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É bem verdade que talvez se possa dizer que 
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desafios de uma economia cada vez mais 
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suficientemente numerosas para mostrar que 
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Isso se torna mais fácil com a união, como 
exige toda estratégia de desenvolvimento 
local. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho traz uma análise das capacidades de sobrevivência de três micro e 
pequenas empresas (MPEs) do ramo alimentício de doces de banana, estabelecidas na Região 
Metropolitana da Baixada Santista, especificamente nas cidades de Itanhaém e Mongaguá. 
Essas capacidades se construíram fundamentadas em dois pressupostos: efeito do gestor e o 
efeito da localidade, que podem ser determinantes para a sobrevivência e o desempenho de 
MPEs. A pesquisa tem por objetivo geral identificar as características do gestor e os fatores da 
localidade que influenciam a sobrevivência das três MPEs estudadas. Para alcançar o objetivo 
geral foram traçados os seguintes objetivos específicos: identificar as características da gestão 
que foram propulsoras da sobrevivência das três MPEs estudadas; identificar os recursos da 
localidade que foram propulsores à sobrevivência das três MPEs; verificar a existência de 
outros fatores da gestão e da localidade que possam ter influenciado a sobrevivência das 
MPEs no longo prazo. O estudo teve como expectativa contribuir para o aprofundamento da 
reflexão sobre o tema concernente às capacidades de sobrevivência dos pequenos negócios. A 
pesquisa bibliográfica esteve centrada no encadeamento de tópicos teóricos de forma a 
construir fundamentos necessários sobre as influências do gestor e da localidade na 
sobrevivência das pequenas empresas, noções necessárias para se atingir o objetivo geral. 
Para alcançar os objetivos propostos, a investigação, de caráter descritivo e indutivo, foi 
desenvolvida por meio de estudo multicaso, compreendendo pesquisa documental, 
observações e entrevistas semi-estruturadas, preliminar e de profundidade, tendo como 
sujeitos os gestores, os funcionários, os fornecedores e os clientes das três MPEs. Os 
resultados indicam que há fatores importantes do efeito gestor e do efeito localidade 
influenciando a sobrevivência das empresas locus da pesquisa. Os resultados apontaram 
fatores como acesso ao amplo mercado, atitude frente à tecnologia, a presença de laço forte e 
laço fraco, entre outros considerados importantes influenciadores na sobrevivência das 
empresas estudadas. Os resultados abrem perspectivas de estudos mais aprofundados que 
possam proporcionar e criar alternativas e programas para melhorar o desempenho e a 
sobrevivência das MPEs. 
 

 

Palavras-chave: Sobrevivência das micro e pequenas empresas; efeito localidade; efeito do 

gestor. 
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ABSTRACT 

 
This report brings an analysis of the survival capacity of three small and micro enterprises 
(SMEs) from the food industry of banana sweets, set in the Metropolitan Region of Baixada 
Santista, specifically in Itanhaém and Mongaguá cities. These capacities are built based on 
two assumptions: administration effect and locality effect, which may be crucial for the 
survival and performance of the SMEs. This research aims to identify the administrative and 
locality characteristics that influence the survival of the three SMEs studied. To achieve the 
main target, the following specific objectives were outlined: to identify the administrative 
characteristics that were propelling for the survival of the three SMEs studied; identifying the 
locality resources that were propelling for the survival of the three SMEs; verify the existence 
of other administrative and locality factors that may have influenced for the survival of SMEs 
in a long term. This study has the expectation of contributing for a further reflection on the 
issue concerning the survival capacity of small businesses. The bibliographic research was 
focused in the sequence of theoretical topics in order to build necessary basis about the 
administrative and locality influences for the survival of small businesses, necessary concepts 
to achieve the general objective. To achieve the proposed objectives, the research, in 
descriptive and inductive nature, was developed through a multicase study using documentary 
and observation researches; semi-structured, preliminary and detailed interviews; having the 
managers, employees, suppliers and customers from the three SMEs as participants in these 
processes. The results indicated that there are important factors of the administrative and 
locality effects influencing the survival of the locus research. Results showed factors such as 
access to large markets, attitude to technology, the presence of a strong and weak bond and 
others, considered important influences for the survival of the companies studied. The results 
open up the perspectives for further studies that could provide and create other alternatives 
and programs to improve the performance and survival of the SMEs. 
 
 
Keywords: Survival of micro and small enterprises, administrative effect and locality effect. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

“Quando maior e mais aberta se tornar a economia mundial, maior 
será o domínio das pequenas empresas e de porte médio”. 
(NAISBITT, 1999). 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA E DA MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

O estudo se concentra na análise das capacidades de sobrevivência de três micro e 

pequenas empresas do setor industrial, fabricação de doces de banana, estabelecidas em duas 

cidades da Região Metropolitana da Baixada Santista, Litoral Sul de São Paulo – cidades de 

Itanhaém e Mongaguá.  

A motivação para o trabalho decorre do fato de ser proprietário e gestor de uma 

empresa de pequeno porte estabelecida há 23 anos na cidade de Mongaguá. Nesse tempo, foi 

possível observar, empiricamente e a partir de um senso comum mais apurado, que nas 

cidades de Itanhaém e Mongaguá existem empresas que sobrevivem e outras que são extintas, 

pressupondo que as mesmas não conseguiram capacidades mínimas para o desempenho 

necessário à sobrevivência. As empresas que tiveram resultados diferentes, ou seja, 

sobreviveram, aparentemente apresentavam o mesmo quadro de problemas, necessidades e 

expectativas das extintas, devido a atuarem no mesmo ambiente socioeconômico, com o 

impacto dos mesmos fatores estruturais ou variáveis conjunturais. Das empresas 

sobreviventes, três chamam a atenção pelo tempo de sobrevivência e pelas características 

equivalentes de seus produtos; as empresas são produtoras de doces de banana e consideradas 

parte importante do potencial industrial das Cidades de Itanhaém e Mongaguá.  

O presente estudo se sustenta em três pilares: primeiramente, pela importância das 

MPEs, acreditando que o desenvolvimento das mesmas pode melhorar substancialmente a 

situação socioeconômica do Brasil, com geração de empregos e rendas. Em segundo lugar, 

pelo anseio de conhecimento sobre as capacidades que possam influenciar a sobrevivência das 

MPEs, objeto de estudo. Em terceiro lugar, trazer informações de como as características da 

gestão e da localidade influenciam a sobrevivência das MPEs estudadas. Caso essa influência 

seja positiva, esses dados poderão ser disseminados, objetivando amenizar o impacto das 

ameaças presentes no ambiente geral das MPEs. 

Porque escolher empresas do setor industrial? Apesar das pesquisas apontarem o 

menor índice de crescimento de MPEs para o setor da indústria, sendo 28,4% no setor de 
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serviços, 21,5% no comércio e apenas 12,9% no setor industrial, a opção por investigar o 

setor da indústria foi realizada tendo em vista as cidades de Itanháem e Mongaguá serem 

consideradas líderes em industrialização no Litoral Sul do estado de São Paulo. As MPEs 

escolhidas são também do mesmo ramo de atividade, produção de doces de banana, o que 

facilitou o confronto dos dados. Deve-se registrar que são regiões produtoras da matéria-

prima principal dos produtos produzidos por essas MPEs. Considera-se também importante a 

escolha pelo estudo de caso nessas MPEs por elas contribuírem como fontes importantes de 

empregos, além de absorverem mais facilmente a mão-de-obra menos qualificada e 

promoverem o desenvolvimento dessas cidades.  

Por considerar privilegiada a localização das cidades, próximas às Cidades de Santos 

e de São Paulo, a investigação mostra-se também como uma possível fonte de dados e 

informações que podem sugestionar e aprimorar os programas de promoção e 

desenvolvimento para a multiplicidade de indústrias da região. Podem, também, servir de base 

para programas municipais, estaduais, federais, instituições e organizações que estimulem a 

geração de empregos e renda por meio de MPEs. 

A oportunidade de aprofundar em algumas inquietações que estão fortemente 

relacionadas à escolha do tema, por meio da pesquisa, analisar as características do gestor e da 

localidade, pressupondo que existam capacidades próprias do gestor e recursos provenientes 

do efeito localidade onde elas estão inseridas, que estariam influenciando a sobrevivência das 

MPEs, mostra-se relevante e motivadora. 

Eis, pois, a temática e a motivação do trabalho aqui apresentado. 

 

 

1.2 QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Pressupõe-se que não há um único ou exclusivo determinante para o sucesso de uma 

MPE que depende, pois, de vários fatores propulsores do negócio. 

No Brasil, as MPEs deparam-se com ameaças e oportunidades em seu ambiente 

geral. As organizações nem sempre têm acesso à linha de créditos, informações, capacitação e 

inovação para alavancar o negócio. Deparam-se, também, com dificuldades como falta de 

experiência gerencial, falta de experiência do ramo, insuficiência de recursos financeiros, 

poucos recursos pessoais e recursos materiais, pouca disponibilidade de acesso a clientes, 

presença das concorrências, submissão às leis e às atitudes públicas, além de sujeitarem-se às 
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condições ambientais e sazonais. Os impostos abusivos, juros altos, a falta de crédito são 

outros problemas a serem enfrentados pelas MPEs para conseguir sobreviver no mercado. 

Mesmo com este cenário pouco propício, pequenos negócios sobrevivem e mantêm 

em desempenho por períodos considerados longos. Autores como Longenecker, Moore e 

Petty (1997), Barney e Hesterly (2007), Degen (1989), Soifer (2002) afirmam que as 

pequenas empresas possuem uma capacidade surpreendente de sobrevivência, apesar de 

muitas influências adversas. Isto é especialmente surpreendente tendo em vista sua baixíssima 

lucratividade e suas freqüentes falências. 

Tendo em vista as condições econômicas e a capacitação expostas acima, 

consideram-se, dentro do ambiente externo e interno, duas proposições determinantes à 

sobrevivência e ao desempenho de MPEs:  

1. certas características valiosas da gestão influenciam a sobrevivência de uma MPE; 

2. certos recursos da localidade influenciam a sobrevivência de uma MPE.  

As características valiosas da gestão seriam a capacidade gestora de conduzir fatores 

determinantes para o sucesso das empresas no longo prazo, pois o gestor seria dotado de 

atributos valiosos, raros como: otimismo, espírito inovador, aceitação do risco, conhecimento 

do ramo do negócio, senso de planejamento e de organização, capacidade de decisão, além do 

reconhecimento de oportunidades sem que sejam cópias de outros empreendimentos. 

Os recursos da localidade seriam uma fonte de recursos determinante ao sucesso de 

uma MPE no longo prazo, pois influenciaria o desempenho da empresa, sendo, ao mesmo 

tempo, valiosos, raros (em relação às MPEs de outras localidades), impossíveis de serem 

copiados por empresas de outras localidades. São certos recursos específicos de cada 

localidade que beneficiariam as circunstâncias específicas do negócio. Para citar alguns: 

condições ambientais (concorrência, leis, atitudes públicas); disponibilidade de recursos 

(terreno, rede de água e esgoto, matéria-prima, oferta de mão-de-obra, transporte coletivo); 

acesso a clientes; disponibilidade de serviço de apoio (incentivos, empréstimos a juros baixos, 

isenção de impostos), dentre outros. 

 

 

1.2.1 Questão Principal  

 

Considerando os pressupostos explicitados acima, pergunta-se: Como as 

características do gestor e os fatores da localidade influenciaram a sobrevivência das MPEs do 

setor alimentício de doces de banana, localizadas nos municípios de Itanhaém e Mongaguá? 
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1.2.2 Questões Secundárias 

 

1. Quais as características da gestão e os fatores da localidade foram determinantes para 

a sobrevivência de cada MPE? 

2. Quais as características da gestão e fatores da localidade estão presentes nas três 

MPE? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

A pesquisa tem por objetivo geral analisar e identificar as características do efeito do 

gestor e os fatores do efeito da localidade que influenciam a sobrevivência das três MPEs do 

ramo alimentício de doces de banana, estabelecidas nas cidades de Itanhaém e Mongaguá. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, parte-se para os seguintes objetivos específicos: 

a) identificar as características da gestão que foram propulsoras à sobrevivência das  

MPEs estudadas; 

b) identificar os fatores da localidade que foram propulsores à sobrevivência das MPEs 

estudadas;  

c) verificar a existências de outros fatores que possam ter influenciado a sobrevivência 

das MPEs estudadas. 

d) Responder de forma sistemática e fundamentada em análises dos dados a questão 

principal e as questões secundárias de pesquisa. 
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1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

 

Os dados apresentados pelo SEBRAE (2007) apontam que em 2004, no Brasil, havia  

5.110.285 de estabelecimentos no setor privado. Desse total, 5.028.318 eram de MPEs (98% 

do total dos estabelecimentos) e 81.967 estabelecimentos de médias e grandes empresas (2% 

dos estabelecimentos). 

Em termos estatísticos, esse segmento empresarial gera 14.000.000 empregos, ou seja, 

70% do emprego formal no país, respondendo ainda por 99,8% das empresas que são criadas 

a cada ano. Analisando o papel social que as MPEs representam, deduz-se que merecem 

maior atenção, principalmente se for levada em consideração a enorme capacidade de geração 

de empregos  

Koteski (2004) ressalta a potencialidade desse tipo de empreendimento. Acrescenta 

que as MPEs ultrapassam as fronteiras do território nacional, cita o autor: 

 

Ressalte-se que a potencialidade desse tipo de empreendimento ultrapassa as 
fronteiras do território nacional. Em 2001, 64% das firmas exportadoras 
brasileiras se enquadravam no padrão de micro e pequeno negócio. Essas 
firmas negociaram US$ 8 bilhões em vendas para o mercado externo, que 
representaram 12% das exportações nacionais, segundo dados da Agência de 
Promoção de Exportações do Brasil (APEX). (KOTESKI, 2004, p. 16) 

 

 
O autor ressalta a importância dos pequenos negócios na abertura de espaços para as 

pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho como, o autor exemplifica: “Há 

de se ressaltar que a capilaridade dos pequenos negócios propicia a criação de oportunidades 

aqueles com maior dificuldade de inserção no mercado, como, por exemplo, o jovem que 

busca o primeiro emprego e as pessoas com mais de 40 anos”. (KOTESKI, 2004, p. 17). 

Na revisão bibliográfica sobre as pesquisas cujos temas são relativos às MPEs, é 

interessante notar que há vários estudos realizados por autores como Wittmann e Dotto 

(2004), Pereira (2005), SEBRAE (2007), IBGE (2000) IBGE (2004) entre outros, que, em sua 

maioria, tratam de temas como: a avaliação da participação das MPEs nas exportações 

brasileiras; a problemática em relação às características competitivas; as dimensões do 

fracasso e da mortalidade dos pequenos negócios; as necessidades e dificuldades vivenciadas 

pelas MPEs no momento da concepção e criação da empresa. Observou-se que são raros os    

trabalhos que analisam e traduzem as capacidades de sobrevivência das MPEs. 
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Alguns autores como Longenecker, Moore e Petty (1997), Barney e Hesterly (2007), 

Degen (1989), Soifer (2002) se referem a certos recursos e capacidades (tangíveis e 

intangíveis) que influenciam a sobrevivência dos negócios. Esses fatores são relativos à 

localidade e ao gestor que permitem que uma empresa supere outra mesmo que estejam todas 

competindo no mesmo setor (umas morrem e outras sobrevivem). Para os autores, há recursos 

e capacidades valiosos que poucas empresas possuem. As empresas que possuem esses ativos 

tangíveis e intangíveis sobreviverão; as que não possuem sucumbirão. 

Longenecker, Moore e Petty (1997) indicam a necessidade de recursos da localidade 

que possam ajudar as MPEs, devendo a empresa estar estabelecida em uma região (cidade) 

onde as condições ambientais sejam favoráveis ao desenvolvimento do negócio. Os autores 

asseveram que, ao escolher uma localidade para se estabelecer, uma empresa deve-se 

assegurar da existência de proteção satisfatória da polícia, do corpo de bombeiros, ruas 

pavimentadas, água e outros serviços, transporte coletivo, disponibilidade de apoio e 

capacitação, uma política de programas de impostos e juros baixos direcionados aos pequenos 

negócios.  

Barney e Hesterly (2007) afirmam que os recursos e capacidades de uma empresa 

são valiosos quando lhes permitem explorar oportunidades ou neutralizar ameaças externas. 

Tais recursos e capacidades valiosos são as forças de uma empresa. Soifer (2002) também 

enuncia que a potencialidade da região proporciona recursos que auxiliam na sobrevivência 

das MPEs. O próprio SEBRAE (2007) discorre sobre o envo lvimento pessoal e a influência 

do gestor como fatores determinantes ao desempenho de MPEs. Degen (1989) considera 

como fatores importantes, o bom atendimento às necessidades dos clientes, bom 

relacionamento com fornecedores, diferenciação do produto, atenção aos concorrentes, para o 

sucesso do negócio.  

A partir dos fatores explicitados o presente trabalho se justifica por trazer 

informações sobre os efeitos da localidade e do gestor que podem influenciar a sobrevivência 

das indústrias de doces de banana das cidades de Itanhaém e Mongaguá que sobrevivem no 

longo prazo mesmo em condições adversas. Não há pesquisa identificando os efeitos da 

localidade e do gestor capazes de influenciar a sobrevivência desses pequenos negócios, o que 

demonstra uma lacuna nos estudos sobre as MPEs. É relevante, também, para os sujeitos da 

pesquisa, na medida em que poderá ajudar na identificação de problemas, nas sugestões de 

melhorias e nas propostas de soluções para possíveis deficiências que possam existir. 
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1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

As questões apresentadas para o presente estudo delimitaram o tema à sobrevivência  

de três indústrias produtoras de doces de bananas, estabelecidas nas cidades de Itanhaém e 

Mongaguá. A investigação respondeu às questões de pesquisas sobre as características da 

gestão e os recursos da localidade que ajudaram na sobrevivência das empresas estudadas, 

com base em dados empíricos e em diálogo com a literatura. 

