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Resumo

A presente pesquisa, que possui cunho qualitativo, é um estudo de casos múltiplos 

que busca compreender o processo de formação das estratégias de duas organizações do 

setor  de gastronomia do Recife. Os objetivos específicos do estudo são: a)  descrever as 

estratégias  adotadas  pelas  organizações  investigadas;  e b)  entender  como  os  líderes 

empreendedores têm moldado o processo de formação das estratégias das organizações. O 

arcabouço teórico que conduziu a investigação contempla diferentes conceitos, modelos e 

teorias do campo da administração estratégica. De forma mais específica, no capítulo de 

revisão  de  literatura,  a  autora  discute  sobre  diferentes  questões  acerca  da  escola 

empreendedora  de  formação  de  estratégias  e  liderança.  Os  Grupos  Bonaparte  e 

Parraxaxá/Papacapim foram investigados sob uma perspectiva histórica. Assim, diferentes 

fases  e  alguns eventos  importantes  foram identificados  ao  longo  da  evolução  de  cada 

organização  e  descritos  no  capítulo  de  resultados.  Foram realizadas  entrevistas  semi-

estruturadas  com as  pessoas  envolvidas na  administração  estratégica  das  organizações. 

Essas entrevistas foram acrescidas de análise documental.  Os achados do estudo apontaram 

que, nos processos de formação das estratégias, predominaram as estratégias emergentes e 

que a visão, as redes de relacionamento, as experiências anteriores e o conhecimento íntimo 

sobre  o  negócio,  desenvolvidos  pelos  líderes,  moldaram esses  processos.  Além disso, 

percebeu-se que os processos de formação das estratégias eram moldados por diferentes 

líderes, discordando do líder único apontado na revisão de literatura. Finalmente, concluiu-

se que diferentes questões das organizações investigadas podem ser explicadas por meio da 

escola empreendedora de formação de estratégias.

Palavras-chave: Formação de Estratégias. Escola Empreendedora. Liderança.
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Abstract

This  is  a  qualitative  multiple  case  study  that  seeks  to  understand  the  strategy 

formation process of two organizations from the gastronomy sector of Recife. The specific 

objectives  of  the  study  were:  a)  to  describe  the  strategy  formation  process  of  the 

organizations examined; and b) to understand how the strategy formation processes of the 

organizations studied were shaped (or crafted) by its leaders. The theoretical framework 

that guided this study comprehended different concepts, models and theories from the field 

of strategic management. More specifically, in the literature review segment, the authoress 

discusses about  different  issues of the  entrepreneurial school  of  strategy formation and 

leadership. The organizations, Bonaparte and Parraxaxá/Papacapim Group, were examined 

in  a  historical  perspective,  that  is,  different  phases  and  some  important  events  were 

described throughout the evolution of each firm. Semistructured interviews were conducted 

with the executives involved with the strategic management of the firms. In addition to that, 

some  documents  were  analised.  The  findings  of  the  study  shows  that  the  emergent 

strategies predominated throughout the strategy formation processes of both organizations 

and that these processes were shaped by the vision, relationship networks, past experiences 

and the intimate knowledge that the leaders developed about their businesses. In addition to 

this, it was observed that the strategy formation processes were shaped by different leaders 

instead of one single entrepreneur as the literature of the field examined indicates. Finally, it 

was concluded that different issues of the organizations investigated can be explained by the 

entrepreneurial school of strategy formation.

Key-words: Strategy Formation. Entrepreneurial School. Leadership.
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1  Introdução

O  termo  empreendedorismo tem origem francesa  e  se  refere  ao  indivíduo  que 

assume riscos e começa algo novo. No Brasil, esse termo vem ganhando dimensão desde o 

início da década de 90, principalmente devido ao fato da explosão das pequenas empresas e 

de sua alta taxa de mortalidade. Segundo dados do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) (SILVA,  2003),  70%  das  micros  e  pequenas  empresas  não 

completam o segundo ano de existência. É verdade também que essa taxa de mortalidade 

vai se reduzindo a cada ano de sobrevivência completado pela organização. 

Os empreendedores estão  eliminando barreiras comerciais e culturais, encurtando 

distâncias,  globalizando  e  renovando  conceitos  econômicos,  criando  novas  relações  de 

trabalho e novos empregos,  quebrando paradigmas e gerando riqueza para a sociedade. 

Conforme Dolabela (1999,  p.  32),  os  números  apresentados  pelas  micros,  pequenas  e 

médias empresas em todo  o planeta refletem a sua importância: elevada participação no 

produto interno bruto (PIB), grande geração de empregos e alta inovação tecnológica. No 

Brasil, conforme dados do  Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

(SILVA, 2003), em média, 70% dos empregos estão nas pequenas empresas. Todos esses 

fatos apontam para uma conclusão: o empreendedorismo é um importante combustível para 

o crescimento econômico, criando emprego e prosperidade.

Conforme  reportagem  publicada  pela  revista  Exame  (COHEN;  CORONATO, 

2004), o Brasil é hoje o sexto país mais empreendedor do mundo, de acordo com o ranking 

mundial  de  empreendedorismo  elaborado  pelo  Global  Entrepreneurship  Monitor,  um 

programa  de  pesquisa  que  avalia  em  nível  mundial  a  atividade  empreendedora.  Esta 

classificação  é  atualizada  anualmente,  desde  1999,  pela  Babson  College,  referência  no 

estudo acadêmico sobre empreendedorismo, nos Estados Unidos, e pela London Business 
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School, uma das escolas de negócios mais prestigiadas da Inglaterra. Trinta e um países 

compõem o referido ranking e o resultado apontado tem como base dados coletados no ano 

de 2003. Um outro dado interessante dessa pesquisa é que o Brasil ocupa o terceiro lugar 

no  empreendedorismo de  oportunidade,  ou  seja,  pessoas  que  se  lançam em uma nova 

iniciativa sem precisar de uma nova fonte de renda. 

O  empreendedorismo no  Brasil vem mudando  suas  características,  passando  do 

típico empreendedorismo por  necessidade, no qual pessoas geralmente desempregadas e 

sem experiência na nova atividade empresarial, se lançam no mercado em busca de seu 

sustento  por  meio de  manobras arriscadas e  desprovidas  de  um estudo  prévio,  para  o 

empreendedorismo por oportunidade. Esse fato, de certa forma, é positivo para o campo do 

empreendedorismo como um todo,  que segue um rumo em busca da profissionalização e 

minimização  dos  riscos,  uma  vez  que  os  negócios  originados  pela  falta  de  opção 

(empreendedorismo por necessidade), como única alternativa de sobrevivência, tendem a 

ser menos longevos e menos prósperos (COHEN; CORONATO, 2004).

Com a  profissionalização  do  campo  do  empreendedorismo vem a  demanda por 

estudos  específicos  que  proporcionem  mais  conhecimentos  para  incrementar  o 

desenvolvimento das empresas empreendedoras. Uma questão importante é a compreensão 

do processo  de formação das estratégias dessas pequenas organizações empreendedoras 

para entender como elas viabilizam o seu sucesso. De forma mais específica, perceber como 

os  líderes que conduzem esse tipo de empresa moldam a sua estratégia também parece 

relevante para a disseminação e desenvolvimento do empreendedorismo.
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1.1  Determinação da questão e do objetivo da pesquisa

Conforme  Mintzberg  et  al.  (2000),  os  empreendedores  têm  um papel  vital  no 

desenvolvimento das estratégias de suas organizações.  Eles são os grandes responsáveis 

pelo sucesso delas. Este estudo buscou priorizar a perspectiva do empreendedor, sendo de 

grande importância compreender sua influência no processo de formação das estratégias.

Uma motivação  para  a  realização  do  estudo  proposto  foi  buscar  compreender 

melhor  a  realidade  de  como  se  dá  a  gestão  estratégica  de  pequenas  empresas 

empreendedoras,  uma  vez  que,  no  Brasil,  sua  taxa  de  mortalidade  é  bastante  alta  e 

desestimula o  desenvolvimento  do  campo  do  empreendedorismo.  Ante  as  dificuldades 

enfrentadas  pelas  pequenas  empresas  empreendedoras  de  manter  as  suas  atividades, 

destaca-se a importância de um estudo que investigue como organizações empreendedoras 

de sucesso sobrevivem ao longo do tempo. Nesse sentido, a pesquisa pretende responder à 

seguinte  questão:  como  tem  acontecido  o  processo  de  formação  das  estratégias  de 

organizações do setor de gastronomia sediadas no Recife ao longo de suas trajetórias de 

desenvolvimento?  

Priorizando-se as perspectivas dos empreendedores das organizações investigadas, o 

objetivo geral deste  estudo  é  compreender  o  processo  de  formação das estratégias das 

organizações  investigadas  ao  longo  de  suas  trajetórias  de  evolução.  Examinando  as 

empresas em seus processos de desenvolvimento, os objetivos específicos deste trabalho, os 

quais, quando alcançados, viabilizarão a consecução do objetivo geral, são: 

a) descrever as estratégias adotadas pelas organizações investigadas  ; e

b) entender como os líderes empreendedores têm moldado o processo de formação das   

estratégias das organizações.
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Para se atingirem os objetivos propostos,  o segmento empírico desta pesquisa foi 

desenvolvido no  setor  de  serviços,  mais especificamente  em restaurantes  com sede  no 

Recife. Os escolhidos foram o Grupo Bonaparte e o Grupo Parraxaxá/Papacapim. Ambos 

iniciaram as  suas  operações  em 1998  e  são  considerados  bem sucedidos  na cidade.  A 

escolha também foi favorecida pelo relacionamento que a autora cultiva com os sócios-

proprietários  dessas organizações.   O Grupo  Bonaparte  opera  no sistema de  franquias, 

atuando em dez estados brasileiros com 34 lojas. Os sócios do Grupo Parraxaxá/Papacapim 

possuem  atualmente  três  unidades,  sendo  dois  restaurantes  regionais  (denominado 

Parraxaxá) e uma pizzaria e tapiocaria (denominada Papacapim). O Parraxaxá já foi por três 

vezes selecionado como o melhor restaurante regional pelo guia “Veja Recife”, que é um 

encarte anual da revista Veja que elege os melhores bares e restaurantes da capital. 

1.2  Relevância e justificativas da pesquisa

No Brasil, a maioria dos empregos é gerada e mantida pelas micros e pequenas 

empresas, as quais também contribuem de forma significativa com a renda nacional. Sem 

desqualificar a inegável contribuição das grandes empresas, as micros e pequenas ajudam a 

preservar  o  equilíbrio  da  economia  de  mercado,  dificultando  o  surgimento  de  cartéis, 

monopólios ou oligopólios.

Conforme Dolabela (1999, p. 40), o apoio ao empreendedorismo e ao aumento da 

dinâmica empreendedora  de  um país deve  ser  prioridade  de  qualquer  política ou  ação 

governamental que tenha por objetivo promover o desenvolvimento econômico. O autor 

argumenta  que  o  desenvolvimento  econômico  de  um país  está  relacionado,  de  forma 

diretamente proporcional, ao desenvolvimento do empreendedorismo. Ele ainda aponta, por 

meio de pesquisas realizadas,  que as perspectivas de crescimento são  significativamente 
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maiores nos países em que as políticas públicas apóiam e estimulam o empreendedorismo, 

como, por exemplo, nos Estados Unidos, onde para cada doze novos habitantes é criada 

uma nova empresa.

Conforme Shane e Venkataraman (2000, p.  217),  não há um domínio conceitual 

único acerca do empreendedorismo. O que existe é uma grande multiplicidade de conceitos 

que termina enfraquecendo a legitimidade do campo. Daí a importância do presente estudo, 

uma vez  que  contribui  para  as  áreas  do  conhecimento  de  administração  estratégica  e 

empreendedorismo ao examinar o contexto empresarial de restaurantes, fornecendo, desse 

modo, resultados empíricos.

A  pesquisa  proposta  contribui  com  a  literatura  acadêmica,  apresentando  uma 

interpretação  a  respeito  do  processo  de  formação  das  estratégias  de  organizações 

empreendedoras.  Como  em  empresas  empreendedoras  é  clara  a  importância  do 

proprietário-empreendedor  para  o  seu  sucesso,  também será  abordada,  como  objetivo 

específico desta pesquisa, a influência do papel desse indivíduo, no tocante à formação das 

estratégias. A partir da compreensão desse processo, tornar-se-á mais fácil perceber quais 

os fatores que conduzem uma organização empreendedora ao êxito.

Como já mencionado, o segmento empírico da investigação estará direcionado para 

o setor de serviços do Recife, em especial, o setor de restaurantes, devido à sua destacada 

importância  para  o  turismo de  Pernambuco.  Conforme dados  de  2003,  da  Associação 

Brasileira  de  Restaurantes  e  Empresas  de  Entretenimento  (ABRASEL), Pernambuco  é 

considerado o terceiro pólo da gastronomia brasileira, atrás apenas de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Daí, a importância de pesquisas nesse setor, principalmente no Recife, graças a seu 

grande potencial turístico. Nesta região, esse setor é bastante pulverizado, sendo composto 

em sua maioria por pequenas e médias empresas.

17



1.3  Estrutura da dissertação

Esta  dissertação  foi  estruturada  em cinco  capítulos.  Neste  primeiro  capítulo,  a 

pesquisadora  introduz  a  temática  ao  leitor,  contextualizando  o  ambiente  no  qual  as 

empresas a serem investigadas estão  inseridas e apresenta a questão  e os  objetivos que 

nortearão  o  desenvolvimento  da  pesquisa.  Além disso,  são  expostas  a  relevância e  as 

justificativas para a realização da investigação.

No segundo capítulo,  é apresentado um referencial conceitual que contribui para 

uma melhor clarificação do fenômeno investigado. Esta seção compreende uma revisão da 

literatura  existente,  incluindo  artigos  e  livros  publicados  acerca  dos  seguintes  temas: 

administração estratégica, empreendedorismo e liderança.

O terceiro capítulo tem como objetivo apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados.  Nessa seção,  expõem-se as  perguntas  que  conduziram a  pesquisa.  Ademais, 

comenta-se sobre como o trabalho de campo do estudo fora conduzido.

No capítulo quatro,  a autora  mostra os resultados da investigação.  Esse capítulo 

está subdividido em três seções: a duas primeiras descrevendo os dois casos estudados que 

buscam responder às perguntas de pesquisa e a última apresentando uma análise cruzada 

dos casos.  

O quinto capítulo apresenta as conclusões do estudo. Nesse capítulo, a autora tenta 

estabelecer uma discussão sobre como os  resultados encontrados  reforçam, ampliam ou 

contradizem pesquisas anteriormente realizadas por outros pesquisadores.

Finalmente, são apresentadas não só as referências bibliográficas utilizadas para a 

elaboração desta investigação, mas também os anexos da dissertação. 
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2  Revisão da literatura

A  revisão  da  literatura  é  um  ensaio  narrativo  que  integra,  sintetiza  e  critica 

pensamentos e pesquisas relevantes de um tópico particular. A revisão da literatura também 

pode demonstrar  como o  estudo  presente  progride,  refina, ou  revisa o  que já é sabido 

(MERRIAM, 1998, p. 55). Dessa forma, percebe-se a importância deste capítulo para o 

desenvolvimento da pesquisa.

A fim de embasar com teorias já construídas a pesquisa a ser desenvolvida, a revisão 

da bibliografia acerca da temática do estudo foi realizada no intuito de compreender o que 

já  se  sabe  sobre  a  formação  de  estratégias  em  organizações  empreendedoras,  mais 

especificamente, sobre o papel do líder empreendedor nesse processo.  Com a conclusão 

dessa etapa, serão fornecidos subsídios importantes para a progressão do estudo.

Na  intenção  de  contemplar,  neste  capítulo,  os  temas  envolvidos  na  questão  de 

pesquisa, são desenvolvidas três seções: Administração Estratégica, Empreendedorismo e 

Liderança.  Na  primeira  seção,  que  se  destina  a  introduzir  o  campo  da  administração 

estratégica,  são  tecidas  algumas considerações  acerca  do  conceito  de  estratégia.  Além 

disso,  é  apresentada  uma  subseção,  que  discorre  sobre  o  processo  de  formação  de 

estratégias  organizacionais.  A  seção  seguinte  tem  como  objetivo  fornecer  diferentes 

orientações teóricas sobre o tema Empreendedorismo, com destaque para a caracterização 

de  organizações  empreendedoras. A terceira  e  última seção  contempla uma revisão  da 

literatura do tema liderança.
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2.1  Administração estratégica

A atividade administrativa acompanha o homem há muito tempo, mas somente no 

século XX consolidou-se como atividade de abordagem científica. Motta  e Vasconcelos 

(2002, p. 11) indicam que o pensamento administrativo surgiu a partir da consolidação da 

lógica  de  mercado  e  da  consolidação  das  estruturas  burocráticas,  como  forma  de 

organização do  trabalho humano, com o  objetivo inicial de aumentar  a produtividade e 

gerar lucro. Em sua evolução, o ato de gerir uma organização especializou-se em diversas 

áreas e em uma delas adotou o termo “administração estratégica”. Este termo sofreu uma 

adaptação, mas sua qualidade de traçar caminhos a serem trilhados de modo a se alcançar a 

vitória em uma guerra tornou-se a visão dominante de se conceber o termo. A adoção de tal 

termo e a seriedade com que a administração passou a ser tratada justificam o incremento 

das atividades comerciais, as quais transformaram o mercado em um verdadeiro campo de 

batalha.

Diferentes são os entendimentos a respeito de administração estratégica e autores 

diversos têm apresentado tanto similaridades quanto diferenças em seus argumentos. Para 

um entendimento amplo do tema, parece ser interessante a compreensão da acepção do 

termo estratégia desde as suas origens até os conceitos mais atuais. 

Em seus primórdios, o termo estratégia foi utilizado como sendo a arte de conceber 

operações de guerra. Sun Tzu (1994) e Clausewitz (1996) foram os grandes responsáveis 

por  este  conceito  inicial do  termo.  Fragmentos dessa interpretação  inicial dada ao tema 

ainda podem ser observados na seguinte definição:

Estratégia:  [Do gr.  strategía,  pelo lat.  strategia]  S.f.1.  Arte  militar  de 
planejar e executar movimentos e operações de tropas, navios e/ou aviões, 
visando  a  alcançar  ou  manter  posições  relativas  e  potenciais  bélicos 
favoráveis a futuras  ações táticas sobre determinados objetivos. 2.  Arte 
militar de escolher onde, quando e com que travar um combate ou uma 
batalha. [Cf., nesta acepção, tática (2).] 3. P. ext. Arte de aplicar os meios 
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disponíveis com vista  à  consecução de objetivos específicos.  4.  P.  ext. 
Arte de explorar  condições favoráveis com o fim de alcançar  objetivos 
específicos. 5. Fig. Fam. V. estratagema (2). (FERREIRA, AURÉLIO B. 
DE H., 1999)

Sun Tzu (1994)  estabeleceu estratégias para  se  conduzir  uma guerra  e  alcançar 

vitória.  Em  sua  definição  da  melhor  estratégia  de  guerra  estava  a  simulação.  Assim, 

"quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes; ao utilizar nossas forças, devemos 

parecer inativos; quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos 

longe; quando longe, devemos fazê-los acreditar que estamos perto".  Além da simulação, 

na obra de SunTzu, percebe-se uma grande ênfase dada ao conhecimento do inimigo como 

tarefa imprescindível antes de se entrar em uma guerra. Essa ênfase também é encontrada na 

obra de Clausewitz (1996). 

Carl Von Clausewitz (1780-1831) também fez grandes reflexões acerca do tema 

estratégia, que até os dias atuais são relevantes para o estrategista no mundo dos negócios. 

A condução  de  uma guerra  foi dividida por  Clausewitz  em dois setores:  o  tático  e  o 

estratégico. Atribuem-se a este último as maiores dificuldades, uma vez que dependia de 

fatores incertos e do talento e feeling do líder.

A responsabilidade de  adaptação  da  acepção  militar  do  termo estratégia  para  o 

mundo dos negócios foi de Alfred Chandler, em 1962. Ele lançou o primeiro livro sobre 

estratégia  empresarial,  que  foi  um  marco  para  o  início  dos  estudos  na  área.  Após 

aproximadamente  40  anos  da  obra  pioneira  de  Chandler,  a  estratégia  tornou-se 

definitivamente um amplo campo no estudo da administração e a teoria do planejamento 

estratégico foi amplamente aceita entre  as grandes empresas. Chandler mostrou  como a 

estratégia pode ser facilmente um instrumento diferenciador muito valioso às organizações 

(CHANDLER, 1998).
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À parte da interpretação bélica do termo estratégia, observa-se, de uma forma geral 

e  simplificada,  que  estratégia  é  aplicar  os  meios  disponíveis  visando  aos  objetivos 

específicos.  Conforme  Chandler  (1998),  os  “meios”  em  questão  são  os  recursos  da 

empresa. Portanto,  uma realocação desses recursos é imprescindível para que a empresa 

atinja o seu objetivo final. Percebe-se, então,  que a estrutura acompanha a estratégia, ou 

melhor, a estratégia determina a estrutura. O êxito na implantação de uma nova estratégia 

fica comprometido se não houver previamente mudanças na estrutura organizacional. Dessa 

forma, a estrutura é a ferramenta utilizada pela empresa para permitir, de maneira eficiente, 

a execução da sua estratégia. Evidentemente,  uma utilização adequada dessa ferramenta 

pressupõe o conhecimento completo da estratégia, o que impõe a necessidade de adaptação 

da estrutura à tecnologia e ao ambiente.

Pode-se inferir da contribuição de Chandler (1998) que uma empresa, ao elaborar 

sua estratégia, deve realizar uma análise do ambiente externo no qual está inserida para, em 

seguida, analisar seu ambiente interno, adequando sua estrutura à estratégia formulada. Esta 

mesma percepção para o termo estratégia possui Ansoff (1968), que foi um dos grandes 

responsáveis  para  a  consolidação  do  campo  da  administração  estratégica  no  início  da 

década de 60 e um dos defensores do planejamento estratégico. O autor também ressalta a 

importância de  análises dos  ambientes interno  e  externo,  em especial a  análise SWOT 

(forças  e  fraquezas  da  organização  e  oportunidades  e  ameaças do  ambiente),  antes  de 

planejar a estratégia da empresa. 

Entre as décadas de 60 e 70, principalmente com a contribuição de Chandler (1998), 

o  estudo  da  administração  estratégica  se  concentrava  no  planejamento  por  si  só, 

diferentemente da preocupação primordial da moderna administração estratégica que busca 

um  melhor  entendimento  para  o  sucesso  e  o  fracasso  das  organizações  (RUMELT, 

SCHENDEL e  TEECE,  1994).  Com o  passar  o  tempo,  outras  interpretações  surgiram 
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agregando outros horizontes ao campo da administração estratégica. O conceito atribuído 

por Michael Porter (1999) ao termo estratégia, por exemplo, induz uma nova perspectiva. 

Segundo Porter, estratégia é a criação de uma posição exclusiva e valiosa, que envolve um 

diferente  conjunto  de  atividades compatíveis entre  si,  exercendo opções  excludentes  na 

competição. Henderson (1998), também advoga a favor da diferenciação da atividade da 

empresa. O mesmo autor, inclusive, cita o princípio de Gause em sua obra (HENDERSON, 

1998,  p.  3)  para auxiliar a compreensão da definição de estratégia:  “duas espécies que 

conseguem seu sustento  de maneira idêntica não podem coexistir,  cada uma precisa ser 

diferente o bastante para possuir uma vantagem única”.

