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Resumo

O presente relato técnico é baseado na análise de uma pequena empresa, do ramo varejista, que perdeu sua principal vantagem
competitiva e decidiu vender sua carteira de clientes, como alternativa para seu insucesso operacional. O objetivo deste relato foi
realizar uma análise do diagnóstico e da solução estratégica adotada por esta pequena empresa e propor críticas e sugestões aos
problemas diagnosticados e às decisões tomadas, bem como realizar reflexões como contribuições para estudos futuros. Discute-se a
questão de ações que esta pequena empresa poderia ter tomado previamente, de forma a evitar o encerramento de suas operações.
Conclui-se que este relato pode contribuir como aprendizado para outras pequenas empresas, que apresentam as mesmas dificuldades,
para que invistam mais tempo analisando suas competências internas e externas, de forma a buscar maior diferenciação no mercado em
que atuam e precaver-se frente a possíveis crises.
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ANÁLISE SITUACIONAL.  

 

 

Resumo 

 

O presente relato técnico é baseado na análise de uma pequena empresa, do ramo varejista, 

que perdeu sua principal vantagem competitiva e decidiu vender sua carteira de clientes, 

como alternativa para seu insucesso operacional. O objetivo deste relato foi realizar uma 

análise do diagnóstico e da solução estratégica adotada por esta pequena empresa e propor 

críticas e sugestões aos problemas diagnosticados e às decisões tomadas, bem como realizar 

reflexões como contribuições para estudos futuros. Discute-se a questão de ações que esta 

pequena empresa poderia ter tomado previamente, de forma a evitar o encerramento de suas 

operações. Conclui-se que este relato pode contribuir como aprendizado para outras pequenas 

empresas, que apresentam as mesmas dificuldades, para que invistam mais tempo analisando 

suas competências internas e externas, de forma a buscar maior diferenciação no mercado em 

que atuam e precaver-se frente a possíveis crises. 
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Abstract 

 

This technical report was based on the analysis of a small business, of retail industry, which 

has lost its main competitive advantage and decided to sell its customer portfolio as an 

alternative to its operational failure. The objective of this report was to analyze the diagnostic 

and strategic solution adopted by this small company and offer criticisms and suggestions to 

the problems diagnosed and the decisions taken, and conduct reflections as contributions for 

future studies. It discusses the issue of shares this small company could have taken 

previously, in order to avoid the closure of its operations. It was conclude that this report can 

contribute to learning to other small businesses, which present the same difficulties, to invest 

more time analyzing their internal and external expertise, in order to seek greater 

differentiation in the market in which they operate and to take precautions against possible 

crises.  

 

Keywords:  small business, competitive advantage, strategic solution. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Caracterização das micro e pequenas empresas no Brasil 

 

Não há consenso na literatura para a caracterização de micro e pequenas empresas 

(MPEs), uma vez que estas podem ser definidas por meio do valor do seu faturamento, pelo 

número de pessoas a ocuparem estas ou ambos (IBGE, 2003). A Tabela 1 traz algumas 

definições para as MPEs, conforme a Lei Federal nº 9.841 de 05 de outubro de 19991, 

conforme o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e conforme o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

 

Tabela 1. Definições para microempresas e empresas de pequeno porte no Brasil 

 

Órgão/Instituição 

definidora 

Valor de receita média 
Número de pessoas 

ocupadas 

ME EPP ME EPP 

PODER EXECUTIVO. 

BRASIL (Lei nº 9.841 de 

05/10/1999) 

Até R$ 244 

mil 

De R$ 244 

mil a R$ 1,2 

milhões 

- - 

SEBRAE - - Até 09 para 

serviço e 

comércio e 

até 19 para 

indústria  

De 10 a 49 

para serviço 

e comércio e 

de 20 a 99 

para 

indústria 

BNDES (critério dos países 

do Mercosul para fins 

creditítios) 

Até US$ 400 

mil 

De US$ 400 

mil a US$ 

3,5 milhões 

- - 

ME: Microempresa. EPP: Empresa de pequeno porte 

Adaptado de: IBGE, 2003 e SEBRAE, 2014. 

 

Embora na questão de definição as MPEs sejam caracterizadas de forma tão 

heterogênea, é inegável a participação uníssona destas na economia e geração de empregos no 

país. Segundo o SEBRAE (2014), as MPEs foram responsáveis em 2011 por 27% do Produto 

Interno Bruto (PIB) (valor adicionado segundo as atividades pesquisadas), sendo 19% do PIB 

referente aos setores de comércio e serviço e 7,8% referente à indústria. Dados percentuais 

quanto ao número de empresas, empregos e remunerações, são descritos na Tabela 2, 

mostrando a relevância socioeconômica das MPEs no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A Lei nº 9.841 de 05/10/1999, institui o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte, dispondo sobre o 
tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido, previsto nos artigos 170 e 179 da Constituição Federal. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 6 out.1999. p.1. Col. 1 Apud IBGE, 2003. 
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Tabela 2. Percentuais das MPEs sobre o número de empresas, empregos e remunerações 

formais em 2011 

 

Tipo de MPE 

%do total de 

empresas 

formalizadas 

% do total de 

empregos formais 

% do total de 

remunerações 

formais 

Comércio 99% 70% 
50% 

Prestadora de serviço 98% 44% 

MPE: Microempresa e empresa de pequeno porte 

Fonte: SEBRAE, 2014. 