A análise esteve centrada na identificação dos efeitos da localidade e do gestor 

influenciando a sobrevivência das MPEs observando duas proposições: as características do 

gestor e os fatores da localidade. Identificando, ainda, a existência de outras capacidades 

desconhecidas e não explicitadas como influenciadoras de sobrevivência.  

Para um entendimento preliminar, segue a delimitação da pesquisa quanto ao seu 

objeto, seus sujeitos, estratégias metodológicas e resultados esperados. 

• Objeto da pesquisa: influenciadores de sobrevivência de MPEs a partir de duas 

proposições que são o efeito do gestor e o efeito da localidade. 

• Sujeitos da pesquisa: definem-se os sujeitos da pesquisa como organizações de MPEs. 

Foram selecionadas três MPEs, sendo duas estabelecidas na cidade de Itanhaém e uma 

na cidade de Mongaguá e representam o segmento industrial.  

• O critério de escolha  das empresas: micro ou pequena empresa do ramo de alimentos e 

fabricantes de doce de bananas, estabelecidas nas cidades de Itanhaém e Mongaguá. 

• Os atores envolvidos - entrevistados: a escolha dos entrevistados foi relacionada com 

os objetos de estudo, o que permitiu recair indiscutivelmente em gestores, 

encarregados e empregados das fábricas, fornecedores e clientes (com prévia 

autorização do gestor).  

• Horizonte de tempo para a pesquisa documental: as atividades desempenhadas durante 

o período de 05 (cinco) anos, compreendido entre 2004 e 2009 (recorte temporal). 

• Estratégia metodológica: estudos de casos múltiplos. A justificativa dessa escolha está 

especificada no capítulo de metodologia p. 55. 

• Resultados esperados – fatos: As considerações finais contêm uma resposta 

sistemática e fundamentada nas análises dos dados em relação à questão principal e 

questões secundárias anteriormente apresentadas. 
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A MICRO E A PEQUENA EMPRESA E SUA SOBREVIVÊNCIA 

 

2.1.1 Micro e Pequena Empresa 

 

Segundo Koteski (2004) o incentivo às MPEs pode auxiliar no combate ao 

desemprego e estimular iniciativas individuais e coletivas na localidade. 

 

Num momento em que o país busca contornos para a crise econômica, 
optando pelo combate ao desemprego e pela do crescimento sustentável, o 
estímulo aos empreendedores e às micro e pequenas empresas representa 
uma alternativa eficaz... Além disso, as pequenas empresas são capazes de 
fixar as pessoas no local de origem, distribuir eqüitativamente renda e 
riqueza e estimular iniciativas individuais e coletivas. (KOTESKI, 2004,p. 
17) 

 

Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997) as pequenas empresas contribuem de 

forma substancial ao bem-estar econômico da sociedade onde estão inseridas. 

Morrison, Breen e Ali (2003) reforçam a idéia de que as MPEs são reconhecidas 

como vitais e profundamente atreladas ao desenvolvimento econômico e à criação de 

empregos.  

Na mesma linha de pensamento dos autores supracitados, Soifer (2002) acredita que 

a estabilidade econômica de um país, depende da pequena empresa.  

Para Wittmann e Dotto (2004), as MPEs vêm ganhando maior valorização por parte 

de analistas econômicos devido a seu potencial de geração de renda e de emprego e à alta 

flexibilidade gerencial e ao desempenho operacional. Os pequenos empreendimentos se 

espalham em alta velocidade e estão sendo considerados importantes tanto no âmbito 

econômico como social.  

Longenecker, Moore e Petty (1997) asseveram a contribuição econômica das MPEs e 

sua parcela na comunidade empresarial. Compara a contribuição econômica das MPes como 

similar às das grandes empresas; cita o autor: 

 

Como parte da comunidade empresarial, as pequenas empresas contribuem 
inquestionavelmente para o bem-estar econômico da nação. Elas produzem 
uma parte substancial do total e bens e serviços. Assim, sua contribuição 
econômica geral é similar àquela das grandes empresas. (LONGENECKER, 
MOORE E PETTY, 1997, p. 34) 
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Os autores afirmam que as pequenas empresas oferecem contribuições excepcionais 

às grandes empresas e que produzem bens e serviços com eficiência. 

 

As pequenas empresas, entretanto, possuem algumas qualidades que as 
tornam mais do que versões em miniatura das grandes corporações. Elas 
oferecem contribuições excepcionais, na medida em que fornecem novos 
empregos, introduzem inovações, estimulam a competição, auxiliam as 
grandes empresas e produzem bens e serviços com eficiência. 
(LONGENECKER, MOORE E PETTY, 1997, p. 34). 

 

Os papéis das MPEs são importantes, principalmente no que tange à participação do 

número de empresas, de postos de trabalho e geração de receita. Tal afirmativa vem ao 

encontro dos dados divulgados pelo IBGE (2006): no período de 2000 a 2004 foram criadas 

legalmente no Brasil 910.000 (novecentos e dez mil) MPEs. 

O levantamento realizado pelo IBGE (2006), considerando a evolução do número 

total de empresas formais em atividade no Brasil no período de 2000 a 2004, mostra que o 

número de micro empresas no país cresceu 5,8% e, no caso das pequenas empresas, houve um 

aumento de 11,9%. Com esse desempenho, as MPEs tiveram maior absorção de emprego que 

as médias e grandes empresas, as quais, no mesmo período, aumentaram em apenas 2,9% e 

4,3% o número de empregados, respectivamente. 

Com o propósito de aumentar o desempenho das MPEs, algumas Leis foram 

promulgadas, entre elas podem ser citadas: a Lei nº 9.317/1996 (SIMPLES - Sistema 

Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Micro empresas e das Empresas de 

Pequeno Porte) e a Lei nº 9.841/1999 (Estatuto da Micro Empresa e da Empresa de Pequeno 

Porte).  

O Estatuto da Micro Empresa e da Empresa de Pequeno Porte assegura tratamento 

jurídico diferenciado e simplificado nos campos administrativos, tributário, previdenciário, 

trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial. 

Mesmo com as ações do governo e a criação de leis para melhor atendimento às 

MPEs, os autores Longenecker, Moore e Petty (1997) lamentam o desamparo financeiro dado 

as MPEs: “Lamentavelmente, o Brasil não é pródigo no amparo financeiro aos 

empreendedores principalmente àqueles de pequeno negócio” (LONGENECKER, MOORE E 

PETTY, 1997, p. 270) 
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2.1.2 Características e Gestão de MPEs no Brasil 

 

Este subitem aborda as principais características das MPEs no Brasil, trazendo 

informações e dados da pesquisa realizada pelo SEBRAE (2007), bem como as características 

de administração de MPEs a partir de trabalhos de autores como Cezarino e Campomar 

(2005), Resnik (1991), Leone (1999), Schumpeter (1982), Lastres, Cassiolato e Maciel (2003) 

e pelo IBGE (2004). 

O SEBRAE (2007) considera que as MPEs representam uma importante fonte de 

geração de riqueza para o país. Portanto, ignorar o potencial desses empreendimentos 

significa desvalorizar um importante agente de fomentação da economia, que contribui de 

forma significativa para o seu desenvolvimento.  

Segundo o SEBRAE (2007), as principais características das MPEs no Brasil são: 

a) oferecem produtos e serviços de baixo preço unitário ;  

b) predominam vendas ao consumidor final;  

c) atendem necessidades básicas da população;  

d) as escalas de produção são muito baixas;  

e) detêm capital, insumos, materiais, mão-de-obra etc.;  

f) usam tecnologia  de domínio público;  

g) favorecem a criação de novos empregos;  

h) constituem fonte de inovação;  

i) estimulam a competição econômica;  

j) portam auxilio às grandes empresas; 

k) oferecem produção eficiente de bens e serviços.  

Schumpeter (1982) assevera que as MPEs têm características que propiciam o 

potencial gestor e, conseqüentemente, a geração de empregos e rendas. Assim, elas são 

consideradas de grande importância para uma nação, geram alto volume de renda nacional e 

oferecem condições excepcionais à medida que conseguem oportunizar novos empregos, criar 

ou programar inovações. 

Porém, a limitação de recursos é uma das características mais marcantes nas 

pequenas empresas. Ao contrário do que acontece nas grandes corporações, que possuem 

diversas formas de obtenção de recursos como emissão de ações e debêntures, essas 

organizações possuem poucos recursos que devem ser utilizados da maneira mais eficiente e 

eficaz possível.  
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Para Lastres, Cassiolato e Maciel (2003), nas políticas específicas para as pequenas 

empresas no Brasil, na década de 90, não chegou a ser construído um conjunto de medidas 

que contrabalançasse os efeitos da conjuntura econômica desfavorável, os quais acentuaram 

as fragilidades típicas dos pequenos negócios. A disponibilidade de financiamento para as 

MPEs no Brasil e o acesso ao crédito, asseveram os autores, seja para capital fixo seja para 

capital de giro, representa um obstáculo dificilmente transponível para as MPEs. 

Segundo Leone (1999), as MPEs brasileiras têm seus próprios problemas que 

merecem uma teoria específica. O traço mais flagrante nessas empresas é, sem dúvida, a 

extrema heterogeneidade. A aventura individual de cada empresa, levando a configurações 

ideais, traz em seu bojo, entretanto, certo número de características comuns que emergem 

tanto da observação não planejada quanto da literatura específica sobre o tema. Destacam-se 

como características comuns às MPEs: 

a) a importância do papel do gestor – suas aspirações, suas motivações e seus objetivos 

pessoais; 

b) o papel do ambiente – as pequenas e médias empresas devem adaptar-se ao seu 

ambiente; a empresa pode tentar mudar seu ambiente e constituir-se em rede; 

c) a natureza da organização – as MPEs funcionam como um espaço de transmissão 

aberto sobre o ambiente; as configurações possíveis são diversas desde o artesanato 

até as estruturas ad hoc, as mais sofisticadas; 

d) a natureza das atividades – as pequenas e médias empresas escolhem, na turalmente, 

uma estratégia de especialização e apóiam-se sobre competências distintas e muito 

específicas. 

Para Leone (1999), todos esses traços e características comuns impõem a convicção 

de uma gestão específica para as MPEs.  

Os autores Cezarino e Campomar (2005) ressaltam em seu trabalho as características 

de gestão de MPEs apresentadas pelo IBGE (2004), entre as principais delas os autores citam: 

o  baixo volume de capital empregado,  altas taxas de natalidade e mortalidade, presença 

significativa de proprietários, sócios e funcionários com laços familiares, grande centralização 

do poder decisório, não distinção da pessoa física do proprietário com a pessoa jurídica, 

inclusive em balanços contábeis , registros contábeis pouco adequados, contratação direta de 

mão-de-obra, baixo nível de terceirização, baixo emprego de tecnologias sofisticadas, baixo 

investimento em inovação tecnológica, dificuldade de acesso a financiamento de capital de 

giro, dificuldade de definição dos custos fixos, alto índice de sonegação fiscal, contratação 
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direta de mão-de-obra e utilização intensa de mão-de-obra pouco qualificada ou sem 

qualificação. 

A partir das classificações de especificidades apresentadas no trabalho de Leone 

(1999) e do IBGE (2004), os autores Cezarino e Campomar (2005) construíram uma imagem, 

que eles próprios consideram mais adequada para a caracterização das MPEs brasileiras, 

conforme se expõe a seguir: 

 

A gestão informal: congruência de patrimônio pessoal e empresarial 
compromete a avaliação de desempenho, formulação de estratégias e análise 
detalhada da situação financeira da empresa. Além disso, o alto grau de 
centralização na figura do empreendedor torna a empresa dependente, 
engessada e sem possibilidade de uma gestão autônoma. A presença de um 
número relativamente significante de funcionários com laços familiares 
também dificulta a capacidade de racionalização de cargos, funções, salários 
e responsabilidades podendo até interferir nos comandos hierárquicos das 
empresas; (CEZARINO e CAMPOMAR 2005, p. 3 e 4). 

 

Cezarino e Campomar (2005) salientam que nas MPEs prevalece uma gestão 

organizacional informal e o desconhecimento do mercado reflete na incapacidade de 

construção de uma estratégia competitiva. 

 

Baixa qualidade gerencial pode ser apontada como um desdobramento da 
gestão informal. Preservando uma gestão organizacional informal são 
mínimas as chances de se obter uma qualidade gerencia l razoável. Essa falta 
de qualidade se reflete na ausência de informações sobre processos, 
controles; desconhecimento do mercado e incapacidade de construção de 
uma estratégia competitiva e dificuldade de tomada de decisões com 
avaliação de riscos. (CEZARINO e CAMPOMAR 2005, p. 4). 

 

Os autores apresentam ainda outras dificuldades que dificultam as MPEs desenvolver 

uma estratégia competitiva como a contratação simplista de mão-de-obra, o processo de 

terceirização pobre e o desenvolvimento problemático de inovações tecnológicas.  

Para os autores, outras dificuldades podem ser incluídas no desenho da imagem das 

MPEs; relatam: 

 

Escassez de recursos demonstra uma diferença das MPEs brasileiras e MPEs 
de países desenvolvidos. Mesmo com certo grau de baixa qualidade 
gerencial e gestão informal, as MPEs nestes países gozam de financiamentos 
e crédito sem restrições apertadas. As MPEs brasileiras são escassas em 
recursos e têm dificuldade de angariar financiamentos tanto públicos como 
privados. Aliado a isso, há alta sonegação de impostos e tributos comerciais. 
(CEZARINO e CAMPOMAR 2005, p. 3) 
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De acordo com Resnik (1988), a competência gerencial e o conhecimento do negócio 

são causas de sucesso do negócio. Afirma que a administração de uma pequena empresa é a 

arte do essencial. É tirar o máximo do mínimo. Eficiência em uma pequena empresa significa 

concentrar tempo, dinheiro e outros recursos escassos, onde eles sejam mais produtivos e 

onde a compensação seja maior. Desperdiçar os recursos limitados da empresa, incluindo seus 

próprios fundos, sua visão e energia, seu talento e tempo, com objetivos e atividades 

improdutivas ou secundárias é dissipar os lucros e o potencial de sucesso da organização. 

Assim, as ações de capacitação gerencial são necessárias para a manutenção dos pequenos 

negócios. 

Considerando que as capacidades individuais das MPEs não são suficientes para o 

desenvolvimento e sobrevivência das mesmas, autores como Longenecker, Moore e Petty 

(1997) indicam a necessidade de recursos do efeito localidade que possam ajudar as MPEs. 

Serviços de infra-estrutura, regulamentos locais flexíveis, incentivos tais como empréstimos a 

juros baixos ou isenção de impostos locais sobre propriedades, para novos negócios ou 

negócios em expansão. 

Segundo Barney e Hesterly (2007), na análise do ambiente é preciso identificar 

oportunidades e ameaças.  

O conhecimento sobre as ameaças e oportunidades no ambiente não é uma 

preocupação característica das grandes empresas. As MPEs também precisam desse 

conhecimento para planejar e adquirir capacidades necessárias ao seu desempenho. 

 

 

2.1.3 Sobrevivência de MPEs 

 

Com a análise de 14.181 MPEs, o SEBRAE (2007) divulgou dados da taxas de 

sobrevivência das MPEs. Segundo os resultados da pesquisa, as MPEs brasileiras estão 

sobrevivendo mais, 78% dos empreendimentos abertos no período de 2003 a 2005 

permaneceram no mercado. O resultado demonstra um aumento extremamente positivo em 

relação à pesquisa anterior, em que esse índice foi de 50,6%, para empresas abertas entre 

2000 e 2002. 

Autores como Longenecker, Moore e Petty (1997) apontam alguns procedimentos 

que devem ser levados em consideração para a sobrevivência dos pequenos negócios entre 

eles: reserva de tempo para planejar; participação do empregado no planejamento; liderança e 

motivação; envolvimento pessoal e influência do gestor; comunicação eficaz; foco na 
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tecnologia; organização; estrutura organizacional; condições ambientais (concorrência, leis e 

atitudes públicas, disponibilidade de serviços de apoio). 

Outros autores focam a capacidade empreendedora como principal influenciador de 

sobrevivência para as MPEs. Cohen (2004) assevera que uma pequena empresa, para 

sobreviver, necessita de gestão empreendedora e ainda é preciso implementar programas de 

governo local. Estes programas podem proporcionar apoio a esses pequenos negócios e, em 

contrapartida, desenvolver a localidade. Gonçalves (2006) refere que o empreendedor é a 

pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem, pois é dotado de sensibilidade para os 

negócios, tino financeiro e capacidade de identificar oportunidades. Com esse arsenal, 

transforma idéias em realidade, para benefício próprio e para a comunidade.  

Para Chiavenato (2004), o empreendedor é a pessoa capaz de iniciar e operar um 

negócio para realizar uma idéia ou projeto pessoal, assumindo riscos e responsabilidades e 

inovando continuamente. O autor assevera que essa definição envolve não apenas os 

fundadores de empresas, mas os membros da segunda ou terceira geração de empresas 

familiares. Schumpeter (1982) considera o empreendedor como a essência da inovação no 

mundo, tornando obsoletas as antigas maneiras de fazer negócios. O autor afirma que a 

essência do empreendedorismo está na percepção e na exploração de novas oportunidades, no 

âmbito dos negócios, utilizando recursos de maneira inovadora.  

A partir da análise de Schumpeter (1982), os economistas que seguiram a linha desse 

autor passaram a ver os empreendedores como detectores de oportunidades de negócios, 

criadores de empresas e corredores de risco. Dornelas (2001) também acompanha o 

pensamento de Schumpeter (1982) sobre o empreendedor como detector de oportunidades e 

afirma: “Empreendedor é aquele que enxerga além das oportunidades, que consegue antever 

problemas de gestão e de falta de capital para se manter até o negócio decolar, pois o mesmo 

possui uma característica singular, que é o fato de conhecer como poucos o negócio em que 

atua”. (DORNELAS, 2001, p. 33).  