Mintzberg (2001) amplia o conceito que o termo estratégia pode adotar, apontando 

cinco diferentes entendimentos. Para ele, a estratégia pode ser entendida com um plano, um 

padrão,  uma posição,  uma perspectiva ou  um pretexto.  Como um plano, a estratégia é 

entendida como sendo um curso de ação, algo intencional e planejado, através do qual se 

buscam objetivos pré-determinados. Essa é a interpretação mais comum do termo. Se como 

plano  as  estratégias  são  propositais  ou  deliberadas,  como  padrão  as  estratégias  são 

emergentes, surgindo sem intenção quando um determinado curso de ação traz resultados 

positivos. Na estratégia percebida como posição, a organização busca no nicho ou indústria 

em que atua, um posicionamento que lhe permita sustentar-se e defender seu lugar dentro 

desta  indústria.  A estratégia  como  perspectiva  refere-se  ao  modo  como  a  empresa  se 

percebe frente ao mercado, tem relação com a cultura, a ideologia e a percepção interna da 

organização.  E,  por  fim, a estratégia como pretexto ou truque pode ser aplicada com a 

finalidade de confundir, iludir ou comunicar uma mensagem falsa ou não, aos concorrentes. 

O  autor  defende,  ainda,  a  necessidade  de  uma definição  mais completa  de  estratégia, 

baseada na complementaridade dessas cinco proposições.
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Nos dias atuais, com o desenvolvimento do pensamento acerca da administração 

estratégica,  o  administrador  se  encontra  diante  da  elaboração  de  um  planejamento 

estratégico, que deve sempre partir de onde se está para onde se deseja chegar, buscando 

eleger os melhores caminhos a serem seguidos e as melhores formas de fazê-lo. Para isso, é 

imprescindível o conhecimento sobre estratégia empresarial, em especial sobre os processos 

de formação de estratégia, tema que será discutido na subseção seguinte.

2.1.1 Formação de estratégias

Nesta  subseção,  são  apresentadas  algumas  contribuições  que  auxiliam  a 

compreensão de como novas estratégias são formadas. Nessa discussão, é apresentado, com 

um maior nível de detalhamento, o processo empreendedor de formação de estratégias, uma 

vez que o mesmo é objeto do presente estudo.

Durante  os  anos em que a estratégia vem sendo estudada academicamente,  com 

início em meados da década de 1960 e se consolidando a partir da década de 1980, várias 

escolas foram-se configurando a partir do que Mintzberg et al. (2000, p. 13) chamam de sua 

própria “perspectiva limitada”.   O autor  explica o  processo  de formação da estratégia, 

classificando-o em dez diferentes “escolas de pensamento”, conforme discriminado abaixo

ESCOLA PROCESSO DE FORMAÇÃO DA ESTRATÉGIA NATUREZA
Design De concepção Prescritiva

Planejamento Formal Prescritiva
Posicionamento Analítico Prescritiva
Empreendedora Visionário Descritiva

Cognitiva Mental Descritiva
Aprendizado Emergente Descritiva

Poder De negociação Descritiva
Cultural Coletivo Descritiva

Ambiental Reativo Descritiva
Configuração De transformação Descritiva

Quadro 1 - Escolas de pensamento sobre formação de estratégia
Fonte: Mintzberg et al. (2000, p. 13-14)
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Mintzberg et  al. (2000, p. 14) apontam que as primeiras três escolas partiram de 

uma natureza prescritiva e estavam mais preocupadas “em como as estratégias devem ser 

formuladas do que em como elas são formuladas”. Posteriormente, com o passar dos anos, 

outras  escolas  evoluíram  e  passaram  a  se  preocupar  menos  com  a  fixação  de 

comportamentos estratégicos ideais e mais com a descrição do processo por meio do qual 

as estratégias são, de fato, formuladas. 

A primeira escola prescritiva, a Escola do Design, surgiu no início da década de 60, 

propondo um modelo de formulação de estratégia que busca atingir uma adequação entre as 

capacidades  internas  da  organização  e  as  possibilidades  externas.  A célebre  noção  de 

SWOT – avaliação  dos  pontos  fortes  (strengths)  e  dos  pontos  fracos  (weaknesses)  da 

organização à luz das oportunidades (opportunities) e das ameaças (threats) – atingiu o seu 

ápice nesse período e,  sendo um modelo básico de planejamento estratégico,  contribuiu 

para o despontar da Escola do Planejamento. Esta, na década de 70, defendia a formalidade 

do processo de formação da estratégia e entendia que esse processo deveria ser separado e 

sistemático.  Nos  anos  80,  a  terceira  escola  prescritiva,  a  Escola  do  Posicionamento, 

focalizava as posições estratégicas do mercado. Porter, um dos grandes precursores desta 

escola,  defendia que a formação da estratégia se concentrava na análise do  ambiente e 

escolha de uma posição exclusiva e valiosa, na qual a empresa pudesse competir de forma 

vantajosa (MINTZBERG et al., 2000).

A fase da perspectiva descritiva, em que o  foco  está  na busca do  entendimento 

acerca do processo de formação de estratégia à medida que este se desdobra, inicia-se com 

a  Escola Empreendedora.  Esta,  em especial,  trata  da formação da estratégia como um 

processo visionário, ressaltando a intuição,  a sabedoria, a experiência, o  julgamento e o 

critério na figura do líder. A Escola Cognitiva trabalha a formação da estratégia como um 

processo  mental,  vinculada,  ainda,  à  idéia  do  espírito  empreendedor.  Esta  escola  se 
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desenvolveu na linha do conhecimento, que busca nas ferramentas da psicologia cognitiva o 

modo de penetrar na mente do estrategista. A formação da estratégia como um processo 

emergente foi desenvolvida pela Escola do Aprendizado, na qual a estratégia precisa ser 

flexível para se adaptar às mudanças decorrentes do aprendizado da organização. De modo 

semelhante, na Escola do Poder, o estrategista considera os jogos políticos e de influências 

do meio onde a empresa está inserida. Para a Escola Cultural, o processo de formação da 

estratégia deve ser coletivo e cooperativo e está enraizado na cultura da organização. A 

formação da estratégia na Escola Ambiental, que provém da teoria da contingência, está 

voltada  para  reagir  às mudanças impostas  pelo ambiente.  Por  fim, uma escola que,  na 

realidade, combina alguns aspectos das escolas anteriores é a Escola da Configuração. Ela 

vem para agregar as contribuições fornecidas pelas outras escolas, visando a uma revolução 

e não a uma adaptação (MINTZBERG et al., 2000).

  As  dez  escolas  de  pensamento  sobre  o  processo  de  formação  de  estratégia 

propostas por Mintzberg et al. (2000) representam diferentes pontos de vista que focalizam 

aspectos distintos desse processo. Cada uma possui uma perspectiva diferente, de modo a 

complementar o que as outras escolas deixaram de abordar dentro de um limite e de um 

certo espaço de tempo.

De forma distinta da classificação proposta por Mintzberg et al. (2000), Idenburg 

(1993) apresenta quatro modos de desenvolvimento da estratégia: incrementalismo lógico; 

planejamento  como  um  processo  de  aprendizagem  dirigido;  planejamento  racional  e 

estratégia  emergente.  Tal  classificação  é  resultante  de  uma  visão  matricial  de  duas 

dimensões que fundamentam a elaboração da estratégia: orientação para a meta (o quê) e 

orientação para o processo (como). 

O incrementalismo lógico estaria orientado tanto para a meta como para o processo, 

desenvolvendo-se em fases, sendo cada fase construída a partir da antecedente. Em uma 
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posição antagônica, estaria a estratégia emergente, na qual a orientação para a meta e para 

o processo quase não existe, não sendo possível, então,  desenvolver uma perspectiva do 

futuro e formular objetivos explícitos em um ambiente imprevisível. No planejamento como 

um processo de aprendizagem dirigido, a simples formulação de planos estratégicos não 

garante  a  mudança  de  comportamento  dos  gerentes.  Neste  caso,  em paralelo  com  a 

definição dos  objetivos da empresa,  deve ser implantado um processo  de aprendizagem 

visando quebrar modelos mentais antigos e introduzi-los à nova realidade. Por fim, em uma 

posição oposta  ao planejamento como um processo de aprendizagem dirigido, com uma 

forte  orientação  para  o  objetivo  e  uma  fraca  orientação  para  o  processo,  está  o 

planejamento racional. Essa forma de desenvolvimento da estratégia está  interessada na 

formulação de objetivos atingíveis para a  empresa e pressupõe que as pessoas ajam de 

forma estruturada e racional, o que torna essa abordagem mecanicista (IDENBURG, 1993, 

p. 133-136).

O  incrementalismo lógico  foi  inicialmente  abordado  por  Quinn (1978).  Na  sua 

abordagem,  a  formação  da  estratégia  está  voltada  tanto  para  os  objetivos  futuros  da 

organização quanto para os acontecimentos do presente. O incrementalismo lógico também 

é compreendido como uma sucessão de fases que se sobrepõem com base na lógica interna 

da organização. Tais fases são formadas por objetivos, crenças, atitudes, intuições e desejos 

dos membros da própria organização. 

Em organizações empreendedoras, o processo de formação de estratégia é de certa 

forma peculiar. Mintzberg (1973) aborda essa peculiaridade, quando  descreve três modos 

distintos  de  processo  de  formação  de  estratégia:  empreendedor,  adaptativo  e  de 

planejamento. Em sua descrição, o autor faz uma análise detalhada das características e das 

limitações de cada modo, e indica que tipo de organização se adequa melhor a cada um 

deles, relacionando o modo empreendedor às organizações empreendedoras.
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O modo  empreendedor caracteriza-se  por  uma forte  centralização  de  poder  em 

torno do dono ou no executivo-chefe, fazendo com que a  estratégia  desenvolvida para a 

empresa seja reflexo de suas aspirações,  crenças e desejos,  o  que resulta em um plano 

personalizado de ataque. O perfil típico dos empreendedores está relacionado com inovação 

e flexibilidade. Eles são pessoas com profundos desejos de realização e independência, que 

lidam bem com a  incerteza.  Como as  organizações  empreendedoras  geralmente são  de 

pequeno porte, os objetivos do empreendedor terminam por se confundir com o objetivo da 

organização. A formação da estratégia inclui decisões arrojadas em ambientes incertos e há 

uma crescente busca por novas oportunidades. O foco da organização empreendedora está 

na oportunidade e não na solução de problemas, os quais passam a ser secundários. O modo 

empreendedor  ocorre  geralmente  em  organizações  pequenas  e  com  forte  liderança 

(MINTZBERG, 1973, p. 44-46).

Nesse  modo  de  formação  de  estratégia,  o  líder  é  dotado  de  um  “espírito 

empreendedor” e suas principais características são a busca ativa de novas oportunidades, a 

ousadia face à incerteza, o poder centralizado em suas mãos e o crescimento como meta 

(MINTZBERG, 1973; MINTZBERG et  al.,  2000).  Nessa abordagem, a estratégia é ao 

mesmo tempo deliberada e emergente:  deliberada em sua direção  geral a ser  seguida e 

emergente em seus detalhes, para  que estes possam ser adaptados  durante  o  curso.  Na 

figura 1 (p. 26) é apresentado um diagrama proposto por Mintzberg et al. (2000, p. 19), 

que evidencia esses dois tipos de estratégia. 

A figura 1, a seguir, apresenta que uma estratégia pretendida por uma organização, 

ou seja, um plano com os  passos que a organização tomará no futuro,  nem sempre se 

realiza em sua completude. Isso acontece, pois, no mundo real, as empresas não conseguem 

fazer  uma  previsão  brilhante  para  o  futuro  e  nem  deixar  de  adaptar-se  a  eventos 
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inesperados. Portanto, surgem as estratégias emergentes, que são “padrões realizados não 

expressamente pretendidos” (MINTZBERG et al., 2000, p. 18).

Figura 1 - Estratégias deliberadas e emergentes
Fonte: Mintzberg et al. (2000, p. 19)

Mintzberg (1998)  afirma que as estratégias deliberadas e emergentes formam os 

pontos  extremos  de  uma série  contínua  ao  longo  da  qual  se  encontram as  estratégias 

formuladas pelas organizações do mundo real:

Na prática, com certeza, todo processo de formulação de estratégia possui 
dois aspectos: um deliberado e outro emergente. Da mesma forma que a 
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formulação  puramente  deliberada  de  uma  estratégia  impede  a 
aprendizagem, uma formulação puramente emergente impede o controle 
(p. 425-426).

Assim, uma estratégia para ser bem sucedida deve procurar combinar a elaboração 

de um plano formal com mudanças emergentes que podem estar  presentes ao longo do 

caminho para se atingir tal plano. Essas estratégias são chamadas de “guarda-chuva”, pois 

as linhas gerais são deliberadas, enquanto os detalhes emergem durante o percurso. Ou, em 

outras  palavras,  as estratégias do  mundo real precisam “exercer  controle  fomentando o 

aprendizado” (MINTZBERG et al., 2000, p. 18).

2.2  Empreendedorismo

O  termo  empreendedorismo  está  bastante  em  evidência  nos  tempos  atuais, 

diferentemente  dos  anos  60,  quando  todas  as  atenções  se  voltavam para  as  grandes 

organizações, obscurecendo o fato de que a maioria dos novos empregos era criada por 

firmas menores e mais novas. Anualmente, surgem mais de mil publicações no campo do 

empreendedorismo, em mais de 50 conferências e 25 periódicos especializadas (FILION, 

1999,  p.  05).  Em  virtude  da  proporção  que  o  campo  de  pesquisa  sobre  o 

empreendedorismo vem ganhando no meio acadêmico, o termo já possui até sub-áreas de 

especialização.

Apesar  de  popularizado  por  meio  da  importação  do  inglês,  o  termo 

empreendedorismo provém de  entrepreneur, palavra francesa que era usada no século 12 

para designar aquele que incentivava brigas (DOLABELA, 1999, p. 47). 

Shane e  Venkataraman (2000)  tentam delimitar o  campo de  pesquisa acerca do 

empreendedorismo, objetivando explicar melhor o fenômeno. Eles afirmam que este campo 

engloba o  estudo  das origens das oportunidades,  o  processo de descoberta,  avaliação e 

exploração das oportunidades e o conjunto de pessoas que descobrem, avaliam e exploram 
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essas oportunidades. Conseqüentemente, a definição de empreendedorismo desses autores 

envolve a conexão de dois fenômenos: a presença de oportunidades de lucro e a presença 

de indivíduos empreendedores. Por meio das contribuições dos autores citados, percebe-se 

que  não  se  pode  explicar  o  empreendedorismo apenas  por  características  pessoais dos 

empreendedores sem considerar o contexto no qual os mesmos se encontram inseridos.

Conforme  Filion  (1999),  há  dois  vieses  na  definição  do  vocábulo 

empreendedorismo,  que  se  baseiam  nas  percepções  dos  economistas  e  dos 

comportamentalistas. Inicialmente, esse termo foi definido pelos economistas que sempre o 

relacionaram com inovação e que, portanto, consideravam o empreendedor um agente de 

mudanças. Esta concepção também está presente na definição proposta  pelo economista 

austríaco Joseph Alois Shumpeter (apud DORNELAS, 2001), que definiu o empreendedor 

como sendo “aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos 

produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de 

novos  recursos  e  materiais”.  Aliás,  Shumpeter  (1883-1950)  foi  o  responsável  pela 

popularização do termo empreendedorismo. Ressalte-se que, mesmo nas definições mais 

atuais, percebe-se que aspectos relacionados à mudança e à exploração de oportunidades 

estão ainda presentes.

A  definição  procedente  dos  economistas  não  contempla  o  comportamento  do 

empreendedor,  figura-chave da  organização  empreendedora.  Desse  modo,  analisando  o 

empreendedorismo por um outro  ângulo, os comportamentalistas o associam ao aspecto 

criativo e intuitivo do ser humano, atribuindo aos empreendedores uma forte necessidade de 

realização,  incluindo  características  de  persistência,  internalidade  e  liderança  (FILION, 

1999).  A  necessidade  de  realização  e  algumas  outras  características  referentes  ao 

comportamento  também estão  presentes  na  definição  proposta  por  Stoner  e  Freeman 

(1999).  Os autores acrescentam, ainda, que os empreendedores são pessoas propensas a 
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riscos e tais riscos os estimulam a maiores esforços, estando, dessa forma, constantemente 

motivados a se superarem.

Após estudar diversos campos que abordam o empreendedorismo, Filion (1999, p. 

19), de forma ampla e buscando encontrar um denominador comum para o termo, definiu o 

empreendedor como sendo: 

[...] uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir 
objetivos e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, 
usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que 
continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a 
tomar  decisões  moderadamente  arriscadas  que  objetivam  a  inovação, 
continuará a desempenhar um papel empreendedor.

Os empreendedores aprendem a partir do que fazem e uma vez que a natureza do 

que fazem muda, eles também necessitam mudar. Em função disso, precisam aprender a 

assumir papéis diferentes, à medida que o negócio evolui. Filion (1999, p. 19) apresenta a 

aprendizagem como  um aspecto  intrínseco  ao  conceito  de  empreendedorismo  e  ainda 

argumenta que:

Os empreendedores são pessoas que precisam continuar a aprender, não 
somente sobre o que está acontecendo no seu ambiente, para detectarem as 
oportunidades, mas também sobre o que fazem, para que possam agir e 
ajustar-se de acordo com a situação. Enquanto continuarem a aprender, 
continuarão a  cumprir o seu papel e a agir de maneira empreendedora. 
Vivem um processo de evolução constante (p. 19).

Ao estudar o tema empreendedorismo, é também interessante observar que existem 

duas  categorias  que  podem ser  distinguidas dentre  todas  as  suas  diferentes  formas:  os 

empreendedores voluntários (por  oportunidade)  e os  empreendedores involuntários (por 

necessidade). Na categoria voluntária, estão os empreendedores movidos pelo aspecto da 

inovação e do crescimento e estão constantemente em busca de novas oportunidades de 

negócio.  Por  outro  lado,  o  grupo  involuntário  é  composto,  principalmente,  por  recém-

formados e pessoas demitidas após o fechamento ou a reestruturação de corporações, os 

quais não foram capazes de encontrar empregos e, por isso, foram forçados a criá-los. Este 
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grupo é também chamado de empreendedores por  necessidade, uma vez que “tendem a 

optar  pelo  auto-emprego  e  não  são  empreendedores  no  sentido  geralmente  aceito  do 

termo” (FILION, 1999, p. 20).

Ampliando os conceitos acerca do tema, Stoner e Freeman (1999) ressaltam que o 

empreendedorismo tanto pode ocorrer quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos 

inicia um novo negócio, quanto dentro de uma empresa já existente, num processo chamado 

de intrapreneuring, ou, traduzindo, intrapreendedorismo. Esse processo está relacionado à 

expansão  de  uma  empresa  em  busca  de  novas  oportunidades  por  meio  de  novas 

combinações de recursos existentes. Em resumo, o empreendedorismo tanto pode acontecer 

em pequenas  organizações  iniciantes,  por  meio de  um líder  empreendedor,  quanto  em 

grandes empresas já firmadas em seus setores  na busca de novos mercados.  Mintzberg 

(2001a,  p.  231-232)  desenvolveu seus estudos  com base em pressupostos  diferentes de 

Stoner e Freeman (1999). Para ele o empreendedorismo, de fato, ocorre quando o poder da 

organização tende a se voltar para o executivo principal, o que implica uma centralização 

das decisões. Dessa forma, uma liderança empreendedora forte se torna a peça-chave nessa 

organização.

O  líder  empreendedor  também aparece  como  figura  essencial  na  definição  de 

organizações empreendedoras,  exposta por  Mintzberg (2001a,  p.  231-232).  Conforme o 

autor,  uma organização empreendedora,  além de ser caracterizada pela centralização na 

pessoa de um líder empreendedor, dispõe de pouco ou nenhum pessoal de staff, possui uma 

divisão mal-definida e uma pequena hierarquia administrativa. A formalização das rotinas 

nesse tipo de organização é escassa e seu planejamento é mínimo. Ou, utilizando as palavras 

do próprio autor em obra anterior (2000, p. 225):

A organização  empreendedora  é simples,  com freqüência  pequena,  em 
geral jovem, não muito mais que uma unidade consistindo do patrão e o 
resto. A estrutura é informal e flexível, com grande parte da coordenação 
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efetuada  pelo  patrão.  Isto  permite  que  ela  opere  em  um  ambiente 
dinâmico, o qual pode superar as burocracias.

Lumpkin e  Dess  (1996,  p.  162)  incrementam este  conceito  afirmando que  uma 

organização para ser considerada empreendedora deve combinar os seguintes predicados: 

autonomia, inovação, propensão ao risco, proatividade e agressividade competitiva.

Para compreender o  surgimento de um novo empreendimento,  conforme Gartner 

(1985,  p.  696),  é  preciso  integrar  quatro  perspectivas:  características  do  indivíduo,  da 

organização criada, do ambiente no qual a organização está inserida e do processo por meio 

do  qual  o  novo  negócio  surge.  Katz  e  Gartner  (1988,  p.  429)  também  realçam  a 

identificação  das  propriedades  e  características  das  organizações  emergentes  para  a 

compreensão das diferentes formas de processo de criação de empresas. Lumpkin e Dess 

(1996,  p.  135),  nesse  mesmo  sentido,  afirmam  que  o  surgimento  de  organizações 

empreendedoras é resultado da combinação dos fatores: indivíduo, organização e ambiente.

A criação de uma nova organização é um fenômeno multidimensional. Cada uma das 

variáveis  (indivíduo,  organização,  ambiente  e  processo)  descreve  apenas  uma  única 

dimensão do fenômeno e não pode ser considerada individualmente. Características dessas 

variáveis  combinadas  de  formas  distintas  promovem a  criação  de  organizações  únicas 

(GARTNER, 1985, p. 697).

O  indivíduo, citado por Gartner (1985, p. 699), representa a pessoa que inicia o 

novo empreendimento. O que diferencia um indivíduo empreendedor do não-empreendedor 

é  o  seu  background e  as suas características de personalidade.  Um indivíduo que sinta 

necessidade  de  realização,  proveniente  de  uma família de  empreendedores  e  com uma 

educação voltada para assumir riscos, por exemplo, terá uma forte propensão a se tornar 

um empreendedor. Esses aspectos também são contemplados por Hisrich e Peters (2004, p. 

77-78),  quando afirmam que indivíduos empreendedores possuem fortes sentimentos de 

independência, internalidade, necessidade de realização e propensão a riscos. O histórico de 
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um indivíduo, englobando o ambiente familiar na infância, a educação, os valores pessoais, 

a idade, e a experiência profissional, também diferenciam o indivíduo empreendedor do não-

empreendedor (HISRICH; PETERS, 2004, p. 78-82).