 

Em concordância com o SEBRAE (2014), em termos de características intrínsecas às 

MEPs no mercado brasileiro, Santos, Krein e Calixtre (2012, p. 8) complementam que 

 

“o mundo das micro e pequenas empresas (MPEs) possui grande diversidade de padrões 

de reprodução econômica em meio ao desenvolvimento capitalista brasileiro. 

Responsáveis por parte considerável do emprego da força de trabalho na economia, 

essas empresas estão marcadas pelas profundas desigualdades de produtividade, de 

acesso ao financiamento e recursos próprios para investimento e de capacidades 

inovativas que levam a distintas estruturas de contratação e proteção do emprego no 

interior delas. A alta rotatividade do trabalho e o emprego informal de baixa qualidade 

convivem com formas dinâmicas de contratação, muitas vezes superiores às das grandes 

empresas, o que mostra mais uma vez o traço heterogêneo deste segmento [...]”  

 

Sob esta ótica, é possível compreender algumas das principais dificuldades enfrentadas 

por empreendedores, proprietários de MPEs, que em geral, possuem um bom conhecimento 

técnico sobre o âmbito empresarial que desejam atuar, mas pouco conhecimento sobre o 

âmbito administrativo (gestão de pessoas, gestão financeira, concorrência, planejamento, entre 

outros). Por vezes estes empresários não possuem recursos suficientes para contratar 

especialistas administrativos, e passam a maior parte do seu tempo resolvendo problemas 

inerentes à rotina do negócio, ao invés de planejá-lo melhor e buscar novas oportunidades de 

crescimento (KASSAI, 1997). 

 

1.2. Caracterização do mercado de cestas básicas 

 

O mercado de cestas básicas está inserido no contexto do setor atacadista, uma vez que 

grande parte de seus clientes são empresas que compram altos volumes, ainda que estes não 

se destinem à revenda, mas sim ao uso por parte de seus colaboradores. Existem ainda 

empresas varejistas, majoritariamente supermercados, que também montam cestas básicas, 

porém neste caso, trata-se apenas de um produto marginal em suas operações. Ressalta-se que 

muitos varejistas optam por comprar cestas básicas já prontas de montadoras especializadas, 

em função de facilidades operacionais e qualidade.  

Pode-se classificar as empresas especializadas em cestas básicas como um Distribuidor 

Especializado por Categoria de Produto, sendo esta a categoria mais adequada daquelas 

disponíveis no sítio da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) 

(ABAD, 2016). Todavia, vale destacar que não há informações específicas sobre as 

montadoras de cestas básicas seja na ABAD ou em outras associações correlatas.  

Há alguns anos, existiam associações específicas do segmento como ABRACESTA 

(Associação Brasileira dos Produtores e Distribuidores de Cestas Básicas) e AMOCESTA 

(Associação Nacional das Montadoras de Cestas Básicas), porém, tais entidades parecem ter 
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encerrado suas atividades, uma vez que não foi possível encontrar contatos e informações 

atualizadas sobre as mesmas. 

De todo modo, estimativas de representantes do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO), apontam quem existem mais de duas mil 

empresas que montam e distribuem cestas básicas no país (BRASIL, 2010). Ainda que 

existam empresas de grande porte neste mercado, ele é dominado por empresas pequenas e 

médias, com atuação regional. 

Conforme apontam Lamim e Zotes (2014), as cestas básicas são compradas por 

empresas como um benefício a ser distribuído a seus funcionários. Estas empresas podem 

realizar esta compra por uma obrigação legal, em função de dispositivos negociados em 

acordos de convenção coletiva, ou de modo facultativo.  

Em qualquer destes casos, a empresa cliente possui uma composição padronizada de 

itens que compõem a cesta básica, passa a realizar cotações cm diversos potenciais 

fornecedores, os quais possuem níveis baixos de diferenciação, sendo assim, as trocas de 

fornecedores são muito frequentes. Estas cotações podem se repetir mensalmente ou podem-

se negociar contratos de fornecimento para diversos meses, o que é menos comum em função 

da grande oscilação de preços, uma vez que os preços das cestas básicas estão intimamente 

ligados às commodities agrícolas como arroz, feijão, café e soja (óleo de soja). 

Sobre a composição das cestas, ressalta-se que podem haver variações dos mais 

diversos itens de alimentação, higiene e limpeza, todavia, alimentos como arroz, feijão e café 

são itens minimamente necessários, podendo corresponder a mais de 50% do valor de uma 

cesta básica, quando se considera composições mais simples. 

Quanto à dinâmica de concorrência, pode-se afirmar que ela é muito acirrada e que seus 

principais aspectos são melhores preços, capacidade de abastecimento e facilidade de entrega 

(LAMIM e ZOTES, 2014). Este cenário cria um quadro competitivo de baixas margens, forte 

disputas por volumes e por atender clientes grandes, além grande foco em redução de custos. 

 

1.3. Objetivo 

 

O objetivo do presente relato técnico é realizar uma análise do diagnóstico e da solução 

estratégica adotada por uma pequena empresa atacadista, que perdeu sua principal vantagem 

competitiva. 

Os objetivos específicos, contemplam: 

 Propor críticas e sugestões ao(s) problema(s) diagnosticado(s) e às decisões 

tomadas; 

 Realizar reflexões como contribuições para estudos futuros. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

A organização objeto deste trabalho é uma pequena empresa que atua no segmento 

atacadista alimentar, mais especificamente na montagem e venda de cestas básicas para 

empresas. A empresa colaborou e compartilhou seus dados para a execução deste estudo, 

porém não autorizou a divulgação de seu nome. Em virtude disso será utilizado o nome 

fantasia de XPTO. 

