito exigente, 

ele não vai querer ficar no mercadinho 
pequeno né? Ele vai querer ir pra uma loja 

climatizada, ele vai querer mesmo pagando 

mais caro, você sabe que existe um custo 

maior, né, o produto se eleva um pouco o 

preço, mas o cliente tá ficando um pouco 

mais exigente e vai procurar sempre um 

pouco mais de melhor atendimento, um 

ambiente melhor [...] Não é que assim, que 

seja ruim, mas é um setor que evoluiu 

muito [...] Bruno Miguel 
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 Problemas: 

Impostos, 
Fornecedores, 

Concorrentes, 

Mão-de-obra, 

Governo, 

Trabalhar no 

vermelho. 

  

 

[...] cê trabalhando como os colegas ai que 

não tem um TEF, cê compra sem nota, você 
cresce também, cê está sonegando 

impostos. Eu não posso, eu tenho três, dois 

TEFs ai, e quatro horas comendo, passa 

uma laranja eu pago imposto, passa um 

quilo de açúcar eu pago imposto, passa um 

quilo de carne eu pago imposto, então, 

como é que eu vou crescer? Comprando 

caro, como é que eu cresço? Como é que 

vai ser daqui a cinco anos um 

supermercado desse? Ou fecha ou se 

trabalha no vermelho. No vermelho a gente 
já tá trabalhando. [...] eu acho que tudo, 

todos os pequenos estão querendo desistir. 

[...] Tem problema de fornecedor, 

problemas de impostos [...] e você 

morrendo de trabalhar, sujeito a várias 

coisas, é muito difícil supermercado, 

principalmente o pequeno. Juan Carlos 

 

Só que com essa política sórdida do 

governo, cruel, você fica com medo, 

assustado [...] E isso me incomoda, porque 

eu sei que a tendência do Mercado Ômega 
é desaparecer. A tendência do Mercado 

Ômega é desaparecer. Você vai ficar 

decepcionada com isso que eu estou te 

dizendo, mas a tendência dos pequenos é 

desaparecer. Por mais que a gente se 

agregue a outros. Clara Maria 

 

A grande dificuldade, eu não sei, você vai 

observar o que eu vou dizer aqui, o ano que 

vem, Deus queira que não, mas vai haver 

uma quebradeira muito grande de 
mercadinho. Vai ser em todo o Brasil ,vai 

ser uma coisa, você pode escrever em letra 

de ouro. Os mercadinhos de porte pequeno 

vai quebrar quase tudo. Vai migrar muita 

gente para outros ramos de atividades. 

Justamente porque o governo esqueceu essa 

lição de casa de fechar, que fechou muito, 

organizou-se demais e esqueceu de baixar a 

alíquota. Então, o mercadinho pequeno hoje 

ele tá pagando o que paga o grande, não 

existe diferença. Bruno Miguel 
 

Falas Qualificadoras da Unidade de Sentido PROBLEMA 
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Concorrência [...] Então, é a concorrência, que tá absurda no caso. Mossoró tá 

crescendo e tá vindo muitos concorrências e tá crescendo muito 
a concorrência e tá dividido cada vez mais o bolo, a fatia do 

bolo, né. Luís Otávio 

 

[...] Porque a gente é pequeno, é supermercado pequeno de 

bairro, então, aqui tem algumas redes grandes, que é Rebouças 

e Queiroz, que tava praticamente engolindo a gente. [...] As 

concorrências antigamente Mossoró não tinha. Pra você vê, vem 

chegando várias redes ai de fora, certo? E com isso vai assim, é 

apertando o mercado, né. Eles vêm aqui pra tirar as vendas de 

alguém.  Jorge Gabriel 

 
Num é fácil não, que os grandes grupos estão ai para acabar os 

pequenos, né. [...] Então, quando chegar esses grandes a 

tendência desse pequeno é se acabar. Juan Carlos 

 

[...] é uma luta insana. Além, da, da dessa concorrência desleal 

que a gente tem com as grandes redes [...] eu cheguei à 

conclusão que eu tenho muito concorrente de peso, mas que o 

concorrente mais próximo que eu tenho, é o AU-TO-MÓ-VEL 

[...] Além das grandes redes, você também sofre nesse ramo é a 

questão do pequeninho concorrente, aquela pessoa que saiu do 

mercado formal de trabalho e ficou desempregado e olha pro 

Mercado Ômega e diz: “nossa esse povo tá rico. Eu vou botar 
um mercado.” Ai abre uma porta na sua própria casa, põe umas 

prateleiras, itens de primeira necessidade [...] e daí passa a 

trabalhar na informalidade, sem nenhum custo, sem nenhuma 

despesa[...]Então isso, pulveriza o bairro de uma forma que no 

final eles comem boa parte do nosso “patrimônio”, aquele 

patrimônio que te falei e os grandes levam o resto. Clara Maria 

Fornecedores Fornecedores é, é uma batalha não é?![...] eu classifiquei os 

fornecedores, tenho poucos fornecedores hoje, muito pouco. 