A variável  organização se refere ao  tipo  de estratégia a ser  utilizada pelo novo 

empreendimento,  que  pode  ser  de  escopo,  liderança  no  custo  ou  diferenciação,  por 

exemplo.  O  ambiente estimula  o  empreendedorismo  por  meio  dos  seguintes  fatores: 

disponibilidade de capital de risco, mão-de-obra qualificada, presença de fornecedores e de 

clientes  ou  novos  mercados,  proximidade  de  universidades,  entre  outros.  Por  fim,  o 

processo de  criação  de  uma  nova  empresa  pode  ocorrer  quando  um  empreendedor 

identifica uma oportunidade de negócio,  quando acumula recursos,  quando comercializa 

produtos  e  serviços,  quando  ele  próprio  produz  o  produto,  quando  constrói  uma 

organização ou quando reage aos ditames do governo e da sociedade (GARTNER, 1985, p. 

699-704).

2.3  Liderança 

Esta subseção tem como propósito apresentar aspectos relacionados ao líder, a fim 

de  melhor  compreender  como  os  líderes  empreendedores  têm moldado  o  processo  de 

formação das estratégias das organizações, um dos objetivos específicos desta investigação. 

Mintzberg  (1998,  p.  434-435)  enfatiza  o  envolvimento  do  líder  com  a  sua 

organização, afirmando que o seu conhecimento acumulado sobre a organização em que 

atua  é  sintetizado,  tornando-se  o  principal  subsídio  para  a  tomada  de  decisão.  Esse 

conhecimento não é referente à intelectualidade ou a relatórios analíticos, mas sim a um 

conhecimento pessoal, entendimento íntimo, equivalente ao sentimento de um escultor em 

relação à argila. O autor ainda ressalta que os relatórios analíticos estão disponíveis para 

qualquer gestor, mas esse tipo de conhecimento, não. Assim, para Mintzberg (1998), a bem 
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sucedida  liderança  em uma organização  está  diretamente  relacionada  ao  conhecimento 

íntimo e profundo do seu líder acerca do negócio, dominando-o, preferencialmente, desde 

as suas origens. 

Um exemplo claro de como o envolvimento do líder com a organização é relevante 

para o  progresso  da mesma, é  a pesquisa realizada por  Mintzberg e  Waters (1982)  na 

Steinberg’s, famosa rede varejista canadense, na qual o  líder, Sam Steinberg, esteve por 

quase 60 anos no comando. Os autores concluíram que a maior característica do modo 

empreendedor de formação da estratégia é o conhecimento íntimo do líder sobre o negócio. 

Esse tipo  de conhecimento é  ainda mais eficiente,  quando concentrado  em apenas uma 

pessoa que está inteiramente no comando da organização (MINTZBERG; WATERS, 1982, 

p. 495).

Reuber e Fischer (1999, p. 40) também destacam o conhecimento do líder/fundador 

como relevante para o sucesso do empreendimento. Entretanto, as autoras enfatizam o tipo 

de conhecimento adquirido por meio de experiências anteriores. Tais experiências podem 

ser  provenientes  do  background do  indivíduo ou  decorrentes  de  eventos  que  ocorrem 

durante a gestão do empreendimento.

A habilidade em liderança, que, conforme Stoner e Freeman (1999), é o processo de 

dirigir e influenciar as atividades relacionadas às tarefas dos membros de um grupo, é uma 

característica presente em empreendedores bem-sucedidos.

Whittington (2002, p.  49-66)  apresenta  duas  abordagens  para  a  liderança 

estratégica:  clássica  e  sistêmica.  Da  teoria  clássica,  surgiu  a  liderança  visionária  que 

apresenta os gerentes mais graduados como pessoas carismáticas e talentosas, inspiradas 

nas suas visões e audazes em seu comando. Esse tipo de líder é capaz de inspirar e motivar 

os  seus seguidores,  transformando o  trabalho em diversão.  Por  outro  lado,  em vez de 

enfatizar as qualidades pessoais dos líderes, a abordagem sistêmica destaca as características 
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sociais daqueles que chegam a posições de destaque, tais como, classe, gênero e profissão. 

Na perspectiva sistêmica, o conceito de liderança é inerentemente ligado à posição social do 

indivíduo. Dessa forma, a liderança passa a ser um privilégio de determinados grupos de 

elite na sociedade.

Kotter  (2000,  p.  126-151),  defensor  da  “liderança  visionária”,  critica  o  caráter 

prescritivo que indica os passos que um gerente deve seguir. O autor (p. 132) reconhece a 

dificuldade de classificar o comportamento dos gerentes em categorias, como planejamento, 

organização  e  controle.  Tal comportamento  possui um caráter  mais flexível e  funciona 

melhor à base de tentativa e erro. Como característica pessoal, esses gerentes apresentam 

um  carisma  que  envolve  tanto  seus  subordinados  quanto  os  atores  de  sua  rede  de 

relacionamento, ou seja, eles dispensam a autoridade para impor a sua vontade.

A liderança visionária, defendida por Kotter (2000), é a que melhor se adequa ao 

conceito de estratégia proposto por Mintzberg (1978), no qual a estratégia real da empresa, 

muitas vezes,  emerge  de  uma combinação  de  casualidades e  rotinas  que  se  modificam 

lentamente ao longo da sua evolução. No ambiente turbulento e em rápida mudança como o 

de hoje, as características desse tipo de liderança são cada vez mais requisitadas, pois, por 

melhor que tenha sido escolhida a estratégia, se uma alteração no ambiente ocorrer,  um 

novo ciclo de mudanças na organização deve ser iniciado (MINTZBERG, 1978, p. 943). 

Assim, “a estratégia para o líder empreendedor não está no plano formal e detalhado no 

papel, trata-se de uma visão pessoal, um conceito do negócio, enclausurado em um único 

cérebro” (MINTZBERG, 2001a, p. 236).

Percorrendo  também o  caminho da  liderança visionária,  Bryman (2004,  p.  258) 

afirma que “o líder fornece um senso de direção e de propósitos por meio da articulação de 

uma visão  de  mundo  convincente”.  O autor,  após  realizar  um estudo  sobre  as  teorias 

desenvolvidas  ao  longo  do  tempo  sobre  liderança,  conclui que  este  tema  evoluiu  por 
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diferentes abordagens e, atualmente, conforme a “abordagem da nova liderança” (p. 263) 

possui  o  seu  foco  na  visão,  sendo  o  líder  o  responsável  por  definir  a  realidade 

organizacional por  meio da articulação de uma visão.  Tal visão é articulada a partir da 

missão da organização. Desse modo, o líder se torna um gestor de significado e não apenas 

um simples influenciador das decisões e comportamentos organizacionais. 

A  visão  presente  no  modelo  da  liderança  visionária,  para  Filion  (1991),  está 

diretamente relacionada à rede de relacionamentos do empreendedor. “O principal fator de 

suporte tanto da criação como do desenvolvimento da visão é, aparentemente, o sistema de 

relações  do  empreendedor”,  afirma Filion (1991,  p.  63).  A capacidade  de  liderança,  a 

energia e a visão de mundo do indivíduo também são aspectos secundários que influenciam 

o processo de formação da visão. A figura 2, abaixo, apresenta todos esses aspectos, sendo 

a visão de mundo representada pela percepção e valores do indivíduo. A energia se refere 

ao tempo alocado em atividades profissionais e a intensidade com que elas são executadas. 

Por fim, a liderança está relacionada a todos os demais elementos (visão de mundo, energia 

e relações) e determina até onde a visão alcança (FILION, 1991, p. 64-66).

 
Figura 2 - O processo de criação da visão

           Fonte: Filion (1991, p. 64)
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O sistema de relações abordado por Filion (1991, p. 68-69) abrange desde as mais 

básicas, como, por exemplo, as relações entre familiares, até as mais complexas que dizem 

respeito apenas a contatos com a área de interesse do indivíduo. O autor classifica em três 

níveis o sistema de relações do empreendedor: o nível primário envolve pessoas próximas 

do empreendedor,  usualmente os membros de sua família, o nível secundário abrange os 

conhecidos por meio de clubes sociais, grupos religiosos, negócios e política e, por fim, no 

terceiro nível estão  os contatos  com a área de interesse, provenientes de cursos,  livros, 

viagens, feiras e exposições industriais.

  Hisrich e Peters (2004, p. 83, 84), também abordam essas relações, chamando de 

rede de apoio moral, as relações com amigos e familiares, e rede de apoio profissional, os 

contatos com fornecedores, mentores, clientes, consultores, entre outros. 

Hall (2001) e Hosmer (1982) enfatizam a influência da pessoa do líder sobre a rotina 

da organização. Hosmer (1982, p. 55) define o líder como sendo “um indivíduo que dentro 

do  ambiente  organizacional  está  apto  a  influenciar  as  atitudes  e  opiniões  dos  demais 

indivíduos da organização, diferente do gerente que influencia apenas as ações e decisões”. 

Nesta  definição,  parece claro que,  para Hosmer (1982),  a liderança se encontra  em um 

patamar superior à gerência.  Hall (2001, p. 133) acrescenta que a liderança é uma forma 

especial de poder por meio do qual o líder influencia a direção da organização. Entretanto, 

o autor salienta que a liderança não é o único determinante para o sucesso ou fracasso de 

uma organização. 

Nas discussões acerca do tema liderança, parece existir uma celeuma quando são 

feitas comparações entre o papel do líder e o do gerente. Rowe (2001) tenta esclarecer essa 

situação, quando classifica a liderança em três faces: visionária, gerencial e estratégica. A 

visionária é orientada para o futuro e envolve riscos. O líder visionário é proativo e, junto 

aos  demais  integrantes  organizacionais,  compartilha  normas,  valores  e  crenças  da 
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organização, que formam o fundamento para a tomada de decisão. Por outro lado, o líder 

gerencial se encontra  numa posição reativa,  em que suas ações são  determinadas pelos 

ambientes interno e externo da organização. Busca sempre preservar a ordem existente e 

influencia as decisões e ações apenas daqueles que trabalham diretamente com ele. Esta 

definição de Rowe (2001, p.82-84) é compatível com a contraposição entre o papel do líder 

e  o  papel  do  gerente,  apresentado  por  Hosmer  (1982,  p.  55).  Por  fim,  a  liderança 

estratégica  é  considerada  uma  sinergia  das  lideranças  visionária  e  gerencial.  O  líder 

estratégico influencia seus subordinados a tomar decisões voluntárias que contribuam para 

o sucesso da organização. A liderança estratégica, presumindo que as lideranças visionária e 

gerencial possam coexistir, está propensa a riscos ao mesmo tempo em que estabelece uma 

visão racional. 

Dentre os três conceitos propostos por Rowe (2001, p. 89), a liderança estratégica é 

a  única que  proporciona criação  de riqueza a longo prazo  para a organização.  O líder 

estratégico compreende o processo de formação de estratégia como sendo emergente, o 

qual Mintzberg et  al.  (2000)  consideram mais importante  que  o  processo  planejado de 

estratégia  deliberada.  A  estratégia  emerge  das  decisões  e  das  ações  voluntariamente 

tomadas pelo líder e demais integrantes da organização. 
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3  Metodologia

Metodologia é o  estudo científico dos métodos,  que, por sua vez, corresponde a 

uma investigação do conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se 

atingir  o  conhecimento.  Para  que  esse conhecimento  seja considerado  científico,  faz-se 

mister identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação, ou, 

melhor, determinar o método que possibilitou chegar a esse conhecimento (GIL, 1994, p. 

27).

Neste  capítulo,  pretende-se  expor  um  planejamento  de  como  foi  executada  a 

pesquisa. Este planejamento, para Selltiz et al. (1974, p. 59), compreende “a organização 

das  condições  para  a  coleta  e  análise de  dados,  de  maneira  que  procure  combinar  a 

significação para o objeto da pesquisa com a economia de processo”. Dessa forma, infere-se 

que o planejamento de pesquisa pressupõe a determinação da questão da pesquisa e de seus 

objetivos específicos, e varia conforme a natureza dessa questão.

Com relação aos objetivos perseguidos pelo pesquisador, ou seja, o que se deseja 

alcançar no planejamento da pesquisa, a investigação pode ser classificada em exploratória, 

descritiva e explicativa. A pesquisa exploratória busca desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos  e  idéias,  visando  a  estudos  posteriores.  É  utilizada  quando  o  conhecimento 

disponível acerca da questão de pesquisa é reduzido e envolve levantamentos bibliográfico e 

documental, entrevistas não-padronizadas e estudos de caso. Quando o objetivo do estudo 

é a descrição, a pesquisa busca descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Este tipo de estudo implica a 

utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados. Por fim, a pesquisa explicativa vai 

além  da  simples  identificação  da  existência  de  relações  entre  variáveis,  pretendendo 
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determinar a natureza dessa relação (SELLTIZ et al., 1974, p. 59-90; TRIVIÑOS, 1987, p. 

109-112; GIL, 1994, p. 44-46; RICHARDSON, 1999, p. 66). 

Uma investigação científica também pode ser diferenciada por meio da forma como 

o material obtido foi analisado. Esta forma pode ser de cunho quantitativo ou qualitativo. 

Conforme Richardson (1999, p. 70), o método quantitativo “caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas 

por meio de técnicas estatísticas”.  Haguette (1992, p. 40) argumenta que para as escolas 

quantitativas a  metodologia  se  resume na  discussão  de  métodos  e  técnicas.  Por  outro 

ângulo, a  metodologia qualitativa dispensa o  emprego  de  um instrumental estatístico  e 

busca  compreender  de  forma  detalhada  os  significados  e  características  situacionais 

apresentadas  pelos  entrevistados  (RICHARDSON,  1999,  p.  79-90).  Nesse  método,  o 

pesquisador não testa qualquer hipótese, seu interesse está na compreensão das experiências 

das pessoas e de como elas constroem os seus significados (MERRIAM, 1998, p. 03-07).

O presente capítulo é composto, inicialmente, de uma exposição das perguntas que 

guiam esta  investigação.  Em  seguida,  serão  apresentadas  as  definições  dos  conceitos 

básicos  adotados  neste  estudo  e  algumas  considerações  acerca  do  tipo  de  pesquisa 

qualitativa utilizado: estudo  de caso múltiplo. Por  fim, comenta-se sobre a forma como 

foram realizadas a seleção da amostra, a coleta e a análise dos dados da investigação. 

3.1  Perguntas de pesquisa

Conforme Merriam (1998, p. 60), as perguntas de pesquisa servem de guia para uma 

pesquisa e determinam como os dados devem ser coletados. A mesma autora argumenta 
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que as perguntas de pesquisa estão para o método qualitativo, assim como as hipóteses a 

serem testadas estão para a metodologia quantitativa.

Para  a  condução  desta  investigação,  que  busca  compreender  o  processo  de 

formação  das  estratégias  ao  longo  da  trajetória  de  evolução  de  organizações 

empreendedoras, são estabelecidas as seguintes perguntas de pesquisas:

a) Como tem acontecido o processo de formação das estratégias nas organizações 

investigadas?

a) Como os  líderes empreendedores  têm moldado o  processo  de formação  das 

estratégias das organizações estudadas?

3.2  Definição de conceitos básicos

Ao  longo  do  desenvolvimento  desta  pesquisa,  foram  tomadas  como  base  as 

seguintes definições:

a) Categorias  : são temas que capturam alguns padrões que se repetem de forma 

predominante nos dados coletados (MERRIAM, 1998, p. 179);    

b) Empreendedor  : “é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer 

e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que 

vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. Um empreendedor que 

continua a aprender a respeito de possíveis oportunidades de negócios e a tomar 

decisões  moderadamente  arriscadas  que  objetivam a  inovação,  continuará  a 

desempenhar  um papel empreendedor.  Um empreendedor  é  uma pessoa  que 

imagina, desenvolve e realiza visões.” (FILION, 1999, p. 19);
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c) Estratégia  :  é um padrão em um fluxo de ações que acontece quando há uma 

consistência no comportamento ao longo do tempo, quer seja pretendida ou não 

(MINTZBERG, 2001b, p. 27);

d) Estudo de caso  : é uma descrição holística e intensiva e análise de um caso, um 

fenômeno ou um grupo social únicos (MERRIAM, 1998, p. 27);

e) Líder  : é um indivíduo que dentro de uma organização está apto a influenciar as 

atitudes e opiniões dos demais integrantes dessa mesma organização (HOSMER, 

1982, p. 55);

f) Oportunidade  de  negócio  :  é  o  conjunto  de  situações  nas  quais  novos  bens, 

serviços, matérias-primas e métodos de organização podem ser introduzidos no 

mercado e vendidos por um valor superior ao seu custo de produção (SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000, p. 220); 

g) Organização empreendedora  : é uma organização centralizada na figura de um 

líder empreendedor, dispõe de pouco ou nenhum pessoal de  staff, possui uma 

divisão  mal-definida,  uma  pequena  hierarquia  administrativa  e  uma  escassa 

formalização das rotinas e seu planejamento é mínimo (MINTZBERG, 2001a, p. 

231-232); e

h) Pesquisa qualitativa  : “é um conceito guarda-chuva cobrindo algumas formas de 

investigação  que  nos  ajuda a  entender  e  explicar o  significado do  fenômeno 

social com a menor quebra possível do ambiente natural” (MERRIAM, 1998, p. 

05).
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3.3  Delineamento da pesquisa 

A  metodologia  que  conduzirá  os  passos  desta  investigação  será  de  cunho 

qualitativo. A pesquisa qualitativa, como se viu (p. 41), é definida por Merriam (1998, p. 

05) como sendo um “conceito guarda-chuva que abrange diversas formas de investigação e 

auxilia na compreensão e na explicação do significado do fenômeno social com a menor 

ruptura possível do ambiente natural”. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador vivencia o dia-

a-dia de indivíduos, grupos,  sociedades ou organizações com o objetivo de formar uma 

visão sistêmica geral do contexto estudado:  sua lógica, organização e regras explícitas e 

implícitas (MILES; HUBERMAN, 1994, p. 06; TAYLOR; BOGDAN, 1984, p. 06).

A  pesquisa  qualitativa  é  mais  adequada  quando  se  lida  com  problemas  pouco 

conhecidos e a investigação é de cunho exploratório. É também indicada quando o estudo é 

de caráter  descritivo e o que se busca é a compreensão do fenômeno como um todo e, 

ainda, quando a preocupação do pesquisador for o entendimento da teia de relações sociais 

e culturais que se estabelecem no interior das organizações (GODOY, 1995b, p. 63).

Merriam (1998,  p.  11) cita cinco diferentes tipos de pesquisa qualitativa: estudo 

qualitativo básico, estudo etnográfico, fenomenologia,  grounded theory e estudo de caso. 

Este último pode ser um estudo de caso único ou um estudo de casos múltiplos, forma esta 

que será adotada para o  desenvolvimento deste trabalho. Este tipo de estudo envolve a 

coleta e análise de dados de alguns casos distintos.

Yin (1989, p. 23) define estudo de caso como sendo um modo de se fazer pesquisa 

empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto de vida real, em 

situações  em que  as  fronteiras  entre  o  fenômeno  e  o  contexto  não  estão  claramente 

estabelecidas, utilizando-se múltiplas fontes de evidência. Godoy (1995a, p. 25) esclarece 

que  “o  estudo  de  caso  tem-se  tornado  a  estratégia  preferida quando  os  pesquisadores 
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procuram responder às questões “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem, quando há 

pouca possibilidade de controle sobre os eventos estudados e quando o foco de interesse é 

sobre fenômenos atuais, que só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida 

real.”

Estudo  de  caso,  para  Stake  (1995,  p.  xi),  é  o  exame  da  particularidade  e 

complexidade de um caso singular. O objeto, neste aspecto, é uma unidade que se analisa de 

forma aprofundada. Miles e Huberman (1994, p. 25) definem o caso como sendo um tipo 

de fenômeno que ocorre em um contexto delimitado. Esta delimitação é essencial para a 

caracterização de um estudo de caso.  Se, por exemplo, a coleta de dados não pode ser 

visualizada pelo pesquisador como uma atividade finita restrita a alguns respondentes, então 

o fenômeno sob investigação não pode ser qualificado como um caso (MERRIAM, 1998, 

p. 27-28).

Segundo  Merriam (1998,  p.  19),  o  interesse  do  estudo  de  caso  está  mais  no 

processo  que nos resultados  ou  conseqüências,  mais no contexto  que em uma variável 

específica e mais na descoberta que na confirmação de hipóteses. A autora apresenta três 

características  principais  para  esse  tipo  de  pesquisa  qualitativa:  focaliza  fenômenos 

particulares; descreve de forma rica o fenômeno e esclarece o entendimento do leitor acerca 

do fenômeno estudado. Essas características do estudo de caso se afinam com o objetivo 

perseguido por este trabalho, que compreende o desenvolvimento de dois casos: o Grupo 

Bonaparte  e  o  Grupo  Parraxaxá/Papacapim.  Trata-se,  assim,  de  um estudo  de  casos 

múltiplos.
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3.4  Seleção da amostra

Selecionar uma amostra é uma tarefa difícil. Escolher organizações nas quais um 

amplo acesso à investigação seja permitido, e as informações obtidas sejam úteis para se 

atingir  o  objetivo  do  estudo,  exige  paciência e  um trabalho  cuidadoso.  Para  Taylor  e 

Bogdan (1984, p. 19), a seleção ideal de uma amostra é “aquela à qual o pesquisador possui 

fácil acesso, estabelece uma imediata sintonia de pensamento com os informantes e coleta 

dados diretamente relacionados ao objetivo da sua pesquisa”.

No caso da pesquisa qualitativa, segundo Merriam (1998, p. 67), a mais apropriada 

estratégia de seleção de amostra  é a amostragem não-probabilística do  tipo intencional. 

Esse modelo é o mais adequado porque não faz uso da amostragem aleatória, dispensando 

estudos estatísticos. A amostragem não-probabilística intencional está baseada na suposição 

de que o pesquisador deseja descobrir e compreender ao máximo sobre a sua questão de 

pesquisa  e  para  isso  deve  selecionar  uma amostra  que  proporcione  potencial para  tal 

(MERRIAM, 1998, p. 61).

Uma vez que o  tipo de amostragem utilizada nesta pesquisa foi o  intencional, o 

processo  de  seleção  da  amostra  investigada foi realizado com base em alguns critérios 

previamente definidos. Conforme Merriam (1998, p. 65), para um estudo de casos múltiplos 

devem ser selecionados alguns “casos” baseados em critérios relevantes. 

O  primeiro  critério  de  seleção  foi  o  da  delimitação  da  localidade  dos 

estabelecimentos investigados, os quais possuem sede no Recife. Esta escolha foi atribuída, 

pelo menos parcialmente, às limitações financeiras enfrentadas pela pesquisadora. O critério 

seguinte diz respeito  ao setor  da economia selecionado:  o  setor  de serviços,  em franca 

expansão  no  estado  de  Pernambuco.  Como  já  citado  no  capítulo  introdutório  desta 
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pesquisa, Pernambuco é considerado o 3º pólo da gastronomia brasileira, atrás apenas de 

São Paulo e Rio de Janeiro, conforme dados da ABRASEL (2003). 

Após  definidos  o  local e  o  setor  a  ser  investigado,  as  organizações  escolhidas 

deviam ser independentes (não podiam ser franquias de outras empresas), possuir mais de 

cinco  anos  de  mercado  e  deviam ser  reconhecidas  como  restaurantes  de  sucesso.  Os 

informantes designados a contribuir com a investigação deviam ser os proprietários ou os 

que  tivessem  participação  na  formulação  e  implementação  das  estratégias  de  sua 

organização há, pelo menos, três anos. 