A XPTO, fundada em 2012, era uma empresa de pequeno porte (EPP), situada em 

uma cidade de médio porte do interior de Minas Gerais. O mercado de cestas básicas na 

cidade antes de sua fundação, era dividido entre 2 empresas da própria cidade e mais um 

concorrente de uma cidade vizinha. Os clientes eram majoritariamente empresas (mais de 

90%) que ou possuíam obrigação legal do fornecimento de cestas básicas a seus 
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colaboradores (em função, por exemplo, de cláusulas em dissídio coletivo) ou que ofereciam 

as cestas básicas como parte de seus benefícios. Minoritariamente ocorria a compra de cestas 

básicas por pessoas físicas, com objetivos de doações e ações assistenciais.  

A compra, fosse por empresas ou pessoas físicas, em geral era realizada por meio de 

cotação junto aos diversos concorrentes. O cliente determinava uma composição padrão e as 

empresas informavam seus preços e marcas que melhor atendiam àquela especificação. Dessa 

forma, vencia a cotação da empresa que oferecia melhores condições de preço e prazo, 

respeitando critérios mínimos de qualidade dos produtos e do serviço de entrega.  

Quando a XPTO foi fundada, seus sócios já contavam com experiência anterior tanto 

no segmento de varejo (supermercados) quanto no atacado (vendas de gêneros alimentícios e 

materiais de limpeza para empresas e órgãos públicos).  

Foi a partir dessa experiência anterior que os sócios trouxeram para a XPTO um 

parceiro estratégico operacional. Tratava-se de uma empresa cerealista líder na região de 

atuação da XPTO, aqui tratada pelo nome fantasia CRL, que comercializava arroz, feijão e 

café. A CRL já tinha anos de relacionamento com os sócios da XPTO em outros negócios, e 

desde o primeiro momento apoiou o negócio de cestas básicas.  

Conforme visto anteriormente na caracterização do setor de cestas básicas, o peso dos 

produtos básicos arroz, feijão e café, é muito forte. No caso da XPTO, somente estes 3 

produtos representavam de 40% a 50% do total de todas as suas compras, para a montagem 

das cestas básicas.  

Diante deste cenário, ressalta-se ainda que o mercado de cestas básicas é marcado pela 

pequena diferenciação de produtos e serviços e por baixas margens, onde volume e controle 

de custos são de extrema relevância. Dessa forma, obter bons preços junto aos fornecedores é 

essencial para se ter competitividade de preço no repasse às cotações solicitadas pelos 

clientes, tendo em vista que este é um mercado onde as empresas compradoras, fazem 

constantes pesquisas e comparativos de preços, visando obter o menor preço.  

Assim sendo, pequenas vantagens ou desvantagens nos preços dos itens como arroz, 

feijão e café, podem resultar uma nova venda ou na perda de um cliente; em mais lucro ou até 

prejuízo, pois as margens são muito “apertadas”. 

Tal importância não se dá apenas em termos de competitividade e lucratividade, mas 

também em termos de fluxo de caixa. Como 100% das vendas são feitas a prazo, é crucial que 

os prazos de pagamento junto aos fornecedores sejam superiores aos prazos de recebimento 

dos clientes, a fim de não sacrificar em demasia o capital de giro da empresa. Isto é ainda 

mais importante quando se considera que o caso em questão trata de uma EPP. Um forte 

descasamento entre pagamentos e recebimentos pode resultar em falência da empresa, pois as 

fontes de financiamento de capital de giro para EPPs são caras e escassas, como visto 

anteriormente. 

Dessa forma é que a parceria com a CRL foi tão importante para a operação da XPTO; 

ela conseguia preços abaixo do mercado e condições de pagamento amplas e diferenciadas, 

que lhe permitiram crescer e desenvolver seus negócios.  

Para a CRL tal parceria também se justificava boa, na medida em que as vendas para a 

XPTO eram de bons volumes e de custos menores, por não necessitar de investimentos em 

trade marketing2. Além disso, a CRL, ao contrário de muitas outras do mesmo setor, não 

possuía uma operação própria de cestas básicas. Enquanto seus concorrentes tinham estruturas 

específicas para atender esta demanda, a CRL não atuava fortemente neste segmento. Assim, 

ela viu na XPTO também uma oportunidade de ampliar suas vendas e sua presença no 

segmento de cestas básicas. 

                                                 
2 A despesa com trade marketing é muito comum e relevante no varejo alimentar como, por exemplo, 

compra de espaço em gôndola, investimento em tabloides de ofertas, entre outros. 
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Foi nesse contexto que a XPTO foi se desenvolvendo e ampliando suas vendas ao 

longo dos anos de operação, tanto que no início de 2015, segundo estimativas internas, a 

empresa já dividia espaço com sua principal concorrente, e outrora líder inconteste na cidade 

e região. Ambas as empresas já apresentavam níveis de venda bem semelhantes, ainda que a 

concorrente tivesse muito mais anos de tradição no segmento.  

Pode-se dizer, assim, que tal evolução no desempenho da XPTO se deu muito 

ancorada nesta parceria estratégica com a CRL; este ponto havia se tornado a principal 

vantagem competitiva da empresa, pois permitia que ela oferecesse produtos de qualidade 

reconhecida na região, preços menores e maiores prazos de pagamento, fatores estes cruciais 

no processo de decisão de compra das empresas clientes. 

