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Resumo:
O presente artigo traz uma abordagem sobre aquelas empresas que são reinauguradas com o lema “sob
nova direção”. É comum verificar que algumas empresas não conseguem se manter no mercado; sendo
que o empreendedor tem a opção de vendê-la ou fechá-la. Neste contexto surge uma oportunidade para
o empreendedor que tem afinidades com o segmento de atuação da empresa que está à venda e então
decide pela aquisição daquela empresa já existente no mercado ou pela abertura de uma nova empresa.
Se a opção for a aquisição, o empreendedor deve se utilizar de criatividade e inovação ao estabelecer
estratégias para a reinauguração, no intuito de chamar a atenção e persuadir os clientes – atuais e
potenciais – sobre a empresa que já existia, mas que à partir daquele momento se mostra com uma
nova imagem no mercado. Partindo-se desta contextualização, o objetivo deste artigo é analisar as
estratégias utilizadas por empreendedores que reinauguraram empresas já existentes com a utilização
da frase “sob nova direção”. A metodologia destaca esta pesquisa como qualitativa, do tipo descritiva.
Os dados coletados se dividem em primários – obtidos através de entrevistas semiestruturadas com 16
empreendedores que adquiriram empresas já existentes no município de Nova Esperança – PR; e
secundários – obtidos à partir de revisão de literatura que trata dos temas que são relevantes para a
problemática da pesquisa e para o alcance dos objetivos estabelecidos. Os dados foram interpretados
através de análise de conteúdo e os resultados estão apresentados em seção específica e reafirmados na
conclusão deste artigo.
Palavras-chave: Estratégia, Empreendedorismo, Empresas já existentes, Sob nova direção.

Under new direction: an analysis of the strategies used by
entrepreneurs who reopening existing enterprises
Abstract
This article presents an approach to those companies that are reopened with the motto "under new
direction". It is common to find that some enterprises can not remain on the market; and that the
entrepreneur has the option to sell it or close it. In this context arises an opportunity for the
entrepreneur who has affinities with the company's business segment that is for sale and then decided
on the purchase of that existing enterprise market or the opening of a new enterprise. If the option is
the acquisition, the entrepreneur should use creativity and innovation to establish strategies for

reopening in order to draw attention and persuade customers - current and potential - on the company
that already existed, but at from that now shown with a new image in the market. Starting from this
context, the objective of this article is to analyze the strategies used by entrepreneurs who reopening
existing enterprises with the use of the phrase "under new direction". The methodology highlights this
research as qualitative, descriptive type. The data collected are divided into primary - obtained through
semi-structured interviews with 16 entrepreneurs who have acquired existing companies in the city of
Nova Esperança - PR; and secondary - obtained from the literature review that deals with themes that
are relevant to the issue of research and to achieve the established objectives. The data were
interpreted through content analysis and the results are presented in a specific section and reaffirmed
at the conclusion of this article.
Key-words: Strategy, Entrepreneurship, Existing enterprises, Under new direction.

1 Introdução
Empreendedorismo é uma ação estratégica em que o empreendedor aproveita uma
oportunidade – muitas vezes com inovação e criatividade – para transformar sua ideia em
projeto e colocá-la em prática. De tal modo, percebe-se a origem de um novo negócio ou a
reinauguração de negócios já existentes, pois o empreendedorismo se dá não somente pela
criação, mas também pela aquisição de empresas que já existem no mercado. Neste contexto,
pode-se perceber que o foco do empreendedorismo está na transformação de ideias em
oportunidades com a criação/aquisição de empreendimentos de sucesso.
Como o sucesso de uma empresa não depende da vontade de seu empreendedor, existem
aquelas que não conseguem se manter competitivas no mercado e, por essa razão,
encaminham para o declínio, sendo vendidas ou até mesmo fechadas. A falta de planejamento
e de estabelecimento de estratégias faz com que as contingências do mercado ditem as regras
do jogo, fazendo com que aquela empresa fique à deriva; e sem um direcionamento acaba
sendo “engolida” pela concorrência. Sob este aspecto, emerge uma oportunidade para o
empreendedorismo por aquisição, quando o empreendedor adquire uma empresa já existente,
levando-o a pensar estrategicamente, traçar novos planos para a empresa e reinaugurá-la com
o título “sob nova direção”, colocando em prática diversas estratégias – com criatividade e
inovação – para garantir a atuação e o sucesso desta empresa no mercado.
Ante o exposto, o presente artigo tem como objetivo analisar as estratégias utilizadas por
empreendedores que reinauguraram empresas já existentes com a utilização da frase “sob
nova direção”. Os objetivos específicos são: identificar empresas no município de Nova
Esperança – PR, que foram adquiridas e reinauguradas; apresentar os motivos que conduziram
estes empreendedores a comprar essas empresas em vez de criar empresas novas; identificar
as estratégias utilizadas pelos empreendedores para a reinauguração; constatar se os
empreendedores se utilizaram da frase “sob nova direção” na reinauguração; e, demonstrar a
percepção dos empreendedores sobre a atuação das empresas após a reinauguração.
2 Referencial Teórico
Nesta seção serão resgatadas as abordagens teóricas inerentes ao empreendedorismo,
oportunidade, criatividade, inovação e estratégia organizacional, tendo em vista que
empreendedores podem se aproveitar da oportunidade de comprar uma empresa já existente e
reinaugurá-la com o lema “sob nova direção”, utilizando-se de criatividade e inovação ao
estabelecer as estratégias que serão praticadas para uma boa competitividade no mercado.
2.1 Empreendedorismo
O termo empreendedor surgiu na França, e tem relação àquelas pessoas que assumiam riscos
para começar um negócio novo. Pode-se citar, como referência de empreendedor a figura de