A  escolha  das  organizações  investigadas  também  foi  influenciada  pelo 

relacionamento  de  amizade  e  confiança  que  a  pesquisadora  possuía  com  os  sócios-

proprietários  das  mesmas.  Com  relação  à  primeira  organização  investigada,  o  Grupo 

Bonaparte, a pesquisadora conheceu os proprietários por intermédio do professor Walter 

Fernando Araújo de Moraes do PROPAD, e inclusive, realizou um trabalho de disciplina do 

mestrado  com essa  empresa.  A respeito  da  segunda  organização  investigada,  o  Grupo 

Parraxaxá/Papacapim, a pesquisadora foi colega de turma de graduação de um dos sócios 

da empresa, Bruno Catão. Assim, o contato inicial para a consecução da parte empírica da 

pesquisa foi facilitado.

3.5  Coleta de dados

Devido à natureza da pesquisa qualitativa,  seu produto  tem um caráter  bastante 

descritivo.  Descrições  do  ambiente,  citações  dos  indivíduos,  excertos  de  documentos 

coletados formam a base para a compreensão do fenômeno. Dessa forma, o pesquisador 
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assume um papel importante na coleta de dados, sendo o instrumento principal que viabiliza 

entrevistas, observações e coleta de documentos (MERRIAM, 1998, p. 08-09).

A coleta  de dados  na pesquisa qualitativa se caracteriza por  descrever,  de fato, 

como o fenômeno acontece na vida real, focalizando eventos ordinários que acontecem no 

ambiente natural das pessoas. A partir daí, são extraídos dados preciosos que revelam a 

complexidade do fato pesquisado, além de possibilitar uma descrição detalhada do mesmo 

(MILES; HUBERMAN, 1994, p. 10).

Neste estudo, a coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, formulários, 

observações e análise de documentos, tais como jornais, revistas, pesquisas acadêmicas já 

realizadas sobre a organização, documentos internos da empresa e da Internet. Salienta-se 

que a entrevista foi a maior fonte de informações para o  estudo.  Conforme Richardson 

(1999,  p.  207),  a entrevista  é a melhor situação  para participar na mente de outro  ser 

humano,  pois  proporciona  uma interação  face  a  face.  Merriam (1998,  p.  91)  também 

corrobora essa idéia, quando afirma que, “na pesquisa qualitativa, a entrevista é a maior 

fonte de dados qualitativos necessários para a compreensão do fenômeno estudado”. 

A entrevista como meio de coleta de dados foi elaborada com base na questão de 

pesquisa, nos objetivos específicos e nas perguntas estabelecidas (ver p. 12 e 40) e, também, 

na revisão de literatura pertinente ao fenômeno investigado. Nos apêndices C e D, seguem 

os roteiros de entrevista utilizados nesta investigação. Salienta-se que no Grupo Bonaparte 

foram realizadas  três  entrevistas  e  no  Grupo  Parraxaxá/Papacapim,  quatro  entrevistas, 

sendo os respondentes, pessoas diretamente envolvidas com o processo de formação de 

estratégias.

Com relação ao formulário, buscou-se, com o mesmo, obter  informações iniciais 

acerca dos entrevistados e de suas organizações, e confirmar dados coletados em fontes 
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secundárias.  No  apêndice B,  apresenta-se o  formulário utilizado para  a  execução  desta 

investigação.

3.6  Análise de dados

Na pesquisa  qualitativa,  as  atividades  de  coleta  e  análise dos  dados  devem ser 

simultâneas  para  um  melhor  aproveitamento  das  informações  coletadas.  Iniciar  o 

procedimento de análise após concluída a fase de coleta de dados torna a análise limitada e 

com pouco significado. Conforme Merriam (1998, p. 152), a análise deve ser iniciada na 

primeira  entrevista,  na  primeira  observação  ou  no  primeiro  documento  lido.  Taylor  e 

Bogdan (1984, p. 128) confirmam este aspecto,  ao afirmarem que a análise de dados na 

pesquisa qualitativa deve ser um processo contínuo que acontece paralelamente à coleta de 

dados. Esta prática da análise simultânea é típica da pesquisa qualitativa, posto que nessa 

modalidade  de  investigação  o  pesquisador  vivencia  o  dia-a-dia  dos  indivíduos  e  dos 

ambientes investigados, formando suas ilações ao mesmo tempo em que coleta informações.

O objetivo da pesquisa qualitativa é transformar dados em achados e  seu maior 

desafio está em encontrar sentido e buscar significados em uma densa quantidade de dados 

(PATTON, 2001, p. 432). Selltiz et al. (1974, p. 435) acrescentam que o objetivo da análise 

é  “sumariar  as  observações  completadas,  de  forma  que  estas  permitam  respostas  às 

perguntas da pesquisa”. Percebe-se, então, que o objetivo dessa fase da pesquisa é reduzir 

as informações brutas  buscando um sentido  nas mesmas por  meio da  ligação a  outros 

conhecimentos já obtidos em etapas anteriores do estudo.

Como esta investigação segue a metodologia do estudo de casos múltiplos, a análise 

de dados está composta em dois estágios: a análise dentro de cada caso e a análise cruzada 
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dos casos. Inicialmente, a pesquisadora trabalhou cada caso de forma isolada, como se fosse 

um estudo de caso único. Uma vez completa a análise de cada caso, realizou-se a análise 

cruzada dos dados. Esse estágio exigiu um esforço da pesquisadora no intuito de identificar 

uma teoria geral que se adequasse aos dois casos estudados. A análise cruzada dos casos, 

segundo  Merriam (1998,  p.  194-196),  além de  promover  uma descrição  unificada dos 

casos,  conduz à construção de categorias ou tipologias que conceitualizam os dados de 

todos os casos desenvolvidos. 

As  entrevistas  foram  todas  gravadas  e  posteriormente  transcritas.  Após  a 

transcrição, realizou-se uma leitura inicial do texto, buscando identificar temas importantes 

acerca do processo de formação das estratégias ao longo da evolução das organizações 

empreendedoras investigadas. Este trabalho serviu de subsídio para a explicação descritiva 

de cada caso separadamente, primeiro estágio da análise de dados, e para a análise cruzada 

dos dados.

Para a construção de categorias, a pesquisadora seguiu a orientação de Merriam 

(1998, p. 181), que sugere a elaboração de comentários nas margens do texto transcrito a 

respeito  de  trechos  que  pareçam ser  relevantes para  o  estudo.  Após a  execução  dessa 

atividade para  os  dois  casos  investigados,  propôs-se  um agrupamento  dos  comentários 

semelhantes e daí a construção das categorias, que se constituem temas que se repetem na 

maior parte dos dados coletados (MERRIAM, 1998, p. 179).
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4  Resultados

O propósito  desta pesquisa foi compreender como tem acontecido o processo de 

formação das estratégias de organizações do setor de gastronomia sediadas no Recife ao 

longo de suas trajetórias de desenvolvimento. O objetivo central deste estudo desdobrou-se 

em duas perguntas de pesquisa: (a)  Como tem acontecido o  processo de formação das 

estratégias  nas  organizações  investigadas?;  (b)  Como  os  líderes  empreendedores  têm 

moldado o processo de formação das estratégias das organizações estudadas?

No intuito de responder às perguntas de pesquisa formuladas, o trabalho de análise 

de dados desenvolvido compreendeu a descrição e interpretação de diferentes aspectos do 

fenômeno investigado. 

No presente capítulo, os resultados da pesquisa serão expostos em duas seções. A 

primeira apresentará o primeiro caso estudado: Grupo Bonaparte; a segunda apontará os 

resultados relacionados com o segundo caso estudado, o Grupo Parraxaxá/Papacapim. Com 

base nos dados coletados por meio de entrevistas, formulários, análises de documentos e 

observações,  foram  desenvolvidas  três  subseções  dentro  de  casa  caso  analisado,  que 

buscam responder às perguntas de pesquisa do trabalho. A primeira subseção apresenta uma 

visão  geral  da  organização,  procurando  esclarecer  também a  sua  história,  a  segunda 

subseção resgata o histórico profissional dos sócios empreendedores e, por fim, a terceira 

subseção objetiva descrever o processo de formação de estratégia da empresa investigada. 

Ainda neste capítulo de resultados, a terceira e última seção apresentará uma análise 

cruzada dos dados coletados nos dois casos estudados.  Nessa seção,  serão apresentadas 

categorias que conceitualizam os dados dos dois casos desenvolvidos.
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4.1 Caso do Grupo Bonaparte

Esta seção inicial do capítulo de resultados da investigação apresentará os resultados 

provenientes da análise dos dados coletados do Grupo Bonaparte. A presente seção será 

dividida em três subseções: a primeira apresentará uma visão geral da organização para que 

seja compreendida um pouco de sua história, a segunda exporá o histórico profissional dos 

empreendedores  e  a  por  fim, a  terceira,  buscará  indicar  os  resultados  relacionados  às 

perguntas de pesquisa.

4.1.1 Visão geral da organização 

O Grupo  Bonaparte  foi inicialmente  formatado  em 1996.  A idéia inicial surgiu 

quando  o  advogado  Roberto  Lafayete  de  Andrade  Bitu  realizou  uma  bem sucedida 

demonstração  da  sua  habilidade  culinária  numa  reunião  informal,  para  um  grupo  de 

empresários e atores na pousada de um amigo, na ilha de Fernando de Noronha. Nesse 

grupo, estava o dirigente da empresa que administrava um grande shopping center local, Sr. 

Marcelo Carvalho, que ao perceber os dotes de Roberto, logo o convidou para integrar o 

mix de  restaurantes  da  futura  expansão  de  seu  empreendimento.  Este  foi  o  momento 

seminal do Grupo Bonaparte. 

Posteriormente,  Leonardo  Lamartine,  que,  na  ocasião,  era  parente  de  Roberto 

(concunhado)  e mantinha uma longa relação de amizade e admiração mútua,  recebeu o 

convite  para  compartilhar  a  gestão  do  novo  negócio.  Roberto  possuía  experiência 

gastronômica, visto que já tinha sido proprietário de um restaurante na cidade. Por outro 

lado, Leonardo possuía conhecimentos gerenciais adquiridos em algumas experiências de 

trabalhos anteriores.
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A proposta da primeira loja do Bonaparte (ver figura 3, abaixo) era de introduzir no 

mercado  um  conceito  inovador  no  setor.  Para  isso,  foi  formatado  um  restaurante 

especializado em cozinha internacional dentro dos conceitos de fast-food, que uniu sabor e 

praticidade. Como Roberto  bem explicou: “Nós trouxemos algo novo para as praças de 

alimentação de todas as capitais que atuamos, uma filosofia de trabalhar com qualidade, 

preço justo, preocupação com o cliente, rapidez no serviço e mão-de-obra qualificada”. De 

fato, até o fim da década de 90, as redes de fast-food concentravam seus pratos em receitas 

à base de hambúrgueres e grills, por isso, o mercado recebeu bem os pratos do Bonaparte, 

que  traziam  refeições  sofisticadas,  adaptadas  ao  paladar  do  brasileiro  e  com um custo 

inferior à média dos restaurantes à la carte. Trabalhando com bases como ave, carne, peixe 

e  oferecendo  até  15  opções  de  acompanhamento,  com  inúmeras  possibilidades  de 

combinação entre si, o Bonaparte transformou radicalmente o conceito geralmente atribuído 

a refeições rápidas, que fixou a idéia de uma alimentação pobre em sabor e aparência.
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Figura 3 - Primeiro restaurante do Grupo Bonaparte
Fonte: Dados coletados

Os produtos usados pelo Bonaparte são todos de primeira linha. As batatas são da 

Bélgica e Argentina e o Salmão do Chile.  As bases dos molhos são desidratadas, de forma 

a ocupar menos espaço e ter  mais praticidade no preparo,  além de serem desenvolvidas 

juntamente com a Nestlé, o que garante qualidade e segurança alimentar. Todo o cardápio 

foi elaborado por  Roberto  Bitu,  que realizou uma espécie de laboratório  de degustação 

antes de colocar os pratos no cardápio. A variedade de pratos é enorme, pois, com uma 

mesma base de filé, pode-se variar no molho e nos acompanhamentos. Como exemplo de 

uma opção de pedido, seria: filé grelhado com molho roquefort, arroz com brócolis, creme 

de espinafre e batata  noisette.  Essa alternativa de variar os acompanhamentos da carne, 

frango ou peixe garante uma maior fidelidade do consumidor.

Logo  após  a  abertura  da  primeira  loja,  em  31  de  março  de  1998,  e  o  seu 

conseqüente sucesso, diversos empresários manifestaram seu interesse em abrir franquias do 

Bonaparte. Dessa forma, em 1999, foi contratado um grupo de consultores, com base em 

uma indicação da Associação Brasileira de Franchising (ABF) para iniciar a formatação do 

modelo de franquias. Alguns requisitos foram estudados pelos consultores, entre eles uma 

análise de franquiabilidade e se o negócio era de fácil reprodução. Somente com a abertura 

de  uma unidade  em Fortaleza  (CE),  é  que  foi dado  o  parecer  dos  consultores  que  o 

Bonaparte estava pronto para seguir com franquias. 

Na ocasião da abertura da primeira franquia em Fortaleza (dezembro de 1999), já 

existiam quatro lojas próprias, sendo três no Recife (Shoppings Plaza, Tacaruna e Recife) e 

uma em João Pessoa (Shopping Manaíra). Atualmente, as lojas do Bonaparte do Shopping 

Tacaruna e  Shopping Plaza, ambas no Recife, continuam não sendo franquias. A gestão 
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dessas lojas é estratégica para a organização,  pois servem como laboratório  para novas 

experiências.

A franquia de Fortaleza foi a única loja do grupo a fechar pouco tempo depois de 

iniciada a operação.  Palavras do sócio Roberto explicam esse acontecimento: “apesar do 

franqueado ser muito bom, o mercado de fast-food em Fortaleza é muito complicado e o 

shopping escolhido, o Aldeota, não tem a cultura de alimentação”.

Em 2004, após instalar lojas do Bonaparte  nos principais  shoppings das maiores 

capitais brasileiras, o grupo iniciou sua fase de diversificação dos negócios. Nesse mesmo 

ano, foi lançada a franquia do Donatário,  fast-food especializado em frutos do mar, e do 

Galetasso,  restaurante  especializado  em  galeto  e  seus  derivados.  Em  2005,  o  grupo 

inaugurou  o  Monalisa,  fast-food especializado  em  cozinha  mediterrânea,  o  Dojô, 

restaurante japonês e a Over Point, reedição da boate que fez sucesso no Recife nos anos 

90.  Essa nova fase de diversificação provocou uma reformatação na missão e visão do 

grupo,  que  agora,  devidamente  formalizadas  e  expostas  nas  dependências da  empresa, 

passaram a contemplar a ênfase na administração dos mais diversos ramos de franquias, 

conforme pode ser observado a seguir:

MISSÃO VISÃO

Ser uma empresa de destaque no segmento 
de franquias, prezando pela essência da 
qualidade no preparo dos alimentos e 
atendimento aos clientes. Ser ética, 

transparente e consciente de seu papel 
social.

A empresa almeja num período de cinco 
anos, a contar de janeiro de 2005, consolidar 
sua marca no mercado nacional, ampliando 
franquias e desenvolvendo atividades que 

tenham objetivos de maximizar a 
operacionalização de toda a rede, nos 

aspectos técnicos, gastronômicos, 
financeiros e de marketing.

Quadro 2 - Missão e visão do Grupo Bonaparte

Fonte: Dados coletados
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O Grupo  Bonaparte  foi a  primeira empresa brasileira,  no  segmento  fast-food,  a 

inverter a regra migratória das franquias, que invariavelmente indicava um fluxo do Sudeste 

para o Nordeste, inaugurando, em 2002, sua primeira franquia Bonaparte no Rio de Janeiro. 

Mas a demanda teve início bem antes, em 1998, com o convite para implantar loja em João 

Pessoa. Atualmente o grupo administra seis tipos de franquias, sendo sócio majoritário em 

todos  os  seus  empreendimentos  com exceção  da  boate  Over  Point.  Para  uma melhor 

visualização da dimensão e progresso do grupo,  seguem quadro  com as quantidades de 

lojas do grupo por estado e gráficos com a evolução do número de lojas e do faturamento.

Estado Nº lojas 
Bonaparte

Nº lojas 
Galetasso

Nº lojas 
Donatário

Nº lojas 
Monalisa

Nº lojas 
Over 
Point

Nº lojas 
Dojô

TOTAL 
por 

estado
AM 1 - - - - - 1
RN 2 - - - - - 2
PB 3 - - - - - 3
PE 9 2 2 - 1 1 15
AL 1 - 1 - - - 2
SE 1 - - - - - 1
BA 2 - 1 1 - - 4
ES 2 - - - - - 2
RJ 2 - - - - - 2
SP 2 - - - - - 2

TOTAL 25 2 4 1 1 1 34

Quadro 3 - Quantidade de lojas do Grupo Bonaparte por estado em 2005

Fonte: Dados coletados

O gráfico 1, p. 55, representa a evolução do número de lojas de todas as redes do 

grupo ao longo do tempo. Pode-se observar que, a partir de 2003, com a diversificação das 

lojas, o número de unidades cresceu rapidamente. Esse mesmo fato é possível observar no 

gráfico 2, p. 55, que apresenta a evolução do faturamento do grupo, pois no ano de 2003, o 

faturamento  (R$31.300.000,00)  foi  quase  duas  vezes  maior  que  o  de  2002 

(R$16.200.000,00).
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Gráfico 1 - Evolução do número de lojas do Grupo Bonaparte ao longo dos anos
 Fonte: Dados coletados
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Gráfico 2 - Evolução do faturamento do Grupo Bonaparte ao longo dos anos 
Fonte: Dados coletados

O mérito do Grupo Bonaparte é reconhecido também por meio dos vários prêmios 

que  recebeu,  como  o  Troféu  Nordeste,  na  categoria  de  fast-food  por  dois  anos 

consecutivos;  o  Prêmio  Destaque  Empresarial,  oferecido  pelo  SEBRAE/PE  e  Gerdau, 

como  a  melhor  empresa  de  gestão  na  área  de  serviços,  prêmio este  que  necessitou  a 

presença dos  consultores  do  SEBRAE durante  quase 3 meses para auditar  as áreas de 
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impostos, recursos humanos, motivacional, atendimento ao cliente, Internet,  entre outros. 

Para  ganhar  esse  último  prêmio,  o  Grupo  Bonaparte  concorreu  com  mais  de  1.500 

empresas. O grupo foi indicado ainda ao prêmio nacional Alshop/Visa como finalista entre 

60.000 unidades de varejo dentro de shoppings centers. A empresa é ainda líder de vendas 

por metro quadrado ocupado nos principais shoppings onde atua.

A credibilidade do Grupo Bonaparte também pode ser vista por meio de sua relação 

com  o  mercado  bancário.  O  Bonaparte  foi  a  primeira  empresa  do  Nordeste  a  ser 

reconhecida pelo Banco do  Brasil Franquia (BB Franquia),  que é uma linha de crédito 

especial criada pelo banco para pessoas que querem abrir uma franquia, em que todo  o 

investimento é financiado, inclusive, a taxa de franquias, o ponto e a loja. Assim, Leonardo 

explica que o Banco do Brasil visualiza o  Bonaparte  como sendo um negócio de baixo 

risco. Atualmente, só existem oito marcas no setor de alimentação que são reconhecidas 

pelo BB franquias.

A administração do grupo está centralizada no Recife e as famílias dos sócios não 

estão  envolvidas  nos  negócios.  Leonardo  administra  as  áreas  financeiras,  comercial, 

marketing e  franchising e  Roberto  cuida  dos  recursos  humanos,  da  área  jurídica  e  é 

responsável pela gastronomia envolvida nos negócios. 

No Recife também está localizada a Central de Preparação de Alimentos (CPA), 

local  onde  todos  os  franqueados  recebem  treinamento  específico  antes  de  iniciar  as 

operações de sua loja. No CPA o franqueado aprende, por exemplo, a cortar a carne na 

gramatura  padrão.  O sócio Leonardo  Lamartine explica as razões  de franquear  todo  o 

processo de operação da loja:

A nossa  franquia  funciona de uma forma diferente da  que o mercado 
pratica:  nós  fazemos  a  franquia  do  restaurante  completo.  O  nosso 
franqueado aprende a  cortar,  temperar,  cozinhar...  As demais redes de 
franquias que centralizam essas  etapas  estão passando por dificuldades 
devido aos  excessivos custos  com logística,  uma vez que o produto é 
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altamente perecível. A forma que o Grupo Bonaparte  adotou,  dá  mais 
trabalho, implica em um custo maior de supervisão, mas em compensação 
há uma satisfação maior do franqueado, uma vez que o mesmo tem certeza 
dos custos do produto vendido e consegue dar mais frescor ao cliente. 

O Grupo  Bonaparte  possui 940 funcionários,  incluindo todas  as franquias,  lojas 

próprias e administração central. No escritório central, trabalham cerca de 40 funcionários. 

Atualmente, o organograma da administração central do grupo está formatado da seguinte 

forma:

DIRETOR                                DIRETOR
         Roberto Bitu                        Leonartdo Lamartine

Assessoria
Franquia

Assessoria
Gastronomia

Secretaria
Executiva

Gerência
Financeira

Gerência
TI

Gerência
Operações

Gerência
RH

Gerência
Marketing

Gerência
Projetos

Gerência
Compras

 Figura 4 - Organograma do Grupo Bonaparte
Fonte: Dados coletados

Leonardo e Roberto se dedicam a atividades distintas no grupo, como já comentado. 

Desse  modo,  a  supervisão  das  gerências  financeira,  de  tecnologia  da  informação,  de 

marketing e de projetos cabe ao sócio Leonardo e as gerências de operações, de recursos 

humanos e de compras são dirigidas por Roberto. Cada um dos sócios também possui um 
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assessor  para  assuntos  inerentes  à  sua  área,  sendo  uma  assessoria  de  franquia  para 

Leonardo e uma assessoria de gastronomia para Roberto.

NOME DO 
GERENTE

CARGO FORMAÇÃO TEMPO DE 
EMPRESA

Ellen Rosilene Gerente Financeiro Administração 5 anos
Ana Izabel Gerente de Tecnologia da Informação Administração 2 anos

Carlos Augusto Gerente de Operações 2º grau 1 ano
Alinne Liberal Gerente de Recursos Humanos Direito 6 meses
Nanete Araújo Gerente de Marketing Publicidade 8 meses

Adriana Carvalheira Gerente de Projetos Arquitetura 7 meses
Vera Lúcia Gerente de Compras Administração 6 anos

Quadro 4 - Gerentes do Grupo Bonaparte
Fonte: Dados coletados

A administração central possui sete gerências (quadro 4, acima e figura 4, p. 57). A 

maioria dos gerentes possui curso superior, entretanto, em suas atribuições na empresa se 

concentram atividades operacionais e de rotina, uma vez que as decisões estratégicas estão 

nas mãos dos sócios Leonardo e Roberto.  Os funcionários do grupo percebem os sócios 

como centralizadores. Leonardo assume essa sua postura centralizadora ao afirmar que:

[...]  assuntos  relacionados  à  franchising e  marketing eu  não  consigo 
delegar,  pois  o  Grupo  cresceu  muito  rápido  e  não  há  pessoas 
satisfatoriamente especializadas nesses assuntos e como estou envolvido 
com a  ABRASEL e a  ABF e dou muitas  palestras  em Universidades, 
termino tendo uma percepção de mercado que ainda não consegui passar 
aos meus subordinados.