Ainda segundo as afirmações de Dornelas (2001), os empreendedores de sucesso são 

os que possuem algumas características extras, além dos atributos de empresário, e alguns 

atributos pessoais que, somados a características sociológicas e ambientais, permitem o 

nascimento de uma nova organização. 

Para Pereira (2005), a melhora no desempenho das MPEs está relacionada à 

capacitação em termos de gestão no seu amplo sentido, processos produtivos e inovações 

tecnológicas. Tendo em vista esta problemática, o Estatuto da Micro Empresa e Empresa de 

Pequeno Porte prevê que todos os recursos federais destinados à pesquisa, desenvolvimento e 
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capacitação tecnológica devem destinar um mínimo de 20% de todos os valores utilizados, 

para as MPEs.  

No que tange aos órgãos governamentais e às demais entidades de apoio a este 

segmento, a legislação estabelece a obrigação de: criar mecanismos facilitando os serviços de 

metrologia e certificação; promover capacitação de recursos humanos na gestão da qualidade 

e do aumento da produtividade; desenvolver programas de fomento, articulados com 

operações de financiamento.  

Para esse autor, no que diz respeito ao acesso ao crédito, torna-se necessário o 

enfoque de duas questões: a implementação e acesso à linhas de crédito de curto prazo  

(principalmente para operacionalizar o capital de giro da empresa) e a necessidade de 

garantias, ou seja, o aval exigido pelas instituições de crédito no referente a operações de 

longo prazo muito alto para a realidade das MPEs. 

Longenecker, Moore e Petty (1997) salientam que o desempenho das MPEs contribui 

para o bem-estar econômico e social, produzindo uma parte significativa do total de bens e 

serviços, com mais eficiência em algumas áreas. 

 

As pequenas empresas prestam contribuições singulares a nossa economia. 
Fornecem uma parte desproporcional de novos empregos necessários para 
uma força de trabalho em crescimento. São responsáveis pela introdução de 
muitas inovações e originam avanços científicos... As pequenas empresas 
atuam como concorrentes econômicas vigorosas e desempenham algumas 
funções nos negócios (como distribuição e fornecimento) com mais 
experiência que as grandes empresas, em muitos sentidos. As pequenas 
empresas também podem produzir bens e serviços com mais eficiência em 
algumas áreas. (LONGENECKER, MOORE e PETTY, 1997, p. 43). 

 

Para Barney e Hesterly (2007), o potencial de uma pequena empresa depende do 

valor, da raridade e da imitabilidade de seus recursos e capacidades. No entanto, para 

aproveitar esse potenc ial ao máximo e garantir o desempenho, uma empresa deve estar 

organizada (estrutura formal de reporte, controles gerenciais formais, política de 

remuneração) para explorar seus recursos e capacidades.  
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2.2 O NEGÓCIO 

 

2.2.1 Atendimento 

 

 Segundo Teixeira e Freitas (2004), um atendimento especial ao cliente vem sendo a 

peça-chave no diferencial de inúmeras empresas, pois, com isso, os profissionais estão 

conseguindo a fidelização dos seus clientes. 

 Longenecker, Moore e Petty (1997) asseveram que os gestores podem aprender sobre 

os problemas de serviço ao cliente através de observações pessoais e técnicas de investigação. 

Segundo os autores, os gestores podem avaliar os serviços conversando diretamente com os 

clientes ou fazendo o papel de um cliente anônimo – por exemplo, telefonando para a própria 

empresa. 

 Teixeira e Freitas (2004) afirmam que; quem quiser ter um cliente duradouro, que lhe 

dê uma grande fatia de sua preferência, é preciso oferecer-lhe um atendimento diferenciado 

que o satisfaça plenamente. Quando se adota como estratégia a satisfação do cliente, este deve 

representar valor dentro da empresa. 

 France e Bee (2000) apud Teixeira e Freitas (2004) consideram o atendimento ao 

cliente como a questão mais importante no trabalho, pois o atendimento é responsável pela 

sobrevivência da empresa. Segundo os autores, realmente, há motivos para se acreditar na 

importância do atendimento ao cliente; porque os clientes satisfeitos falam de sua satisfação a 

outras pessoas, o que amplia a boa reputação da empresa, também pode motivar uma equipe 

de trabalho. 

 Outra visão que os autores focalizam são os princípios fundamentais da excelência em 

atendimento ao cliente: quando a empresa está totalmente comprometida em proporcionar um 

excelente atendimento ao cliente é ele o principal centro de atenção de toda a empresa, e todos 

os funcionários estão cientes e comprometidos com essa visão. 

  

 

2.2.2 Qualidade 

 

 A qualidade do produto ou serviço é um dos fatores fundamentais no processo de 

sobrevivência a longo prazo das empresas em geral. 
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 Segundo Muller (1992), a qualidade de um produto é boa quando satisfaz ou excede 

nossa expectativa. Caso contrário a qualidade é má.  A qualidade está merecendo destaque 

cada vez mais acentuado na sociedade atual, principalmente no que diz respeito ao 

fornecimento de produtos e serviços abrangendo também as próprias condições de vida, Pinto 

(1993). 

 A autora afirma que; para a Organização Internacional de Normalização (ISO), a 

qualidade é definida como “o conjunto das propriedades e características de um produto, 

processo ou serviço que lhe fornecem a capacidade de satisfazer as necessidades explícita ou 

implícita”. A partir do trabalho de Deming, a qualidade passou a ser buscada no mundo todo, 

não apenas como controle de qualidade, mas, fundamentalmente como filosofia que visa ao 

desenvolvimento do ser humano por inteiro. 

 Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997), as pequenas empresas estão 

potencialmente em melhor posição para atingir uma estratégia de satisfação do cliente. Os 

autores salientam que o gerenciamento da qualidade total é um termo que descreve programas 

dedicados à criação e ao controle da qualidade de produtos e serviços ao cliente. 

  

 

2.2.3 Negociação 
 

Segundo Olivares (2002), negociação é um processo administrativo dinâmico e de 

interligação cooperativa das alianças estratégicas, na forma de uma estrutura organizacional 

em rede, que permite compartilhar as competências das partes, na procura de objetivos 

comuns. 

Negociação é um processo que visa promover uma decisão comum entre duas ou mais 

partes de forma a contemplar interesses. 

Os autores Lewuicki, Saunders e Minton (2001) asseveram que; na negociação as 

partes precisam uma da outra, e essa dependência mútua é chamada interdependência. E que 

relações interdependentes são complexas e tem um desafio especial, nessas relações às partes 

precisam uma da outra para alcançar seus objetivos. 

Segundo Wanderley (s/d), a negociação eficaz, é a negociação ganha/ganha, que  nos 

dias de hoje, com a maior interdependência entre pessoas, empresas e instituições, a busca de 

parcerias, a terceirização e outras formas conjuntas de se obter qualidade e produtividade, a 

negociação eficaz é, não somente "uma boa idéia", mas, sobretudo uma necessidade. E o autor 

cita cinco modelos de negociação; 
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1-O próprio negociador com suas atitudes, crenças, valores, conhecimentos e habilidades; 

lutar pelo desejável de maneira realista sabendo diferenciar aquilo que, de fato, é importante 

em cada situação, ter crenças positivas e um grande desejo de obter sucesso, ter conhecimento 

dos fatores necessários para o êxito em uma negociação, procurar desenvolver suas 

habilidades plenamente, ter sensibilidade para perceber prontamente que os procedimentos 

que está adotando não estão adequados e ter flexibilidade para encontrar outros caminhos 

quando o caminho que você está seguindo não está conduzindo aos resultados que você 

deseja. 

2-Processo de negociação; toda negociação é um processo. Importa em aspectos tais como 

etapas, estratégias, táticas, superação de impasses e a forma de se efetuar concessões. Ter a 

consciência de que negociação é um processo e é fundamental. Existem três etapas deste 

processo que normalmente se constituem em pontos fracos de muitos negociadores, que são a 

preparação, exploração, e a coleta de informações, para que se possa fazer uma apresentação 

de acordo com os interesses, necessidades e desejos do outro lado e o controle e avaliação, 

que é o que se sucede após o acordo.  

3-O conhecimento do assunto, objeto da negociação; Este ponto é de extrema importância, 

pois negociação é o processo de alcançar objetivo através de um acordo e quem não conhece 

o assunto não sabe diferenciar um bom de um mau objetivo. Conhecer o assunto é básico para 

que se possam estabelecer objetivos, definirem a margem de negociação, construir 

alternativas de ganho comum e estabelecer critérios objetivos que possam ser utilizados na 

definição do acordo.  

4-Os cenários da negociação; Toda negociação tem três cenários. O primeiro diz respeito ao 

local e às pessoas que estão diretamente envolvidas na negociação. O  segundo cenário diz 

respeito ao que está por traz destes negociadores, tal como pessoas que consideram 

importantes ou tem como modelo, e pessoas que lhes dão os parâmetros a que devem se ater e 

definem seus limites de autoridade. O terceiro cenário é o macro ambiente econômico, 

político, social e cultural. 

5-Relacionamento interpessoal;  a habilidade de relacionamento começa,  com a capacidade 

de separar as pessoas dos problemas que ocorrem na negociação. Isto quer dizer não 

transformar as dificuldades inerentes ao processo de negociação em algo pessoal contra a 

figura do outro negociador.  Esta área também diz respeito a capacidade de identificar estilos 

comportamentais dos negociadores, de negociar de forma apropriada ao estilo do outro e de 

saber trabalhar com os impasses e as frustrações que, eventualmente, possam ocorrer. 
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2.2.4 Amplitude do mercado  

 

 Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997) muitos negócios novos fracassam devido 

ao posicionamento inadequado de mercado ou à falta de uma vantagem percebida pelos 

clientes em seu mercado-alvo. Os autores afirmam que; para minimizar essa chance de 

fracasso, um empreendedor deveria considerar os benefícios e explorar lacunas ou nichos em 

um mercado. 

 Uma pequena empresa pode ter sucesso apenas se existir mercado para seu produto ou 

serviço, esse sucesso depende da amplitude do seu mercado. Analisar um mercado é 

extremamente importante antes de começar um negócio. 

 Segundo Kotler (1988), ) apud  Ottoni (1995)  a análise de mercado-alvo é um pré-

requisito essencial na ação eficaz de marketing, visando organizar, construir, manter ou 

revitalizar uma demanda.  

 

A autora assevera que a finalidade é conhecer a amplitude do mercado, suas 
tendências, barreiras tecnológicas, vulnerabilidade, concentração de 
demanda e níveis diferenciados de necessidades informacionais de seus 
consumidores, o que orientará a escolha do segmento de mercado a ser 
explorado pela unidade de informação, (OTTONI, 1995, p. 2). 
 
 

Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997) a segmentação de mercado, é o processo 

de divisão do mercado total para um produto ou serviço em grupos com necessidades 

semelhantes. E selecionar um mercado de nicho é uma estratégia especial de segmentação que 

as empresas pequenas podem usar com sucesso. 

 

 
2.2.5 Atitude frente a tecnologia 

 

Segundo Staub (2001), o conhecimento tecnológico pode fundamentar uma empresa 

competitiva e a busca permanente de inovações pode recriar as condições para que esta 

empresa se mantenha competitiva ao longo tempo. 

   

A empresa é o agente que introduz a inovação, a empresa lança novos 
produtos no mercado e utiliza novos processos de produção, ou novos 
processos organizacionais, porém, o desenvolvimento tecnológico, não é 
fruto da ação individualizadas das empresas. A inovação e o 
desenvolvimento tecnológico são produtos da coletividade. É a interação 
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entre vários agentes econômicos que produz desenvolvimento tecnológico 
(STAUB, 2001, p.6). 

 

 Segundo Mintzberg e Quin (2001), a inovação naturalmente pode ocorrer em alta ou 

baixa tecnologia, produto ou serviço, em situações organizacionais grandes ou pequenas. Os 

autores afirmam que; tudo aquilo que é novíssimo é mais difícil de compreender torna-se a 

“alta tecnologia” de sua era. 

 O mundo da ciência faz parte desse processo de desenvolvimento tecnológico. Com as 

novas tecnologias, observa-se que o processo de inovação é cada vez mais denso de 

conhecimento científico. Os novos paradigmas tecnológicos utilizam intensivamente 

conhecimentos de natureza cientifica que se encontram muito próximos da fronteira do 

conhecimento Staub (2001). 

  Mintzberg e Quin (2001) salientam que inovar significa fugir dos padrões 

estabelecidos. Assim sendo, a organização inovadora não pode depender de qualquer forma 

de padronização para a coordenação. Os autores afirmam que, em outras palavras, precisam 

evitar todas as armadilhas da estrutura burocrática, principalmente as rígidas divisões de mão-

de-obra. E que, acima de tudo, precisa permanecer flexível. 

 

  

2.3 A LOCALIDADE 

 

Para Porter (1993), as empresas nem sempre compreendem a importância e o 

impacto da localização para a empresa. Salienta que além das diferenças óbvias, como 

salários e impostos, normalmente existem oportunidades de redução de custos de transportes, 

elos com fornecedores, mão-de-obra, matéria-prima entre outros fatores. 

Longenecker, Moore e Petty (1997) salientam que o governo local pode ajudar ou 

dificultar um novo negócio.  

 

Ao escolher uma cidade, o futuro empreendedor deve se assegurar da 
existência de proteção satisfatória da polícia e do corpo de bombeiros, ruas, 
água e outros serviços de utilidade pública, bueiros e transporte coletivo. 
Impostos locais exageradamente altos ou regulamentos locais severamente 
restritos devem ser evitados. (LONGENECKER, MOORE E PETTY, 
1997, p. 224). 

 

Para os autores há cidades em que os incentivos fiscais são fatores importantes 

utilizados para incentivar a expansão de MPEs, citam: 
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Algumas cidades oferecem incentivos, tais como empréstimos a juros baixos 
ou a isenção dos impostos locais sobre propriedades, para negócios novos ou 
em expansão... deve ser levado em conta o acesso a clientes ao se selecionar 
uma localização. (LONGENECKER, MOORE E PETTY, 1997, p. 
224). 

 

Koteski (2004) afirma que, alguns programas governamentais têm buscado ações 

para melhorar as empresas de pequeno porte. 

 

                                           Mesmo que ainda incipientes, alguns programas governamentais têm 
buscado formas de alavancar e incentivar os empreendimentos de pequeno 
porte. Nessa linha, merece destaque o Programa Brasil Empreendedor, 
criado em 1999 com o propósito de contribuir para a geração de renda, 
manutenção e criação de postos de trabalho, através de capacitação 
gerencial e creditícia desse segmento. (KOTESKI, 2004, p. 17). 

 
Para Dornelas (2001), é necessário a utilização de um plano de negócio para que a 

empresa tenha mais chances de sucesso. Para o autor o plano de negócio é muito mais que a 

busca de recursos financeiros, podendo ser considerado uma ferramenta de gestão com 

múltiplas aplicações. Aponta que a falha ou falta de planejamento adequado do negócio tem 

levando à mortalidade muitas pequenas empresas. 

Koteski (2004) ressalta a falta de tratamento compatível e a importância de oferecer 

condições adequadas às MPEs, tendo em vista seu papel para a economia do país. 

 

                                      As micro e pequenas empresas tem um papel fundamental no contexto 
econômico brasileiro. Não obstante essa realidade, os pequenos negócios 
ainda não têm recebido tratamento compatível com a sua importância 
econômica e com a sua inegável capacidade de gerar contrapartidas sociais. 
Os programas governamentais brasileiros e a política adotada ainda são 
insuficientes para atender esse segmento. (KOTESKI, 2004,p. 18). 

 

Rosini e Palmisano (2006) também ressaltam a necessidade de formas de atuação do 

governo local (Poder Público Municipal – Prefeitura), com políticas claras e regionalizadas, 

programas de qualificação e capacitação para os pequenos negócios.  

Para os autores, as formas de atuação do governo local vêm, ao longo das últimas 

décadas e mesmo que em movimentos tênues, se alterando. Movimentos locais começam a 

surgir (instituições de apoio, legislação local, instituições de ensino, empresas etc.) e a se 

organizar para tomar decisões sobre o desenvolvimento econômico e social da região onde 

estão inseridos. Assim, poderá fortalecer o poder público local (Poder Público Municipal – 

Prefeitura) na elaboração de políticas públicas para uma via possível de melhoria da qualidade 
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de vida das populações, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, 

desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável. Articular recursos do efeito da 

localidade a partir da gestão empreendedora poderá ser uma alternativa para a sobrevivência, 

desenvolvimento e multiplicidade das MPEs da região. 

Stamer (2000) argumenta sobre o valor do efeito localidade para as MPEs. Salienta a 

importância do governo local (nível macro), das instituições intermediárias (nível meso) e do 

setor produtivo privado (nível micro) trabalharem em conjunto com o objetivo de criar e de 

recriar fatores locais que promovam o desenvolvimento das MPEs. 

Casarotto e Pires (2001) também abordam a relevância dos fatores locais nas 

dinâmicas econômicas. Asseveram que, atualmente, nos encontramos em um período de 

crescimento dos programas e dos projetos regionais e locais. A relevância dos fatores locais 

nas dinâmicas econômicas vem criar novas perspectivas de diversificação das políticas 

econômicas, sociais e culturais. Portanto, há uma perspectiva de que o espaço local e regional 

organizado (política pública local) possa oferecer possibilidades de desenvolvimento às MPEs 

a partir de um processo de governabilidade participativa, democrática e solidária.   

Segundo os autores, trata-se de uma transformação necessária das condições de 

produção, de competência e de integração de forças. Se na escala superior comprova-se a 

criação ou o reforço dos blocos econômicos (no começo, principalmente como mercados 

comuns e logo evoluindo para espaços políticos e economicamente unidos), na escala mais 

baixa pode-se buscar essas novas condições de reforço ao nível regional ou local. 

O local apresenta-se como uma configuração espacial descentralizada da 

territorialidade global, que integra instâncias de controle, de poder e principalmente de 

estratégias. Pode-se dizer que é uma integração econômica e social que emerge em diferentes 

sistemas sociais locais nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, trazendo nas novas 

bases as noções e as estratégias para o desenvolvimento local.  