Todavia, no segundo trimestre de 2015, a CRL começou a apresentar dificuldades 

operacionais e financeiras, decorrentes de problemas internos e que foram muito alavancados 

pela crise macroeconômica do país. Em muito pouco tempo, já no início do segundo semestre, 

a mesma entrou com pedido de recuperação judicial e, após este fato, reduziu drasticamente 

seu volume de produção, passando a adotar uma política comercial extremamente restritiva e 

a comercializar com preços mais altos e prazos menores. 

Com isso, a parceria que anteriormente tinha sido uma grande vantagem para a XPTO 

tornou-se um fardo para a empresa, pois ela teve que rapidamente desenvolver parcerias com 

novos fornecedores e também atuar junto aos clientes, que já estavam acostumados e tinha 

predileção pelas marcas da CRL, explicando sobre as mudanças de marcas e preços. Do lado 

dos fornecedores, a XPTO se viu em condições desfavoráveis em relação aos seus 

concorrentes de cestas básicas, pois estes já tinham acordos comerciais de longa data com 

outros fornecedores e, portanto, condições melhores do que a XPTO conseguiria obter de 

imediato. 

 Os resultados que se seguiram foram dramáticos, como pode observar-se na Tabela 3, 

notando-se uma redução rápida e expressiva de seus indicadores. Após o fim da parceria 

estratégica com a CRL, o faturamento caiu mais de 27% e o lucro líquido despencou mais de 

36% nos três meses que se seguiram. Além disso, outras variáveis como margem bruta, 

quantidade de vendas por mês e valor médio de cada venda também registraram quedas. 

 

 

Tabela 3. Dados representativos da empresa XPTO com e sem parceria com a CRL 

 

 
Período 

*Faturamento 

Médio Mensal 

*Margem 

Bruta 

Média em 

valores 

monetários 

*Qtde 

Média 

de 

Vendas 

por mês 

*Valor 

Médio 

de 

Venda 

*Lucro 

Líquido 

R$ 

Em 

parceria 

com a 

CRL 

Fevereiro 

à Julho/15 
1.158,73 136,87 91,83 12,62 39,52 

Sem a 

parceria 

com a 

CRL 

Agosto à 

outubro/15 
839,45 122,31 74,67 11,24 24,98 

Diferença (com e 

sem parceria com a 

CRL) % 

-27,55% -10,64% -18,69% -10,90% 
-

36,80% 

 *Valores apresentados na base 100. 
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Este cenário era ainda mais agravado pelo quadro macroeconômico vivido pelo país. 

Era um momento de crise, de retração geral do mercado de trabalho (que com as demissões 

reduzia a demanda por cestas básicas) e por maiores pressões dos clientes para redução dos 

custos.  

 Neste momento seguir ou não com as operações era um questionamento que colocava-

se em xeque, pois além da queda nas vendas e na lucratividade, havia uma forte pressão no 

fluxo de caixa. Como a empresa não contava mais com a parceria com a CRL, suas compras 

passaram a ocorrer com prazos menores de pagamento enquanto que do lado dos clientes, 

havia cada vez mais demanda por prazos maiores para concretizar uma venda. Esta situação 

estava exaurindo o capital de giro da empresa, que para seguir funcionando, deveria 

rapidamente encontrar novas fontes de financiamento. 

 Diante deste quadro crítico, após a perda de sua principal vantagem competitiva, os 

sócios da XPTO passaram a analisar a situação de forma a escolher entre dois caminhos: 

prosseguir com as operações de maneira saudável ou encaminhar para seu encerramento, sem 

incorrer em perdas substanciais para estes. 

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CIENTÍFICA 

 

Diante do diagnóstico situacional da XPTO exposto, buscou-se na literatura 

embasamento para satisfazer o objetivo deste estudo, de analisar o diagnóstico e decisões 

estratégicas adotados, a fim de propor críticas, sugestões e reflexões como contribuições para 

estudos futuros. 

 

3.1. Contexto da estratégia 

 

Segundo Porter (1996), a essência da estratégia de uma organização, está pautada em 

como esta realiza suas atividades de forma única, quais seus propósitos e o que a diferencia de 

seus rivais. O mesmo autor revela, que muitos gestores confundem estratégia com eficácia 

operacional. Basear a gestão da organização apenas eficácia operacional, faz com que as 

empresas se desgastem em demasia, pois realizam tanto benchmarking e outsourcing em 

busca de superar umas às outras, por meio de cópias de gerenciamento e tecnologia e 

barateamento cada vez maior de custos, que tornam-se players em uma competição que 

ninguém consegue vencer e sustentar-se a longo prazo. 

Do ponto de vista da estratégia competitiva, em contrapartida, busca-se a diferenciação 

e a sustentabilidade. O posicionamento adotado pela organização, que pode ser baseado na 

variedade, nas necessidades de um determinado segmento ou no acesso a um determinado 

público-alvo, deve ser dinâmico. Uma posição estratégica sustentável requer trade-offs o 

tempo todo, de forma a garantir vantagens permanentes para a organização e a limitar, mais 

clara e objetivamente, o que ela realmente quer oferecer e entregar como valor para seu 

cliente (Porter, 1996). Isso implica por vezes em deixar de tentar “abraçar o mundo” e ter 

mais foco, para fazer melhor. Segundo Rumelt (2011) o ponto chave de qualquer estratégia, é 

o foco. 