Entretanto, este sócio enfatiza que não gostaria de assumir tal postura, pois sempre está em 

situação de sobrecarga de trabalho.
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4.1.2 Histórico profissional dos empreendedores

As  experiências  anteriores  contribuíram  para  que  os  dois  empreendedores 

obtivessem sucesso na gestão do negócio. Roberto  Bitu, hoje com 41 anos, é advogado 

militante, atuando na área desde 1983, quando ingressou no Tribunal Regional do Trabalho. 

Entretanto,  sua paixão por  gastronomia sempre foi evidente.  “Acho que é um dom que 

tenho  e  como  sou  muito  curioso,  meu  hobby terminou  se  profissionalizando”,  afirma 

Roberto.   Essa paixão lhe rendeu um primeiro contato profissional com a alimentação, o 

Restaurante Madeiras. A experiência como proprietário de restaurante se estendeu de 1989 

a 1993 e dela Roberto extraiu aprendizado e amadurecimento profissional. Ainda antes de 

ingressar no Grupo Bonaparte, associou-se a outros profissionais do Direito para criar um 

centro  de  cursos  e  seminários  na  área  jurídica.  Atualmente,  Roberto  se  dedica  à  sua 

profissão  originária,  trabalhando  um expediente  no  Tribunal Regional do  Trabalho e  à 

gastronomia em outros expedientes. Ele ainda acrescenta: 

Eu prefiro administrar o direito e a gastronomia a ter que abandonar uma 
delas. São duas paixões. A minha formação em direito é útil para a gestão 
da empresa. Analiso toda a parte de contratos. Eu tenho assessoria jurídica 
nos mais diversos ramos do direito, mas no final tudo passa por mim. E, 
essa minha formação humana, ainda me ajuda a administrar os recursos 
humanos do grupo. 

Por outro lado, Leonardo, a metade racional e estrategista do grupo, é bacharel em 

Turismo e administrador  de empresas com especialização em administração  financeira e 

negócios  na  Inglaterra,  onde  morou  por  quatro  anos  e  seis  meses.  Suas  experiências 

profissionais no exterior,  como garçom,  maitre,  porteiro  de  boate,  lavador  de  copos  e 

gerente de pub, proporcionaram um vasto conhecimento das operações de um restaurante, 

como técnicas de controle de estoque,  de vendas e de custos,  além de atendimento ao 

cliente e táticas de marketing, o que se revelou útil quando da abertura da primeira loja do 

Grupo Bonaparte.  A rica vivência cultural obtida nessa experiência também é citada por 
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Leonardo como de significativa relevância para a bem sucedida gestão da empresa. De volta 

ao Brasil, Leonardo foi diretor,  por pouco mais de dois anos, de uma empresa do setor 

imobiliário,  a  Encol,  onde  adquiriu aprendizado  nas  áreas  de  marketing,  negociação  e 

controles gerenciais.  

A união de dois conhecimentos vitais para o sucesso de um negócio, o técnico e o 

gerencial, foi um fator positivo para o êxito inicial do grupo. Segundo o sócio Leonardo: 

“Houve um casamento perfeito entre eu e Roberto, as nossas experiências e habilidades se 

completam”.  Como se percebe,  o  sucesso  da  organização  também está  atrelado  à  boa 

sintonia entre os sócios Roberto e Leonardo. Além de suas experiências e habilidades se 

completarem, eles comungam de semelhantes visões de mundo, origem, padrão de vida e 

expectativas  pessoais.  A  convergência  desses  aspectos  se  torna  essencial,  quando  se 

considera que o parceiro de um empreendimento é alguém que usualmente conviverá com o 

outro  durante a maior parte  do dia e ao seu lado tomará decisões fundamentais para o 

futuro da organização. Vale salientar que Roberto e Leonardo são provenientes de famílias 

de classe média alta e com nível cultural apurado. A mãe de Leonardo, Madeline Lamartine 

é uma conhecida marchand do Recife, com perfil bastante empreendedor. Percebe-se uma 

grande admiração por parte de Leonardo quando se refere a sua mãe.

 Os sócios também seguem uma mesma religião, ambos são evangélicos e tentam 

utilizar os ensinamentos da Bíblia no dia-a-dia do trabalho, pois interpretam o sucesso de 

suas carreiras por razões religiosas. Mensalmente, um pastor realiza um culto no escritório 

central do grupo.  Roberto  e Leonardo cultivam também valores profissionais éticos que 

permitem uma relação transparente e cordial com funcionários, franqueados e fornecedores. 

Ambos não acreditam em sorte,  mas sim em árduo  trabalho,  honesto,  e ampla rede de 

relacionamentos.
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4.1.3 Processo de formação das estratégias adotadas pela firma 
no período de 1996 a julho de 2005

A descrição do processo de formação de estratégia do Grupo Bonaparte, objetivo 

da presente seção, será dividida em três fases distintas: o início, a opção por franquia e a 

diversificação.  Essas fases foram identificadas depois de  concluída a  análise dos  dados 

coletados. Percebeu-se que o grupo passou por duas grandes mudanças ao longo de seu 

desenvolvimento. A primeira foi a decisão de franquear a loja Bonaparte, tomada após o 

sucesso proveniente da inauguração  da primeira unidade,  e  a  segunda foi a opção  pela 

diversificação das operações. Esses eventos estão destacados no quadro abaixo:

PERÍODO DESCRIÇÃO DO EVENTO
1996 Início do planejamento para a inauguração da primeira loja
1998 Inauguração da primeira loja Bonaparte no Shopping Center Recife (PE)
1999 Inauguração da primeira loja franqueada do Bonaparte (CE)
2002 A loja Bonaparte chega à região Sudeste (RJ)
2003 Aquisição da marca Donatário
2004 Inauguração da primeira loja Galetasso (PE)
2005 Inauguração da primeira loja Monalisa (BA)
2005 Inauguração da primeira loja Dojô (PE)
2005 Inauguração da Over Point (PE)

Quadro 5 - Descrição dos principais eventos no desenvolvimento do Grupo Bonaparte
Fonte: Dados coletados

Além  das  duas  fases  que  relatam  mudanças  importantes  vivenciadas  pela 

organização, o planejamento do grupo é descrito na primeira fase, denominada “o início”, 

por ser considerado relevante para a compreensão de suas origens.
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4.1.3.1 O início

Em princípios de 1996, após receber o convite do empreendedor responsável pelo 

Shopping Center Recife, Roberto Bitu convidou Leonardo Lamartine para ser seu sócio e 

comandar a parte administrativa do negócio. Leonardo aceitou o convite e sugeriu que a 

sociedade fosse bipartida de forma eqüitativa. Nessa ocasião,  faltavam exatos dois anos 

para a inauguração da praça de alimentação da nova expansão do shopping, onde os sócios 

haviam adquirido uma loja. O sócio Leonardo ao se referir à concepção do grupo, afirma 

“houve  muita  casualidade,  pois  no  empreendedorismo  existe  muito  a  questão  do 

oportunismo, mas houve também muito planejamento”. O oportunismo a que o sócio se 

refere,  está  relacionado ao  fato de existir uma amizade e intensa admiração entre  ele e 

Roberto,  de suas competências serem complementares para a gestão do negócio e de ter 

surgido o convite por parte do shopping em um momento oportuno para ambos.

O período entre a decisão de montar um negócio e o  início de operação da loja 

Bonaparte foi de intenso estudo e planejamento. Leonardo e Roberto investiram dois anos 

executando  um  detalhado  plano  de  trabalho,  que  abrangia  diversos  aspectos  do 

planejamento da primeira loja que seria inaugurada concomitantemente com a abertura da 

expansão do shopping. 

A concepção da loja foi iniciada com uma intensa pesquisa realizada pelo sócio 

Roberto em algumas cidades do Brasil e do mundo. Ele visitou São Paulo, Rio de Janeiro, 

Belo Horizonte,  Paris,  Espanha e  Roma,  sempre buscando  o  que  havia de  melhor  em 

restaurantes no estilo fast-food, pois era o que melhor se adequava às praças de alimentação 

de  shoppings  centers.  Com as  várias  experiências que  teve  em suas  viagens,  Roberto 

começou a formatar em sua mente o que seria a primeira loja do grupo.
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Enquanto Roberto idealizava o modelo de loja e a criação do cardápio, Leonardo, 

com  a  mesma intensidade,  planejava  o  marketing da  nova  empresa.  Inicialmente,  foi 

contratada uma consultoria para a criação da marca do negócio. A Herbert Perman Design, 

com sede  no  Recife,  foi  a  instituição  escolhida para  conceber  uma marca  que  fizesse 

referência ao berço da gastronomia internacional, a França, e que passasse ao consumidor a 

idéia de uma empresa à frente,  sempre buscando novas conquistas.  Daí surgiu a marca 

Bonaparte  (ver  figura  5,  p.  63),  cujo  mascote  faz  referência  a  Napoleão  Bonaparte, 

destemido general francês, e cujo  slogan é “conquiste esse sabor”. Leonardo também se 

preocupou em saber se a marca estava com registro livre na Internet e se seria um símbolo 

simpático para trabalhos futuros com o público infantil.

Figura 5 - Logomarca do restaurante Bonaparte 
Fonte: Dados coletados
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Definida a  marca,  a  próxima fase do  processo  seria  estabelecer  a  arquitetura  e 

design da loja. Nessa fase, foram realizadas reuniões com diversos escritórios de arquitetura 

até se identificar o melhor layout para a futura loja. Daí em diante, os sócios se engajaram 

em tarefas diferentes,  Leonardo ficou responsável pela escolha do melhor  software para 

gerir o sistema de um restaurante e Roberto ficou com a parte de seleção e contratação de 

pessoal.

A etapa seguinte foi contratar  os serviços de uma consultoria para identificar os 

anseios dos clientes potenciais do Bonaparte. Os resultados da pesquisa indicaram alguns 

aspectos que os clientes entendiam como prioritários em um restaurante: 1º) qualidade; 2º) 

higiene e limpeza; 3º) atendimento ao consumidor; 4º) sabor do prato; 5º) preço justo; 6º) 

preocupação com a nutrição; 7º) variedade de cardápio; 8º) ambiente de loja; 9º) ambiente 

de  funcionários.  “Essa  pesquisa  é  renovada  periodicamente,  pois  esses  resultados  são 

imprescindíveis para mapear o nosso planejamento”, afirma Leonardo.

Algumas outras pesquisas e estudos informais também foram realizados. “Fazíamos 

pratos na casa de Roberto e convidávamos alguns amigos para degustar e, após a refeição, 

eles respondiam a uma pesquisa realizada por nós”, argumenta Leonardo. Esses resultados 

auxiliaram na elaboração do cardápio do Bonaparte, uma vez que as pessoas convidadas a 

responder às pesquisas eram freqüentadoras de bons restaurantes.

Em março de 1998, foi inaugurada a primeira loja Bonaparte. Leonardo afirma ter 

obtido 70% de acerto  nessa primeira unidade.  O retorno  proveniente da abertura  dessa 

primeira loja surpreendeu os sócios. O sucesso foi tamanho que, em dezembro do mesmo 

ano, foram inauguradas mais duas lojas, uma em João Pessoa e outra também no Recife.

Esse sucesso se deu em parte pela inovação trazida pelo Bonaparte, pois até então 

não existia um fast-food, que oferecesse um prato de refeição com qualidade, rapidez, preço 

justo e atendimento de alto nível. Para isso, alguns paradigmas foram quebrados, como a 
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crença em que só restaurantes com cozinhas artesanais podiam oferecer pratos com sabor 

apurado e em que a agilidade estava atrelada apenas ao preparo de sanduíches e aos self-

services. O objetivo dos sócios, de criar o que ainda não havia sido criado nas praças de 

alimentação dos shoppings, foi então atingido. 

Como se pode observar, a concepção da primeira loja foi um negócio pensado e 

executado com o maior profissionalismo que dois indivíduos podem ter. Existia sempre a 

preocupação de dividir os trabalhos por igual consoante as habilidades de cada sócio.

4.1.3.2 A opção por franquia

O  franchising vem-se tornando  cada  vez mais uma opção  rentável e  segura  de 

negócio, pois, ao comprar uma franquia, adquire-se uma marca de uma empresa com know 

how e experiência já consolidados em determinado segmento. O mercado de franchising no 

Brasil, em 2004, faturou R$31,6 bilhões e tem uma previsão de expansão de 10% para 

2005,  ultrapassando  o  crescimento  da  economia.  Ao  todo,  são  mais  de  800  redes 

franqueadoras que geram cerca de 530 mil empregos diretos. Outro dado interessante se 

refere à taxa de mortalidade de uma loja franqueada – entre 3% e 4% em um período de 

cinco  anos,  considerada  baixa,  se  comparada  à  taxa  de  80%  de  um empreendimento 

tradicional (BATISTA, 2005b). Esses números refletem, segundo Leonardo:

[...] a compra de um conceito pronto e formatado, no qual todos os erros 
foram depurados ao longo do tempo, de modo que, quando um empresário 
faz a opção por franquias, incorre em menos riscos, pois está adquirindo 
uma empresa em uma geração mais avançada. 

Inicialmente, nos planos do grupo não havia pretensões para uma expansão por meio 

de  franquias.  A primeira  e  única loja  recém-inaugurada  estava  operando  muito  bem e 
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surpreendendo as expectativas dos sócios. Segundo opinião deles, a opção por franquias 

surgiu depois “com a necessidade do mercado”.

O sucesso da loja do Shopping Center Recife foi significativo e, logo no primeiro 

ano de operação do Grupo Bonaparte, houve uma grande demanda por parte de diversos 

empresários para a abertura franquias da loja Bonaparte. Nesse período, havia cerca de 40 

pedidos de franquias e alguns dos empresários interessados pensavam que se tratava de uma 

rede originária do Sudeste. Esse grandioso sucesso se deu, em parte, pelo fato da inovação 

do  sistema de  refeições  proporcionado  pela  loja,  pois  até  aquele  momento  não  havia 

restaurante algum que proporcionasse um almoço nos padrões à la carte com a rapidez de 

um fast-food. Por outro lado, havia uma demanda latente: executivos que escolhiam a praça 

de alimentação  de  shoppings para  almoçar  e  ansiavam unir praticidade e qualidade dos 

alimentos ao sabor da refeição.

A operação para enquadrar a loja Bonaparte nos moldes do sistema de franquias foi 

bastante pensada pelos sócios Roberto e Leonardo. Primeiramente, os dois seguiram para 

São Paulo, a fim de conhecer alguns escritórios especializados na formação de empresas 

franqueadoras  e,  como conseqüência,  contratar  o  trabalho  de  uma consultoria  externa. 

Após  realizados  diversos  contatos  e  reuniões,  foi  escolhido  o  consultor  Hamilton 

Marcondes por ter uma vasta experiência na atividade de montagem de franquias em São 

Paulo e ter aberto um escritório no Recife. Dessa forma, os custos com os trabalhos dos 

consultores seriam minimizados, pois não haveria despesas com deslocamentos.

A empresa de Hamilton Marcondes, a HM Consultoria, foi contratada no início do 

ano de 1999. O consultor Hamilton Marcondes atua desde 1992 na área de franchising e 

possui como clientes empresas consolidadas no mercado,  como: São Braz Coffee Shop, 

Bom de Vera, Toli, Via Sports, Modelle Center, Pharma Face, Movimento, Braccialetto, 
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entre outras. O consultor, bastante reconhecido no mercado, foi um dos fundadores da ABF 

e atualmente exerce o papel de diretor regional dessa instituição em Pernambuco. 

O  trabalho  dos  consultores  foi  bastante  intenso.  Eles  passaram  a  vivenciar  o 

cotidiano do grupo, incluindo todas as operações de recursos humanos, compras, finanças, 

abertura  e  fechamento  de  loja,  dentre  outros.  Todos  os  detalhes  dos  procedimentos 

começaram a compor um manual de operações da empresa. Os sócios contribuíram bastante 

nessa etapa do trabalho, todo o desenvolvimento dos manuais era revisado e aprimorado 

por eles. 

Após quase um ano de estudos e muito trabalho, foi inaugurada a primeira franquia 

da loja do Bonaparte, em Fortaleza, no shopping Aldeota. Apesar dessa loja não ter obtido 

êxito, sendo a única do grupo a fechar, o sócio Roberto afirma que não foi por problemas 

com o franqueado e nem com a formatação da franquia. Ele responsabiliza o mercado de 

fast-food em Fortaleza, que não é bom e o erro na escolha do local, que não possui uma 

praça de alimentação com intenso movimento, como comentado na p. 52. O sócio fala com 

muita naturalidade do fechamento dessa unidade.

Atualmente o grupo possui, no total, 34 unidades, sendo 29 lojas franqueadas e 5 

próprias: 2 da rede Bonaparte, 1 da Monalisa, 1 da Dojô e 1 da Over Point . Dentre as 29 

lojas franqueadas, 23 são da rede Bonaparte, 4 da Donatário e 2 da Galetasso.

4.1.3.3 A diversificação

Decorridos cerca de cinco anos da inauguração da primeira loja da rede Bonaparte, 

o grupo fez a opção pela diversificação dos negócios. Na realidade, essa opção segundo 

Roberto não foi algo planejado com antecedência, “foi uma questão de mercado”. Como o 
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grupo já havia atingido todas as praças de interesse (Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, 

Salvador,  Aracajú,  Maceió,  Recife,  João  Pessoa,  Campina  Grande,  Natal  e  Manaus), 

estando  presente  nos  principais  shoppings dessas  cidades,  a  conclusão  foi que  a  rede 

Bonaparte já estando presente em quase todos os lugares atraentes, para o grupo continuar 

o  progressivo ritmo de crescimento,  a  solução  seria a  expansão  das  marcas.  Leonardo 

planejava, nesse momento (2003), chegar ao ano de 2007 com sete marcas dentro do mix 

do grupo. 

A  marca  Donatário,  negociada  no  ano  de  2003,  foi  a  primeira  investida  da 

organização na etapa da diversificação. De acordo com palavras de Leonardo:

O  Donatário  bateu  em nossa  porta,  e  após  um  ano  de  negociação, 
fechamos o negócio. Apesar de ser uma marca forte, o Donatário tinha 
uma dificuldade de gestão, dessa forma, foi realizada uma reformatação 
da loja e foi inaugurada uma primeira franquia em Salvador. 

O Donatário iniciou suas operações no Recife no ano de 1996 e, atualmente, possui 

dois restaurantes à la carte e quatro fast-food. Pelo contrato assinado, o Grupo Bonaparte 

assumiu o controle total da administração da franquia Donatário, os restaurantes à la carte 

não entraram na negociação. Ainda conforme esse contrato, a rede Donatário deverá ter 16 

pontos de vendas até 2006. Assim, a marca Donatário que já era referência local em frutos 

do  mar,  ganhou  ainda  mais  força  com  a remodelagem  operacional  e  financeira,  e 

formatação da rede fast-food de acordo com os padrões do Grupo Bonaparte. 

Com a aquisição de parte da marca Donatário, o grupo passou a atuar com fast-

food especializado em frutos do mar. A matéria-prima das lojas Donatário é originária das 

grandes fazendas de camarão do País, o que lhe garante nível de qualidade tipo exportação 

e a padronização do seu tamanho, assegurando a satisfação do consumidor. A primeira loja 

reformatada da rede foi inaugurada no Shopping Iguatemi de Salvador, no início de 2004, e 

resultou  em um grande  sucesso,  comercializando 450  pratos  por  dia,  suplantando,  em 
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volume  de  vendas,  grandes  redes  de  abrangência  nacional  e  até  internacional.  A 

remodelagem da loja abrangeu, desde a sua logomarca, que passou a enfatizar o seu carro-

chefe - o camarão, até o seu layout, projeto de iluminação, fardamento e treinamento dos 

funcionários, otimização no tempo do preparo dos pratos, rigoroso controle de qualidade e 

higienização, sem esquecer a formatação de um novo cardápio, mais atraente e sintonizado 

com as tendências da culinária contemporânea. O custo para abrir uma franquia Donatário 

varia entre R$250.000,00 e R$425.000,00.

A terceira marca a entrar no mix do grupo foi o Galetasso, em 2004. A marca surgiu 

como um demanda latente visualizada pelo grupo: “no Recife não existia um lugar limpo e 

agradável que  servisse um galeto  de  qualidade”,  afirma Leonardo.  Este  sócio  detectou 

demanda existente no Recife, quando, em uma viagem a São Paulo, conheceu o Galeto´s, 

rede de restaurantes especializada em galeto. O Galeto´s possui 10 unidades, todas em São 

Paulo, e está há mais de 30 anos no mercado, porém não é uma rede de franqueados, todas 

as lojas são de um único dono.

 O Galetasso foi inaugurado no intuito de também ser um restaurante especializado 

em galeto e seus derivados e que, por um preço equiparado ao da concorrência, garantisse, 

além  de  pratos  saborosos,  um  ambiente  alegre,  descontraído,  seguro,  que  buscasse 

excelência de padrão e agilidade no atendimento. Uma das razões que contribuem para o 

sucesso do Galetasso está no cuidado com o produto, desde o início até o consumidor final. 

O galeto utilizado no preparo dos pratos, além de ser selecionado com rigor na sua origem, 

não passa por  um processo  de congelamento,  e sim de resfriamento,  que se traduz em 

diferença fundamental na textura da carne. O conceito da franquia Galetasso foi inovador 

no país, apesar de o galeto ser um prato  já tradicional entre os brasileiros. Atualmente, 

existem duas lojas franqueadas do Galetasso, ambas no Recife e o custo de uma franquia é 
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de,  aproximadamente,  R$200.000,00  em  praças  de  alimentação  de  shoppings e 

R$520.000,00 em lojas de rua.

No ano de 2005, o  processo de diversificação foi acelerado.  Entraram mais três 

marcas para  o  mix do  grupo:  Monalisa,  Dojô  e  Over  Point.  A história do  Monalisa é 

contada pelo sócio Leonardo da seguinte forma:

O grupo tentou entrar  no Shopping Barra,  em Salvador,  com a  marca 
Donatário, porém foi barrado pelo controle de mix de lojas do Shopping. 
Como Salvador é nosso segundo melhor mercado, depois de São Paulo, 
queríamos ampliar o número de unidades de qualquer forma, então surgiu 
a idéia da cozinha mediterrânea. 

Na realidade, a opção pelo investimento na cozinha mediterrânea despontou bem 

antes desse acontecimento em Salvador, após algumas viagens feitas por Leonardo à região 

mediterrânea. Segundo ele, a idéia do Monalisa veio como decorrência de uma fusão entre 

o  aprendizado acumulado e a cultura.  “A cozinha mediterrânea é eclética, envolvendo a 

culinária da Grécia, Itália, Espanha e Portugal e pode proporcionar um cardápio em que o 

mix de almoço e jantar seja balanceado”, afirma o sócio. O grupo planeja, até o final do ano 

de 2005, inaugurar a segunda franquia do Monalisa no Recife.