 

 

2.3.1 Apoio e Fomento às MPEs no Contexto Local  

 

Pequenos movimentos da sociedade civil interagem com as MPEs. Muitas vezes, as 

MPEs estimulam o esporte e o lazer, contribuindo para clubes e associações locais. 

Frequentemente, os pequenos empresários cooperam com essas associações para desenvolver 

ações de interesse coletivo. 
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As reivindicações de microempresários objetivam, em geral, criar ou melhorar a 

infra-estrutura, o que acaba por beneficiar, além da classe empresarial, também a população 

local.  

Para Soifer (2002), a pequena empresa cria o efeito multiplicador local, pois a 

maioria dos pequenos empresários investe seus lucros na própria empresa, criando mais 

postos de trabalho dentro do próprio município. Seus outros investimentos, segundo o autor, 

são em casas confortáveis, demandando mão-de-obra e aquisições de mercadorias produzidas 

na mesma região. Em resumo, o lucro dos pequenos empresários fica quase todo em sua 

cidade, o que promove o desenvolvimento de outras pequenas empresas, gerando empregos 

para a população e rendas para o município. Ao contrário das pequenas empresas, o lucro das 

grandes empresas ou vai para o exterior ou para investidores em duas ou três megalópoles, 

freqüentemente distantes de onde foi gerado. Quando reinveste na empresa, quase sempre é 

em máquinas sofisticadas, muitas importadas, o que, em vez de aumentar os postos de 

trabalho, os reduzem. 

Soifer (2002) assevera que a potencialidade da região proporciona recursos que 

auxiliam na sobrevivência das MPEs e, em contrapartida, essas pequenas empresas 

contribuem para o desenvolvimento local. O mesmo autor assevera que a implementação de 

ações que objetivem induzir ou promover a integração de atores sociais aptos a 

protagonizarem as mudanças políticas, econômicas e sociais de uma determinada região 

poderá deflagrar um processo de desenvolvimento endógeno e sustentável, integrado aos 

eixos dinâmicos da economia. Assim, o resultado se dará no aumento da competitividade 

regional, no desenvolvimento das MPEs da região e, conseqüentemente, no aumento da 

qualidade de vida dos cidadãos. Desta forma, os protagonistas locais estariam lutando pelo 

desenvolvimento local que resulte no aumento sustentável e na competitividade das MPEs em 

determinada região.  

Autores como Lastres, Cassiolato e Maciel (2003) asseveram que é preciso chamar a 

atenção e focalizar a existência de determinados negócios que, mesmo agindo separadamente, 

se mantêm fortes no mercado, se destacando e mudando a realidade local. Aponta para a 

forma de desenvolvimento que procura um equilíbrio necessário e complementar entre as 

forças locais - poder público local (Poder Público Municipal, a Prefeitura) com capacidade 

humana de julgamento razoável; empresas interessadas e envolvidas, muitas vezes 

representados apenas por MPEs; instituições de ensino, dispostas a capacitar e aperfeiçoar e a 

comunidade solidária e participativa nas discussões e decisões sobre o futuro da região. 
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Outras formas de apoio são apresentadas pelo SEBRAE (2003) que vem atuando em 

regiões onde existe baixa densidade empresarial, baixa especialização produtiva e baixo 

dinamismo econômico e social, promovendo a inclusão social pela via do empreendedorismo.  

Diante do exposto, é possível ponderar que a localidade pode influenciar o 

desenvolvimento das MPEs, criar oportunidades e estimular a implantação das MPEs. Os 

institutos de pesquisa também têm importância na capacitação dos gestores, por intermédio de 

pesquisas e disciplinas voltadas ao desempenho dos negócios. O governo local pode buscar 

formas de incentivar o desempenho e desenvolvimento das empresas de pequeno porte. 

O SEBRAE (2008) divulgou que a Cidade de Itanhaém reúne 2.793 empresas 

formais, geradoras de 8.311 empregos. Desse total, 98% são micro ou pequenas empresas. 

Praticamente o mercado se resume em MPEs. Frente a esta realidade, é preciso ações que 

promovam, dentro do processo de desenvolvimento regional, a melhoria de desempenho das 

empresas estabelecidas em cidades com essas características, objetivando a melhoria no 

desempenho e o surgimento de novas empresas.  

Seria preciso a adoção, pelo poder público local, de uma postura em relação ao 

problema: colocar em prática, entre seus propósitos, o apoio as MPEs; incentivar o 

empreendedorismo, apoiando negócios que gerem empregos ou ocupações produtivas e renda 

em comunidades, preferencialmente naquelas onde prevalece um baixo índice de 

desenvolvimento; criar políticas de apoio às MPEs que envolvem desde incentivos financeiros 

e fiscais, consultorias técnicas e treinamento gerencial; prover o fornecimento de áreas e até 

de incubadoras de empresas.  

Neste contexto, o poder público local (Poder Público Municipal – Prefeitura), 

articulado com os atores locais, desenvolvendo políticas públicas locais que poderão 

favorecer as MPEs de fo rma que elas possam propender: maior capacitação no tocante ao 

aumento de competitividade; melhor inserção no mercado; maior participação no atendimento 

de segmentos tradicionais de demanda e na identificação de demandas específicas; maior 

aproveitamento das potencialidades e recursos locais. 

Assim, os resultados do apoio e fomento às MPEs no contexto local certamente se 

darão no aumento da competitividade regional, no desenvolvimento das MPEs da região e, 

conseqüentemente, no aumento da qualidade de vida dos cidadãos.  
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  2.3.2 Redes de Relações na Organização 

 

Com a necessidade de se buscar um alinhamento entre os interesses organizacionais 

e a dos empregados, passa-se a considerar e estabelecer atitudes proativas da empresa para 

com os seus empregados. Essas atitudes podem estar voltadas aos investimentos no 

desenvolvimento pessoal, estímulo à criatividade, valorização do trabalho, melhoria das 

condições físicas, ênfase no trabalho em equipe e nas relações sociais. O envolvimento dos 

empregados na solução dos problemas da empresa, o incentivo às críticas as sugestões 

constrói relações de confiança e compromissos duradouros, o que facilita a conquista de 

metas e objetivos estabelecidos. 

Para Granovetter (2007), não é apenas nos altos escalões que as empresas estão 

conectadas por redes de relações pessoais, mas em todos os níveis em que as transações 

devem ocorrer. 

O trabalho de Granovetter (2007) observa a necessidade de investigações sobre a 

questão dos mercados e hierarquias dedicarem uma cuidadosa e sistemática atenção aos reais 

padrões de relações pessoais pelos quais as transações econômicas são conduzidas, argumenta 

o autor: 

 

Os estudos empíricos existentes sobre as organizações não dão a devida 
atenção aos padrões de relacionamento em parte porque os  dados relevantes 
são mais difíceis de obter do que os dados referentes à tecnologia e à 
estrutura de mercado, mas também porque o quadro dominante na economia 
permanece o de atores atomizados, de forma que a importância das relações 
pessoais è desprezada. (GRANOVETTER, 2007, p. 25). 

 

Vale (2006) assevera que o mais fundamental, na análise territorial, não é o 

pressuposto de que relações locais são sempre densas, enquanto que relações externas são 

sempre frouxas e fracas. O fundamental é a compreensão de que os laços locais, unindo os 

diferentes atores produtivos, podem ser mais fortes ou mais fracos, diz a autora. 

Da mesma maneira, os laços que vinculam os atores locais com as várias redes e 

grupos situados fora do território podem ser também mais fortes ou mais fracos. Apresenta 

conceitos sobre as relações de laço forte e laço fraco: 

 

O conceito de laço forte pressupõe a presença de uma relação resultante de 
maior interação e resultante de aprendizado mútuo, dotada de uma certa dose 
de identidade conjunta. No outro extremo, o conceito de laço fraco 
pressupõe a presença de um tipo de relação eventual e passageira e, em 
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geral, sem maior comprometimento e sem compromisso de reciprocidade 
espontânea. (VALE, 2006, p. 168) 

 

Vale (2006) também faz referência à análise de Granovetter (1973) sobre os laços: 

 

Na análise do autor sobre os vínculos sociais, recorre a noções intuitivas 
sobre a potência de um vínculo interpessoal, que levam em consideração 
“uma combinação de quantidade de tempo, intensidade emocional, 
intimidade e reciprocidade de serviços que caracteriza um vínculo. Tais 
atributos, embora fortemente interconectados, seriam, segundo o autor, 
independentes entre si. (GRANOVETTER 1973, apud, VALE, 2006)  

 

Granovetter (1973, apud, VALE, 2006) salienta que “quanto mais forte os vínculos 

conectando dois indivíduos mais similares eles são”. Dessa maneira, enquanto vínculos fortes 

sugerem redes (comunidades ou conjuntos) coesas e interconectadas, vínculos fracos sugerem 

contatos e relacionamentos eventuais e mais superficiais, que se estabelecem entre diferentes 

redes. 

O trabalho de Granovetter (2007) ressalta a importância da existência pública de 

informação que conecta indivíduos muitas vezes de forma mecânica e automática, 

independente da influência da força raciona, cita o autor: 

 

A existência pública de informações “conecta indivíduos que de outra forma 
poderiam nunca se conhecer e indica a cada indivíduo envolvido com o 
negócio o modo como pode encontrar todas as outras pessoas, diz o autor: 
“Comentários mais recentes de economistas sobre as “influências sociais” 
explicam isso como processos por meio dos quais os atores adquirem 
costumes, hábitos ou normas que são seguidos mecânica e automaticamente, 
independentes da influência da escolha racional” . (GRANOVETTER, 2007, 
p. 5). 

 

Para Vale (2006), no dia-a-dia, relações sociais e mercantis se interpenetram se 

reforçam e se moldam, mutuamente, e tal processo evolui em íntima associação com a 

intensidade dos vínculos que vão sendo forjados. Da mesma forma que as relações mercantis 

extravasam em direção à sociabilidade, as relações sociais reforçam e condicionam as 

relações mercantis. 

Para Granovetter (2007), a proposta de imersão pode ser mais adequada para explicar 

o grande número de pequenos estabelecimentos não caracterizado pelo status de satélites ou 

periféricos. Para o autor, as pequenas empresas em um contexto de mercado podem persistir 

em virtude de uma densa rede de relações sociais sobrepostas às relações comerciais que 

conectam essas empresas e reduzem as pressões para a integração. 
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2.4 O GESTOR 

 

Ao mencionar pequenos negócios ou pequenas empresas, não se pode esquecer uma 

das figuras principais desse evento que é o gestor. O gestor precisa possuir habilidades para 

gerenciar a empresa diante dos altos e baixos do ambiente em geral.  

A capacidade do gestor é enfatizada de forma que a organização surge a partir da 

idéia  inovadora: “De uma idéia surge uma inovação e, desta, uma organização”. 

(DORNELAS, 2001, p. 30). 

Para Drucker (2003), uma empresa é criada e administrada por pessoas. Dá ênfase ao 

gerenciamento quando assevera que uma empresa não é administrada por “forças”. Para o 

autor, as forças econômicas estabelecem os limites ao que uma administração pode fazer; 

criam as oportunidades para uma administração agir; mas, por si só, não determinam o que é, 

nem o que faz uma empresa. Enfatiza que a administração da empresa não só descobre estas 

“forças”, como ela própria as cria com suas ações.  

Mas para Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 422), flexibilidade e informalidade 

são úteis no início do negócio e como o crescimento necessita de mais formalidade, 

planejamento e controle. 

 

 
A flexibilidade e a informalidade podem ser úteis no início, mas o 
crescimento exige mais formalidade no planejamento e controle. A tensão 
freqüentemente se desenvolve à medida que os padrões tradicionais de 
gerenciamento sem cobranças se tornam disfuncionais”. Assim, com a 
expansão do negócio, surge a necessidade de uma administração mais eficaz. 
Grande habilidade gerencial é exigida para se preservar a atmosfera 
“familiar”, enquanto se introduz um gerenciamento profissional. 
(LONGENECKER, MOORE e PETTY, 1997, p. 422). 

 

Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997), muitas MPEs são ineficientes. Os 

gerentes são, em sua maioria, generalistas, não têm suporte para realizar análise financeira, 

para realizar pesquisa e propaganda, para gerenciar recursos humanos, recursos financeiros, 

marketing e outras áreas. 

 

A ineficiência gerencial existe em dezenas (ou até centenas) de milhares de 
pequenas empresas. Muitas delas são marginais ou não-lucrativas, lutando 
para sobreviver a cada dia ou mês. Na melhor das hipóteses, rendem apenas 
uma quantia insignificante para seus proprietários. (LONGENECKER, 
MOORE e PETTY, 1997, p. 420). 
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Voltando a Mintzberg e Quin (2001), o autor infere sobre a relutância que os 

gerentes têm em delegar fazendo o uso da mídia verbal. Grande parte das informações 

importantes dos gerentes vem de forma verbal e é armazenada em suas cabeças, podendo bem 

reconhecer sua relutância,  sendo a dificuldade maior disponibilizar tempo para ensinar ou 

transferir as informações ao outro. Passar o detalhamento das informações necessárias ao 

desempenho da atividade consumiria tanto tempo que o gerente considera mais fácil realizar 

as tarefas ele mesmo. “Desta forma, ele fica amaldiçoado pelos seus próprios sistemas de 

informação a um ‘dilema de delegação’ – fazer demasiado ele próprio ou delegar a seus 

subordinados com briefing inadequado” (MINTZBERG e QUIN, 2001, p. 4). 

Granovetter (2007) ressalta a capacidade do gestor de estabelecer ligações entre os 

seus membros. Estabelecer as redes de relações que enseja a circulação da informação e 

comunicação, favorecendo a desconcentração do saber. Além disso, para haver a confiança e 

a rede social, é necessário que as pessoas compartilhem valores e objetivos comuns, ou seja, 

que tenham um projeto social em comum. Não se pode criar um clima favorável ao 

desenvolvimento sustentável se as pessoas não participam voluntariamente de ações 

conjuntas. E isso, elas só farão na medida em que compreendam que estão compartilhando um 

mesmo projeto. 

 

 

2.4.1 O Trabalho Gerencial  

 

Mintzberg e Quin (2001) fazem considerações acerca de trabalho gerencial, 

observando que a tarefa do gerente é extremamente complexa. Há uma sobrecarga com 

obrigações e, no entanto, não consegue delegar tarefas facilmente, o que demanda 

disponibilidade de tempo. Como resultado, é levado a trabalhar em excesso e forçado a 

executar muitas tarefas superficialmente. A brevidade, a fragmentação e a comunicação 

verbal caracterizam o trabalho. 

Para os autores essas seriam as verdadeiras características do trabalho administrativo, 

cuja complexidade, ainda segundo os autores, impediria as tentativas científicas de melhorá-

lo. Realizar uma descrição básica do trabalho administrativo do gerente poderia contribuir 

para o entendimento dos papéis gerenciais. Assim, Minztberg e Quin (2001) fazem uma 

definição e descrição básica do trabalho do gerente. 

a) O GERENTE - o gerente pode ser definido como a pessoa encarregada da organização 

de uma de suas unidades. Construindo a imagem do cargo de gerente de dentro para 
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fora, a começar pelo centro com o indivíduo e seu arcabouço e partindo daí para fora, 

camada por camada.  

b) EXPERIÊNCIA - a pessoa não é neutra quando assume um cargo administrativo. Ela 

vem com um conjunto de valores, neste estágio de sua vida, provavelmente 

estabelecidos. Traz uma bagagem de experiência que lhe proporcionou um conjunto 

de habilidades ou de competências, talvez aprimoradas por treinamento, as quais, por 

outro lado, propiciaram-lhe uma base de conhecimento. Esses conhecimentos, é claro, 

são usados diretamente, mas são também convertidos em um conjunto de modelos 

mentais, maneiras-chave pelas quais os gerentes interpretam o mundo em sua volta. 

c) ESTRUTURA - a pessoa no trabalho gerencial precisa, em seu âmago, que haja uma 

espécie de estrutura para o cargo, o conjunto mental necessário àquele que assume o 

trabalho gerencial. Estrutura é estratégia e, possivelmente, até visão, mas é mais do 

que isso. É propósito seja para criar algo em primeiro lugar seja para manter algo que 

já tenha sido criado ou adaptado às mudanças ou, ainda, para a recriação de algo. A 

estrutura é também perspectiva – a visão ampla da organização, de sua missão e 

posições relativas a produtos, serviços e mercados específicos. 

d) CONCEPÇÃO - a estrutura também dá margem a um papel principal neste modelo, 

chamado de concepção, ou seja, raciocinar por meio do propósito, das perspectivas e 

das posições de uma determinada unidade a ser gerenciada ao longo de um 

determinado período de tempo. 

e) PROGRAMAÇÃO - a estrutura se vê manifestada como um conjunto de questões 

atuais ; com efeito, o que quer que seja de interesse para o gerente, desdobrando em 

unidades administráveis. Quanto mais acentuada a estrutura, mais integradas serão as 

questões, também, serão mais confiáveis. Com efeito, todas as preocupações dos 

gerentes giram em torno de uma questão central, por exemplo, fazer com que uma 

nova fusão funcione. A programação do tempo e a prioridade das questões são 

consideradas de grande importância para todos os gerentes e consomem tempo 

gerencial expressivo.  

Dornelas (2001) caracteriza o gestor como a pessoa que tem determinados atributos: 

saber tomar decisões; planejar; organizar; dirigir e controlar. Explica que ser visionário, saber 

explorar oportunidades, ser determinado e dinâmico, ser otimista e gostar do que faz, ser 

independente, ser líder e formador de equipes, saber se relacionar, possuir conhecimento em 

sua área de atuação, assumir riscos calculados e criar valor para a sociedade são 

características que se associam ao espírito empreendedor.  
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Sobre liderança, Mintzberg e Quin (2001) asseveram que os gerentes certamente 

fazem muito mais do que liderar as pessoas em suas unidades e a liderança certamente 

infunde muito mais do que os gerentes fazem (como, aliás, é o caso de todos os papéis, 

conforme já assinalados sobre comunicação). Todavia, seu trabalho certamente não pode ser 

compreendido sem esta dimensão. Os gerentes lideram em uma base individual, encorajam e 

estimulam o pessoal de suas unidades - motivam, inspiram, treinam, cultivam, incitam e 

cuidam de seus funcionários. Os gerentes conversam informalmente com seu pessoal durante 

o dia para encorajá- los em seu trabalho; gastam tempo em todos os níveis de liderança.  