Assim sendo, enquanto que a eficácia operacional visa atingir à excelência nas 

atividades ou funções individuais, a estratégia visa combinar, integrar suas atividades, 

aumentando sua diferenciação, reduzindo substancialmente seus custos e tornando a imitação 

pela concorrência mais difícil (PORTER, 1996). 
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3.2. Análise da estratégia 

 

Realizar a análise de uma estratégia, requer um bom diagnóstico. Segundo Rumelt 

(2011), um diagnóstico adequado facilita a identificação e compreensão da realidade de uma 

organização, de forma a pontuar certos aspectos mais críticos para um melhor direcionamento 

e tomada de decisão: “Um bom diagnóstico faz mais do que explicar uma situação – ele 

também define o domínio da ação” (RUMELT, 2011, p. 81 – tradução nossa). 

Para a análise da estratégia interna e externa de uma organização, pode ser utilizada a 

análise SWOT: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 

Threats (Ameaças), desenvolvida por Kenneth Andrews e Roland Christensen, vastamente 

disseminada na literatura (HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING 

CORPORATION, 2006a). 

Na análise interna, são avaliados os pontos fortes e fracos da organização e na análise 

externa, as oportunidades e ameaças (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Análise SWOT 

 

 
Adaptado de HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING CORPORATION, 2006a – tradução nossa.  

 

 

Uma empresa denominada “coerente” é aquela que consegue alinhar suas capacidades 

organizacionais internas, com um correto posicionamento externo (LEINWAND e 

MAINARDI, 2010). Segundo os mesmos autores, “a maioria das empresas não passa no 

“teste de coerência” porque estas prestam muita atenção ao posicionamento externo e não o 

suficiente nas capacidades internas” (LEINWAND e MAINARDI, 2010, p. 3, tradução 

nossa). 

Nesse contexto, as empresas sobrevivem das “adjacências”, pressionadas pelo ambiente 

externo, e seu sucesso não provém do núcleo de suas capacidades internas (LEINWAND e 
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MAINARDI, 2010). Dessa forma, “oceanos azuis”3 tornam-se águas impossíveis de 

mergulhar. 

 

3.3. Análise interna 

 

A análise interna de uma organização envolve a análise de suas competências centrais 

(core competencies), que são aquelas que produzem diretamente um desempenho superior e 

que de fato resultem em valor ao consumidor (HARVARD BUSINESS SCHOOL 

PUBLISHING CORPORATION, 2006b).  

Dessa forma, uma das maneiras de analisar uma competência central ou recurso em 

particular, é deixar que o consumidor faça isso diante da realização dos seguintes testes, 

conforme Collis e Montgomery (1995): 

a) Imitabilidade: deve ser difícil reproduzir, copiar; 

b) Durabilidade: refere-se ao valor contínuo de uma competência, o quanto ela se 

mantém “viva” com o passar do tempo; 

c)  Adequação (apropriabildade): determina quem é beneficiado pelo valor criado 

por sua competência; 

d) Sustentabilidade: analisa o quanto sua competência pode ser superada; 

e) Superioridade competitiva: Reflete se uma competência é realmente especial e 

superior à dos seus concorrentes. 

Além da análise pelo consumidor, também pode ser realizada a análise por 

colaboradores de organização, envolvidos em sua gestão e que estejam comprometidos com o 

crescimento e desenvolvimento da mesma.  

A realização de análises internas requer que uma organização esteja constantemente 

pronta para mudanças; isso envolve maturidade e adaptabilidade, viabilizadas por uma 

estrutura capaz de, por exemplo, eliminar processos que não estejam funcionando, a fim de 

obter melhores resultados (HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING 

CORPORATION, 2006b). 

 

3.4. Análise externa 

 

A análise externa de uma organização, envolve clientes, concorrentes, fornecedores e 

reguladores. Porter (1979) sugere a análise de 5 forças, que determinam o potencial de uma 

indústria (Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 O termo oceano azul define um espaço inexplorado do mercado, onde a concorrência é irrelevante e 
onde há oportunidade de crescimento de forma altamente lucrativa. O oceano azul pode ser criado 
como alternativa a partir de dificuldades internas de uma organização (KIM e MAUBORGNE, 2005). 
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Figura 2. Análise das 5 forças de Michael E. Porter, 1979 

 

 
Fonte: Michael E. Porter, 1979 Apud HARVARD BUSINESS SCHOOL 

PUBLISHING CORPORATION, 2006a – tradução nossa. 

 

 

4. ANÁLISE SITUACIONAL E DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA 

 

Diante da situação colocada para a empresa XPTO, tem-se um quadro em que sua 

principal vantagem competitiva, a parceria com a empresa CRL, foi súbita e rapidamente 

eliminada. Não existiram sinais preliminares que apontassem na direção de que a empresa 

CRL, que outrora parecia extremamente sólida, tivesse uma guinada tão drástica em seus 

negócios. 

Ainda que os sócios da XPTO não tivessem um processo estruturado e formalizado de 

planejamento estratégico, era possível perceber que, ainda que de modo empírico, eles 

detinham uma análise razoável sobre as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao seu 

negócio. 