Marco Polo, que agindo como tal, firmou contrato com uma pessoa com dinheiro para realizar
a venda de seus produtos. Portanto, enquanto Marco Polo assumia todos os riscos do negócio
de forma ativa, o capitalista somente assumia riscos passivamente (DORNELAS, 2005).
No final dos séculos XIX e XX, já não se distinguia mais o gerente do empreendedor, vez que
os mesmos eram vistos sob uma perspectiva econômica, estabelecendo-se, portanto uma
definição para empreendedor tendo relação direta com a inovação, com o novo, de modo que
sua tarefa era exatamente a de inovar, de lançar algo novo no mercado, revolucionar
(HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009).
A partir deste ponto de vista e buscando-se uma definição para o conceito de
Empreendedorismo, Dolabela (1999, p. 43) salienta que “[...] é um neologismo derivado da
livre tradução da palavra entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao
empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu universo de atuação”. Já
para Dornelas (2005, p. 39), “[...] empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processo
que, em conjunto, levam à transformação de idéias em oportunidades. E a perfeita
implementação destas oportunidades leva à criação de negócios de sucessos.”
Portanto, o arcabouço do empreendedorismo é a busca do novo, de novas ideias, é a busca do
sucesso perante o negócio pelo qual o empreendedor assume todos os riscos que dele vier em
que a base dos principais objetivos do empreendedor é a de enxergar novas oportunidades,
buscar novos recursos e transformá-lo em uma empresa que visa lucros, que visa o sucesso,
mas não deixa de lado a possibilidade de fracasso.
Sobre estes aspectos reside uma dúvida: empreendedor é somente aquele que cria novos
negócios? Mas e aquele empreendedor que resolve assumir um negócio já existente, é
também um empreendedor? Na percepção de Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2005, p.
39) “O empreendedor é mais conhecido como aquele que cria novos negócios, mas pode
também inovar dentro de negócio já existente; ou seja, é possível ser empreendedor dentro de
empresas já construídas.” Assim, percebe-se que com criatividade e inovação, nada impede
que empreendedores possam continuar um negócio já existente no mercado através da
oportunidade de aquisição de uma empresa já existente, buscando novas metas e
estabelecendo novas estratégias, o que será abordado no decorrer deste artigo.
2.1.1 Oportunidade
Em relação ao contexto do empreendedorismo, percebe-se que o empreendedor sente a
necessidade de criar ou aproveitar oportunidades no intuito de promover o desenvolvimento
de seus negócios. Neste sentido, Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p. 30) salientam que “um
empreendedor precisa encontrar, avaliar e desenvolver uma oportunidade, superando as forças
que resistem à criação de algo novo”. Com isso, pode-se dizer que a oportunidade fará com
que o empreendedor consiga se lançar no mercado e colocar em prática diversas estratégias
organizacionais para alcançar seus objetivos. Para Dolabela (1999, p.87), oportunidade é:
[...] uma ideia que está vinculada a um produto ou serviço que agrega valor ao seu
consumidor, seja através da inovação ou da diferenciação. Ela tem algo de novo e
atende a uma demanda dos clientes, representando um nicho de mercado. Ela é
atrativa, ou seja, tem potencial para gerar lucros, surge em um momento adequado
em relação a quem irá aproveitá-la – o que a torna pessoal – é durável e baseia-se em
necessidades insatisfeitas.

Sobre esta percepção, pode-se acrescentar a percepção de Hisrich, Peters e Shepherd (2009),
ao descreverem que o empreendedor deve avaliar a ideia inovadora e analisar a oportunidade
para saber o momento exato de agir, ou seja, se deve aproveitar a oportunidade que surgiu ou
aguardar uma nova oportunidade (possivelmente melhor) para transformar essa ideia em uma
iniciativa empreendedora próspera e lucrativa.