  De acordo com Roberto, o Dojô foi resultado do plano de diversificação, “foi uma 

necessidade do grupo de incluir a comida japonesa, tão apreciada no mercado nacional, no 

seu portfólio de investimentos”. O restaurante japonês Dojô trará uma proposta diferente 

aos seus clientes, pois está sendo construído como um anexo da boate Over Point, recente 

investida do grupo. A Over Point foi um investimento que provocou mudanças no slogan 

do grupo, que passou a ser: “do alimento ao entretenimento, o grupo que mais cresce no 

Brasil” e  que,  conforme o  sócio  Leonardo,  surgiu como  uma oportunidade  atraente  e 

irrecusável. Esta  oportunidade veio em decorrência da existência de uma ampla rede de 

relacionamento em torno dos dois sócios do grupo e da reconhecida fama de competentes 
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empreendedores. O Dojô e a Over Point serão inaugurados em setembro deste ano de 2005 

em um shopping do Recife. 

Os investimentos da organização no Donatário, Galetasso, Monalisa, Dojô e Over 

Point  foram  realizados  em  parcerias  com  outros  empresários.  Leonardo  aponta  a 

necessidade de  especialidade de  cada investimento  como justificativa para  a  entrada  de 

novos sócios. Por exemplo, na gestão do Donatário, participam, além dos dois sócios do 

Grupo  Bonaparte,  mais outros  dois empresários que foram os  fundadores  da marca no 

Recife e possuem maior domínio sobre a administração de restaurantes especializados em 

frutos  do  mar.  Salienta-se que  o  Grupo  Bonaparte  é  sócio majoritário  em todos  esses 

empreendimentos, com exceção da boate Over Point, cuja gestão é compartilhada entre seis 

administradores. 

Além da diversificação do mix de marcas do grupo, houve também uma variação no 

cardápio da rede Bonaparte. Isso ocorreu devido à existência de diversas peculiaridades das 

regiões  onde  a  rede  está  presente.  Como,  por  exemplo,  no  Rio  de  Janeiro,  onde  a 

preocupação com o valor calórico e nutricional é relevante para os consumidores, houve a 

inclusão no cardápio de uma variedade maior de saladas.  No caso de Manaus,  o  peixe 

utilizado nos pratos é pescado no rio e não no mar, devido às preferências da população. O 

sócio Roberto explica a adaptação dos cardápios:

[...]  no Rio de Janeiro devido aos  costumes locais,  foi  solicitado pelo 
franqueado a  inclusão do feijão preto no cardápio do Bonaparte.  Após 
análise  criteriosa  do Comitê do Bonaparte,  a  decisão foi  favorável ao 
franqueado. Já em relação à Bahia, onde o paladar dos clientes exige um 
sabor  bem mais apimentado das  refeições,  foi disponibilizado diversos 
tipos de pimentas nos balcões das lojas. 

O grupo também incluiu no cardápio do Bonaparte uma variedade de sanduíches 

para movimentar as vendas no período da tarde, pois, com o andamento das operações das 

lojas, foi verificado que entre as 16h00 e 19h00, a produção praticamente parava. “Essa 
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alteração no cardápio foi realizada com muita cautela, pois o objetivo era movimentar a loja 

e não perder o foco do negócio”, afirma Roberto. 

Importante  ressaltar,  ainda,  que  as  decisões  mais significativas  da  empresa  são 

tomadas em reuniões do conselho gestor,  formado pelos dois sócios e dois consultores, 

sendo um da área financeira e outro da área de estratégia. Esse conselho também se reúne 

anualmente para deliberar os planos do ano seguinte. Entretanto, segundo Leonardo, não 

existe um planejamento formal com os passos que a organização deverá tomar nos anos 

subseqüentes,  detalhado  em  planos  de  trabalhos  para  todos  os  gerentes.  O  próprio 

Leonardo justifica:

[...]  não conseguimos fazer isso ainda,  pois tivemos uma velocidade de 
crescimento bem além da nossa capacidade de gestão. Além disso, temos 
uma dificuldade em conseguir  mão-de-obra  qualificada  aqui  na  região, 
principalmente  porque  a  nossa  empresa  está  em fase  de  crescimento 
agressivo e aberta a novas oportunidades de negócios, ou seja, nem sempre 
conseguimos cumprir o que está planejado. Precisamos de pessoas ágeis e 
flexíveis que não sejam limitadas.

 Leonardo ainda argumenta que, devido ao seu envolvimento com a ABRASEL e 

ABF, consegue ter uma visão estratégica para os próximos cinco anos, “isso está na minha 

cabeça e os meus gerentes não conseguem ter”, afirma ele.

Ambos os sócios visualizam a empresa, no futuro, continuando o seu intenso ritmo 

de crescimento com qualidade na rede de franqueados. Ser líder no segmento de grelhados 

(no momento esta posição pertence à rede paulista Bom Grillê, que iniciou suas operações 

em 1994)  e ter  100% de satisfação na rede de franqueados,  esses são  os  objetivos de 

Leonardo para o grupo.
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4.2  Caso do Grupo Parraxaxá/Papacapim

Esta seção apresentará  os resultados referentes à análise dos dados coletados na 

segunda organização  investigada,  o  Grupo  Parraxaxá/Papacapim. A presente  seção  será 

dividida em três subseções: a primeira fornecerá uma visão geral da organização para que 

seja compreendida um pouco  de  sua história  e  de  sua  atualidade,  a  segunda exporá  a 

trajetória  profissional  de  uma  família  de  empreendedores,  resgatando  um  pouco  das 

relações familiares e, por fim, a terceira, descreverá o processo de formação das estratégias 

da organização investigada.

4.2.1 Visão geral da organização

A idéia de  abrir  um restaurante  regional surgiu dois anos  antes  da  abertura  do 

primeiro Parraxaxá, no início de 1998. O primeiro restaurante Parraxaxá foi inaugurado no 

bairro de Casa Forte, área nobre de Recife (ver figura 6, p. 73) e a experiência anterior da 

família administrando algumas lojas de vestuário,  auxiliou bastante a realização da nova 

empreitada. Atualmente, a organização possui três restaurantes, sendo dois especializados 

em cozinha regional nordestina, sob a denominação “Parraxaxá”,  e o  terceiro,  chamado 

“Papacapim”,  especializado  em  pizzas  e  tapiocas.  No  total  são  três  sócios  com 

participações iguais no negócio: Carmem Catão, Fábio Catão e Bruno Catão, mãe e filhos 

respectivamente. 
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Figura 6 - Primeiro restaurante do Grupo Parraxaxá/Papacapim
Fonte: Dados coletados

A proposta do restaurante Parraxaxá é trazer o clima do sertão nordestino para a 

cidade grande e para isso conta com uma decoração rústica, ambiente agradável com forró 

pé-de-serra como fundo musical e atendimento caloroso por parte dos funcionários que se 

vestem como cangaceiros. A escolha do nome do restaurante faz referência à filosofia do 

local, Parraxaxá significa “o canto de guerra insultuoso entoado por Lampião e seu bando 

nos intervalos dos tiroteios contra os soldados das volantes (como era chamada a polícia na 

época do cangaço)”, afirma Carmem.
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O  cardápio  do  Parraxaxá,  desenvolvido  por  Carmem e  Bruno,  inclui  os  mais 

diversos  pratos  típicos  da  cozinha  regional  nordestina,  como  paçoca,  macaxeira  com 

charque, bode guisado, galinha de capoeira, carne de sol, baião de dois, arroz doce, cuscuz, 

tapioca,  pamonha, canjica, cartola,  queijo de coalho com mel de engenho, etc.  A maior 

parte dos pratos são preparados sem o uso de ingredientes industrializados, objetivando se 

aproximar ao máximo da receita original produzida no interior. O restaurante serve as três 

principais refeições: café da manhã, almoço e jantar, no sistema de bufê por quilo composto 

de 33 pratos quentes, 18 saladas e 35 opções de sobremesa. Atualmente, o quilo está sendo 

comercializado por R$21,90 no Parraxaxá de Casa Forte e por R$22,90, na unidade de Boa 

Viagem.

O restaurante  Parraxaxá já foi premiado pelo guia “Veja Recife” nas edições de 

2001, 2002 e 2004 como o melhor restaurante regional da cidade. Isso se deve ao fato da 

casa  oferecer  uma grande  diversidade de  pratos  regionais com distinta  qualidade.  “No 

Recife só existiam restaurantes regionais que ofereciam carne de sol,  macaxeira e feijão 

verde, não havia nada parecido com a nossa proposta”, afirma Fábio.

O grupo que comanda o Parraxaxá está sempre buscando inovações no cardápio e 

na decoração dos restaurantes. Um exemplo disso são os festivais que movimentam a casa, 

como o festival de cuscuz doces e salgados e o festival de tapiocas (ver figura 7, abaixo). 

Com relação à ambientação da casa, a cada três meses há novidades nos adornos típicos do 

restaurante.
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Figura 7 - Cartaz de divulgação do festival de tapiocas
Fonte: Dados coletados

Em setembro de 2003, os sócios do Parraxaxá inauguraram um terceiro restaurante 

com uma proposta  totalmente diferente. O menu do Papacapim é eclético com pizzas e 

sanduíches no forno a lenha, além de tapiocas e saladas. A proposta é de um ambiente em 

contato com a natureza com uma cozinha leve, por isso o nome Papacapim (ver figura 8, 

p.75), denominação de um passarinho típico do nordeste, afirma a proprietária Carmem. 
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Figura 8 - Logomarca do restaurante Papacapim
Fonte: Dados coletados

O restaurante funciona em um casarão da década de 40, tombado pelo patrimônio 

histórico,  em  um  bairro  nobre  do  Recife.  Com  uma  grande  área  verde, o  projeto 

arquitetônico e de ambientação do Papacapim foi desenvolvido com o objetivo de integrar o 

ambiente do restaurante à  natureza,  criando um lugar agradável e aconchegante para os 

seus freqüentadores. A área de 1.400 m2 está dividida em dois ambientes de atendimento 

com mesas de toras de madeira cobertas por caiçaras feitas com eucalipto e piaçava.

Com menos de um ano de funcionamento o Papacapim já foi premiado pelo guia 

“Veja Recife”, no ano de 2004, como a melhor pizza da cidade. A especialidade da casa são 

as  pizzas,  servidas  em 30  sabores  diferentes  e  feitas  em forno  à  lenha.  Entretanto,  o 

restaurante serve ainda saladas, tapiocas, crepes e sanduíches para jantar no sistema à la  

carte e opera também, no horário do almoço, com o sistema de bufê com preço único, o 

qual inclui saladas, pizzas, massas, pratos da cozinha regional e internacional.

Desde a inauguração do primeiro restaurante, em janeiro de 1998, o progresso da 

organização foi contínuo, em termos de número de unidades, número de funcionários e 

faturamento.  Atualmente, a organização possui 120 funcionários nos três restaurantes e, 

para 2005, está previsto um faturamento total de aproximadamente R$2,3 milhões, afirma 

Bruno. Os gráficos 3 e 4, abaixo, apresentam a evolução do número de funcionários e o 

desenvolvimento do faturamento ao longo dos anos.

Com relação ao número de funcionários (gráfico 3),  percebe-se que nos anos de 

1998 e 1999, o mesmo permaneceu constante, pois só havia o restaurante Parraxaxá do 

bairro de Casa Forte. Em 2000, com a inauguração do Parraxaxá de Boa Viagem, o número 

de funcionários subiu para 60, permanecendo constante até 2003, quando foi inaugurada a 
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terceira unidade do grupo, o restaurante Papacapim. No ano de 2004, o número total de 

funcionários passou de 100 para  120,  pois o  restaurante  Papacapim começou a operar 

servindo o almoço além do jantar.
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Gráfico 3 - Evolução do número de funcionários do Grupo Parraxaxá/Papacapim ao longo 
dos anos
Fonte: Dados coletados
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Gráfico 4 - Evolução do faturamento do Grupo Parraxaxá/Papacapim ao longo dos anos
Fonte: Dados coletados

O gráfico 4 (p.  76)  apresenta  a  evolução  do  faturamento  anual do  grupo  desde 

2000,  quando já existiam os  dois restaurantes Parraxaxá.  Percebe-se que o  faturamento 
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permaneceu crescendo ao longo dos anos, sendo o crescimento registrado no ano de 2004 

significativamente maior, em virtude da inauguração do restaurante Papacapim em setembro 

de 2003.

A  administração  do  Grupo  Parraxaxá/Papacapim é  tipicamente  familiar  estando 

centralizada  nas  mãos  dos  três  sócios:  Carmem, Fábio e  Bruno  e  sendo  auxiliada por 

Marcos Ribeiro, patriarca da família e Andréa Catão, a filha mais nova. Conforme Bruno, a 

tomada das decisões organizacionais está centrada nos três sócios e a divisão dos trabalhos 

é  bem definida,  estando  Fábio na área  administrativo-financeira e  Bruno e  Carmem na 

gestão  das operações  dos  restaurantes.  Mensalmente,  a diretoria procura  se reunir para 

tratar do desempenho dos restaurantes.

Cada uma das unidades funciona com um gerente  e um sub-gerente na parte  do 

salão do restaurante e um chefe de cozinha. Esses funcionários têm no máximo o segundo 

grau completo de instrução. Os gerentes fazem reuniões semanais com as suas equipes e 

apenas  quando  há  alguma mudança  maior  ou  algum lançamento  de  cardápio  é  que  a 

diretoria  participa  dessas  reuniões.  “Nós  (sócios)  temos  um  contato  direto  com  esse 

pessoal,  e  buscamos  diariamente  informações  que  possam contribuir  para  melhoria  no 

funcionamento dos restaurantes”, relata Bruno.  

4.2.2 Trajetória profissional de uma família de empreendedores

Para  uma melhor  compreensão  do  histórico  profissional dos  empreendedores,  é 

necessário que seja apresentada um pouco da história da família deles, na qual o comércio 

sempre preponderou como principal atividade profissional.
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Carmem, uma das sócias do  Grupo  Parraxaxá/Papacapim, é proveniente de uma 

família típica de comerciantes.  A família Catão  é originária do  interior  da Paraíba, mas 

especificamente de uma fazenda nos arredores de Campina Grande, a Fazenda Araxá, onde 

Carmem morou até os seis anos de idade. Ela conta que a ligação com o comércio vem 

desde a sua avó materna, que já possuía um armarinho. Atualmente, todos seus 5 irmãos 

trabalham nas mais distintas formas de comércio, sendo um deles, Fernando Catão, o atual 

presidente  Câmara de Dirigentes Lojistas do  Recife (CDL/Recife).  Carmem fala da sua 

família com bastante orgulho e sintetiza a sua história da seguinte forma:

Eu casei muito nova e não conclui o meu curso de Economia. Meu marido 
era engenheiro da CHESF. Morei por muitos anos em Paulo Afonso onde 
Fábio  e Bruno nasceram.  Eu  nunca  consegui  ficar  parada.  Em Paulo 
Afonso, eu fazia roupas de criança, decoração de festas infantis e trabalhei 
em um grupo escolar. Quando vim morar no Recife, nasceu minha filha 
caçula Andréa. Quando Andréa completou dois anos eu resolvi voltar a 
estudar e fiz Marketing. Logo em seguida comecei a trabalhar com meus 
irmãos (Fernando e Eduardo) que na época eram proprietários de algumas 
lojas de vestuário. Após dois anos trabalhando, passei a  ser   a  gerente 
financeira  das  36  lojas  do  grupo,  todas  no  Nordeste.  Passei  11  anos 
trabalhando com eles e isso foi a minha melhor faculdade.

Enquanto Carmem ainda trabalhava com seus irmãos, seu marido, Marcos Ribeiro, 

participou  de  um  processo  de  demissão  voluntária  da  empresa  em  que  trabalhava  a 

Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco (CHESF). Em 1990, com a indenização 

recebida, Marcos decidiu investir em um negócio próprio que empregasse toda a família e 

fez a opção  por  uma franquia por  achar  mais seguro.  A família abriu uma franquia da 

Oxigênio, cadeia de lojas de vestuário para o público jovem, que opera na região sudeste do 

país. A primeira loja Oxigênio, no Recife, foi inaugurada em 1990 no Hiper Center Casa 

Forte.  Com  a  crescente  demanda  de  trabalho  na  administração  da  franquia,  Carmem 

resolveu ajudar o marido e não trabalhar mais com os irmãos. A família chegou a ter quatro 

unidades da rede Oxigênio no Recife. Os dois filhos mais velhos,  já crescidos,  também 

ajudavam na  administração  das  lojas,  conciliando  sempre  o  trabalho  com os  estudos. 
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Entretanto, o primogênito, Fábio, tinha a idéia fixa de iniciar um novo negócio partindo do 

zero, foi quando surgiu a idéia de abrir um restaurante. Assim, em 1996, Fábio, Bruno e 

Carmem começaram a amadurecer o sonho de montar um restaurante, enquanto Marcos e 

Andréa continuaram na administração das lojas Oxigênio.

A família prosseguiu administrando negócios nos ramos de vestuário e alimentação 

por três anos, sendo Marcos e Andréa nas franquias Oxigênio e Carmem, Fábio e Bruno nos 

restaurantes. Quando as vendas das lojas de roupas não estavam indo tão bem, o patriarca 

da família, Marcos, resolveu se desfazer dos negócios e ajudar a esposa Carmem e os filhos 

na administração  dos  restaurantes  que demandava um árduo  trabalho da família. Nessa 

época, já existiam duas unidades do restaurante Parraxaxá e o movimento de clientes estava 

crescendo além das expectativas do grupo.

Fábio e Bruno concluíram a graduação  em administração  de empresas e sempre 

trabalharam nos negócios da família (ver quadro 6, abaixo) . Ambos não possuem curso de 

pós-graduação. Carmem iniciou a graduação em economia, porém não concluiu e estudou 

Marketing quando veio morar no Recife. 

NOME IDADE GRADUAÇÃO ÁREA NA EMPRESA

Carmem Catão 52 Economia (incompleto) e Marketing Gestão das operações dos 
restaurantes

Fábio Catão 30 Administração de Empresas Administrativo-financeira
Bruno Catão 27 Administração de Empresas Gestão das operações dos 

restaurantes

Quadro 6 - Dados dos sócios do Grupo Parraxaxá/Papacapim
Fonte: Dados coletados

Conforme  quadro  6,  atualmente  as  atividades  dos  sócios  na  administração  dos 

restaurantes  estão  definidas  da  seguinte  forma:  Carmem  e  Bruno  cuidam  da  área 

operacional  dos  restaurantes,  sendo  responsáveis  pelas  compras,  controle  de  estoque, 

elaboração do  cardápio,  controle de qualidade,  decoração  e manutenção do restaurante. 

Fábio é  o  diretor  administrativo-financeiro,  controla  os  pagamentos  e  o  fluxo de  caixa 
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sendo o responsável pela parte burocrática da administração. As áreas jurídica, contábil e 

marketing são  terceirizadas.  A  divisão  das  atividades  entre  os  sócios  aconteceu 

“naturalmente conforme as afinidades de cada um e com o crescimento do negócio cada 

sócio foi se voltando para uma área”, afirma Fábio.

A  família Catão  trabalha  intensamente  na  administração  dos  restaurantes.  “De 

segunda a sexta os três sócios tentam sempre estar em restaurantes diferentes nos horários 

das principais refeições (almoço e jantar), afirma Bruno. Durante os finais de semana, existe 

um esquema de plantão, no qual dois grupos se revezam na supervisão dos restaurante. Em 

um final de semana o grupo formado por Carmem, Marcos e Andréa fica de plantão nos 

três restaurantes e no seguinte Fábio e Bruno se responsabilizam por esta tarefa. O sócio 

Bruno desabafa: “desde que abrimos o primeiro restaurante, há oito anos, a família toda só 

viajou junto duas vezes”. 

Além do papel desempenhado na gestão dos restaurantes, Fábio exerce função na 

ABRASEL. Fábio é o diretor de comunicação e marketing da instituição e reconhece que é 

um trabalho desgastante, mas que vale a pena:

É  importante  o  trabalho  na  ABRASEL,  permite  conhecer  pessoas 
interessantes,  permite  o  acesso  a  algumas  informações  privilegiadas, 
visitas  a  outras  empresas,  conhecer  outras  realidades  de  negócios, 
informações sobre congressos e feiras na área. Isso tudo é muito relevante 
para  se  agregar  conhecimento  e  abrir  algumas  portas.  Contatos 
importantes com grandes fornecedores, operadoras de cartões de crédito 
nós fazemos por intermédio da ABRASEL. Isso tudo facilita a abertura de 
um novo negócio no ramo.

Os  sócios  visualizam vantagens  em se  trabalhar  com familiares,  pois  todos  se 

empenham com igual vigor,  visto  que  o  negócio  é  próprio.  Fábio cita  a  facilidade de 

diálogo, o perfil semelhante entre os sócios, a vontade comum de crescer e a dedicação 

integral como fatores positivos para a gestão desempenhada por membros de uma mesma 
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família. Esse sócio relata que o ponto  negativo é que “fica difícil dissociar a família do 

negócio”.

4.2.3 Processo de formação das estratégias adotadas pela firma 
no período de 1996 a julho de 2005

A descrição do processo de formação de estratégia do Grupo Parraxaxá/Papacapim, 

objetivo da presente  seção,  será  dividida em duas fases distintas,  a  saber:  o  início e  a 

diversificação.  Essas fases foram identificadas depois de  concluída a  análise dos  dados 

coletados.  Percebeu-se que o grupo passou por uma grande mudança quando optou por 

abrir  uma  terceira  unidade  com  uma  proposta  totalmente  diferente  do  restaurante 

Parraxaxá.  Os  principais  eventos  na  trajetória  do  Grupo  Parraxaxá/Papacapim  estão 

elencados no quadro abaixo:

PERÍODO DESCRIÇÃO DO EVENTO
1996 Idéia de abrir um restaurante regional
1997 Cursos do SENAC
1997 Seleção dos fornecedores do restaurante
1998 Inauguração do primeiro restaurante Parraxaxá no bairro de Casa Forte
2000 Inauguração do segundo Parraxaxá no bairro de Boa Viagem
2000 Auditoria da Receita Federal
2001 Família deixa o ramo de vestuário em definitivo
2003 Inauguração do restaurante Papacapim

Quadro 7 - Descrição dos principais eventos no desenvolvimento do Grupo 
Parraxaxá/Papacapim
Fonte: Dados coletados

A primeira fase descrita denominada “o início”, relata o planejamento do grupo para 

a abertura  do primeiro restaurante  Parraxaxá e o  desenvolvimento da organização até a 

inauguração do segundo Parraxaxá em 2000. A segunda fase, “a diversificação”, expõe a 

trajetória do grupo quando da opção pela abertura do restaurante Papacapim.
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4.2.3.1 O início 

A primeira idéia de abrir um restaurante surgiu em 1996 e partiu do atual sócio do 

grupo, Fábio Catão, na época com apenas 21 anos de idade: “Eu nunca me identifiquei com 

o ramo de vestuário, sempre tive vontade de começar um novo negócio do zero que eu me 

identificasse mais. A escolha pelo ramo de alimentação partiu de uma insistência minha”. 

A opção pelo restaurante regional foi decorrente de uma vivência da família com a 

vida no interior da Paraíba e o hábito de consumir comidas regionais. Carmem costumava 

levar seus filhos, no período de férias, para a Fazenda Araxá, onde ela passou a sua infância. 

Assim, as crianças cresceram conhecendo todos  os  aspectos  da rotina de uma fazenda. 