Todavia, em relação a esta ameaça específica, de uma repentina quebra de seu principal 

parceiro, os sócios da XPTO pareciam considerá-la de tal forma improvável, que sequer a 

cogitavam. Listadas como ameaças em seu horizonte, estavam possíveis problemas advindos 

do aprofundamento da crise econômica no país, a possibilidade da entrada de novos 

competidores, as mudanças regulatórias, a adoção de substitutos (como vale-alimentação), 

mas não que a CRL pudesse enfrentar problemas que a levassem a tal situação crítica. 

Adicionalmente pode-se afirmar que além dessa ameaça não prevista, a XPTO havia 

construído seu sucesso até aquele momento em cima de uma vantagem competitiva 

temporária. Conforme o exposto na Tabela 4, apesar da parceira com a CRL ser muito valiosa 

e rara, ela não seria difícil de imitar e nem insubstituível, uma vez que nada impedia que a 

CRL fechasse parceria com outros concorrentes ou mesmo que outras empresas cerealistas 

passassem a oferecer condições semelhantes aos concorrentes. Ainda que isto não fosse 

provável de acontecer de modo imediato, uma vez que a CRL detinha grande preferência de 

marca na região de atuação da XPTO e já havia um ótimo histórico de relacionamento entre 

as empresas, tal fato era possível no médio prazo. 
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Tabela 4. Análise da Parceria entre XPTO e CRL segundo Critérios para Vantagem 

Competitiva 

 

 

O 

recurso 

é 

valioso? 

O 

recurso 

é raro? 

O recurso 

é difícil de 

imitar? 

O recurso é 

insubstituível? 

Consequência 

Competitiva 

Parceria 

com a 

CRL 

SIM SIM NÃO NÃO 
Vantagem Competitiva 

Temporária 

     Adaptado de: HOSKISSON, HITT e IRELAND, 2007 

  

Essa vantagem competitiva temporária garantiu, conforme previsto por Hoskisson, Hitt 

e Ireland (2007), retornos acima da média durante o período em que esteve em vigor e ajudou 

a consolidar a posição da XPTO neste mercado. Dessa forma a empresa poderia ter tomado 

iniciativas no sentido de desenvolver novas vantagens competitivas. Entretanto, como já 

abordado, não soava provável a seus dirigentes que tal cenário mudaria de forma tão drástica. 

Este novo quadro desfavorável colocado, impulsionou os sócios da XPTO a decidirem, 

de forma rápida, como reagir diante da situação que se deteriorava rapidamente. Novamente 

de forma empírica, eles tinham certa noção das forças que atuavam neste mercado e 

influenciavam suas decisões. Ainda que não dessem o nome de “5 forças de Porter” 

(PORTER, 1979), eles tinham claro de que o mercado de cestas básicas tinha uma intensa 

rivalidade entre concorrentes e onde o poder de barganha de clientes e de fornecedores era 

muito alto. Dessa maneira, as montadoras de cestas básicas que não eram ligadas a nenhuma 

cerealista ficavam espremidas entre poucos clientes de grandes volumes e também poucos 

fornecedores também de grandes volumes. Neste quadro, a parceria com a CRL ajudava a 

contrabalancear o poder de barganha dos clientes.  

Pensando neste cenário, os sócios da XPTO consideraram que a alternativa de seguir 

com o negócio sem um parceiro estratégico era inadequada, pois não tinham condições de 

fazer uma integração para trás e passarem a ser cerealistas, uma vez que esta opção 

demandaria recursos gigantescos e incompatíveis com o porte da empresa. Ademais, buscar 

um novo parceiro nos mesmos moldes que tinham com a CRL (como fornecedora) não 

parecia promissor, tendo em vista que as outras empresas cerealistas que atuavam na região, e 

que poderiam ser potenciais parceiras, ou já tinham operações próprias de cestas básicas, ou já 

tinham parcerias com outros concorrentes independentes. 

Diante disso, a solução de encerrar as operações da XPTO, soava como mais plausível, 

no sentido de evitar que o prosseguimento representasse prejuízos e perdas aos sócios, pois o 

horizonte apontava para uma situação em que a operação se tornaria deficitária rapidamente.  

Não obstante a este caminho que parecia mais razoável, dois pontos geravam incômodo: 

 Estoque: A operação de montagem de cestas básicas da XPTO não dependia de 

grandes ativos imobilizados. O prédio onde a empresa estava instalada era alugado e o 

processo de montagem requeria poucos equipamentos, dependendo mais de mão-de-

obra. Todavia, o estoque de produtos a serem utilizados nas cestas básicas 

representava grande parte dos recursos investidos na empresa. Com a eventual 

interrupção das atividades, os sócios da XPTO temiam que houvesse grande estoque 

residual e que não conseguissem revender tais sobras, gerando substanciais perdas. 

 Carteira de Clientes: Em face a possibilidade de encerrar suas operações, a XPTO, 

novamente de forma empírica, tinha consciência de que uma de suas principais forças 

era sua carteira de clientes. Ainda que os sócios não tivessem executado uma análise 
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SWOT de maneira estruturada (HARVARD BUSINESS SCHOOL PUBLISHING 

CORPORATION, 2006a), era claro para eles que mesmo com as perdas de clientes 

após os problemas com a CRL, a XPTO ainda tinha uma carteira com bom volume de 

clientes, se comparada a outras empresas concorrentes.  

 

Diante deste quadro, os sócios viram como desperdício simplesmente abrirem mão 

desta carteira de clientes para que os concorrentes naturalmente passassem a atendê-los. Isto 

causava certa resistência dos sócios em encerrar a operação. 