Portanto, não basta somente o surgimento da ideia, o empreendedor deve saber utilizar a
oportunidade encontrada, formulando um plano harmonizado através de seus pensamentos
visionários e sistemáticos para depois colocar em prática no mercado. Com isso, percebe-se
que o empreendedor deve encontrar um foco e estabelecer um alvo, e então se atentar a todas
as atividades que tiver relação a este alvo, para poder inovar – com uma ampla visão – sobre o
objeto e obter o sucesso requerido [com criatividade] (DOLABELA, 1999).
2.1.2 Criatividade
É sabido que em função do dinamismo do mercado, as empresas precisam de um diferencial
para garantirem a competitividade. Neste aspecto, a criatividade se mostra como a mola
propulsora para o destaque da empresa e a consequente demanda por seus produtos/serviços.
Assim, para alcançarem o sucesso as empresas dependem da criatividade dos
empreendedores, pois é por meio desta que a empresa vai conseguir atrair consumidores e
fazer com que seus produtos/serviços sejam requeridos pelo mercado.
Sobre a criatividade, Degen (2005) destaca que ela é o resultado da percepção que se tem
sobre a observação das coisas, ou seja, indica a aptidão por criar, inventar coisas novas ou
melhorar aquelas já existentes. Para Degen e Mello (1989), a criatividade está ligada à adoção
de algo que já foi utilizado anteriormente de forma diferente, transformando algo simples em
algo que direciona o sucesso. Assim, o “pensar de forma diferente” faz com que o
empreendedor conquiste seu espaço e garanta o sucesso de sua empresa.
A criatividade é extremamente relevante no que diz respeito a surpreender as pessoas de
forma positiva e deriva em soluções que permitem ao empreendedor conduzir seus negócios
para a obtenção de lucro. O que acontece é que o fruto das ideias do empreendedor, não
advém apenas de um “estalo”, mas sim dos erros, do trabalho nessa ideia, das idas e vindas,
do esforço exercido (DOLABELA, 1999.
Misunaga e Albuquerque (2014, p. 78) destacam que a criatividade “[...] cria, produz, inventa,
traz a possibilidade de experimentar diversas formas [...] que irá resultar em coisas valiosas,
tanto para a sociedade, quanto para o indivíduo ou para quem interessar”. Segundo estes
autores, a criatividade faz com que surja a inovação, fazendo com que estes dois temas sejam
discutidos e aplicados em conjunto, pois são conceitos interdependentes. Assim, pode-se dizer
que a criatividade é essencial para empreendedores que querem inovar, ou seja, melhorar um
produto/serviço existente. Por essa razão, a próxima seção apresenta uma discussão sobre
inovação no campo do empreendedorismo e do mercado.
2.1.3 Inovação
A inovação é um fator importantíssimo dentro de uma empresa, pois é ela quem vai
incrementar e inovar a ideia criada ou a ideia já existente, vai trazer o “novo” para os clientes.
Sobre este assunto, Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.169-170), destacam:
A inovação é o segredo do desenvolvimento econômico de uma empresa, de uma
região e de um país. Com o avanço das tecnologias, caem as vendas dos antigos
produtos e minguam as antigas indústrias. As invenções e inovações são a base de
futuro de qualquer unidade econômica.

Portanto, a inovação está relacionada à sobrevivência e ao crescimento da empresa; para
sobreviverem elas devem incrementar e inovar a ideia, antes que outros o façam (BESSANT;
TIDD, 2009), até porque consumidores buscam coisas novas, diferentes, que lhes chamam a
atenção mesmo que os produtos já existam (HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2009). A ideia
de inovar está altamente ligada ao empreendedorismo, pois ela não requer somente novos
produtos/serviços em novos mercados, mas também requer a implementação daqueles
produtos/serviços que já estão em circulação (BESSANT; TIDD, 2009). Existem dois tipos de

inovação – a radical e a incremental. A primeira é aquela que se pauta em algo novo no que
diz respeito às demandas tecnológicas/mercadológicas e; a segunda – inovação incremental, é
aquela que incorpora melhorias em produtos ou processos já existentes, sendo que essas
melhorias ligam-se à características técnicas, utilizações, custos, etc. (TIRONI; CRUZ, 2008).
Quando o empreendedor busca a inovação e estabelece um foco, precisa atentar-se para o que
deve fazer para que seus objetivos sejam concretizados. Assim pode-se utilizar de diversas
estratégias para a realização de seu intento. Por este ser um assunto de extrema relevância no
âmbito organizacional e por estar diretamente ligado aos objetivos deste artigo, a próxima
seção traz um aprofundamento teórico sobre este tema – Estratégia Organizacional.
2.2 Estratégia Organizacional
Após escolhida a ideia, ou até mesmo aprimorado uma ideia já existente, o empreendedor
precisa elaborar uma estratégia organizacional para dar andamento à sua nova empresa ou dar
continuidade à empresa já existente no mercado, para alcançar o sucesso esperado.
O termo estratégia evoluiu e ganhou diversos significados (COQUEIRO; OLIVEIRA, 2014).
Na percepção de Chandler (1962 apud OLIVEIRA; TATTO, 2009, p. 4), “Estratégia é a
determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa e a adoção das ações
adequadas e afetação de recursos para atingir esses objetivos”. Ainda, pode-se citar a
definição de Henderson (1998 apud OLIVEIRA; TATTO, 2009, p. 6), que 36 anos mais tarde
define a Estratégia como “[...] a busca deliberada de um plano de ação para desenvolver e
ajustar a vantagem competitiva de uma empresa”.
Atualmente, a estratégia vem sendo reconhecida e tendo forte impacto na gestão de empresas,
voltada para o empreendedorismo e como foco de pesquisas e na administração (COQUEIRO
OLIVEIRA, 2014). Sobre este enfoque, Mintzberg et al (2006) salientam que pesquisas
demonstram que ao se comparar diversas organizações, percebe-se que algumas se mostram
mais bem sucedidas que as outras em função do estabelecimento de estratégias corretas, tendo
em vista que o melhor desempenho reside naquelas que ajustam a estratégia à organização.
O empreendedor sempre deve estar atento às estratégias da empresa, para lidar com os
acontecimentos positivos ou negativos; assim, deve ter em mente planos estratégicos, táticos
e operacionais (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009). Para Oliveira (2010), o planejamento
estratégico se divide em: estratégico, tático e operacional, conforme descrito a seguir.
Planejamento estratégico é o processo administrativo que proporciona sustentação
metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa,
visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos – não controláveis –
e atuando de forma inovadora e diferenciada. [...] Planejamento tático é a
metodologia administrativa que tem por finalidade otimizar determinada área de
resultado e não a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposições dos
objetivos, estratégias e políticas estabelecidos no planejamento estratégico. [...]
Planejamento operacional é a formalização, principalmente através de documentos
escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados
específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa (OLIVEIRA,
2010, P. 17 – 19, grifo nosso).