Os autores conceituam que o papel da comunicação descreve o gerente como o 

centro nervoso da unidade, então, o papel de liderança precisa caracterizá- lo como seu “centro 

de energia”. O líder une seu pessoal, estimula os ind ivíduos para a ação a fim de realizar a 

missão da unidade e adaptá- la para um mundo em mutação. Os gerentes mostram-se 

articuladores externos tanto quanto são líderes internos, estudo após estudo. No entanto, a 

questão parece ser pouco apreciada. Com efeito, agora mais do que nunca, isso precisa ser 

compreendido, dado o grande crescimento de joint ventures e outros relacionamentos de 

colaboração e sistemas de rede entre as organizações, assim como a gradual reconcepção do 

funcionário “cativo” como “agente” autônomo que fornece mão-de-obra. 

Para Mintzberg e Quin (2001), os gerentes podem administrar suas ações mais 

diretamente, podem gerenciar as pessoas para encorajá- las a tomar as ações necessárias e 

gerenciar a informação para influenciar as pessoas em turnos, para a tomada das devidas 

providências. Sendo o objetivo final do trabalho administrativo, o funcionamento de qualquer 

unidade organizacional. Para os autores, a tomada de ações pode ser administrada em três 

níveis: diretamente; indiretamente por intermédio das pessoas e indiretamente pelas 

informações obtidas pela mediação das pessoas. 

Desta forma Mintzberg e Quin (2001) ressaltam que o gerente pode optar por intervir 

em quaisquer dos três níveis, mas, isto feito, precisa trabalhar por meio  do remanescente. O 

nível preferido pelo gerente torna-se um determinante importante de seu estilo gerencial, 

distinguindo especialmente os chamados “fazedores” que preferem ação direta, “líderes” que 

preferem trabalhar por intermédio das pessoas e “administradores” que preferem trabalhar 

pela informação. 

Os autores fazem uma descrição dos três níveis de gerenciamento. 

1. Gerenciar por informações - o gerente processa informações para estimular outras 

pessoas as quais, por seu turno, devem assegurar que as providências necessárias 

sejam tomadas. Em outras palavras, aqui as atividades próprias dos gerentes não 
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enfocam nem as pessoas nem as ações em si. Ao contrário, focalizam as informações 

de maneira indireta para fazer com que as coisas aconteçam. Ironicamente, conquanto 

esta tenha sido a percepção clássica do trabalho administrativo durante a primeira 

metade deste século, tornou-se popular também em anos recentes, em alguns 

segmentos, um ponto de vista quase obsessivo, simbolizado pela abordagem da 

administração “bottom line1”.  

Mintzberg e Quin (2001) agrupam em dois “os papéis de informação”, ou seja, 

agrupa os vários comportamentos dos gerentes, gerados pela informação, classificando-os em 

comunicação e controle, sendo que a comunicação se refere à coleta e à disseminação de 

informações e o controle descreve os esforços dos gerentes, não apenas para obter e 

compartilhar informações, mas também para usá-las de forma positiva dentro da organização, 

a fim de estimular ou provocar ação geral entre as pessoas que a eles se reportam. Os gerentes 

fazem isso de três maneiras básicas: desenvolvem sistemas, montam estruturas e impõem 

diretrizes. Cada modo procura controlar como as pessoas trabalham, especialmente com 

relação à alocação de recursos e que tipo de providências essas pessoas estão inclinadas a 

tomar. 

2. Gerenciar por pessoas - administrar por intermédio das pessoas, em vez de fazê- lo pela 

informação é chegar um passo mais perto da ação, mas, ao mesmo tempo, permanecer 

afastado dela.  

Segundo Mintzberg e Quin (2001), os gerentes parecem passar grande parte do 

tempo “em rede” - arquitetando vastas quantidades de contatos e coalizões intrincadas de 

apoiadores, além de suas próprias unidades, quer dentro da organização quer fora dela, no 

mundo em geral. Para todos esses contatos, o gerente representa a unidade externamente; 

promove suas necessidades e faz lobby pela sua causa. Em resposta, espera-se dessas pessoas 

um fluxo constante de informações para a unidade, assim como várias maneiras de suporte e 

de favores específicos. Se o gerente administra passiva e emocionalmente por intermédio das 

pessoas, é sinal de que também precisa gerenciar ativa e de maneira útil pelo seu próprio 

envolvimento direto na ação. 

Com efeito, isso tem sido um ponto de vista há muito tempo estabelecido sobre o 

trabalho administrativo, embora a atenção excessiva neste século, primeiramente no que se 

refere ao controle e em seguida à liderança, e mais recentemente à concepção (de estratégia 

planejada), tenha obscurecido sua importância.  

                                                 
1 Bottom line: representa a última linha de um balancete, mostrando lucro ou prejuízo. 
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3. O gerente como fazedor - gerencia diretamente a realização da ação, em vez de fazê- la 

indiretamente pela administração de pessoas ou pelo processamento de informações. 

Na realidade, um "fazedor" é alguém que consegue que as coisas sejam feitas (ou, 

como dizem os franceses com sua expressão faire faire, “fazer” com que algo “seja 

feito”). O vernáculo gerencial, na verdade, está repleto de expressões que refletem 

exatamente isso: “fazendo negócios”, “apoiando mudanças”, “apagando incêndios”,  

“manipulando projetos”. Nos termos da tomada de decisões discutida há pouco, aqui o 

gerente diagnostica e formula, além de decidir: ele se envolve profundamente na 

administração de determinadas atividades. 

Afirma o autor que “fazer internamente” envolve projetos e problemas. Em outras 

palavras, muito de o “fazer” tem a ver com a mudança da unidade em si, tanto de maneira 

pró-ativa como reativa. Os gerentes manipulam a mudança para explorar oportunidades para 

suas unidades, lidam com seus problemas e resolvem suas crises, muitas vezes com um 

envolvimento do tipo “mão-na-massa”. 

Mintzberg e Quin (2001) asseveram que os gerentes continuam a realizar trabalho 

normal após se tomarem gerentes. Pode ser uma maneira de "manter contato" com o trabalho 

da unidade para descobrir quais são seus problemas, e, nesse caso, a atividade se encaixa no 

papel de comunicação. Ou poderá ser feito para demonstrar envolvimento e 

comprometimento com as demais pessoas da unidade e, nesse caso, enquadra-se no papel de 

formação da cultura no papel de liderança. Eles são os centros nervosos, bem como os centros 

de energia e informações de suas atividades, para não falar dos centros conceituais de suas 

estratégias. Em volta dos círculos, portanto, a ação se conecta com as pessoas que, por seu 

turno, se conectam com as informações e estas com a estrutura. 

Segundo Granovetter (2007) essas conexões podem ser identificadas como redes de 

relações sociais, conexões que podem abrir um enorme horizonte de possibilidades. Podem 

ser parcerias, trocas, amizades, afetos, novos valores e formas de convivência, criação de 

conhecimentos, aprendizados, apoios, diálogos, participação, mobilização, força política, 

conquistas e muito mais. 

Mintzberg e Quin (2001) identificam cinco habilidades ou talentos nos gerentes que 

são: 

1. Manter-se bem informado – manter aberto vários canais de comunicação. 

2. Administrar o tempo – concentrar-se em um número limitado de questões. 

3. Utilizar o jogo do poder – delegar determinadas responsabilidades.  

4. Dar a organização um sentido de direção com objetivos ilimitados. 
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5. Manter a atitude baseada no otimismo e na perseverança. 

Para finalizar, Mintzberg e Quin (2001) afirmam que o desafio do gerente está em 

desenvolver fé na habilidade da organização em atingir metas difíceis, motivá- la para tal e 

focalizar sua atenção o tempo suficiente para interiorizar novas capacidades. 

A leitura atenta de todo o referencial teórico permitiu selecionar tópicos concernentes 

as macro categorias de análise (efeito gestor e efeito localidade). Esses tópicos estão 

coligados às macro categorias e permitiram identificar, desenvolver e classificar em micro-

categorias de análise que servirão de base para análise dos resultados da pesquisa. As micro 

categorias estão explicitadas nos quadros 5 e 6 do capítulo 4. 

 

 

2.5 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

Amparada pelos objetivos específicos, a reflexão teórica exposta apresentou como 

fatores predominantes no discurso sobre as capacidades de sobrevivência de uma MPE, os 

seguintes: o ambiente geral – mudanças tecnológicas, tendências demográficas, tendências 

culturais, clima econômico, condições legais e políticas etc.; recursos e capacidades - relativas 

às habilidades organizacionais internas, recursos e competências funcionais; fatores da 

localidade – políticas regionalizadas, programas de capacitação e incentivos aos pequenos 

negócios; capacidades do gestor – boa administração, capacidade de entender, dirigir e 

controlar eficientemente as MPEs. O conjunto de fatores considerados como causadores de 

sobrevivências, apresentados pelos autores citados na revisão bibliográfica, foram 

selecionados e considerados determinantes na elaboração do modelo conceitual da pesquisa. 

Dessa forma, os fatores selecionados auxiliaram na etapa de pesquisa de campo para 

a verificação se os constructos teóricos estavam relacionados com a sobrevivência das MPEs 

estudadas. Possibilitou a identificação de aspectos das experiências dos entrevistados que se 

aproximaram mais de uma ou de outra capacidade apresentada pelos autores e ainda 

capacidades que apresentam características específicas que não foram abordadas por nenhum 

deles. Como base de confronto e análise foram utilizados os relatos dos entrevistados e as 

proposições teóricas. Para melhor entendimento foi construído o desenho do modelo 

conceitual, apresentado a seguir (figura 1), a partir dos dados coletados na pesquisa de campo. 
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Figura 1- Modelo Conceitual 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO 3 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE DE PESQUISA 

 

3.1 AS CIDADES ONDE AS MPEs ESTÃO ESTABELECIDAS 

 

A escolha das cidades de Itanhaém e Mongaguá é proposital ao estudo que se 

pretende pelos seguintes motivos, além da existência das MPEs nas condições explicitadas no 

item 1.5 (delimitação da pesquisa), não há nessas cidades nenhuma grande indústria ou grande 

empresa. As cidades estão localizadas no Litoral Sul da Baixada Santista, Região do Estado 

de São Paulo, compondo com as cidades de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, Peruíbe, 

Praia Grande, São Vicente, a Região Metropolitana da Baixada Santista, sendo apenas as 

épocas de temporada (férias escolares) o período de maior atividade econômica. 

 

 

3.1.1 Cidade de Itanhaém 

 

Fundada no dia 22 de Abril de 1.532, é uma cidade com 476 (quatrocentos e setenta 

e seis) anos; é a segunda cidade mais antiga do Brasil. Possui uma área total de 597,4 km2, 

sendo que, destes, mais de 300 km2 são de Mata Atlântica preservada, entre florestas da Serra 

do Mar, Mata de Restinga e Manguezais. Está distante da Capital – 110 km, de Santos – 60 

km e de Sorocaba – 243 km. 

Itanhaém tem como limites São Paulo e São Vicente a Nordeste, Juquitiba a 

Noroeste, Pedro de Toledo a Oeste, Peruíbe a Sudoeste, Mongaguá a Leste e o Oceano 

Atlântico ao Sul. A temperatura média anual varia entre 37 e 15 graus. A atividade econômica 

predominante da cidade é o turismo e o mercado de subsistência. O mercado é composto, 

praticamente, de micro e pequenos negócios. 

O Portal Nosso São Paulo, traz importantes informações históricas e atuais sobre a 

cidade de Itanháem. 

Itanhaém, estância balneária do litoral sul do estado de São Paulo, possui nove 

praias, no total são 26 km de orla divididos desta forma: 

a) Praia de Itanhaém. 

b) Praia das Conchas. 

c) Praia da Enseada.- 

d) Praia da Gruta. 
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e) Praia da Saudade. 

f) Praia do Cibratel.  

g) Praia dos Pescadores.  

h) Praia dos Sonhos. 

i) Praia do Tombo. 

Abriga, ainda, parte da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Ilha 

Queimada Pequena e Ilha Queimada Grande. A lei que garante a proteção da área foi criada 

em 1985. A área é administrada pelo IBAMA. 

Os principais pontos turísticos da cidade são: Cama de Anchieta; Convento Nossa 

Senhora da Conceição; Morro do Paranambuco; Gruta Nossa Senhora de Lourdes; Casa de 

Câmara e Cadeia; suas praias e seus rios. 

Quanto aos meios de transporte, Itanhaém possui 01 (um) Aeroporto (asfaltado) e a 

Rodovia SP-55, o Oceano Atlântico, além de 05 (cinco) rios: Rio Itanhaém, Rio Preto, Rio 

Aguapeú, Rio Branco e o Rio Negro. 

Segundo dados do IBGE (2008), a população em 2006 era de 91.153 habitantes. A 

população está distribuída em 97,27% na área urbana e 2,73% área rural. Na temporada de 

férias de inverno, a população flutuante chega a 50.000 pessoas, enquanto que nas férias de 

verão chega a 220.000 pessoas. Durante os finais de semana normal, a cidade recebe cerca de 

2.000 pessoas. Em se tratando da oferta de produtos turísticos, algumas atividades são de 

caráter público e outras de caráter privado (MPEs). 

Outros fatores importantes sobre a cidade de Itanháem são divulgados pelo CENSO 

(2000) apresentado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Dados sobre a cidade de Itanhaém 

FATORES UNIDADE DE MENSURAÇÃO DADOS/INDICES 

Mortalidade infantil Até um ano por um mil 18,95 

Expectativa de vida Anos 69,65 

Taxa de fecundidade Filhos por mulher 2,53 

Taxa de alfabetização % 91,81% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do CENSO (2000) 

 

Outros índices sobre o desenvolvimento humano na cidade de Itanhaém também 

foram divulgados pelo CENSO (2000) e apresentados a seguir. 

 

 



50 
 

 

Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano na cidade de Itanhaém 

FATORES DADOS/INDICES 

IDH-M 0,779 

IDH-M Renda 0,716 

IDH-M Longevidade 0,744 

IDH-M Educação 0,876 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do CENSO (2000) 

 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Itanhaém estabelece entre seus 

objetivos a elevação da qualidade do ambiente urbano e proteção dos recursos naturais e dos 

patrimônios culturais, históricos, arquitetônicos e paisagísticos, bem como garante a 

preservação, a proteção e a recuperação do ambiente natural.  

Além de estabelecer os objetivos relacionados ao ambiente natural, o plano diretor 

prevê a necessidade de compatibilizar parcelamento, zoneamento, uso e ocupação do solo 

com as condições ambientais e com a capacidade da infra-estrutura, notadamente a de 

circulação e sistema viário. As diretrizes da Política Ambiental exigem, por exemplo, a 

realização de estudo sobre o impacto ambiental para os empreendimentos potencialmente 

causadores de impactos negativos. 

 

 

3.1.2 Cidade de Mongaguá 

 

Mongaguá, segundo dados do IBGE (2008), contava em 2006 com uma população 

de 46.977 habitantes. A cidade possui uma área total de 137 km² sendo a densidade 

demográfica de 292,33 habitantes por km2.  

Mongaguá tem como limites São Vicente ao Norte, Oceano Atlântico ao Sul, Praia 

Grande a Leste e Itanhaém a Oeste. A temperatura média anual é de 22 graus. A atividade 

econômica predominante da cidade é o turismo e o mercado sendo composto, praticamente, 

por MPEs. A cidade está dividida em parte montanhosa e plana na porcentagem de 40% e 

60% respectivamente. 
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Segundo o CENSO (2000) a cidade de Mongaguá apresenta os seguintes dados:  

 

Tabela 3 - Dados sobre a cidade de Mongaguá 

FATORES UNIDADE DE MENSURAÇÃO DADOS/INDICES 
Mortalidade infantil Até um ano por um mil 17,53 
Expectativa de vida Anos 70,36 
Taxa de fecundidade Filhos por mulher 2,85 
Taxa de alfabetização % 92,64% 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do CENSO (2000) 

Outros índices como o do desenvolvimento humano na cidade de Mongaguá também 

foram divulgados pelo CENSO (2000), apresentados a seguir. 

 

Tabela 4 – Índice de Desenvolvimento Humano na cidade  de Mongaguá 

FATORES DADOS/INDICES 

IDH-M 0,783 

IDH-M Renda 0,729 

IDH-M Longevidade 0,756 

IDH-M Educação 0,865 

Fonte: Elaborada pelo autor com dados do CENSO (2000) 

 

Em relação à parte  hidrográfica, a cidade conta com os Rios Branco, Aguapeú e o 

Oceano Atlântico, e com a Rodovia  SP-55. 

Sobre a economia da cidade de Mongaguá está centrado, nas atividades relativas ao 

turismo, comércio, serviços e à construção civil. 

O Plano Diretor da Cidade de Mongaguá estabelece entre seus objetivos e diretrizes, 

a valorização e a preservação do patrimônio histórico-cultural e ambiental, mediante a 

proteção e preservação das praias, rios, córregos e nascentes; a proteção e a preservação de 

áreas de vegetação natural; a proteção e a valorização de áreas com potencial paisagístico e 

turístico; a criação de mecanismo de controle da poluição do solo, das águas, do ar e sonora; a 

criação de mecanismos para incentivar o desenvolvimento da consciência ecológica da 

população, principalmente a infantil; a adequação urbanística do entorno dos bens ambientais, 

culturais e históricos, mediante delimitações na lei de uso e ocupação do solo; a criação de 

órgão de defesa do patrimônio ambiental, histórico e cultural da cidade; a criação de 

mecanismos de incentivo aos proprietários que  preservarem os bens ambientais, históricos e 

culturais do município. 
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3.2 CONDIÇÕES ADVERSAS - CIDADES ITANHAÉM E MONGAGUÁ 

 

Para as duas cidades – Itanhaém e Mongaguá, como já referidas, - o turismo é sua 

principal atividade econômica, englobando vários subsetores, chamados trade turístico. 