 Pode-se argumentar que, alternativamente, existiria a possibilidade de venda da 

empresa. No entanto, entre pequenas empresas é pouco comum a compra fechada de um 

negócio, seja pela dificuldade de se mensurar possíveis passivos que afetariam a avaliação da 

organização, seja pela pouca barreira de entrada a novos competidores. Assim sendo, a venda 

de uma pequena empresa, com suas marcas e ativos, não é comum e não se mostrava, aos 

olhos dos sócios da XPTO, uma alternativa possível. Ainda que eles vissem esta possibilidade 

como muito desejável, como forma de mitigar seus dois pontos de preocupação, eles não 

enxergavam no mercado potenciais interessados em adquirir a empresa e seus ativos físicos. 

 Tendo claro que a carteira de clientes representava uma força da empresa, os sócios 

passaram a cogitar a possiblidade de, ao invés de venderem toda a empresa, que conseguissem 

negociar com algum parceiro somente a carteira de clientes. Este sim poderia ser um ativo que 

despertasse interesse, segundo a opinião dos sócios da XPTO. 

 Para os concorrentes imediatos da empresa, aqueles instalados na mesma cidade, não 

fazia sentido adquirir a carteira uma vez que, em caso de fechamento da XPTO, estas 

empresas naturalmente absorveriam os clientes. Portanto, não teriam interesse em pagar por 

isto. 

 Dessa maneira, os sócios da XPTO passaram a mapear empresas cerealistas que já 

possuíam logística para a região, através de vendas para supermercados, e que também tinham 

operações próprias de cestas básicas, mas que não operavam diretamente com cestas básicas 

na cidade. Este perfil era considerado ideal, pois na visão dos sócios da XPTO, a carteira de 

clientes da empresa poderia representar um grande atalho para este tipo de empresa, pois 

abririam de forma quase imediata o mercado que a XPTO atendia. 

Como os sócios tinham bom conhecimento de mercado eles rapidamente identificaram 

duas empresas com este perfil e iniciaram as negociações para verificar o interesse destas 

empresas adquirir a carteira de clientes da XPTO. As conversas evoluíram com uma empresa 

cerealista de grande porte, com vasta área de atuação e que já operava com cestas básicas 

próprias em diversos municípios, mas não na cidade da XPTO. Esta empresa, aqui 

identificada com o nome fantasia de ZXC, já vendia para os supermercados da cidade, mas 

ainda não tinha clientes de cestas básicas ali. 

 Havia, portanto, grande sinergia entre os interesses da ZXC, de abrir um novo 

mercado, e os objetivos dos sócios da XPTO, de encaminhar o encerramento de suas 

operações de forma positiva. A negociação foi feita de modo a endereçar os pontos de 

preocupação dos sócios da XPTO. A ZXC assumiu o compromisso de comprar eventuais 

sobras de estoques da XPTO, além de remunerá-la pelos próximos 15 meses, de acordo com 

suas vendas realizadas, sobre a carteira de clientes adquirida. 

Dessa forma, a XPTO eliminaria suas preocupações com perdas dos estoques e, caso a 

nova operação da ZXC tivesse sucesso, ainda receberia valores relevantes por sua carteira de 

clientes construída ao longo dos anos de operação. 

 A negociação foi assim concluída e, após 6 meses, já se pode constatar números 

extremamente positivos para ambas as empresas. Em comparação com o período de 3 meses 

em que a XPTO ficou sem a parceria com a CRL, as vendas da ZXC advindas da carteira de 

clientes da XPTO, registrou alta de mais de 121%. Isto também acompanhado de evoluções 
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substanciais, conforme descrito na Tabela 5, em termos de Margem Bruta, Quantidade de 

Vendas e Valor Médio de Venda.  

 A comparação é positiva mesmo se comparada com os seis últimos meses, em que a 

XPTO operou em parceria com a CRL. O desempenho das vendas da carteira da XPTO, 

operada pela ZXC, foi 60% maior do que as registradas naquele mesmo período 

anteriormente, e tal movimento também se notou em outras variáveis (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Dados representativos da empresa XPTO com e sem parceria com a CRL e após 

venda da carteira de clientes para a ZXC. 

 

 
Período 

*Faturame

nto Médio 

Mensal 

*Margem 

Bruta 

Média em 

valores 

monetários 

*Qtde 

Média de 

Vendas 

por mês 

*Valor 

Médio 

de 

Venda 

*Lucro 

Líquido 

R$ 

Em parceria 

com a CRL 

Fevereiro à 

Julho/15 
1.158,73 136,87 91,83 12,62 39,52 

Sem a 

parceria com 

a CRL 

Agosto à 

outubro/15 
839,45 122,31 74,67 11,24 24,98 

Diferença (com e sem parceria 

com a CRL) % 
-27,55% -10,64% -18,69% -10,90% -36,80% 

Transição Novembro/15 - - - - - 

Após venda 

da carteira 

para a ZXC 

Dezembro/15 à 

Maio/16 
1.857,88 185,46 105,67 17,58 92,73 

Diferença (após venda para ZXC 

e com parceria com a CRL) % 
60,34% 35,50% 15,06% 39,35% 

Não se 

aplica 

Diferença (após venda para ZXC 

e sem parceria com a CRL) % 
121,32% 51,36% 41,52% 56,39% 

Não se 

aplica 

 *Valores apresentados na base 100. 