Fábio revela que o hábito de alimentar-se com comidas regionais influenciou a decisão de 

abrir um restaurante regional:

Na minha casa,  todos sempre foram acostumados  a  ter  na  mesa uma 
grande diversidade de comidas regionais. Em Recife, na época, só tinham 
restaurantes que ofereciam a carne de sol, macaxeira e feijão verde. Além 
disso,  a  gente  via  em algumas  cidades  como Aracaju  e  João  Pessoa 
restaurantes  que  exploravam  essa  proposta  da  cozinha  regional 
diversificada e que tinham um grande movimento. 

Em  1996,  quando  surgiu  a  idéia  de  montar  um  restaurante,  a  família  estava 

envolvida com as franquias da rede de vestuário Oxigênio. Assim, Fábio, Bruno e Carmem 

se  afastaram da  administração  das  franquias  e  começaram a  concretizar  o  projeto  de 

abertura  de  um  restaurante  regional.  Nessa  época,  os  três  futuros  sócios,  apesar  de 

apreciarem a comida regional, nada conheciam da operação de cozinha de um restaurante e 

também não dominavam a arte da culinária regional.

Carmem afirma que  nunca  gostou  de  cozinhar,  sabendo  apenas  o  estritamente 

necessário. Entretanto, ela relata: “eu tenho um paladar muito apurado, pois fui criada em 
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fazenda e me acostumei a consumir comidas regionais”. Por outro lado, enfatiza que a sua 

propensão para o comércio e suas experiências prévias, tanto no trabalho com os irmãos 

como na administração das franquias ao lado do marido, lhe ajudaram bastante no início da 

nova empreitada.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) foi citado pelos sócios 

como  uma  instituição  muito  importante  para  a  consecução  do  projeto  de  abrir  um 

restaurante.  Carmem,  por  intermédio  do  seu  irmão  Fernando,  teve  a  oportunidade  de 

conhecer Josias Albuquerque,  presidente dos sistemas FECOMÉRCIO/SENAC/SESC de 

Pernambuco, desde 1995, que lhe ajudou bastante no início do novo negócio. 

Os sócios Carmem e Fábio passaram dois meses assistindo aulas em um treinamento 

intensivo na cozinha experimental do SENAC. Paralelamente, o sócio Bruno fez, também 

no SENAC, um curso  de gerenciamento de alimentos e  bebidas.  “O curso  do  SENAC 

ajudou bastante, pois a partir daí passamos a entender como um restaurante funcionava. 

Também lá, conhecemos um chefe de cozinha especializado em comidas regionais que nos 

ajudou bastante”, afirma Carmem.

Concluídos os cursos iniciais, os sócios partiram para a busca dos fornecedores para 

o novo empreendimento. Foram até o Centro de Abastecimento Alimentar de Pernambuco 

(CEASA/PE) conhecer possíveis fornecedores de hortifrutigranjeiros. Viajaram até Caicó, 

cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte,  conhecida por produzir o melhor 

queijo de manteiga, objetivando fazer contatos para o fornecimento da iguaria. Em outras 

viagens, descobriram também que o melhor queijo de coalho era proveniente de Boa Vista 

no interior da Paraíba e que o mel de engenho mais famoso vinha do município de Lagoa 

Grande, em Pernambuco. Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, os sócios buscaram os 

fornecedores das panelas de barro e dos acessórios para a decoração típica do restaurante. 
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A fase de busca de fornecedores foi longa e exigiu muito dos sócios, uma vez que os 

mesmos eram desprovidos de qualquer experiência na área. Encerrada esta etapa, os sócios 

iniciaram a procura da melhor localização para o empreendimento. Conforme Carmem, o 

bairro de Casa Forte  foi o  escolhido por  ser habitado,  predominantemente,  por  famílias 

tradicionais provenientes do interior,  geralmente parentes de usineiros e fazendeiros. Ou 

seja, um público exigente no que diz respeito a comidas regionais e, em sua maioria, de 

classe média alta. “Se meu negócio fosse aprovado pelo público de Casa Forte, ele daria 

certo em qualquer lugar”, afirma a dirigente.

Quando  o  restaurante  já  estava  montado,  iniciou-se  a  fase  de  aprovação  do 

cardápio.  Parentes e amigos dos sócios eram convidados para fazer refeições no futuro 

Parraxaxá e emitir suas opiniões acerca dos pratos servidos. Nesse período, os sócios ainda 

contavam com o apoio do SENAC nos momentos de dúvidas.

 O  restaurante  Parraxaxá  de  Casa  Forte  foi  inaugurado  em janeiro  de  1998  e 

surpreendeu  os  sócios  com  o  intenso  movimento  e  as  crescentes  vendas.  “Foi  tanto 

aprendizado no início para a abertura do primeiro restaurante que quando inauguramos o 

Parraxaxá de Casa Forte eu já me sentia pronta para abrir um outro restaurante”, afirma 

Carmem.

A segunda unidade do Parraxaxá foi inaugurada no início de 2000, dois anos após a 

abertura  da  primeira.  Esse  foi  um  momento  de  dificuldade  para  o  grupo,  pois 

concomitantemente a inauguração do Parraxaxá de Boa Viagem, a organização passou por 

uma auditoria realizada pela Receita Federal que durou cerca de seis meses. Nesta ocasião, 

a empresa foi autuada por diversas irregularidades, a maioria delas fruto da inexperiência na 

gestão  de questões relacionadas a pagamentos de tributos.  Segundo Bruno, esse foi um 

evento importante para o amadurecimento profissional dos dirigentes da empresa. “A multa 

foi de valor  exorbitante  e  em um momento  de inauguração  de um restaurante  no qual 

89



havíamos investido muito dinheiro”, afirmou o sócio. A empresa tomou um outro  porte 

após essa experiência, em termos de gestão e organização, pois “um dia aberto aquele olho, 

ele não fecha nunca mais”, relata Bruno.

De acordo com Bruno, com certa freqüência, surgem pessoas interessadas em ser 

um franqueado  do  restaurante  Parraxaxá.  Entretanto,  atualmente,  o  grupo  não  possui 

planos para iniciar uma expansão por meio de franquias. Esse pensamento é compartilhado 

pelos três sócios. Carmem afirma que não visualiza o Parraxaxá como uma franquia devido 

à natureza do negócio, pois, na maioria dos pratos, são utilizados ingredientes artesanais. 

Bruno ainda aponta a dificuldade de “passar a sensação de tranqüilidade de uma fazenda, 

proposta do Parraxaxá, em uma loja de fast-food dentro de um shopping”, como empecilho 

para a formatação de uma franquia do restaurante.

4.2.3.2 A diversificação

Passados dois anos da inauguração do primeiro restaurante Parraxaxá no bairro de 

Casa Forte, o grupo inaugurou a sua segunda unidade em uma área nobre do bairro de Boa 

Viagem,  em  março  de  2000.  Saliente-se  que  o  investimento  alocado  nesse  segundo 

restaurante foi todo proveniente de capital próprio do grupo. Com o crescente faturamento 

de ambos os restaurantes, logo surgiu a idéia de abrir uma terceira unidade. Entretanto, os 

sócios concluíram que a Região Metropolitana do Recife não havia mais um bairro nobre 

com população densa que justificasse a abertura de um terceiro Parraxaxá. Diante dessa 

realidade, foi levantada a hipótese de se abrir uma unidade do Parraxaxá em outro estado. 

Todavia, essa idéia logo foi descartada,  pois isso implicaria no deslocamento de um dos 

sócios para outra  cidade. Assim, a família optou  por  permanecer unida no Recife e,  no 

início de 2003, um novo conceito de restaurante começou a ser discutido pelos dirigentes.
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A  idéia  de  abrir  o  restaurante  Papacapim surgiu  a  partir  de  algumas  viagens 

realizadas  pelos  sócios.  Carmem visitou  a  cidade  de  Trancoso  no  litoral  da  Bahia  e 

simpatizou com o estilo dos restaurantes que conheceu por lá. “Eram casas charmosas e 

aconchegantes com muitos turistas”, afirma a sócia. Em viagem a Fortaleza, Fábio e Bruno, 

conheceram a Pizzaria e Tapiocaria Cocobambu, um ambiente acolhedor com decoração 

inspirada  nas  Florestas  Tropicais,  especializado  em pizzas  à  base  de  massa  especial  e 

tapiocas requintadas. Essa visita ao restaurante Cocobambu, proporcionou inspiração para a 

ambientação do Papacapim. Os sócios também visitaram diversas pizzarias em São Paulo, 

pois pensavam em formatar a terceira unidade do grupo tendo a pizza como especialidade.

A localização do Papacapim foi escolhida de forma bastante cuidadosa pelos sócios, 

pois a proposta do restaurante era de ser um ambiente em harmonia com a natureza. Um 

casarão  tombado  pelo  patrimônio histórico  da  cidade  foi escolhido  e  a  já consolidada 

reputação  da  família no  Recife  ajudou  no  fechamento  do  contrato  de  aluguel  com o 

proprietário do imóvel.  

O Papacapim Pizzaria e Tapiocaria iniciou as suas operações em setembro de 2003, 

servindo apenas o jantar no sistema à la carte, o qual incluía pizzas, tapiocas, sanduíches, 

crepes e saladas. Entretanto, devido a uma demanda dos clientes, em dezembro de 2004, 

começou a servir almoço (ver figura 9, p. 87). O almoço é servido o sistema de bufê com 

preço único, sendo este diferenciado para homens e mulheres. A opção pelo sistema de bufê 

e não  à la carte foi feita após realizada uma pesquisa com os clientes e após visitados 

alguns restaurantes similares que operavam com almoço.  

91



Figura 9 - Cartaz de divulgação do almoço do Papacapim
Fonte: Dados coletados

O movimento de clientes gerado pela implantação do almoço no Papacapim superou 

em 20% a meta inicial estipulada pelos sócios. Atualmente, o almoço representa 35% do 

faturamento  do  restaurante,  sendo  58%  referente  ao  jantar  e  7%  atinente  à  entrega  a 

domicílio. 

A preocupação com a inovação dos cardápios e da operação  de cozinha é uma 

constante na gestão do grupo. Desde a inauguração do Papacapim, há dois anos, já foram 

lançados três cardápios diferentes para o jantar. Nutricionistas sempre são contratadas para 

avaliar esses novos cardápios e  também para reestruturar  as operações  de cozinha.  Na 

última consultoria de nutricionistas contratada,  a mudança incluiu aquisição de câmaras 

frigoríficas e a confecção  de um manual de boas  práticas  de higiene e  manipulação de 

alimentos e bebidas para os funcionários. Essas mudanças proporcionaram ao grupo uma 

adequação  aos  novos  padrões  estabelecidos  pela  legislação  da  Agência  Nacional  de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) que entrou em vigor em 2005.

O Papacapim já é o restaurante que mais fatura do grupo. As suas vendas superam, 

em média,  30%  as  vendas  médias dos  restaurantes  Parraxaxá.  O  interessante  é  que  o 

sucesso que o Papacapim vem obtendo,  o  qual superou as expectativas dos sócios, não 

interfere na freqüência de público do Parraxaxá de Casa Forte localizado nas proximidades. 

92



Devido a esse sucesso, o  grupo pensa em abrir uma segunda unidade do Papacapim no 

Recife.

A empresa tem planos para expansão dentro do ramo de bares e restaurantes. Em 

2006,  está  programada  a  abertura  de  um novo  restaurante.  Ressalte-se  que  a  própria 

empresa  financia  o  seu  projeto  de  expansão.  Empréstimos  para  abertura  de  novos 

restaurantes, nunca foram assumidos. Para se ter uma idéia, o último empreendimento, o 

restaurante Papacapim, consumiu R$ 300 mil da organização. Fábio visualiza o grupo, no 

futuro,  operando  com mais algumas casas,  provavelmente em outros  estados,  mas não 

enxerga a operação com franquias. 

O alto investimento para a abertura de um novo empreendimento é apontado por 

Bruno como um empecilho para o plano de expansão do grupo. “Para montar uma casa 

organizada, se gasta em média, hoje, R$500.000,00”, afirma Bruno. Este sócio cita também 

a alta carga tributária, a concorrência do mercado informal e os altos custos com segurança 

como  fatores  que  dificultam o  processo  de  expansão.  Assim, o  grupo  tem a  idéia de 

continuar inaugurando uma nova unidade a cada dois anos, pois esse é o tempo suficiente 

para a empresa se capitalizar e deixar o último restaurante inaugurado funcionando bem, 

com uma equipe treinada e com o faturamento estável.

4.3 Análise cruzada dos casos

A análise cruzada dos casos foi realizada por meio da comparação dos resultados 

obtidos nas duas organizações investigadas. Os dados foram agrupados em categorias ou 

temas comuns aos dois casos.  As categorias desenvolvidas estão relacionadas, de algum 

modo,  com o  objetivo  geral  desta  pesquisa,  o  qual busca compreender  o  processo  de 
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formação das estratégias das organizações investigadas,  ao  longo de suas trajetórias de 

evolução. 

Quatro principais categorias emergiram da análise cruzada de dados:

• Expansão por franquias versus expansão por unidades próprias

• Estratégia emergente versus estratégia deliberada

• Redes de relacionamento

• Pluralidade de líderes

1) Expansão por franquias   versus   expansão por unidades próprias  

Ambas as organizações investigadas iniciaram as suas operações no princípio do ano 

de 1998. Entretanto, nesses, quase, oito anos de trajetória, o número de unidades do Grupo 

Bonaparte cresceu a uma velocidade bastante superior ao do Grupo Parraxaxá/Papacapim. 

Atualmente, o Grupo Bonaparte possui um total de 34 unidades, ao passo que, o segundo 

caso estudado detém apenas três restaurantes. 

A grande disparidade no crescimento das organizações pesquisadas ocorreu porque 

o  Grupo  Bonaparte  optou  por  franquear  as  suas  lojas,  como  estratégia  de  expansão. 

Enquanto  isso,  o  Grupo  Parraxaxá/Papacapim preferiu continuar  no  comando dos  seus 

restaurantes, além de que, todo investimento que esse grupo fez, para a inauguração de uma 

nova unidade, foi proveniente de capital próprio. Ressalte-se que, de fato, a expansão torna-

se muito mais rápida, quando o capital empregado nas novas unidades inauguradas não é 

próprio e sim, de terceiros, no caso do Grupo Bonaparte, de franqueados.

2) Estratégia emergente   versus   estratégia deliberada  
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A partir da observação de como as estratégias foram adotadas pelas organizações 

investigadas ao longo de suas trajetórias de desenvolvimento, percebeu-se que, em ambos 

os  casos,  nem sempre  a  estratégia  pretendida  pelos  líderes,  foram realizadas  em sua 

plenitude. Assim, as estratégias realizadas pelas organizações, ora haviam sido planejadas 

(deliberadas) e ora haviam sido adaptadas ao longo do curso (emergentes). 

O fato de coexistirem estratégias deliberadas e estratégias que emergiram a partir de 

uma adaptação a um evento inesperado, foi percebido em toda a trajetória de evolução das 

organizações investigadas.  No  início, antes  da inauguração  do  primeiro restaurante,  em 

ambos os casos a estratégia foi deliberada, pois os passos da organização foram guiados por 

um plano detalhado, previamente elaborado.

Ao  longo  do  curso  das  trajetórias  dos  restaurantes,  percebeu-se  que,  algumas 

adaptações foram realizadas ao plano inicialmente seguido. A opção pela diversificação das 

operações adotada em ambas organizações, por exemplo, não foi uma estratégia plenamente 

deliberada. Com o crescimento das organizações, a necessidade de diversificar os negócios 

para continuar o plano de expansão foi surgindo e, assim, a diversificação passou a fazer 

parte da estratégia realizada dessas organizações. 

3) Redes de relacionamento

Os  líderes  das  duas  organizações  estudadas  cultivam  amplas  redes  de 

relacionamento e as consideram importantes para facilitar a gestão de suas empresas. Esse 

fato foi percebido ao longo das entrevistas realizadas.

Os  sócios  do  Grupo  Parraxaxá/Papacapim,  provenientes  de  uma  família  de 

comerciantes,  citaram que  os  contatos  realizados  por  intermédio  dos  familiares  foram 

relevantes, principalmente, na formatação do primeiro restaurante. Carmem Catão menciona 

que o  seu irmão,  Fernando,  presidente  do  CDL/Recife, foi quem lhe apresentou  Josias 
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Albuquerque,  presidente  dos  sistemas  FECOMÉRCIO/SENAC/SESC  de  Pernambuco, 

sendo, esse contato, muito importante para a fase inicial do grupo.

A participação  em associações de  classe como a ABRASEL, também foi citada 

como sendo uma fonte de contatos importantes para os líderes dos dois casos pesquisados. 

Os  sócios  Leonardo  Lamartine e  Fábio Catão  desempenham funções  na direção  dessa 

instituição.

4) Pluralidade de líderes

Por fim, a análise cruzada dos casos revelou que, ambas as organizações são geridas 

por mais de um líder. No caso do Grupo Bonaparte, a responsabilidade da administração 

fica com os dois sócios, Leonardo Lamartine e Roberto Bitu, tendo, cada um, atribuições 

distintas. Por outro lado, no caso do Grupo Parraxaxá/Papacapim, na cúpula da gestão, se 

encontram três líderes com iguais poderes sobre a empresa, Carmem, Fábio e Bruno. As 

atividades de gestão do Grupo Parraxaxá/Papacapim estão divididas de forma equivalente 

entre os três sócios, ficando Carmem e Bruno com a gestão das operações dos restaurantes 

e Fábio na área administrativo-financeira. 

Ademais, foi constatado que o grupo de líderes de cada organização compartilha de 

valores e visões de mundo semelhantes. No Grupo Bonaparte, isso foi bastante enfatizado 

pelo sócio Leonardo que destacou o seu bom relacionamento com Roberto. Inclusive, esses 

sócios mencionaram que participam de uma mesma religião, fato que promove uma maior 

aproximação entre eles.

Bruno, do Grupo Parraxaxá/Papacapim, citou que o fato dos gestores do negócio 

serem todos membros de uma mesma família facilita bastante a convivência entre eles. Os 

três  sócios  estão  todos  igualmente  engajados  em busca  do  sucesso  da  empresa  e  o 
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relacionamento entre eles se torna mais fácil, pois possuem personalidade e temperamento 

semelhantes, corrobora Fábio.
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5  Conclusões

Este estudo teve como objetivo geral a compreensão do processo de formação das 

estratégias de organizações do setor de gastronomia, sediadas no Recife, ao longo de suas 

trajetórias de evolução.  Foram formuladas as seguintes perguntas de pesquisa (p.  39) a 

respeito das estratégias adotadas pelas organizações investigadas:

a) Como tem acontecido o processo de formação das estratégias nas organizações 

investigadas?

a) Como os  líderes empreendedores  têm moldado o  processo  de formação  das 

estratégias das organizações estudadas?

Buscando  responder  às  duas  perguntas  formuladas realizou-se  uma investigação 

qualitativa. Para isso, selecionou-se duas organizações do setor de gastronomia com sede 

no Recife e reconhecidas como de sucesso pelo mercado. Posteriormente, executou-se sete 

entrevistas com os responsáveis pelo processo de formação de estratégias da empresa. Além 

do emprego dessa técnica de coleta de dados, solicitou-se aos gestores o preenchimento de 

um formulário, o qual requereu algumas informações dos respondentes e de suas empresas. 

A  pesquisadora  também  utilizou  a  observação  e  a  análise  de  documentos  como 

instrumentos de coleta de dados.

O  trabalho  de  análise  de  dados  demonstrou  que  as  estratégias  emergentes 

preponderaram  sobre  as  estratégias  deliberadas.  Com  relação  à  segunda  pergunta  de 

pesquisa,  constatou-se que o  conhecimento íntimo acerca da organização e as redes de 

relacionamentos  auxiliavam os  líderes  a  moldar  as  estratégias  de  suas  empresas.  Essas 

conclusões são apresentadas a seguir, de maneira pormenorizada.
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Antes  do  início  das  operações  dos  primeiros  restaurantes  das  organizações 

examinadas a estratégia foi deliberada

Constatou-se  que,  em ambos  os  casos  estudados,  o  processo  de  formação  de 

estratégia  foi,  inicialmente,  deliberado  pelos  líderes  da  organização.  A  estratégia  é 

deliberada quando as intenções da organização são realizadas, ou melhor, quando há uma 

direção, um guia ou um curso de ação pré-estabelecido para o futuro (MINTZBERG et al., 

2000, p. 17-18).

Tanto o Grupo Bonaparte, quanto o Grupo Parraxaxá/Papacapim antes de iniciarem 

as suas operações desenvolveram planos. Ambas as empresas conceberam a formatação de 

seu  primeiro  restaurante,  cerca  de  dois  anos  antes  da  inauguração  do  mesmo.  Essa 

concepção foi realizada em detalhes, consumindo tempo e exigindo muita disposição dos 

sócios.  Leonardo  Lamartine  afirma que  executou  um detalhado  plano  de  trabalho  em 

conjunto com o sócio Roberto Bitu, ao longo dos dois anos que antecederam a abertura do 

primeiro Bonaparte no Shopping Center Recife. Tal plano de trabalho envolveu viagens em 

busca  de  idéias  para  o  cardápio,  visitas  a  diversos  restaurantes  no  estilo  fast-food, 

contratação de consultoria para desenvolvimento da logomarca, contratação de arquitetos 

para  concepção  do  layout  da  loja,  pesquisa  sobre  os  clientes  potenciais,  entre  outras 

atividades. O trabalho de planejamento foi tão intenso que proporcionou retornos positivos 

para os sócios, como afirma Leonardo: “eu diria que com esse planejamento realizado, nós 

acertamos já 70% na primeira loja. Nos surpreendeu o retorno que deu a abertura dessa 

primeira loja”.

Com  relação  ao  Grupo  Parraxaxá/Papacapim,  também se  observou  que  a  sua 

estratégia inicial se compunha em um plano pré-estabelecido, o qual direcionou os passos 

futuros da organização. O referido plano contemplou cursos no SENAC, viagens em busca 
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de  fornecedores,  pesquisas  para  elaboração  do  cardápio,  escolha  do  local  para  as 

instalações, entre outros.

Outro aspecto a se analisar acerca da estratégia deliberada diz respeito à estratégia 

de diferenciação adotada por ambas organizações. A estratégia é de diferenciação, quando 

adota uma ampla vantagem competitiva por meio do fornecimento de um serviço percebido 

como único, por oferecer atributos de qualidade desejados pelo cliente (PORTER, 1999; 

HENDERSON, 1998). 

Observando os comportamentos assumidos, inicialmente, pelos empreendedores do 

Grupo Bonaparte, percebe-se que o tipo de estratégia adotada é consistente com o modelo 

de Porter (1999). Esse fato é evidenciado na inovação que o Bonaparte causou no ramo de 

alimentação do tipo fast-food, posto que, seu mix de produtos oferecidos foram revestidos 

de atributos novos no ramo. Na época da inauguração da primeira loja Bonaparte, não havia 

qualquer outra  que servisse um prato  de refeição com qualidade, preço justo,  rapidez e 

atendimento de alto nível. Assim, a intenção de “criar o que ainda não havia sido criado” 

nas praças de alimentação dos shoppings, foi então atingida, segundo o sócio Roberto Bitu.