Os principais atrativos de Itanhaém e Mongaguá são as praias, os rios e os pontos 

turísticos religiosos e históricos, sendo as praias o bem mais explorado, levando à saturação 

do seu uso e, conseqüentemente, à impossibilidade de turistas gastarem dinheiro.  

Segundo pesquisa realizada pelo IPT (2000), a sazonalidade e a concentração 

excessiva no atrativo “praia” são os dois principais problemas identificados na exploração das 

atividades turísticas. A infra-estrutura chega a estado de saturação nos períodos de incremento 

brusco da demanda turística. O problema de saneamento básico também é um dos agravantes, 

pois prejudica a balneabilidade das praias. O volume de lixo gerado em Itanhaém e Mongaguá 

vem crescendo substancialmente, necessitando de medidas urgentes para a sua solução. 

A mesma pesquisa aponta que os setores do comércio são formados praticamente de 

MPEs e a construção civil são os maiores geradores de empregos. O turismo de negócio é 

visto pelos atores locais como uma oportunidade a ser explorada.  

Em relação aos pontos de informações para os atendimentos aos visitantes, a 

pesquisa revelou que há uma carência de instrumentos de informações turísticas nas cidades. 

A sinalização urbana e dos atrativos turísticos, quando existe, está muito aquém do desejável. 

Quanto aos negócios relacionados à agricultura, a pesquisa revelou que a 

bananicultura é a oportunidade de negócio nessas regiões, tendo em vista ser uma planta 

tipicamente tropical, exige calor constante, precipitações bem distribuídas no ano e elevada 

umidade para o seu bom desenvolvimento. 

Segundo a mesma pesquisa, o turismo de um dia, considerado por alguns atores 

como gerador de problemas para as cidades, também pode ser visto como uma oportunidade 

de negócios, desde que o acesso dos ônibus seja regularizado e monitorado. O turismo de 

entretenimento, modalidade que inclui festas, eventos culturais e religiosos, shows etc., é um 

negócio com grande taxa de crescimento potencial. A pesquisa revela que a grande 

oportunidade para as cidades está em criar eventos e entretenimento na Baixa Estação, quando 

não há a opção da praia para atrair os turistas. 

As condições industriais das cidades de Itanhaém e Mongaguá, segundo os governos 

locais são: a cidade de Itanhaém conta com 96 empreendimentos e a Cidade de Mongaguá, 

com menor em extensão de terras, conta com 49 indústrias.  
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3.3 CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS - LOCUS DA PESQUISA 

 

Como a pesquisa é qualitativa, pretende-se realizar o trabalho de campo com uma 

amostra de três empresas do ramo da indústria, sendo a área geográfica selecionada a Região 

Metropolitana da Baixada Santista, compreendendo duas MPEs estabelecidas na cidade de 

Itanhaém e uma MPEs estabelecida na cidade de Mongaguá. Os empresários permitiram a 

divulgação das informações relativas às empresas; são elas: Indústria Doces Savive, Indústrias 

Doces de Banana Mongaguá e Indústria Bananadas Itanhaém. Apresentam-se, nos quadros a 

seguir, os dados das três MPEs. 

 

Quadro 1 – Dados da Indústria Doces Savive 

EMPRESA  DADOS 
Nome fantasia Doces Savive 
Razão social EFW Agro Industrial Ltda 
Data de fundação Agosto de 1983 
Nome do proprietário e gestor Fausto de Almeida Batista 
Tipo da empresa Empresa de Pequeno Porte 
Ramo de atividade Indústria de Doce de Banana 
Endereço da empresa Estrada Coronel Joaquim Morro Branco nº 6900. 
Município Itanhaém - SP 
Produção mensal 46 Ton/mês 
Número de empregados 47 empregados 
Site www.savive.com.br 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo empresário (2008). 

 

Quadro 2- Dados da Indústria Doces de Banana Mongaguá 

EMPRESA  DADOS 
Nome fantasia Doces de Banana Mongaguá 
Razão social Frutas Industrializadas Mongaguá Ltda 

 Data de fundação Dez de 1958 
 Nome do fundador José Spadoto 
 Nome da gestora Anízia Roque da Silva 

Tipo da empresa Empresa de Pequeno Porte 
Ramo de atividade Indústria de doces 
Endereço da empresa Av. Dom Pedro I nº 1768 

 Município Mongaguá-SP 
Produção mensal  60 Ton/mês 
Número de empregados 21 empregados 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo empresário (2008). 
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Quadro 3 - Dados da Indústria Bananadas Itanhaém 

EMPRESA  DADOS 
Nome fantasia Bananadas Itanhaém  
Razão social Ris ton Dobrevski-Me  
Data de fundação Ano de 1937 
Nome do fundador Luiz T. Forssel  
Nome do proprietário e gestor Risco Dobrevsky 
Tipo da empresa Micro empresa 
Ramo de atividade Indústria de Doce de Banana 
Endereço da empresa Rua Cesário Bastos nº de 01 A 09 
Município Itanhaém-SP 
Produção mensal 03 Ton/mês 
Número de empregados 12 empregados 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados fornecidos pelo empresário (2008). 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA - CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

  

Este capítulo tem como finalidade principal apresentar a metodologia, discutir e 

apontar os aspectos metodológicos e o que se caracterizou como mais adequado para o 

desenvolvimento da investigação, destacando técnicas e as etapas adotadas para o estudo. 

 

 

4.1 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Ao procurar estudar os fatores do efeito localidade e do efeito gestor que influenciam 

a sobrevivência das três empresas (objeto de estudo), pode-se classificar esta pesquisa como 

estudo de caso múltiplo descritivo e indutivo. A presente classificação se justifica pelas 

seguintes considerações: 

• Estudo de caso porque  se deseja responder a pergunta “como” as características do 

gestor e os fatores da localidade influenciaram a sobrevivência das MPEs. Segundo 

Godoy (1995) o estudo de caso é a estratégia preferida quando os pesquisadores 

procuram responder às questões “como” e “por que” certos fenômenos ocorrem. Yin 

(2006) acompanha o pensamento de Godoy (1995) e afirma que a estratégia do estudo 

de caso deve ser utilizada quando a forma de questão de pesquisa proposta é do tipo 

“como” ou “por que” certos fenômenos ocorrem e: “Quando há pouca possibilidade de 

controle e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser 

analisados dentro de algum contexto de vida real.” (GODOY, 1995 B, p. 26). 

Yin (2006) observa que a estratégia do estudo de caso apresenta a capacidade 

de lidar com uma ampla variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações. O estudo de caso visa contribuir com o conhecimento que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros 

fenômenos relacionados. 

 

A investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única 
em que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, 
como resultado, baseia -se em várias fontes de evidências, com os dados 
precisando convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, 
beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 
conduzir a coleta e análise de dados. (YIN, 2006, p. 33). 
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• Estudos de casos múltiplos porque é uma estratégia que tem a capacidade de oferecer 

conclusões analíticas mais contundentes do que a de um único caso. Tem ainda a 

capacidade de chegar a conclusões comuns ou distintas, possibilitando buscar 

respostas às questões da pesquisa, que colaborem com o conhecimento e ofereçam 

novas possibilidades de pesquisas. Os estudos de casos múltiplos, além de 

caracterizarem-se como estudo de campo, permitem que a coleta e a análise dos dados 

não fiquem restritas às particularidades de uma única empresa. Proporcionam uma 

maior abrangência dos resultados, não se limitando às informações de uma só 

organização. Os estudos de casos múltiplos representam uma maneira de se investigar 

um tópico empírico, buscando responder a questões “como” e “por que”.  

• Descritivo, porque a questão que se objetiva responder, como os efeitos do gestor e da 

localidade, vem influenciando o “fenômeno”, que é sobrevivência das MPEs  

produtoras de doces de banana; esta pesquisa classifica-se como descritiva. Godoy 

(1995 a) classifica a pesquisa descritiva, quando a palavra escrita ocupa lugar 

importante na abordagem, tanto no processo e obtenção dos dados quanto na 

disseminação dos resultados. 

 

A palavra escrita ocupa lugar de destaque... Os dados aparecem como 
transcrições de entrevistas, anotações de campo, fotografias, videoteipes, 
desenhos e vários tipos de documentos. Visando à compreensão ampla do 
fenômeno que está sendo estudado, considera que todos os dados da 
realidade são importantes e devem ser examinados. O ambiente e as pessoas 
nele inserida devem ser olhados holisticamente; não são reduzidos a 
variáveis, mas observados como um todo. (GODOY, 1995 a, p. 62). 

 

• Indutivo por coletar dados particulares de cada empresa estudada, para chegar a 

conclusões gerais e identificar como e quais os efeitos da localidade e do gestor que 

estão influenciando a sobrevivência das mesmas. Segundo Godoy (1995 a), a pesquisa 

é indutiva quando não se parte de hipóteses estabelecidas, a priori, e não se preocupa 

em buscar dados ou evidências que corroborem ou neguem tais suposições. A 

pesquisa parte de questões ou focos de interesse amplos, que vão se tornando mais 

diretos e específicos nos transcorrer da investigação. 

 

A pesquisa também é bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica tem o 

propósito de construir o referencial teórico e oportunizar informações e conhecimentos sobre 

contribuições científicas cujos tópicos estão relacionados ao tema central. A pesquisa 
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documental objetivou delinear os setores e a localidade onde as empresas estão estabelecidas, 

bem como complementar as informações sobre as características e estrutura organizacional 

das empresas. Na pesquisa documental, realizou-se a análise em documentos públicos das 

empresas, documentos de órgãos públicos e de órgãos de apoio, relatórios, pesquisas na 

internet, notícias em jornais, dentre outras. 

Diante do exposto, a pesquisa apresenta-se como: Estudo de Caso Múltiplo 

Descritivo e Indutivo. 

 

4.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

As entrevistas foram realizadas com os gestores, clientes, fornecedores e empregados 

(com o uso de roteiros pré-estabelecidos e o uso do gravador). A pesquisa documental sobre 

as MPEs abrangeu órgãos públicos e privados da localidade. A pesquisa documental foi 

realizada em documentos das Prefeituras de Itanhaém e Mongaguá, em sites, estudos e 

levantamentos publicados em jornais  e revistas. Nos documentos relativos às empresas a 

pesquisa ficou restrita apenas a sites e materiais de marketing e propaganda.  

A primeira etapa realizada esteve centrada na pesquisa bibliográfica, compreendida 

na revisão literária para fundamentar teoricamente o trabalho, dentro dos tópicos inerentes ao 

tema de estudo e principalmente aos relacionados à sobrevivência das MPEs, bem como às 

particularidades da gestão (efeito localidade e efeito gestor). A consulta aos livros e artigos 

científicos produziu o modelo conceitual que fundamenta a pesquisa. 

A segunda etapa esteve centrada na pesquisa documental, compreendendo análise 

nos documentos públicos das empresas estudadas, dos órgãos públicos, órgãos de apoio, entre 

outros relacionados às atividades das MPEs. Nesta etapa, a finalidade dirigiu-se, além de 

documentos como relatórios, notícias em jornais, documentos públicos da prefeitura e de 

órgãos de apoio e associações, para a complementação de dados principalmente relativos ao 

ambiente externo e da localidade onde as empresas estão estabelecidas.  

A terceira etapa esteve centralizada na entrevista semi-estruturada, realizada em duas 

fases que são: as entrevistas preliminares e as entrevistas em profundidade. O objetivo foi 

entrevistar os gestores, fornecedores, empregados e clientes das três MPEs previamente 

selecionadas. As MPEs estudadas, no total de três, pertencem ao ramo da indústria de doces 

de banana, sendo duas de pequeno porte e uma micro empresa. Nesta etapa da pesquisa, foi 

realizada a coleta dos dados primários por meio de entrevista semi-estruturada, utilizando 

roteiros previamente elaborados, com perguntas abertas para obter respostas aos objetivos 
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específicos definidos no presente trabalho. Nessa fase, foram ouvidos os gestores, 

fornecedores, empregados e clientes das três MPEs previamente selecionadas. Os dados foram 

obtidos in loco, mediante as entrevistas em dia e horário previamente agendados e 

estabelecidos pelo gestor.  

A quarta etapa esteve centrada às observações não planejadas e foi realizada a todo o 

momento em que o pesquisador compareceu ao campo de estudo. Nesta etapa, a principal 

finalidade foi colher os dados que auxiliaram na identificação das capacidades de 

sobrevivência das MPEs estudadas. Esta modalidade de fonte de informações foi escolhida 

por ter a capacidade de fornecer evidências adicionais sobre os tópicos estudados. 

Segundo Yin (2006), além de se familiarizar com os procedimentos de coleta de 

dados, é preciso explorar várias fontes de evidências como desafios para a validade do 

construto e confiabilidade. Para o autor, a oportunidade da utilização de várias fontes para a 

obtenção de evidências é um ponto forte muito importante para o estudo de caso. O quadro 4 

foi elaborado para discriminar as fontes de evidências da investigação proposta. 

 

              Quadro 4- Fontes de evidências e respectivos objetos ou sujeitos. 

FONTE DE EVIDÊNCIAS OBJETO 

Pesquisa Documental Documentos públicos da empresa (marketing) ; de órgãos públicos 
e de órgãos de apoio; relatórios; pesquisas na Internet; notícias em 
jornais, documentos sobre fornecedores de matéria -prima etc. 

Entrevistas semi-estruturadas utilizando-se 
roteiros e uso de gravador. 

Gestores, trabalhadores, fornecedores e clientes das três  MPEs 
selecionadas nas cidades de Itanhaém e Mongaguá. 

Observações não planejadas  Nas três indústrias estudadas e nas instalações de dois 
fornecedores.    

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Yin (2006). 

 

Concluídas as etapas de pesquisa de campo (entrevistas, observações e pesquisa 

documental), partiu-se para a análise e a interpretação dos resultados encontrados. A redação 

final da dissertação foi elaborada com a análise dos dados empíricos à luz das questões e da 

problemática explicitada para o estudo multicaso. 

Com o estudo proposto e a estratégia de pesquisa, construíram-se informações 

consideradas importantes para as empresas estudadas. Por outro lado, houve a problemática 

de apresentar proposta para a elaboração de outros estudos acadêmicos, bem como respostas 

às questões de pesquisa que resultaram na elaboração do relatório acadêmico com o nível de 

estruturação de uma dissertação de mestrado. 
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A figura 2 foi elaborada objetivando um melhor entendimento da estratégia de coleta 

e análise dos dados da pesquisa de campo realizada para o estudo multicaso do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Yin (2006) 

 

A partir da análise dos dados e 
elaborar o Cross Case dos casos 

considerando as proposições 
teóricas e expor os resultado e 

consideração final. 

Definição e Coleta de Dados Construir categorias de 
Análise 

Discussões e Considerações 

 
Selecionar 
os Casos: 

 
Empresa 1 

 
Empresa 2 

 
Empresa 3 

Realizar 
Pesquisa de 
Campo: 
Documental  
Entrevista e 
Observações 
Transcrever os 
Dados 
coletados. 
Transcrever as 
entrevistas, 
observações e 
pesquisa 
documental. 

Proposições: 
Efeito do 

Gestor e Efeito 
da Localidade 

Macro 
Categorias 

 

Conduzir análise Caso 1 
Identificar Idéias Centrais  

Relacionar as idéias centrais que 
apresentam similaridade às 

categorias de análise. 
Apresentar os fatores identificados 

e correspondentes as categorias. 
Construir Relato. 

Conduzir análise Caso 2 
Identificar Idéias Centrais  

Relacionar as idéias centrais que 
apresentam similaridade às 

categorias de análise. 
Apresentar os fatores identificados 

e correspondentes as categorias. 
 

Conduzir análise Caso 3 
Identificar Idéias Centrais  

Relacionar as idéias centrais que 
apresentam similaridade às 

categorias de análise. 
Apresentar os fatores identificados 

e correspondentes as categorias. 
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4.3 SELEÇÃO DAS EMPRESAS E A DEFINIÇÃO DA AMOSTRA 

 

Segundo Yin (2006), embora todos os projetos possam levar a estudos de casos bem-

sucedidos, suas chances de fazer um bom estudo de caso serão melhores quando usar um 

projeto de casos múltiplos. Para o autor, a melhor estratégia é preferir projetos de casos 

múltiplos a projetos de caso único. A proposta é investigar mais de uma empresa, sendo para 

a presente pesquisa três MPEs, para que a análise dos dados não fique presa a uma empresa.  

Por se tratar de um estudo qualitativo de caráter descritivo, a escolha das empresas 

foi do tipo não probabilística e intencional por conveniência, a partir dos critérios pré-

determinados e que estão acima explicitados. A intencionalidade de escolher empresas do 

ramo de alimentos – fabricação de doces - esteve centrada na facilidade de comparação dos 

dados e por essas empresas serem do mesmo ramo, estarem na mesma região (Litoral Sul de 

São Paulo) além de estarem no mercado por longo tempo. Assim, o estudo multicaso nas 

MPEs abaixo discriminadas que são dos segmentos da indústria: 

1) Empresa 1 – Indústria Doces Savive – estabelecida na cidade de Itanhaém. 

2) Empresa 2 - Doces de Banana Mongaguá – estabelecida na cidade de Mongaguá. 

3) Empresa 3 – Indústria Bananadas Itanhaém – estabelecida na cidade de Itanhaém. 

As três MPEs também foram selecionadas devido ao grau de correspondência com os 

critérios previamente estabelecidos: ter as características qualitativas de uma MPE; respeitar 

os critérios quantitativos do SEBRAE (número de empregados); estar há mais de 10 (dez) 

anos em atividades e estabelecidas nas cidades de Itanhaém e Mongaguá; previamente, 

autorizar a entrevista, a observação e a pesquisa documental; ter demonstrado condições 

mínimas para manter-se no mercado do ponto vista econômico e social. 