Deste modo, vê-se que a Estratégia Organizacional é um plano elaborado para poder dar
prosseguimento à empresa, podendo este ser de curto, médio ou longo prazo, além de ser
atualizado ou modificado de acordo com as contingências que surgirem. Por contingências
entende-se as eventualidades, o acaso, ou seja, aqueles acontecimentos imprevistos pautados
na incerteza. Assim, pode-se dizer que as contingências interferem no desenvolvimento das
estratégias organizacionais, pois uma estratégia planejada pode deixar de ser executada em
função de uma contingência, de um imprevisto. Sobre este assunto, Oliveira e Tatto (2009)
destacam que as estratégias planejadas (deliberadas) são de natureza prescritiva; e as

estratégias que surgem em função das contingências são chamadas de estratégias emergentes
e possuem natureza descritiva, como pode ser constatado a seguir.
Conceitos de natureza prescritiva inclinam-se mais quanto ao modo como as
estratégias devem ser formuladas, e não com o que elas realmente são. São claras e
coerentes. Por isso, torna mais fácil a discussão e a transmissão de idéias. Mas
podem igualmente promover a esterilidade no pensamento e na sua aplicação. Por
outro lado, os conceitos de natureza descritiva se preocupam menos com a
prescrição do comportamento estratégico e mais com a descrição de como as
estratégias são, de fato, formuladas. Direcionam a análise centrando suas
observações e explicações nos diversos fenômenos que podem criar as estratégias
organizacionais (OLIVEIRA; TATTO, 2009, p.4).

A partir dos aspectos teóricos apresentados, percebe-se que é imprescindível às empresas a
criação de estratégias deliberadas (prescritivas), mas cabe ao empreendedor estar atento ao
ambiente para poder identificar as mudanças (contingências) e – antes da concorrência – deve
alterar seu plano de ação com estratégias emergentes (descritivas) para alcançar seus objetivos
através de outras estratégias, sem que se prejudique por não concretizar seu plano inicial. Isso
demonstra que o empreendedor pode se utilizar de diversas estratégias no cotidiano das
empresas, inclusive para modificar a imagem de empresas que já atuam no mercado, quando a
estratégia se propõe à reinauguração de empresas já existentes.
3 METODOLOGIA
O método de pesquisa foi delineado à partir da escolha do tema, o estabelecimento do
problema de pesquisa e dos objetivos (geral e específicos), com o intuito de investigar as
estratégias utilizadas por empreendedores que reinauguraram empresas já existentes com o
lema “sob nova direção”. Para tanto, identificou-se in loco a quantidade de empresas no
município de Nova Esperança – PR que se enquadram neste cenário, resultando no total de 21
empresas. Destas, apenas 5 não se disponibilizaram a participar do estudo, resultando em 16
empresas como amostra para o desenvolvimento deste artigo.
Antes da realização da coleta de dados primários, realizou-se a coleta de dados secundários
para a sustentação teórica do artigo, sendo que de acordo com a problemática e com os
objetivos, optou-se por compilar a literatura sobre Empreendedorismo, Oportunidade,
Criatividade, Inovação e Estratégia Organizacional. Com base no referencial teórico,
elaborou-se o roteiro de entrevista semiestruturada que foi utilizado para a coleta dos dados
primários em entrevistas com os empreendedores que compuseram a amostra desta pesquisa.
Neste contexto julga-se necessário discorrer sobre pesquisa, que sob o ponto de vista de Gil
(2010, p. 01) é “[...] o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo
proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Ao classificar esta pesquisa,
levando-se em consideração os objetivos propostos, percebe-se que a mesma se configura
como qualitativa do tipo descritiva, pois conforme Creswell (2010, p. 26) a pesquisa
qualitativa é uma “[...] análise dos dados [...] a partir das particularidades para os temas gerais
e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do significado dos dados”; e sobre o tipo da
pesquisa descritiva, Triviños (1987, p. 110) salienta que “os estudos descritivos exigem do
pesquisador uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar”. Neste tipo de
pesquisa os dados podem ser formados à partir de observações ou entrevistas.
Sobre a utilização de entrevistas semiestruturadas para a coleta de dados primários, Lakatos e
Marconi (2010) destacam que o pesquisador tem liberdade no momento da entrevista, para
desenvolver perguntas que julgam necessárias em qualquer direção de acordo com o que acha
adequado, fazendo com que o pesquisador explore amplamente as questões. Assim, os
pesquisadores entrevistaram – nos meses de maio e junho de 2015 – os 16 empreendedores
das empresas identificadas que aceitaram participar da pesquisa. Vale destacar que todas as