Sempre foi um sonho de ter muito pouco fornecedores [...] 

queria que todos fornecedores fossem honestos, você tem que 

ter um quadro de fornecedores honestos. [...] se não for um bom 

fornecedor você toma um grande prejuízo, traz avaria para 
você, traz produtos vencidos, traz problema de, de preço, 

cotando preço, traz preço caro pra você, exigi você cheque, 

exigi pra você dinheiro, o boleto ele não dar trinta dias, só quer 

dar quartoze dias [...]. Juan Carlos 

  

Dificuldades de preço, dificuldade assim, às vezes de aquisição 

de créditos, seu crédito é diferenciado. Bruno Miguel 

 

Ai comecei a batalha, procurar fornecedor, entender a mecânica 

do mercado, como é que funcionava, meter a cara e convencer 

ao fornecedor que, a lhe dar crédito. A você é de fora, sofrendo 
a rejeição enorme, porque é natural, as pessoas tendem a 

proteger os seus próximos, eu era a estrangeira da história, né. 

Clara Maria 
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Governo [...] a carga tributária é enorme. Poderia ser menor, mas é muito 

alta mesmo. É horrível, é horrível mesmo. A carga tributária 
meu Deus do céu, a gente muda de um tipo de, como é que dar 

o nome, de um tipo de imposto passa pro Super Simples é 

horrível, passa pro real é melhor um pouco, mas continua 

pagando muito imposto. (risos) Luís Otávio 

 

[...] O governo leva a maior parte. Tudo que você produza o 

governo leva praticamente [...] Você tem uma carga tributaria 

alta, né. E você tem um lucro muito baixo, tudo que você vende 

passa no TFE, tudo que você compra tem uma nota fiscal, e no, 

e o governo no final do mês tem aquilo em moeda corrente. 

Você vendeu fiado a pessoa não pagou, você pagou imposto pro 
governo em espécie, em moeda corrente. Você vendeu no, no 

na promissória, num pagou, o governo levou. Se uma pessoa 

chega e rouba um desodorante que isso é fatal, roubam demais 

[...] você paga o imposto que tu comprou com nota fiscal e tu 

tem que dar uma saída. É muita dificuldade segurar, só o 

trabalho mesmo, tem que lutar demais. [...] Aqui o governo está 

dando incentivo pro grande e pra e tomando aqui do pequeno. 

Enquanto eu pago 6.20 do Imposto de Renda o outro paga 

0.025. Está me roubando. O governo está sendo desonesto. É 

uma desonestidade. Enquanto eu to pagando 17% eles tem o 

incentivo de 5. Isso é uma desonestidade. Se baixar o meu pra 5 

pra 0.025 pelos menos, eu tenho mais capacidade de ganhar 
mais dinheiro e vender mais barato. Essa é a capacidade. Esse é 

o certo, é o obvio, de todo mundo ter o mesmo direito. [...] Ai 

eu pago ISS, IPTU, Imposto de Renda e pago o ICMS. Nada de 

incentivo. Como é que um dia eu vou crescer? Se todo mundo 

ta colocando sua cabeça pra baixo, então a situação é essa. Juan 

Carlos 

 

E você sabe que o governo, ele coloca uma norma no mercado e 

aquela norma tem que ser cumprida “ipsi literes”, você não 

pode mudar. Então, sempre o governo leva vantagem e o 

comerciante, o industrial, aquele que participa da economia do 
Brasil sempre está apanhando porque as normas que o governo 

coloca elas são bastante rígidas, né. Com o governo sempre 

existe esse percalço. E sempre existiu e vai sempre existir, né. 

[...] Você tem que pagar aqueles impostos, você não tem como 

competir no mercado e como você não tem como competir no 

mercado com aquelas que não pagam, ta certo? Você quebra, 

você fecha. Esses são os motivos. Umas são fiscalizadas e 

outras não. Aquelas que são fiscalizadas não têm 

competitividade com aquelas que não são. Então, obviamente, a 

tendência é que você sendo fiscalizada e você tendo que pagar 

os impostos você não tem preço pra competir com aquelas que 
não são. Então, esse é o motivo, tá certo? Cobram muito de uns 

e muito pouco de outros. Então aqueles que são bastante 

cobrados fecham e aqueles que são menos cobrados crescem. 

Carlos Augusto 
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 Só que tem um fator muito complicador hoje que é o governo. 

O governo ele modernizou-se muito, principalmente no que se 
fala de supermercado. Hoje o governo modernizou demais. O 

supermercado hoje é visto assim, acho que é menina dos ovos 

de ouro. É quem dita o mercado é o supermercado, né. Então, o 

governo modernizou-se demais nos supermercados e esqueceu 

de baixar as alíquotas pra os supermercados sobreviver melhor. 

[...] a questão do governo é que o seguinte: o governo hoje dá 

muito incentivo para o grande. E tá esquecendo de dar um 

incentivo para o pequeno. Bruno Miguel 

 

Muito pesado. A carga tributária hoje, eu acho que uma das, ela 

come quase, mais de 50 %. Entre carga tributária e a mão-de-
obra, ela come 60 a 70%. Muito alta. A carga tributária é muito 

elevada. Antônio Timóteo 

 

Porque hoje o grande vilão da história é o próprio governo, o 

que falta pra gente hoje, micro e pequenos empresários é uma 

política mais consciente por parte das autoridades, porque eles 

têm que entender que se você levar em consideração o universo 

de micros e pequenos empresários que fazem o social, a parte 

social, que dão emprego, que pagam impostos, que alimentam 

[...] E eu volto a insistir, o governo ele não vê isso. Ele 

massacra a gente, massacra com a carga pesada de tributos, 

cobranças. E os grandes que tiram o nosso espaço é a eles 
oferecidos toda espécie de bônus, o ônus fica conosco, 

entendeu? E os bônus vão pros grandes. [...] Enquanto que aqui 

em baixo, eu digo aqui em baixo somos nós, a gente sofre uma 

perseguição inimaginável. Clara Maria 

 