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

A escolha dos sujeitos foi estritamente relacionada com os objetos de estudo, o que, 

segundo Miles e Huberman (1994) e Yin (2006), recaiu indiscutivelmente no gestor das três 

MPEs selecionadas, seus trabalhadores, clientes e fornecedores. 

Assim, identificou-se como população-alvo: 

1) O primeiro grupo (sujeito central) formado por gestor das MPEs lócus da pesquisa. 

2) O segundo grupo de sujeitos foi formado por: 
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a) trabalhadores das MPEs selecionadas;  

b) fornecedores das MPEs selecionadas. 

c) clientes das MPEs selecionadas. 

Para a formação do segundo grupo de sujeitos foi necessário que o gestor de cada 

MPE concordasse com o cronograma de datas e horários das entrevistas (com os encarregados 

e os trabalhadores). Quanto aos fornecedores entrevistados, os mesmos foram indicados pelo 

gestor de cada empresa. Os gestores das três empresas só concordaram com a realização de 

entrevista com os sujeitos (encarregados, empregados e fornecedores) indicados por eles. Para 

a seleção dos clientes a serem entrevistados, fase considerada mais complexa da seleção, 

houve a necessidade de preparar uma estratégia diferenciada para cada empresa, conforme 

segue: 

a) Para a Indústria Doces Savive, o próprio gestor indicou os sujeitos da pesquisa 

(clientes). 

b) Para a Indústria Doces de Banana Mongaguá, houve a necessidade de realizar pesquisa 

no comércio local, para identificar os estabelecimentos que revendem os produtos da 

empresa e verificar a disponibilidade de agendar uma entrevista, informando ao 

mesmo o propósito da pesquisa e de que a mesma estava autorizada pelo proprietário. 

c) Para a Indústria Bananada Itanhaém, houve a necessidade de fazer plantão na loja da 

empresa e perguntar aos clientes, que adentravam o ambiente, da disponibilidade de 

agendar uma entrevista, informando o propósito da pesquisa e de que a mesma estava 

autorizada pelo proprietário.  

As entrevistas tiveram como objetivo a obtenção de dados concernentes às 

características do gestor e aos recursos da localidade que influenciam a sobrevivência das 

MPEs. As entrevistas (preliminares e de profundidade) foram realizadas nos meses de 

fevereiro a junho de 2009 com os sujeitos das três empresas objetos da pesquisa. Quanto ao 

local, as entrevistas foram realizadas na sede de cada empresa escolhida, nas residências de 

alguns entrevistados, na loja de alguns clientes e na propriedade de alguns fornecedores. As 

entrevistas, os detalhes dos locais, dia e horário estão apresentados em detalhes nos cadernos 

de campo. O tempo utilizado para cada entrevista foi, em média, 40 (quarenta) minutos. 

O procedimento para obtenção dos dados primários utilizado foi a técnica da 

entrevista semi-estruturada com a utilização de roteiro composto de questões abertas, 

realização de pesquisa documental e realização de observações não planejadas, conforme 

proposta de Yin (2006). As perguntas foram elaboradas a partir dos pressupostos apresentados 

no problema de pesquisa em diálogo com as questões de pesquisa e referencial teórico. 
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As entrevistas se apresentaram como um meio importante para coletar os dados 

primários. Lakatos e Marconi (2003) caracterizam a entrevista como sendo uma conversação 

efetuada face a face, de maneira metódica, proporcionando ao entrevistador, verbalmente, a 

informação necessária. Para Yin (2006), a entrevista é uma das mais importantes fontes de 

informações para um estudo de caso. Ela pode ser conduzida de forma espontânea, pois, desta 

forma, o entrevistador pode tanto indagar o respondente quanto pedir a opinião dele sobre 

determinados eventos.  

A escolha por questões abertas foi pertinente, pois os roteiros, durante e no final de 

algumas entrevistas, puderam ser alterados, proporcionando aos entrevistados a liberdade e as 

condições para responder, apontar suas opiniões e até apresentar suas próprias interpretações 

sobre determinados acontecimentos, sem a necessidade rígida de ficar preso às questões 

fechadas.  

Segundo Godoy (1995 b), no estudo de caso os dados das entrevistas são coletados 

utilizando-se equipamentos como videoteipes e gravadores, ou anotação em papel. No 

contexto, o fenômeno poderá ser bem mais compreendido, mas o pesquisador deverá ser o 

instrumento mais confiável de seleção, análise e interpretação dos dados coletados. Os 

instrumentos utilizados, roteiros de perguntas e o uso de gravador para a coleta dos 

depoimentos, permitiram a reconstrução total da fala dos entrevistados, respeitando, assim, a 

oralidade dos sujeitos de forma íntegra e integral. O protocolo de coleta de dados está 

discriminado no item 4.5.1. Os dados coletados e transcritos foram objetos de análise cuja 

técnica está discriminada no item 4.5.2.  

 

 

4.4.1 Protocolo de Coleta e Análise dos Dados 

 

Seguindo as orientações conceituais de Miles e Huberman (1994) e Yin (2006), o 

protocolo de pesquisa abaixo descriminado foi elaborado objetivando entender toda a 

trajetória da pesquisa. 

A primeira visita ao campo de estudo, ainda informalmente, ocorreu em maio de 2008, 

quando da definição dos objetos para o projeto de pesquisa, (seleção das empresas). O 

primeiro contato foi com os gestores das empresas para verificar a possibilidade de 

autorização para a realização da pesquisa nessas organizações.  

Para a realização do trabalho de campo seguiu-se o protocolo de coleta de dados, 

conforme demonstrado a seguir. 
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Figura 3 – Fluxograma do protocolo de coleta e análise de dados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4.1.1 Atividades referentes ao protocolo de coleta e análise dos dados 

 

a) Contato com o gestor para autorização de pesquisa na empresa: no mês de maio de 

2008 foi feito contato com os gestores das micro e pequenas empresas solicitando  

autorização para que pudesse ser realizado uma pesquisa sobre a capacidade de sobrevivência 

das mesmas. 

b) Definição do grupo de sujeitos a serem pesquisados: no mês de junho ficou 

definido em quais empresas seriam realizado a pesquisa referente a capacidade de 

sobrevivência das mesmas. 

c) Elaboração dos roteiros de pesquisa preliminares: no mês de agosto foi definido 

através das orientações do orientador, os dois roteiros de pesquisa preliminar que seriam 

aplicado aos entrevistados; gestores, empregados, clientes e fornecedores das MPEs. 

d) Entrevistas preliminares com os grupos de sujeitos: nos meses de fevereiro e 

março de 2009. Foi realizado as entrevistas preliminares com três gestores, quatro 

empregados, seis clientes e três fornecedores das empresas pesquisadas, e as entrevistas foram 

realizadas nas sedes das empresas pesquisadas, nas residências dos clientes,  nas empresas dos 

fornecedores (fazendas) e duravam em média 40 minutos. 
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e) Treinamento na Universidade Metodista para atuação no campo de pesquisa: nos 

meses de maio e junho foi realizado um treinamento prático nas aulas de Métodos 

Qualitativos ministradas pelo orientador. Durante a aula discutia-se os problemas  surgidos no 

campo de pesquisa, bem como as análises preliminares e o direcionamento da análise final. 

f) Definição do roteiro de observações e elaboração do caderno de campo: as 

observações aconteciam todas as vezes que se visitava as empresas, caracterizando como 

observações não-programadas, e com isso foi-se elaborando o caderno de campo, que se 

finalizou com uma versão de 247 páginas. 

g) Realização das observações nas empresas: as observações não programadas foram 

resultantes de quatro visitas nas três empresas, sem o conhecimento prévio dos referidos 

gestores. 

h) Definição do plano de pesquisa documental: nas orientações durante o mês de 

junho de 2009, foi planejado como seria a pesquisa documental. 

i) Realização de pesquisa documental: nos meses de junho e julho foram coletados os 

dados dos documentos públicos, bem como documentos de propaganda e  marketing das 

empresas e realizado a pesquisa documental de acordo com as orientações. 

k) Definição do roteiro e da pesquisa em profundidade: no mês de junho sobre 

orientações, ficou definido voltar a campo com outro roteiro de pesquisa, denominado 

entrevistas em profundidade, em decorrência das várias lacunas observadas nos debates em 

sala de aula, nas entrevistas preliminares. 

l) Realização de entrevistas em profundidade: no mês de junho sobre orientações, 

voltou-se a campo para realizar as entrevistas em profundidade; entrevistou-se, três gestores, 

três empregados-encarregados, quatro clientes e finalmente, um fornecedor das MPEs 

estudadas. 

m) Transcrição, seleção, triangulação e análises dos dados: de acordo com as 

orientações, foi-se transcrevendo as entrevistas elaborando as análises preliminares e análise 

final, fazendo-se a triangulação, bem como o cross case analysis. 

n) Reflexão e considerações finais: E finalmente chegou-se o momento, de elaborar 

as considerações que finalizaram esta pesquisa. 

 

 

 

 



65 
 

 

4.4.2 Técnicas de Coleta e Análise de Dados  

 

Segundo os autores Miles e Huberman (1994) e Yin (2006), é muito comum que as 

entrevistas para um estudo de caso sejam conduzidas de forma espontânea. Assim, o 

pesquisador pode tanto indagar o entrevistado como pedir a opinião dele sobre determinados 

eventos. Em algumas situações, pode-se até mesmo pedir que o entrevistado apresente suas 

próprias interpretações de certos acontecimentos, usando-se essas proposições como base para 

uma nova pesquisa. O respondente também pode sugerir outras pessoas para serem 

entrevistadas, além de outras fontes de evidências. Então, o trabalho de campo foi realizado 

da seguinte forma: a) técnica da entrevistas semi-estruturadas - direcionadas por três roteiros 

base (sendo dois para as entrevistas preliminares e um roteiro para a entrevista em 

profundidade, elaborada a partir da revisão teórica e das proposições apontadas no problema 

de pesquisa); b) utilização de roteiros - elaborados com perguntas abertas a fim de permitir 

certa espontaneidade e que o entrevistado se sentisse à vontade para expor suas idéias e 

informações, bem como proporcionar o aparecimento de novas questões, cujo surgimento 

ocorreu a partir das respostas do entrevistado; c) utilização do gravador – o uso do gravador 

oferece condições da coleta dos dados na íntegra. 

Segundo Godoy (1995b), a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo deve 

permitir que o pesquisador verifique a pertinência das questões e das percepções que 

gradativamente vai refinando com o propósito não apenas de descrever, mas de levantar 

informações, explicações e interpretações teóricas sobre o que está acontecendo nas 

organizações em estudo. 

A estratégia adotada para a análise dos dados do estudo multicaso teve como base 

teórica os estudos de Miles e Huberman (1994), “análise baseada em proposições teóricas”: 

reflexão sobre o conjunto formado pelas questões de pesquisa, revisão da literatura e 

proposições teóricas. O uso destas proposições teóricas objetivou orientar a coleta e a análise 

dos dados e contribuir para o entendimento da realidade, permitindo a apreciação do objeto 

estudado a partir de um referencial teórico estabelecido. 

Segundo Yin (2006), para a estratégia de análise de evidências baseadas em 

proposições teóricas deve-se estabelecer prioridades do que precisa ser analisado e a 

familiaridade com a manipulação dos dados: “A análise dos dados consiste em examinar, 

categorizar, classificar em tabelas, testar ou, do contrário, recombinar as evidências 

qualitativas para tratar as proposições iniciais de um estudo”. (YIN, 2006, p. 137). Afirma o 
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autor que essa técnica é especialmente importante para os estudos de casos que envolvem um 

projeto de estudo multicaso.  

Neste estudo, foi adotada a análise baseada em proposições teóricas, por envolver um 

projeto de caso múltiplo, sendo a técnica indicada pelo autor quando baseada em um conjunto 

de questões e revisões feitas na literatura. 

É necessário enfatizar que, em momento algum da análise dos casos, foi introduzida 

qualquer idéia que não seja aquela expressada pelos entrevistados. Simplesmente, ocorreu a 

identificação de idéias centrais importantes de cada caso estudado, que apresentaram alguma 

relação ou semelhança com as proposições teóricas, bem como as informações ou fatores 

importantes considerados propiciadores da sobrevivência das MPEs estudadas. 

Para Yin (2006), analisar as evidências de um estudo de caso é uma atividade 

particularmente difícil, pois não há um procedimento fixo para as estratégias e técnicas de 

manipulação. 

Diferentemente das análises estatísticas, há poucas fórmulas ou receitas fixas 
para orientar o iniciante... Em vez disso, depende muito do próprio estilo 
rigoroso de pesar que o pesquisador possui, juntamente com a apresentação 
suficiente de evidências e a análise cuidadosa de interpretações alternativas... 
As ferramentas são importantes e podem ser úteis, mas, em geral mostram-se 
mais úteis se você souber o que procura (ou seja, ter uma estratégia analítica 
geral), o que o faz voltar ao seu problema original. (YIN, 2006, p. 138). 
 

 

4.4.3 Apresentação das Categorias e Procedimentos de Análise 

 

As categorias de análise apresentadas neste estudo foram delineadas a partir do 

referencial teórico. Nas categorias de análise referente ao negócio, foram selecionados os 

cinco fatores mais relatados pelos entrevistados na pesquisa. 
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Quadro 5 – Definições de categorias de análise – efeito do gestor 

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS DO GESTOR 

CON/ESTR CONCEPÇÃO ESTRATÉGICA - Idéias centrais que identifiquem a capacidade do gerente 
de desenvolver e manter uma visão do setor de doces de banana e de posicionamento da 
empresa.  (MINTZBERG E QUIN, 2001, p. 41 A 46) 

GER/INF GERENCIAMENTO PELA INFORMAÇÃO – Idéias centrais que identifiquem o 
comportamento gerencial de informações em mão dupla em relação a funcionários e terceiros.  
Utilizar as informações de forma positiva dentro da organização, a fim de estimular ou 
provocar ação geral entre as pessoas que a eles se reportam. (ibidem, p. 41) 

GER/PES  GERENCIAMENTO PELAS PESSOAS – Idéias centrais que identifiquem que o gestor 
administra passiva e emocionalmente por intermédio das pessoas. Administrar por intermédio 
das pessoas, em vez de fazê-lo pela informação, é chegar um passo mais perto da ação, mas, ao 
mesmo tempo, permanecer afastado dela. (ibidem, p. 42) 

AÇ/GER AÇÃO GERENCIAL - Idéias centrais que caracterizem a capacidade do gestor de fazer, 
aproximar-se da ação de estar, ser gerente fazedor que gerencia diretamente a realização da 
ação. Gerente que consegue que as  coisas sejam feitas; manipula mudanças para explorar 
oportunidades, lida com os problemas e resolve as crises com envolvimento “mão-na-massa”. 
O gestor como gerenciador da realização da ação, em vez de fazê-la indiretamente através da 
administração de pessoas ou pelo processamento das informações. (ibidem, p. 45) 

EXP EXPERIÊNCIAS - Idéias centrais que caracterizam a bagagem de experiência, aprimoradas 
por treinamento, que o gestor adquiriu durante sua vida o que lhe proporcionou um conjunto de 
habilidades. (ibidem, p. 48). 

CONH CONHECIMENTOS - Idéias centrais que caracterizam a capacidade do gestor que abrange 
as variadas técnicas e informações que o mesmo domina e dissemina e que são essenciais para 
o desenvolvimento de seu cargo, por intermédio da visão dispersa que identifica os limites da 
responsabilidade que o gestor tem pela empresa e entrevêem dentro de um período de tempo. 
(MAXIMINIANO, 2000, p. 21) 

VAL VALORES – idéias centrais que identifiquem fatores relativos à valores inerentes a própria condição 
humana como amor compaixão, solidariedade, cooperação, respeito e dignidade. (BOOF, 2000, p. 41) 

Elaborado pelo autor, adaptado de Loebel (2006) e dados de Mintzberg e Quin (2001), Maximiano 

(2000) e Boof (2000). 

Cada categoria foi identificada por um código de duas a quatro letras iniciais das 

palavras. A categorização e codificação foram adotadas para facilitar a identificação nos 

conjuntos de dados (relatos) de conteúdos, fragmentos ou idéias centrais que se relacionam 

com as categorias de análise. 
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Quadro 6 – Definições de categorias de análise – características da localidade  

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS DA LOCALIDADE 

PGL PAPEL DO GOVERNO LOCAL - Idéias centrais que identifiquem o apoio eficaz e competente 
das entidades públicas e privadas de fomento aos pequenos negócios e a cultura gestora. 
Oferecimento de incentivos como empréstimos, juros baixos e prazos longos ou a isenção de 
impostos locais sobre propriedades, tratamento tributário diferenciado, crédito preferencial, 
impostos locais, leis de zoneamento, leis ambientais, juros baixos, para negócios novos ou em 
expansão. (LONGENECKER, MOORE E PETTY, 1997, p. 222 e 224) 

RE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - idéias centrais nos dados que identifiquem a existência 
de recursos na localidade importantes ao negócio, como infra-estrutura básica, terreno, a oferta de 
mão-de-obra, a oferta de matéria-prima, preferência pessoal, condições ambientais, facilidade a 
clientes, refletindo sua importância na localização do negócio. (ibidem, p. 220 a 222) 

CLI CLIENTES  LOCAIS - idéias centrais nos dados que identifiquem a facilidade a clientes, 
refletindo sua importância na localização do negócio. (ibidem, p. 218 a 220)  

FORC FORNECEDORES LOCAIS - Idéias centrais que caracterizam a existência de grupo de 
fornecedores potenciais com bom relacionamento, promovendo a garantia da matéria -prima, e 
outros. (ibidem, p. 218 a 220) 

LFT LAÇO FORTE LOCAL - Idéias centrais que identifiquem a existência de laços fortes 
caracterizando redes coesas e interconectadas que demonstram intimidade, proximidade, 
confiança entre atores e grupos sociais (privado e público) para facilitar fluxo de informações de 
mercado, custo de transação, crédito e outros. Estas redes de confiança são cultivadas e 
desenvolvidas, mantidas abertas, independentemente do quanto progredir na organização 
(GRANOVETTER, 2007, p. 16).  