entrevistas foram gravadas e transcritas (com a autorização dos entrevistados), para que fosse
possível realizar a análise das mesmas em momento posterior.
Assim, após a organização dos dados primários e secundários, selecionou-se nas entrevistas
transcritas as falas dos empreendedores que estavam diretamente relacionadas aos objetivos
da pesquisa, sendo que as mesmas foram comparadas com a teoria deste artigo no intuito de
perceber em que aspectos os dados se aproximavam ou se distanciavam daquilo que é
preconizado pelos autores dos assuntos abordados. Neste processo de análise dos dados
utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), que proporcionou uma melhor
interpretação dos dados inerentes aos conteúdos analisados.
4 APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS ANALISADAS
Para a realização da presente pesquisa, realizou-se entrevistas semiestruturadas com 16
empreendedores que reinauguraram empresas já existentes com o lema “sob nova direção”.
As empresas que fizeram parte da pesquisa estão apresentadas a seguir, e em cada uma delas
aparecerá uma sigla seguida de seu nome (E1, E2, ..., E16), forma com que serão
mencionadas a partir desta seção.
Auto Posto Yala (E1) trabalha com a comercialização de combustíveis e com uma ampla loja
de conveniência; atua “sob nova direção” desde 02/02/2012.
Arena Pub Sabor do Verão (E2) é uma lanchonete que comercializa pratos variados, por estar
no mercado há mais de 20 anos é muito conhecida; atua “sob nova direção” desde
05/09/2014.
Casa do Guardanapo (E3) também é uma empresa de tradição na cidade; comercializa
confecções e enxovais; e atua há mais de 7 anos “sob nova direção”, desde 08/10/2011.
Cara Melada (E4) é do segmento de confecção infanto-juvenil (marcas exclusivas); é
administrada por duas empreendedoras e atua “sob nova direção” desde 05/03/2008.
Depósitos de Construção De Santi (E5) é uma empresa que tem mais de 20 anos na cidade;
atua “sob nova direção desde 02/06/2014.
Deposito de Construção Ivaiporã (E6), é uma rede que abrange todo o Estado do Paraná, que
opera no segmento de construção civil, atua “sob nova direção” 12/08/2014.
Empório dos Sonhos (E7), empresa do segmento de confecções atua “sob nova direção” desde
11/02/2013.
Sport e Ação (E8) é uma loja de artigos esportivos, atua “sob nova direção” desde
18/08/2013.
Estação Malhas Malwee (E9) é uma empresa de confecções em geral que atende todos os
públicos, é uma representante exclusiva Malwee e tem mais de 10 anos na cidade; atua “sob
nova direção desde 30/04/2009.
Hikare Tecidos (E10) atua no segmento de tecidos e acessórios; tem mais de 10 anos na
cidade e atua “sob nova direção desde 05/04/2012.
Moderna Presentes (E11) é uma loja de artigos de decorações, utensílios domésticos e
brinquedos; atua “sob nova direção desde 07/05/2009.
Papelaria Moderna (E12) de propriedade da mesma empreendedora da Moderna Presentes,
está no mercado há quase 19 anos, ou seja, atua “sob nova direção” desde 08/08/1996.
Supermercado Metropolitano (E13) atua no segmento alimentício, o empreendedor tem três
Supermercados na cidade; sendo que todos foram reinaugurados com o lema “sob nova

