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RESUMO 
 
 

COMPETITIVIDADE NA MICRO E PEQUENA EMPRESA : UM ESTUDO DE REDES – REDE 
SINCO O atual ambiente de negócios caracterizado pelas mudanças constantes e 
intensificação da competitividade vem impondo que as empresas principalmente de pequeno e 
médio porte tenham uma nova postura e práticas empresariais afim de aumentar a sua 
competitividade. Visto que as pequenas e médias empresas correspondem a um market share 
considerável do mercado em relação a sua quantidade, isso consequentemente traz grandes 
resultados de impacto não somente na economia como no capital de giro local bem como na 
função de geração de empregos. Porém o índice de mortalidade dessas empresas também é 
considerável, em decorrência, em grande parte, da falta de conhecimento e preparação, pois 
hoje é preciso que se obtenha não só preço, mas também qualidade, inovação, tecnologia, 
algum diferencial que traga a essas empresas uma vantagem competitiva no mercado, bem 
como o devido conhecimento não só do ramo que se trabalha como também da própria gestão 
na administração do planejamento e tomada de decisão, além de saber traçar um plano de 
negocio estabelecendo metas e estratégias de curto e longo prazo. Para tornar a eficiência do 
plano estratégico e sucesso da empresa mantendo uma vantagem competitiva é necessário 
que os ditos requisitos sejam observados e analisados. Esses empreendedores poderão 
também contar com recursos de apoio como o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas ) que auxilia o micro e pequeno empreendedor nos processos 
disponibilizando cursos e palestram que orientam e direcionam o empreendedor. Podemos citar 
também a utilização de ferramentas e práticas que tem sido relevantes de subsistência para 
essas pequenas empresas que é o caso das Redes, onde é feito parceria com empresas com o 
objetivo de fortalecer o poder de crédito, obter credibilidade além do foco principal que seria o 
poder de Barganha. Para fundamentação das informações foi realizado um estudo de caso na 
RedeSinco de supermercados onde existe uma aglomeração de empresas sendo composta 
pelos supermercados Fantástico, Do Pai, Leal do Vale, Itambé e Paulista, que se unem no 
momento da compra formando a rede, porem são empresas individuais tanto na gestão, 
distribuição e pagamentos. Com isso conseguem obter competitividade não só entre grandes 
empresas com grandes demandas como também manter a competitividade entre si, ou seja, 
aquele valor que sairia para uma das empresas em um determinado produto, hoje com a rede 
acaba sendo bem mais barato devido a demanda aglomerada, consequentemente o preço fica 
melhor e competitivo. Com essa pesquisa pudemos constatar não só essa facilidade em 
relação a compra, credibilidade e poder de crédito como também a troca de experiência entre 
os membros. O treinamento de pessoal fica mais facilitado, os pagamentos de taxas como de 
cartão acaba facilitando. Entretanto lidar com várias empresas é também entrar em consenso 
de opiniões, culturas que por muitas vezes acabam interferindo no desenvolvimento da Rede e 
na tomada de decisão. Contudo concluímos ainda que a utilização dessa prática é muito 
relevante desde que se obtenha a curacidade, sem deixar cair no absoletismo buscando 
sempre a vantagem competitiva fazendo disso um circulo virtuoso. Palavra chave: Micro, 
pequena e media empresa. Competitividade. Redes. 