 

Estes resultados amplamente positivos são explicados pelo fato de que a ZXC 

conseguiu replicar e até ampliar as condições que a XPTO, em parceria com a CRL, 

conseguia oferecer aos clientes. Além disso, por se tratar de operação própria, a ZXC não 

sofria com grande poder de barganha de fornecedores, uma vez que ela mesma produzia os 

principais itens das cestas básicas (arroz, feijão e café) e assim comprava apenas os demais 

itens de outros fornecedores.   

Outro fator que contribuiu muito para seus resultados, foi o fato de que, por se tratar de 

uma empresa de grande porte, a ZCX tinha condições de se autofinanciar e, dessa forma, 

oferecer prazos de pagamento ainda melhores aos clientes, gerando grande diferencial 

competitivo. 

 Do lado da XPTO a avaliação também foi muito favorável haja visto que a empresa 

não teve qualquer perda com estoques e também porque os ótimos resultados das vendas da 

ZXC representaram bons ganhos com a remuneração da venda da carteira.  
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As estimativas da XPTO apontam que, até o período final em que a ZXC irá pagar pelo 

percentual de vendas sobre carteira de clientes adquirida, os ganhos poderão chegar ao mesmo 

valor de mais de 3 anos de lucros líquidos acumulados com antiga operação da XPTO em 

parceria com a CRL. Assim sendo, o encerramento das operações não apenas evitou perdas, 

como gerou ganhos relevantes para os sócios da XPTO. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

Apesar de a conclusão do problema ter sido relativamente positiva para a XPTO, 

reflete-se sobre a questão citada inicialmente, na caracterização das MPEs no Brasil, onde a 

baixa especialização ou os recursos escassos no investimento de profissionais do ramo 

administrativo, faz com que os empresários se ocupem demais resolvendo problemas e 

tenham pouco tempo para se dedicar ao crescimento e inovação do seu negócio (KASSAI, 

1997).  

No relato de caso em questão, é fato que os sócios, embora tivessem experiência prévia 

no mercado varejista e atacadista, possuíam um arsenal não muito vasto de competências 

administrativas, tomando a maior parte de suas decisões de forma empírica.  

Questiona-se, assim: e se a empresa ZXC não existisse? E se ela, ou nenhuma outra 

empresa, não topasse a compra da carteira de clientes? Ou se esse processo demorasse muito 

tempo? Como a XPTO poderia subsistir nesse meio tempo?  

Esse questionamento, leva à reflexão de alguns problemas instaurados previamente, 

como o fato de que a XPTO possuía apenas uma vantagem competitiva, que garantia a 

manutenção de seus clientes: sua parceria com a CRL. Essa parceria não garantiu que a XPTO 

ficasse no mercado. Mesmo sendo improvável que a CRL passaria por quaisquer problemas, a 

XPTO não deveria ter “depositado todas as fichas” apenas nessa vantagem competitiva. 

A análise do core competencies da empresa, conforme visto na fundamentação teórico-

científica, envolve muito mais do que apenas diferenciar-se por preço e prazo de pagamento, 

que é o que toda empresa do ramo de cestas básicas tenta fazer. O que mais a XPTO poderia 

ter apresentado ao seu cliente como valor, de forma que, mesmo perdendo um parceiro 

estratégico interessante, ela pudesse se manter no mercado? O investimento prévio nessas 

análises internas, poderiam, até mesmo, ter levado ao desenvolvimento de ideias inovadoras 

para o negócio, o encontro de um “oceano azul” ou até mesmo uma saída do negócio de 

forma mais planejada e em condições ainda melhores. 

Do ponto de vista econômico-financeiro, embora não se tenha dados sobre as reservas 

financeiras da XPTO, é fato que o orçamento de uma empresa deve prever um percentual de 

seus ganhos para compor um fundo de reserva para emergências, de fato que, diante de uma 

crise, a empresa tenha mais tempo para tomar uma decisão, de forma mais adequada e 

consciente, que acarrete perdas menores ou ínfimas. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Este relato apresentou o diagnóstico e a análise da solução estratégica encontrada por 

uma pequena empresa de cestas básicas que perdeu sua principal vantagem competitiva. Ele 

contribui no sentido de destacar que as pequenas empresas precisam estar mais cientes e 

atentas ao seu ambiente estratégico interno e externo. 

Como foi visto de forma clara, entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

de uma organização, é crucial para se obter resultados de maneira saudável e sustentável. 

Além disso, compreender a origem e o tipo de uma eventual vantagem competitiva é essencial 
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para que se planeje e se vislumbre ações de modo a manter, renovar ou criar novas vantagens 

futuras. 

Outro ponto importante é que se tenha noção clara do ambiente competitivo no qual a 

empresa está inserida. Compreender estas forças atuantes no mercado pode abrir novas frentes 

de atuação ou mesmo originar medidas preventivas no sentido de se garantir a lucratividade 

da empresa. 

Vale destacar ainda que, mesmo diante de possíveis falhas estratégicas, é possível 

reverter situações desfavoráveis, caso se tenha consciência destes mesmos princípios. Do 

mesmo modo que estes podem originar direcionamentos que evitem problemas estratégicos 

futuros, eles também podem gerar alternativas para a recuperação destas mesmas operações 

ou, ao menos, apontar caminhos, como foi o caso, de encerrar as atividades de modo positivo 

em termo dos interesses dos sócios. 
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