direção”, sendo o primeiro na data de 02/02/2008; o segundo na data de 03/05/2011 (E14); e o
terceiro no dia 05/11/2014 (E15).
Vizzu Magazine (E16), que comercializa artigos de decoração, confecção em geral e calçados,
está “sob nova direção” desde 20/02/2011.
Observa-se que as empresas apresentadas tem uma média 7 meses a 19 anos de atuação no
mercado “sob nova direção”, com características e segmentos de atuação diferenciados e
algumas com muitas semelhanças no seu desenvolvimento estratégico para alcançar seu
público alvo, como será descrito na próxima seção deste artigo.
5 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
Para o desenvolvimento deste artigo foi realizado uma pesquisa de campo com 16
empreendedores que optaram por reinaugurar uma empresa já existente ao invés de começar
do zero. As empresas localizam-se na cidade de Nova Esperança- PR. A pesquisa obteve os
dados secundários através de entrevistas semiestruturadas.
Durante as entrevistas com os empreendedores constatou-se o que os impulsionou em adquirir
uma empresa já existente em vez de inaugurar uma nova empresa e percebeu-se que na
maioria delas foi por causa do ponto onde se localiza a empresa, da clientela já existente, dos
gastos, que são menores do que começar uma nova empresa; e pelo ponto crucial do
empreendedorismo – a eliminação da concorrência, até porque se esse empreendedor não
tivesse comprado a empresa, com certeza outro empreendedor o faria e teria um concorrente a
mais, como pode ser percebido na fala de alguns dos empreendedores entrevistados:
Pelo fato de ser uma empresa antiga na cidade já tinha uma carteira de clientes muito
boa. O ponto onde está localizado também foi muito importante, pois está bem no
centro da cidade (E1).
Porque eu notei na atividade comercial da empresa que seu eu abrisse uma nova
seria mais difícil começar do zero. Como eu já tinha intenção de trabalhar nesse
ramo eu vi que a empresa já tinha uma clientela formada, e com essa carteira de
cliente eu vi o nicho e a oportunidade de comprar essa empresa em atividade (E3).
Porque essa empresa já existia há 25 anos, uma empresa saudável, lucrativa e como
o antigo dono queria vender, pois não queria mais trabalhar nesse ramo, vi nessa
empresa uma grande oportunidade até mesmo porque o ramo de construção civil
está cada dia mais aumentando (E5).
Pela oportunidade e pela localização [...] a empresa estava localizada em um lugar
bem movimentado e pelo financeiro. Acho que hoje em dia é mais vantajoso
comprar uma empresa já existente do que abrir uma nova (E7).
Pelo ponto, e porque eu comprando seria um concorrente a menos, e o mercado se
encontrava em uma situação maleável (E14).

Neste sentido, Schumpeter (1949 apud DORNELAS, 2005) ressalta que embora o
empreendedor é conhecido com criador de novos negócios, nada o impede de inovar dentro de
um negócio já existente. Quando questionados sobre a utilização de uma placa ou faixa com
os dizeres “sob nova direção” no momento da reinauguração, todos os empreendedores
afirmaram que utilizaram sim essa estratégia e que a intenção foi chamar a atenção dos
clientes e demonstrar que aquela empresa tinha – à partir daquele momento – novas práticas,
novas estratégias e novos produtos para atender as demandas do mercado.
Em relação às estratégias que foram utilizadas para a reinauguração e para dar continuidade
na empresa adquirida, quase todas as empresas utilizaram como estratégia principal o
Marketing, a panfletagem, a divulgação em carros de som, redes sociais, jornais de circulação,
a reforma da empresa, a utilização de novas marcas, e principalmente o aumento do mix de
produtos e a modificação da política de pagamento dos produtos, em que alguns optaram em

diminuir juros, outros aumentaram o parcelamento das vendas e ainda a contratação de novos
colaboradores, como pode ser observado segundo os entrevistados:
Utilizei muito o marketing, com carro de som na cidade e região, panfletagem,
propaganda em rádio, aumento do mix de produtos. Hoje trabalho com mais opções
do que a antiga proprietária. Também modifiquei o quadro de funcionários e
aumentei o prazo de parcelamento de 4x para 6x (E3).
Toda a parte física da empresa tanto em questão de layout, nome da empresa, mix de
produtos, variedades de marcas [...] hoje trabalho com mais de 25 mil itens dentro da
loja. E na reinauguração foi feito um show, um coquetel com algumas autoridades
da cidade (E6).
Modifiquei uns 70% na questão do mix de produtos como mais opções, marcas. E as
questões de pagamentos que trabalhamos com vendas à vista ou parcelamento no
cartão, retiramos o crediário. Utilizei de divulgação com carro de som, rádios,
jornais, redes sociais e no dia da reinauguração fizemos um café da manhã para os
clientes (E8).
Marketing, propagandas em jornais panfletos, brindes e sorteios para clientes que
comprasse acima de certo valor na loja [...] mudança no quadro de funcionários,
forma de pagamento passei de crediário por financeira para crediário próprio, porque
além da aprovação ser mais fácil o valor dos juros é menor, pois os juros de
financeiras são altíssimos (E11).
Mudei a proposta de venda, porque a antiga proprietária trabalhava com produtos
somente para classe alta. A minha proposta era ter uma loja com visual bonito, mas
que tivesse acessibilidade para todas as classes (E16).