A estratégia inicial do Grupo Parraxaxá/Papacapim também seguiu o  objetivo de 

diferenciação. A proposta do Parraxaxá foi inovadora, uma vez que, no Recife não existia 

um  restaurante  regional  que  servisse  uma  grande  variedade  de  pratos,  com  distinta 

qualidade.  A maioria dos restaurantes regionais existentes oferecia apenas carne de sol, 

macaxeira e feijão verde, “não havia nada parecido com a nossa proposta”, afirma o sócio 

Fábio. 

Ao longo da trajetória das organizações predominou a estratégia emergente

Considerando a proposição de Mintzberg et al. (2000, p. 17-19), a qual afirma que a 

estratégia realizada de uma organização pode ter sido deliberada, ou seja, planejada em seus 
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detalhes,  ou  emergente,  surgindo  após  uma adaptação  dos  planos  da  organização  aos 

eventos inesperados, verificou-se que em ambos os casos investigados a estratégia do tipo 

emergente  predominou.  Esse  fato  foi  percebido  ao  se  examinar  as  trajetórias  das 

organizações pesquisadas ao longo do tempo.

Na  classificação  das  escolas  de  pensamento  sobre  a  formação  de  estratégia, 

apresentada por Mintzberg et al. (2000), a estratégia emergente é adotada pela Escola do 

Aprendizado. Esta escola defende que a estratégia precisa ser flexível para se adaptar às 

mudanças  decorrentes  do  aprendizado  da  organização.  Idenburg  (1993,  p.  133-136) 

também discute sobre estratégia emergente, afirmando que não é possível desenvolver uma 

perspectiva de futuro e formular objetivos explícitos em um ambiente imprevisível.

Dentre  os  entendimentos  expostos  por  Mintzberg  (2001b),  acerca  do  termo 

estratégia,  ele define como padrão  as estratégias que surgem sem intenção,  quando um 

determinado curso  de ação traz resultados positivos. Essas estratégias são chamadas de 

emergentes.

No Grupo Bonaparte foi observado que a opção por franquia como estratégia de 

expansão, a adaptação dos cardápios conforme as peculiaridades regionais e a adoção da 

estratégia diversificação, foram emergentes. A decisão de franquear as lojas Bonaparte foi 

tomada, em virtude do sucesso alcançado pela primeira loja do grupo, inaugurada no maior 

shopping do Recife, e da grande demanda de interessados em tornar-se um franqueado. Os 

sócios também afirmam que a opção por franquias não foi planejada, surgiu depois “com a 

necessidade do mercado”. 

A adaptação dos cardápios ocorreu no início da operação de franquias em um novo 

estado.  Conforme  se  percebia  a  demanda  dos  clientes  por  um determinado  prato  ou 

tempero, adaptações eram realizadas nas operações da loja. Isso ocorreu no Rio de Janeiro 

com a inserção de uma maior variedade de saladas no cardápio, em Manaus com a adoção 
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do peixe pescado no rio,  na Bahia com o uso mais freqüente da pimenta, entre outros, 

afirma Roberto Bitu.

Com relação à diversificação do Grupo Bonaparte,  esta decisão foi tomada após 

passados cinco anos da inauguração da primeira loja e, segundo Roberto,  “não foi algo 

planejado  com  antecedência,  foi  uma  questão  de  mercado”.  O  grupo  optou  pela 

diversificação,  porque não visualizava mais potenciais cidades para abrigar franquias do 

Bonaparte.  Daí  surgiu  a  oportunidade  de  adquirir  a  marca  Donatário,  um  fast-food 

especializado em frutos do mar, e o grupo abriu a primeira loja reformatada e franqueada 

em Salvador. Todas as demais ações tomadas a favor da diversificação das operações, as 

inaugurações  do  Galetasso,  Monalisa, Dojô  e  Over  Point,  também foram adotadas  por 

questões de mercado, sem haver um planejamento prévio.

Semelhante  situação  aconteceu  com  o  Grupo  Parraxaxá/Papacapim.  Quando  a 

organização já operava com dois restaurantes regionais da marca Parraxaxá, optou por abrir 

uma terceira unidade com uma proposta diferente. Essa opção foi escolhida, pois os sócios, 

que  almejavam expandir  seus  negócios,  não  visualizavam  mercado  para  um  terceiro 

restaurante Parraxaxá no Recife e nem queriam partir para outro estado. Assim, a partir de 

algumas  viagens  realizadas  pelos  sócios  nasceu  a  idéia  da  formatação  do  Papacapim, 

terceira unidade do grupo, inaugurada em setembro de 2003.

Outro fato que emergiu ao longo da trajetória do Grupo Parraxaxá/Papacapim e não 

foi planejado, foi a abertura para o almoço do restaurante Papacapim. Esta unidade iniciou 

suas operações servindo apenas o jantar e, passado um ano da inauguração,  devido aos 

pedidos dos clientes, resolveu oferecer o almoço no sistema de bufê.
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Preponderância do modo empreendedor na formação das estratégias

Ao observar o processo de formação das estratégias das organizações pesquisadas 

ao  longo  de  suas  trajetórias,  percebeu-se  que  essa  formação  se  deu  com  fortes 

características do modo empreendedor, proposto por Mintzberg (1973).

O processo de formação de estratégia pelo modo empreendedor, que é ao mesmo 

tempo deliberado e emergente, destaca a centralização da organização na figura do líder. As 

estratégias da empresa passam a ser reflexo das aspirações, crenças e desejos desses líderes 

e incluem decisões arrojadas em ambientes incertos.  Percebe-se também, uma crescente 

busca por novas oportunidades e inovações, pois a meta dessa organização é o crescimento 

(MINTZBERG, 1973; MINTZBERG et al., 2000).

Nos dois casos estudados, foi observado que, nas trajetórias de desenvolvimento, 

houve estratégias deliberadas e emergentes,  estando,  nesse aspecto,  ambos os  casos,  de 

acordo com o modo empreendedor. No início, foi verificado que houve uma predominância 

da estratégia deliberada e no curso da evolução das organizações estudadas, notou-se que 

as estratégias emergentes preponderaram.  

Outro  fato  encontrado  na  análise  dos  dados  e  que  diz  respeito  ao  modo 

empreendedor, é a crescente busca pela inovação. Ambos os grupos perseguem inovações 

nos cardápios e na decoração dos restaurantes, por exemplo. O Grupo Bonaparte já iniciou 

as suas operações inovando o setor, ao unir conceitos de fast-food ao sistema à la carte. 

Transformou,  assim, o  conceito  geralmente atribuído a refeições rápidas, o  qual fixou a 

idéia de uma alimentação  pobre  em sabor  e  aparência.  Outra  inovação do  grupo  foi a 

inauguração  de  um  restaurante  especializado  em  galeto  no  Recife,  o  Galetasso.  O 

restaurante  Monalisa  também  inovou  ao  oferecer,  ao  mercado,  o  primeiro  fast-food 

especializado em cozinha mediterrânea.
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O Grupo Bonaparte, sempre em busca de novas oportunidades, característica típica 

de  uma  organização  empreendedora,  tomou  a  arrojada  decisão  de  inverter  a  regra 

migratória das franquias, inaugurando, em 2002, a primeira franquia Bonaparte no Rio de 

Janeiro. Foi pioneira nesse aspecto, pois até então nenhuma outra empresa nordestina, do 

ramo de alimentação, ousou abrir uma franquia no sudeste.

O Grupo Parraxaxá/Papacapim também busca inovações constantes em sua gestão. 

Periodicamente, no Parraxaxá, são promovidos festivais, como o da tapioca e o do cuscuz, 

há novidades no cardápio e na decoração típica. O Papacapim, com menos de dois anos de 

inaugurado,  já  está  operando  com  o  terceiro  cardápio  diferente  para  o  jantar.  Essas 

inovações são reconhecidas e premiadas por  guias gastronômicos de renome na cidade, 

como o “Veja Recife”.

Por outro lado, a gestão das duas organizações não é concentrada nas mãos de um 

único líder como defende a teoria estudada (MINTZBERG, 1973; 2001a; MINTZBERG; 

WATERS, 1982). No Grupo Bonaparte, a gestão está dividida eqüitativamente entre dois 

líderes,  Leonardo  e  Roberto.  Já  no  Grupo  Parraxaxá/Papacapim,  na  cúpula  da 

administração, se encontram três sócios: Carmem, Fábio e Bruno.

Os  líderes  desempenharam  papéis  marcantes  nos  processos  de  formação  das 

estratégias das organizações examinadas

As estratégias das organizações investigadas foram fortemente influenciadas pelos 

seus líderes. Os valores, visões de mundo, redes de relacionamento, experiências anteriores 

e os conhecimentos íntimos acerca das organizações auxiliaram os líderes a moldarem os 

processos de formação das estratégias.

Foi possível identificar que a gestão estratégica tanto do Grupo Bonaparte quanto 

do Grupo Parraxaxá/Papacapim apresenta fortes elementos da escola empreendedora que, 
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conforme Mintzberg et al. (2000, p. 98), a formação das estratégias está presente na mente 

dos líderes, sob a forma de visão.

Filion (1991) expõe que o desenvolvimento da visão está diretamente relacionado à 

rede de relacionamentos do  empreendedor.  Hisrich e Peters  (2004)  também destacam a 

importância das redes de relacionamento para a gestão da organização. Filion (1991) cita, 

ainda, a capacidade de liderança, a energia e a visão de mundo como aspectos secundários 

que influenciam o processo de formação da visão do gestor. No caso do Grupo Bonaparte, 

salienta-se  que  o  sistema de  relacionamentos,  especialmente,  as  relações,  descritas  por 

Filion (1991,  p.  69),  como de terceiro nível, tiveram papel decisivo na concepção e no 

desenvolvimento da visão do negócio. Esse fato pode ser observado em vários momentos, 

desde a  reunião onde Roberto  demonstrou  suas habilidades culinárias,  em Fernando de 

Noronha, e foi convidado para abrir um restaurante em um shopping, até a forte atuação 

empresarial  de  Leonardo  na  ABRASEL.  A  importância  dos  relacionamentos  para  a 

formação da visão é retratada na seguinte citação de Leonardo: 

Como estou envolvido com a ABRASEL e ABF, dou muitas palestras em 
Universidades, escutando as perguntas que me alimentam, termino tendo 
uma percepção de mercado que ainda não consegui passar  para  o meu 
departamento de marketing. Com isso, consigo ter uma visão estratégica 
daqui para  5 anos,  isso está  na minha cabeça e os meus gerentes não 
conseguem ter [...]

Por outro lado, no caso do Grupo Parraxaxá/Papacapim, as relações com familiares 

se sobressaíram. O fato dos sócios serem originários de uma família de comerciantes já 

consolidados no mercado proporcionou algumas oportunidades importantes para o negócio, 

afirma Carmem. Entretanto,  o  envolvimento de um dos sócios do  grupo,  Fábio, com a 

ABRASEL, também foi citado como sendo uma importante fonte de contatos. 

Mintzberg  (1998)  destaca  a  importância  do  envolvimento  do  líder  com  a  sua 

organização. O autor afirma que o conhecimento acumulado sobre a organização é uma das 
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principais fontes para a tomada de decisão e, conseqüente, formação da estratégia. Para o 

autor a estratégia quando “criada artesanalmente” se torna mais eficaz que a decorrente de 

um planejamento formal, principalmente porque o processo de aprendizagem é contínuo. 

A formação da estratégia dos restaurantes dos dois grupos estudados, em sua fase 

inicial, foi fortemente marcada pelas experiências anteriores dos sócios e pelo envolvimento 

íntimo e intenso dos mesmos na sua gestão.  Assim, podem ser observados elementos da 

chamada “criação artesanal da estratégia”, exposta por Mintzberg (1998).

 Conforme  Reuber  e  Fischer  (1999,  p.  40),  o  conhecimento  proveniente  das 

experiências dos líderes/fundadores da organização contribuem para o sucesso ou não das 

mesmas. No caso do Grupo Bonaparte, a experiência acumulada dos sócios foi percebida 

como um dos fatores que contribuiu para o  desenvolvimento e a ampliação da rede de 

restaurantes.  Nos  primórdios  desse  grupo,  a  experiência  acumulada  em  culinária  de 

Roberto, somada ao conhecimento de Leonardo em marketing, controle de custos, estoques 

e vendas, contribuiu para o sucesso no desenvolvimento da organização. 

A  experiência  acumulada  da  sócia  Carmem  do  Grupo  Parraxaxá/Papacapim, 

adquirida no  trabalho com seus irmãos durante  11  anos  e  com o  seu marido,  Marcos 

Ribeiro  na  rede  de  lojas  Oxigênio,  também concorreram  para  o  êxito  na  gestão  da 

organização. As experiências como consumidores de comidas regionais presentes em todos 

os membros da família Catão, também contribuíram na formatação do negócio. 

Além disso, a vivência do grupo ao enfrentar uma auditoria da Receita Federal, foi 

um evento marcante para a organização. Tal fiscalização gerou uma multa de valor muito 

alto, no momento da inauguração do Parraxaxá de Boa Viagem, o que trouxe dificuldades 

financeiras para o grupo. Este evento proporcionou aprendizado para a profissionalização 

da organização.
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APÊNDICE A – Carta de apresentação enviada ao 
Grupo Bonaparte

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Sociais Aplicadas

Programa de Pós Graduação em Administração
Curso de Mestrado em Administração

Recife, 30 de maio de 2005

Prezado Senhor Leonardo Lamartine,

Na qualidade de mestranda, estou realizando uma pesquisa sobre o processo de 
formação das estratégias de pequenas organizações do  setor  de gastronomia da Região 
Metropolitana  de  Recife  pelo  Programa  de  Pós  Graduação  em  Administração  da 
Universidade Federal de Pernambuco (PROPAD/UFPE). 

O  objetivo  central  do  estudo  é  compreender  o  processo  de  formação  das 
estratégias  das  organizações  investigadas  ao  longo  de  suas  trajetórias  de  evolução. 
Especificamente,  a  pesquisa busca descrever as  estratégias adotadas  pelas organizações 
investigadas e entender como os líderes têm influenciado o processo de formação dessas 
estratégias. Na fase de coleta de dados, pretende-se realizar uma entrevista de cerca de 50 
minutos com cada membro participante, entre eles diretores, gerentes ou outras pessoas que 
estão ou estiveram ligadas a questões da gestão estratégica da rede de restaurantes. Além 
da entrevista, será solicitado que cada entrevistado preencha um pequeno formulário, com 
informações da organização em que trabalha.

Com o fim de viabilizar a pesquisa, solicito a sua participação na entrevista. 
Saliento que algumas informações a respeito do Bonaparte já foram coletadas em entrevista 
concedida  em outubro  de  2003.  Na  ocasião,  foi  elaborado  um estudo  de  caso  sob  a 
orientação do  Professor  Doutor  Walter Fernando Araújo de Moraes,  o  qual está  sendo 
utilizado  na  presente  investigação.  Durante  o  período  de  análise dos  dados,  destaco  a 
possibilidade de ser preciso esclarecer ou aprofundar alguns pontos da entrevista concedida.

Agradecendo antecipadamente a atenção de V.Sa., despeço-me,

                                                     Atenciosamente,

Carolina Gondim Dourado de Azevedo                     Prof.  Eduardo de Aquino Lucena
                      Mestranda                                                               Professor  Orientador
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APÊNDICE B – Formulário

OBJETIVO GERAL: Obter informações iniciais acerca dos entrevistados e de suas 
organizações e confirmar dados coletados em fontes secundárias.

a) Entrevistado (a): _________________________________________ Data: ___/___/___

b) Idade: _____

c) Sexo: (  ) masculino   (  ) feminino

d) Nome da empresa que dirige: 
_________________________________________________

e) Cargo que ocupa na empresa: 
_________________________________________________

f) Período (em anos) que exerce a sua atual função: 
__________________________________

g) Formação: 
________________________________________________________________

h) Tempo de experiência gerencial (em anos): 
______________________________________

i) Tempo de experiência gerencial no setor de serviços (alimentação) (em anos): 
___________

j) Número de funcionários da organização que o (a) senhor (a) dirige: 
___________________

k) Ano de início das atividades de sua organização: 
__________________________________

l) Número de lojas que possui a sua empresa: 
______________________________________

m) Estados do Brasil onde a sua organização possui loja (s): 
_______________________________________________

n) Faturamento médio mensal da sua empresa: 
_____________________________________
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista Grupo Bonaparte
OBJETIVO  GERAL:  Compreender  o  processo  de  formação  das  estratégias  das 
organizações investigadas ao longo de suas trajetórias de evolução.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Descrever a estratégia adotada pela organização investigada;
2. Entender como os líderes empreendedores têm influenciado o processo de formação das 

estratégias das organizações estudadas;

Perguntas Introdutórias:

a) É preciso utilizar pseudônimos na dissertação?
b) Qual o número de funcionários da administração? 
c) Qual  o  número  total  de  funcionários  do  Grupo  Bonaparte  (incluindo  todas  as 

franquias)?
d) Quantas lojas do grupo existem atualmente? 
e) Quantas lojas existem em cada um dos 10 estados em que grupo está presente?
f) Qual o ano de inauguração de cada loja?
g) Qual o faturamento do grupo nos anos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, e 

qual a previsão para 2005?
h) Quantos restaurantes próprios o grupo possui? 
i) Como  está  configurado  o  organograma  da  empresa?  A família está  envolvida  nos 

negócios? Existe um organograma pronto e completo da empresa?
j) Como está o mercado de restaurantes na Região Metropolitana de Recife atualmente?
k) Em que ano foi iniciada a expansão por meio de franquias e qual foi a primeira loja 

franqueada?
l) No momento da abertura da primeira franquia, quantas lojas próprias existiam?
m) Quantas CPA’s (central de preparos e administração) estão em atividade no momento?
n)  O Bonaparte já ocupa o posto de maior rede de fast-food de grelhados do país? Se não, 

qual é a colocação atual?
o) Qual a importância do relacionamento com a ABRASEL para a gestão da empresa?

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 : 

a) Como foi o planejamento para a abertura da primeira loja em março de 1998? 
b) Existe algum plano formal dos passos que a organização tomará nos próximos anos?
c) A aquisição da rede Donatário foi planejada ou foi uma oportunidade imperdível? 
d) Como se deu a opção de comercializar sanduíches e o frozen coffee nas lojas?
e) Como se dá a adaptação do cardápio nas franquias das diversas regiões?
f) Como foi moldada a loja do Aeroshopping (à la carte)? Já estava dentro dos planos do 

grupo ou foi uma oportunidade imperdível?
g) Como foi que surgiu a idéia para a abertura do Monalisa e Dojô? Onde será a primeira 

unidade e quando será inaugurada?
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h) Fale sobre o investimento na Over Point, um ramo em que o foco não é a gastronomia, 
fugindo, assim, da missão e visão do grupo.

i) Fale sobre a diversificação do grupo.
j) Qual é a meta do grupo para a expansão das lojas?
k) Qual é a participação dos funcionários na elaboração da estratégia do grupo?
l) Descreva os períodos de mudança e de estabilidade vivenciados pela organização.
m) Na sua opinião, por que o Bonaparte em Fortaleza não obteve êxito?
n) Com relação ao mercado internacional, quais são os planos atuais do grupo?
o) Quais são os empecilhos para o  crescimento da empresa e continuação do plano de 

expansão?
p) Como o senhor visualiza a empresa daqui a 10 anos?

OBJETIVO ESPECÍFICO 2:

a) Como era a sua vida profissional antes da abertura do Bonaparte?
b) Quais os motivos que o levaram a querer abrir o próprio negócio?
c) O senhor possuía capacitação necessária nas áreas técnica, mercadológica e gerencial?
d) Qual a formação dos dirigentes?
e) Como estão divididas as tarefas entre os sócios? 
f) Qual o nível de centralização das decisões na organização?
g) Como é realizada a tomada de decisão? 
h) Quem participa do processo decisório?
i) Quantas horas o senhor trabalha por semana? Trabalha nos finais de semana?
j) O senhor se considera como uma pessoa que enxerga oportunidades onde os outros não 

enxergam? 
k) O que é  mais importante:  intuição/sabedoria/experiência acumulados ou  uma análise 

“fria”  das  oportunidades  e  ameaças  do  mercado  e  dos  pontos  fortes  e  fracos  da 
organização? 

l) Como o senhor descreve o processo de formação de estratégia da sua empresa? 
m) O aprendizado  adquirido  ao  longo  do  desenvolvimento  da  organização  influencia a 

estratégia da mesma? Cite exemplos. 
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APÊNDICE D – Roteiro de entrevista Grupo 
Parraxaxá/Papacapim
OBJETIVO  GERAL:  Compreender  o  processo  de  formação  das  estratégias  das 
organizações investigadas ao longo de suas trajetórias de evolução.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Descrever a estratégia adotada pela organização investigada;
2. Entender como os líderes empreendedores têm influenciado o processo de formação das 

estratégias das organizações estudadas;

Perguntas Introdutórias:

a) Preciso utilizar pseudônimos na dissertação?
b) Como foi a história da sua família no comércio?
c) Quais são as vantagens/desvantagens da empresa ser familiar?
d) Qual o número atual de funcionários da empresa?  
e) Qual o faturamento total da empresa nos anos de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 

2004? Há alguma previsão para 2005? 
f) Quais são os empecilhos para o crescimento da empresa?
g) Como está o mercado de restaurantes na Região Metropolitana de Recife atualmente?
h) Qual a importância do relacionamento com a ABRASEL para a gestão da empresa?

 
OBJETIVO 1 : 

a) Como foi o planejamento para a abertura da primeira loja em 1998? 
b) Como foi o planejamento para a abertura do Papacapim?
c) Como está o desempenho do restaurante Papacapim se comparado aos dois restaurantes 

anteriores?
d) Existe planejamento para a inauguração de alguma nova unidade? 
e) Como  estão  os  planos  para  abertura  de  franquias?  Como  anda  a  procura  de 

interessados?
f) Existe algum plano formal dos passos que a organização tomará nos próximos anos?
g) Como o senhor visualiza a empresa daqui a 10 anos?
h) Qual é a participação dos funcionários na elaboração da estratégia do Grupo?

OBJETIVO 2:

a) Qual o nível de centralização das decisões na organização?
b) Como é realizada a tomada de decisão? 
c) Quem participa do processo decisório?
d) Como estão divididas as tarefas entre os sócios? 
e) Qual a formação dos dirigentes?
f) Qual a sua aptidão para culinária de comidas regionais?
g) Quais são as suas experiências profissionais anteriores?
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h) Aonde o grupo buscou informações para abrir um negócio de comidas regionais?
i) Quem é o responsável pela elaboração do cardápio dos restaurantes?
j) O aprendizado  adquirido  ao  longo  do  desenvolvimento  da  organização  influencia a 

estratégia da mesma? Cite exemplos. 
k) Quantas horas trabalha por semana? Trabalha nos finais de semana?
l) O senhor se considera como uma pessoa que enxerga oportunidades onde os outros não 

enxergam? 
m) O que  é  mais importante:  intuição/sabedoria/experiência acumulada ou  uma análise 

“fria”  das  oportunidades  e  ameaças  do  mercado  e  dos  pontos  fortes  e  fracos  da 
organização? 

n) Fale sobre a sua rede de relacionamentos e a importância da mesma para o sucesso da 
sua empresa.

o) Como o senhor descreve o processo de formação de estratégia da sua empresa? 
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