Diante do exposto, notou-se que os empreendedores se utilizam de diversas estratégias,
conforme menciona Hisrich, Peters e Shepherd (2009) ao destacarem que as empresas podem
elaborar planos específicos para todas as áreas funcionais; e de acordo com o segmento de
atuação os planos podem ser diferentes, mas devem atender ao propósito de possibilitar um
direcionamento às empresas em um mercado em constante mutação.
Percebeu-se, também, que a maioria dos empreendedores pensaram em quais estratégias
colocariam em prática e a forma com que isso seria possível, demonstrando que as estratégias
foram deliberadas na maior parte das empresas; porém, os empreendedores também relataram
que nem tudo aquilo que haviam planejado para o início das atividades de reinauguração foi
possível, fazendo com que fosse necessário estabelecer novas estratégias, o que corrobora
com a percepção de Oliveira e Tatto (2009) sobre as estratégias deliberadas e emergentes;
bem como a forma com que estas duas formas de estratégia são realizadas nas empresas.
Não obstante, percebe-se que as mudanças em quase todas as empresas foram simples, ou
seja, foram inovações incrementais; porém quando E16 se propôs a alterar a política de
vendas, direcionando os produtos para outras classes sociais, a inovação foi radical, pois
alterou não somente a imagem da empresa, mas sua cultura e a forma com que era vista no
mercado. Assim, percebe-se uma aproximação com a teoria de Tironi e Cruz (2008), que
destacam que a inovação incremental está diretamente ligada à melhoria de processos já
existentes (características técnicas, utilizações, custos); e a inovação radical está ligada a
aspectos tecnológicos e/ou mercadológicos, alterando todo o escopo da empresa.
Ainda com intenção de conhecer as estratégias utilizadas por esses empreendedores, ao ser
investigado o que foi feito em termos de criatividade e inovação, algumas empresas focaram
no bom atendimento e em promoções, já as lojas sempre utilizam as vitrines diferenciadas e
inovadoras para chamar a atenção dos clientes; no caso do supermercado, esse trabalhou com
a disposição de produtos em lugar de boa visibilidade; a do posto de combustível foi a
mudança no horário de atendimento, obrigando a concorrência a acompanhá-lo, como pode
ser verificado a seguir:

Um dos fatores foi que antes era tudo tabelado os preços na cidade, resolvi baixar os
preços de alguns produtos. Outra fator foi que os postos aqui fechavam todos as
21:00 horas e eu comecei a fechar as 23:00 horas. Assim, inovando e forçando os
concorrentes a me seguir e sair das mesmices (E1).
Temos um atendimento diferenciado onde se um grupo de cliente quiser um prato
diferente que não esteja no cardápio fazemos exclusivamente para eles (E2).
Procuramos fazer promoções atrativas, vitrines com roupas modernas e desfiles com
nossos produtos duas vezes por ano (E4).
Eu prezo muito pelo atendimento do cliente. Aqui temos muitos clientes idosos, eles
precisam de um pouco mais de atenção [...] até mesmo a dona de casa que procura
nosso estabelecimento precisa e quer sem bem atendida. Preços todos têm, mas bom
atendimento são poucos. Colocar produtos em lugares estratégicos que o cliente
tenha boa visibilidade é uma boa alternativa (E13).

Portanto, por mais que a empresa já estivesse ali pronta, para o bom andamento do negócio
visa-se sempre a utilização de criatividade e inovação para atrair clientes ou até mesmo para
mantê-los, porque no dinamismo do mercado o objetivo principal é conseguir se diferenciar
da concorrência. Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.169-170) entendem que “as invenções e
inovações são a base de futuro de qualquer unidade econômica”.
Quando questionados sobre o seu entendimento sobre criatividade e inovação, a maioria dos
entrevistas responderam de forma bastante parecida, demonstrando que criatividade é fazer o
que todos fazem de maneiras diferentes, maneiras estas que chamem a atenção do públicoalvo. A seguir algumas definições de criatividade à partir da percepção dos entrevistados:
Criar algo novo, criar algo que meu concorrente não tenha [...] é algo diferente que
chame a atenção dos clientes (E3)
A pessoa criativa tem que sempre estar buscando algo diferente, sempre buscando
aumentar as oportunidades (E5).
É sair da mesmice, fazer algo que vai inovar desde que haja resultados, buscar
sempre mudar, colocar produtos em lugares focos que o cliente tenha boa
visibilidade (E15).

Neste contexto, percebe-se na fala dos entrevistados uma aproximação com as teorias
explicitadas por Degen e Mello (1989) e por Degen (2005), enfatizando o “fazer a mesma
coisa” de forma diferente, ou seja, transformar algo simples em algo que chame a atenção e
desperte o interesse dos clientes. Assim, criar, inventar coisas novas, melhorar aquilo que já
existe ou simplesmente o “pensar de forma diferente” faz com que o empreendedor conquiste
seu espaço e garanta o sucesso de sua empresa. Por outro lado, sobre o conceito de inovação,
a maioria dos empreendedores a entende como fazer algo novo, algo diferente, é buscar o
novo, inovar a empresa, como pode ser constatado a seguir:
E fazer o que ninguém fez, ser diferente, fazer algo novo (E2).
É buscar o que tem mais de eficiente e moderno, procurar sempre estar atualizado
com aquilo que o mercado oferece e o cliente necessita (E6).
Inovar é olhar o futuro (E9).

Este conceito internalizado pelos empreendedores se aproxima de sua definição científica,
pois como destacam Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.169-170), “A inovação é o segredo
do desenvolvimento econômico de uma empresa, de uma região e de um país [...] As
invenções e inovações são a base de futuro de qualquer unidade econômica”. E isso ficou
muito claro na percepção de E9, quando destacou que “inovar é olhar o futuro”. Outro aspecto
relevante é a associação dos entrevistados ao vincular a inovação com empreendedorismo,
pois percebem a inovação como a exploração de novos produtos ou a melhoria daqueles já
existentes, corroborando com a percepção de Bessant e Tidd (2009).

Quando discutido sobre como está o desempenho da empresa após a reinauguração, a grande
maioria dos entrevistados alegou que essas tiveram um desempenho muito melhor do que o
esperado, conseguindo obter lucratividade, aumentando a clientela, ficando assim satisfeitos
com o desempenho das empresas. Somente um empreendedor declarou-se negativamente.
Sobre estes aspectos, pode-se observar alguns fatos marcantes na fala dos entrevistados:
Ainda estamos meio que pagando para trabalhar, ainda não tenho um retorno para
que tenha uma alta lucratividade. Estamos meio que empatando. Mais agora o
movimento está melhorando, já temos muitos clientes fidelizados e está cada dia
mais aumentando (E2).
Tem crescido desde o ano da reinauguração de 10 a 15% mês a mês nas vendas. No
ano de 2014, a empresa teve um aumento de 25%. Já nesse ano no primeiro semestre
teve uma queda de 10%, acredito que o comercio todo deve estar meio parado
devido à crise, mas em termos gerais está dentro do que eu esperava (E3).
Após um ano de empresa conseguimos o aumento de 30%. Foi um pouco além do
que eu esperava (E5).
Em termos financeiros ultrapassou o que eu esperava, o crescimento está
aumentando a cada ano que passa (12).

Nessa direção, é importante enfatizar que quando os empreendedores assumiram as empresas
que já existiam no mercado, estes buscaram inovar para conseguir um bom desempenho;
porém, de acordo com a percepção da maioria deles, é preciso saber cativar os clientes, pois
por mais que demore, a tendência é sempre melhorar, até alcançar o sucesso. Com isso, podese dizer os empreendedores devem seguir com suas estratégias deliberadas na medida do
possível e, de acordo com as mudanças no mercado – em função das contingências –
estabelecer estratégias emergentes que não se distanciem de seu foco de atuação.
6 CONCLUSÃO
Com o término desta pesquisa, que teve como objetivo analisar as estratégias utilizadas por
empreendedores que reinauguraram empresas já existentes com a utilização da frase “sob
nova direção”, percebeu-se que os empreendedores buscaram colocar em prática novas
estratégias para dar uma “nova cara” à sua empresa, visando a atração de novos clientes e a
manutenção dos que já existiam antes da aquisição.
No total, 16 empresas compuseram a amostra desta pesquisa, pois do total de 21 empresas
identificadas como aquelas que foram reinauguradas no município de Nova Esperança – PR, 5
delas não conseguiram participar da pesquisa por falta de tempo do empreendedor em
responder à entrevista semiestruturada. Assim, percebeu-se, de forma genérica, que todas as
empresas estão bem-sucedidas no mercado após a reinauguração, atendendo aos anseios de
seus empreendedores.
Segundo os empreendedoores, a aquisição de uma empresa já exisitente pode ser interessante
principalmente por ser uma empresa já conhecida, por possuir uma carteira de clientes
consolidada e, principalmente, por eliminar um concorrente, pois se este empreendedor
optasse pela abertura de uma nova empresa, certamente aquela empresa que estava a venda
poderia ser comprada por outro empreendedor, aumentando assim a concorrência no mercado.
Dentre as estratégias utilizadas pelos empreendedores no momento da reinauguração,
percebeu-se que todos pensaram em chamar a atenção do mercado sobre a reinauguração,
utilizando-se de criatividade e inovação (radical e incremental), alguns pensaram na forma
com que iriam demonstrar as mudanças da “nova empresa”, outros pensaram na política de
atendimento, nos preços, etc. Com isso, percebeu-se que as estratégias foram, a princípio –
deliberadas, mas muitos deles salientaram que outras estratégias tiveram que ser criadas
(estratégias emergentes), que surgiram em função das contingências do mercado.

A frase “sob nova direção” foi utilizada por todos os empreendedores no momento da
reinauguração, e a percepção destes é que as empresas adquiridas estão em ascensão no
mercado, com boas perspectivas de crescimento, mesmo em um momento de crise econômica,
pois todos estão satisfeitos com a decisão por adquirir uma empresa já existente e reinaugurála sob o lema “sob nova direção” em vez de iniciar uma empresa do zero.
De tal modo, pode-se dizer que todos os os objetivos estabelecidos nesta pesquisa foram
atingidos, sendo que ao ser desenvolvido, o artigo apresentou as estratégias adotadas por
empreendedores que reinauguraram empresas já existentes com o lema “sob nova direção”. E
os resultados apresentados abrem espaço para que aqueles empreendedores que têm dúvidas
na aquisição de uma empresa já existente percebam a oportunidade de alavancagem e
ascensão à partir deste intento, desde que haja força de vontade de sua parte e que sabia
estabelecer boas estratégias para a reinauguração pautadas na criatividade e inovação.
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