LFC LAÇO FRACO LOCAL - Idéias centrais que identifiquem a existência de laços fracos 
caracterizando contatos e relacionamentos eventuais e irregulares que tendem a ser mais estreitos 
e restritos aos propósitos, tarefas, projetos e atividades momentâneas. (ibidem, p. 17)   

CONC CONCORRÊNCIA LOCAL (Idéias centrais nos dados que identifiquem a existência de 
concorrências que podem representar ameaças ou de concorrências que podem fortalecer ao invés 
de enfraquecer posição competitiva de uma empresa (PORTER, 1986, p. 187)  

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Loebel (2006) com dados de Porter (1986) 

Longenecker, Moore e Petty (1997), Granovetter (2007). 

 

 

Quadro 7 -  Definições de categorias de análise – características do Negócio 

CÓDIGO                               CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO 
AT ATENDIMENTO- idéias centrais  que possam identificar o bom atendimento ao cliente ou 

atendimento diferenciado que caracterize a fidelização dos mesmos.  Longenecker, More e Petty 
(1997) 

QUAL QUALIDADE – idéias centrais que  identificam o gerenciamento da qualidade total, e onde há 
descrição de programas dedicados à criação e ao controle da qualidade dos produtos e serviços 
disponibilizados aos clientes.(LONGENECKER, MORE E PETTY, 1997, p. 68 a 69). 

NEGÇ NEGOCIAÇÃO – idéias centrais que identificam processo de negociação administrativa e 
dinâmica na procura de objetivos comuns. (OLIVARES, 2002, P. 17). 

AMPM AMPLITUDE DO MERCADO idéias centrais que identificam posicionamento, segmentação e 
amplitude do mercado-alvo. (OTTONI, 1995, p. 2).   

ATFT ATITUDE FRENTE A TECNOLOGIA – idéias centrais que identificam inovação e 
desenvolvimento tecnológico dos processos produtivos e organizacionais nas empresas.(STAUB, 
2001, p. 6). 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Loebel (2006) com dados de Longenecker, Moore e 

Petty (1997), Olivares (2002), Ottoni (1995) e Staub (2001). 
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CAPÍTULO 5 - ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

As idéias centrais (características do gestor e da localidade) identificadas nos 

resultados das entrevistas, nas observações e na pesquisa documental foram analisadas e 

codificadas, utilizando-se as categorias de análise. As análises foram realizadas 

preliminarmente de forma matricial; na sequência foram realizadas análises sistemáticas, co-

relações entre as categorias de análise relativas a cada idéia central identificada, objetivando 

produzir conhecimento científico a partir dos dados coletados.  

 

 

5.1 CASO 1 - INDÚSTRIA DOCES SAVIVE 

 

5.1.1 Característica do Gestor 

 

5.1.1.1 Concepção estratégica 

 

O acúmulo de experiência empírica acumulada pelo gestor nos anos em que está à 

frente do negócio é a experiência que o mesmo possui sobre o setor. Esta análise ficou 

caracterizada em dois momentos na pesquisa. O primeiro é quando o gestor afirma que sua 

experiência anterior era no setor de vendas de automóveis. O segundo momento é quando ele 

afirma que conduzir um negócio no setor da indústria de alimentos não foi uma opção própria. 

Observa-se que o gestor não possui formação gerencial, o que dificulta tratar as 

oportunidades, riscos e recursos. As administrações desses fatores acabam ficando em 

segundo plano. O esforço está em manter uma produção artesanal, pouco especializada e 

manter a considerada boa qualidade do produto. Verificou-se que a tomada de decisão sobre 

investimentos, novas linhas de produtos ou melhorias na estrutura da empresa são escassos e, 

quando ocorre, não há planejamento ou busca de orientações e aconselhamentos. 

Um ponto positivo e considerado como ação estratégica é a capacidade do gestor de 

identificar o produto final que o cliente deseja, oferecendo qualidade e alta disponibilidade de 

produto.  Outro esforço do gestor é atender bem ao cliente. Esta concepção estratégica, de 

acordo com os conceitos teóricos, é influenciadora de sobrevivência da pequena empresa.  

O gestor está presente durante o processo de fabricação dos doces o que caracteriza o 

gerenciamento da ação de perto. Esta característica de gerenciar de perto a realização da ação 

consiste na motivação dos empregados para a efetivação do propósito (produção dos doces), 
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na manutenção das condições de qualidade e no controle do processo para que se realize de 

forma adequada e fluente. 

Todos os esforços estratégicos do gestor estão voltados a manter o produto 

tradicional, a qualidade do produto e a carteira de clientes. A capacidade do gestor de 

proporcionar ao comprador um produto com valor excepcional e superior, em termos de 

qualidade, é considerada diferenciação e talvez seja a principal ação com concepção 

estratégica identificada. A diferenciação permite à empresa obter um preço melhor e manter 

seus clientes. 

 

 

5.1.1.2 Gerenciamento pela informação 

 

Existe uma forte influência do ambiente social na gestão do negócio. O gestor se vale 

de diversos tipos de laços sociais para obter recursos que os favoreçam. Por exemplo, 

manutenção de relações comerciais de mais longo prazo com fornecedores e clientes. Vale-se 

de relacionamentos com concorrentes, visando a trocas de informações. As informações 

adquiridas são utilizadas para planejar os processos de produção, questões de preços e 

estruturação da empresa, como troca de equipamentos e reformas nas unidades. 

Para manter estes laços sociais, o gestor utiliza-se da comunicação e da informação. 

Ele apresenta habilidade em manter abertos os canais de transmissão e coleta de informações 

com todos os envolvidos no processo. Estes canais de comunicação são caracterizados por 

uma relação de confiança e de amizade entre gestor, fornecedor, clientes e empregados.  

Os empregados são estimulados a contribuir com idéias e opiniões para as tomadas 

de decisões e manter a harmonia na equipe, vez que a comunicação flui em via de mão dupla 

gestor-empregado e empregado-empregado. Muito da comunicação flui na forma de 

demandas, instruções e aconselhamentos aos empregados. Proporciona a troca de informação 

em mão dupla, inclusive para transferir aos empregados a necessidade de cuidados com a 

produção para manter a qualidade dos produtos e o bom andamento da empresa.  

O processo de comunicação também tem a preocupação de atingir os clientes 

potenciais e fornecedores na manutenção de relações favoráveis. O gerente mantém contatos 

com as demais empresas para ajudar-se mutuamente, principalmente em termos de legislação, 

vigilância sanitária, taxas cobradas pelo município, quais os produtos que estão sendo mais 

bem aceito, o que está sendo atrativo para o cliente, qual o preço praticado pela concorrência, 

se a qualidade está a contento dos consumidores, se os produtos nas prateleiras estão com a 
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validade adequada. O gestor utiliza-se também da internet para obter dados secundários, sobre 

equipamentos de produção disponíveis, com baixo custo, dados sobre os produtos dos 

concorrentes e do setor. 

O processo de obtenção de informações funciona estrategicamente e permite o 

levantamento das informações secundárias que, segundo o gestor, são suficientes para a 

manutenção, alterações ou introdução de atividades relativas à operacionalização da empresa. 

É considerado um ponto forte da gestão. 

Diante dos fatores explicitados, a análise sobre o processo de informação utilizado 

pelo gestor é considerado como positivo na administração do negócio. 

Apesar do processo de informação apresentar-se como uma das melhores 

ferramentas utilizadas pelo gestor no processo de gerenciamento, caracteriza-se como um 

processo que acentua na informalidade nas relações profissionais e uma excessiva 

centralização das informações e dos processos decisórios. A centralização de poder ocasiona 

uma fragilidade estrutural, devido ao excesso de atividades operacionais diárias do dirigente. 

O gestor fica restrito a um baixo, ou nenhum, planejamento estratégico. 

 

 

5.1.1.3 Gerenciamento pelas pessoas  

 

O gestor gerencia de perto o processo de fabricação, de embalagem, de 

armazenamento, de vendas e outros, orientando e instruindo os empregados e, principalmente, 

oferecendo um canal direto entre gestor e empregados para trocas de experiências, sugestões e 

idéias. Tem dificuldade de delegar, ou seja, de passar a responsabilidade para outras pessoas 

gerenciarem a ação. Então o gestor passa grande parte do tempo arquitetando vastas 

quantidades de contatos e coalizões intrincadas de apoiadores, além de suas próprias 

unidades, quer dentro da organização quer fora dela. Para todos esses contatos, o gerente 

representa a organização externamente junto a clientes e fornecedores, internamente gerencia 

de perto a ação, deixando em segundo plano o processo de gerenciar por meio das pessoas.  

Na pesquisa de campo foi possível identificar na fala dos entrevistados esta 

característica do gestor : “eu o considero excessivamente centralizador, é muito sozinho, ele 

habituou com esse sistema de trabalho, ele tem dificuldade de delegar” (palavras do cliente). 

A característica vista neste gestor é que muito de seu tempo fica condicionado aos contatos 

com os clientes, resolvendo problemas, conversando com fornecedores e acessando por meio 

da internet os compradores. Assim, não havendo tempo hábil para delegar deveres aos 



72 
 

 

subordinados, aumenta a quantidade de problemas a serem solucionados exclusivamente por 

ele. 

A concentração de responsabilidade e sobrecarga de atribuições para o gestor, devido 

à falta de delegação de responsabilidade, ocasiona um encadeamento de problemas na 

estrutura administrativa, podendo ser considerado um dos fatores da perda de 

competitividade. Desta forma o gestor deixa de administrar pelas pessoas. 

 

 

5.1.1.4 Ação gerencial 

 

As ações gerenciais que são adotadas pelo gestor estão permitindo a manutenção dos 

processos produtivos e comerciais e a empresa sobrevive. Algumas práticas gerenciais como o 

processo de colher informações e o uso inteligente dessas informações, a manutenção da rede 

de relacionamento com fornecedores, clientes e empregados ajudam o gestor a manter a 

operacionalidade da empresa. Essas ações gerenciais podem estar sendo influenciadoras da 

sobrevivência do negócio, porém mantêm a empresa em um estado de inércia, vez que não 

explora as oportunidades identificadas.  

O planejamento pode oferecer a manutenção, o desempenho ou o crescimento da 

empresa. No caso da Indústria Doces Savive as ações do gestor ficam comprometidas por 

vários fatores, entre eles o uso ineficaz do tempo. Ele não planeja o tempo disponível, utiliza-

se de uma abordagem casual de resolver os problemas, sempre aguardando o problema surgir 

para resolvê-lo, ou seja, não se antecipa nem a problemas previsíveis. O gerente guia-se pela 

regra de que qualquer decisão serve desde que resolva o problema. 

A ação do gestor em manter uma rede de relações pessoais com fornecedores e 

clientes favorece a busca de novos fornecedores e de novos relacionamentos, diminui o risco 

ao lidar com compradores (clientes) conhecidos e aumenta a probabilidade dos compradores 

estabelecerem boas relações pessoais com representantes das lojas varejistas. A resolução de 

conflitos é facilitada por essa imersão do negócio nas relações sociais. A rede de relação 

social se apresenta, em termos, favoráveis à sobrevivência do negócio. 

O gestor, neste caso, gerencia de forma ativa e de maneira útil pelo seu próprio 

envolvimento direto na ação; porém deixa de administrar por meio das pessoas, utilizando 

efetivamente a comunicação e a informação.  

O gestor considera que o trabalho envolvendo pessoas tem que ser realizado por 

meio de parcerias. Sua política de gerenciamento é baseada no bom senso, cita o gestor: “A 
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política com os clientes e empregados é uma questão de bom senso; você tem que tratar todo 

mundo com humanidade, entendeu? Ser claro e ter um produto de qualidade. A nossa política 

é tipo familiar do dia-a-dia, somos parceiros”. (fala do gestor) 

Existe um alto nível de controle sobre as atividades, recursos e processos para 

alcançar certos objetivos. Outro resultado que chamou a atenção foi a dificuldade do gestor de 

delegar competências e de manter alto controle sobre os processos; é possível caracterizar o 

estilo de gestão como extremamente centralizadora e controladora. Apesar de fazer parte dos 

deveres do gestor, o controle excessivo pode estar sendo o fator prejudicial ao 

desenvolvimento do negócio. 

Como ação positiva, identifica-se o processo de comunicação. O que chama a 

atenção no processo é a liberdade de expressão atribuída tanto para empregados, como para 

clientes e fornecedores. O processo comunicacional sur te efeito; não é uma comunicação 

sistematizada, ou seja, ocorre predominantemente de modo informal; porém tem alcançado a 

manutenção dos laços fortes de uma relação social.  

A liderança é uma qualidade identificada no gestor, utilizando como principais 

métodos e ferramentas de trabalho a comunicação ativa, o reconhecimento e a valorização dos 

membros da equipe. Essa ação do gestor promove e mantém a equipe entrosada, motivada e 

orientada. Essa característica de liderança estabelece um laço forte de relação de confiança, 

mantendo o ambiente da empresa acolhedor e os empregados comprometidos com os 

objetivos da empresa.  

O gestor tem a característica de liderar maximizando as contribuições dos 

empregados. Ele instala o entusiasmo na equipe podendo contar com a contribuição dos 

empregados para a demanda de produção. Com esta ação o gestor melhora as chances de 

manter a empresa no mercado.  

 

 

5.1.1.5 Valores 

 

Quanto aos valores relativos à gestão na Indústria Doces Savive foi possível 

identificar uma primeira dimensão que é transparência com os empregados sobre a realidade 

da empresa, tanto em momentos favoráveis quanto desfavoráveis.  

Uma segunda dimensão trata dos vínculos internos de confiança e respeito entre 

gestor, empregados, fornecedores e clientes. No entanto, os vínculos existentes são 

introduzidos por meio dos sistemas de comunicação e informação direta do gestor face a face 
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com os demais componentes do grupo. É um sistema de conduta espontâneo criado por meio 

dos contatos diários e de longo tempo. A rede de relação de confiança é mantida por laços 

fortes afetivos e morais. A rede também é utilizada como fonte de aconselhamento. O gestor é 

plenamente consciente da importância do bom atendimento ao cliente, do bom 

relacionamento com fornecedores e empregados, de forma a manter os laços fortes. 

Não há um instrumento formal de orientação das condutas e dos compromissos 

sociais. Não há um código de ética ou de conduta formalmente instituído. Porém, o processo 

informal de condutas e valores sociais tem apresentado eficácia. Verifica-se um clima de 

integração, cooperação, respeito e dignidade.  

Os cuidados com as questões de saúde e segurança são observados nas condições de 

trabalho e na preocupação e obediência dos empregados em utilizar os equipamentos 

individuais de segurança, nos equipamentos de segurança instalados nas unidades da 

indústria, na preocupação com a qualidade do produto e prazo de validade.   

Na análise do conceito de responsabilidade social empresarial observa-se que o foco 

está voltado para as relações do gestor com os diversos públicos interagentes (internos e 

externos). Na Indústria Doces Savive o gestor coloca as pessoas no centro do processo de 

gestão. É possível observar uma abordagem diferenciada onde as pessoas deixam de serem 

consideradas como parte de um processo de “recursos humanos” e passam a ser considerados 

como razão da existência da organização. 

 

 

5.1.1.6 Experiência 

 

Nesta categoria cabe observar que o gestor possuía pouca ou nenhuma experiência 

anterior em condução de negócio no setor de doces. Os dados sinalizaram que a experiência 

do gestor está aportada nos vários anos em que está trabalhando no setor de produção de 

doces, após o estabelecimento da empresa. O gestor não conhecia o setor de doces e não 

realizou nenhuma formação ou capacitação nesta área. Porém, com a experiência adquirida no 

dia-a-dia vem conduzindo a empresa e mantendo-a no mercado. Algumas falhas foram 

sinalizadas nos resultados. Por exemplo, o gestor não consegue se concentrar em um número 

limitado de questões de relevância. Pelo contrário, o gestor se mostra diretamente envolvido 

em todas as questões, o que dificulta o seu processo de gestão. O gestor utiliza a experiência 

para dar à organização um sentido de direção com objetivos limitados, mas fica prejudicada a 

ação quando se trata de identificar oportunidades e aproveitá-las. As  soluções de problemas e 
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deliberação de decisões operacionais também ficam prejudicadas pelo excesso de 

centralização. 

A mesma categoria aplicada sobre o ponto de vista da comunicação apontou 

experiência e habilidade do gestor de manter abertos vários canais de comunicação. Na 

articulação com fornecedores, clientes, empregados e até concorrência. Nessa ação, o gestor 

se mostra com experiência para captar e compartilhar informações e lições aprendidas, 

informações e experiências necessárias para manter a sobrevivência da empresa. 

 

 

5.1.1.7 Conhecimento 

 

A análise sobre o conhecimento do gestor possibilitou identificar variáveis da gestão 

mercadológica, financeira, do pessoal e da produção. No aspecto financeiro, predominou 

muito conhecimento sobre a estrutura de custos e administração do capital de giro. Esta 

característica pode ser confirmada tendo em vista a formação do gestor na área contábil. O 

auxílio financeiro não é cons iderado pelo gestor, de nenhuma fonte privada ou 

governamental. Para investir, sempre utiliza a venda de bens próprios e recursos advindos da 

venda dos produtos.  

Em relação a conhecer o perfil do cliente, é um dos elementos do conhecimento do 

mercado mais explorado pelo gestor, vez que identificou o produto que satisfaz os clientes, 

sendo considerado um ponto eficaz da gestão. A busca constante de informações para 

conhecer como está o setor, preços, aceitação do produto, manter uma rede de fornecedores 

com relações coesas, são estratégias mais presentes no dia-a-dia do dirigente. Por outro lado, 

o gestor apresenta fragilidade ou pouco conhecimento sobre marketing.  

O gestor tem consciência de que fabrica bons produtos, com ótima qualidade. 

Apresenta a percepção sobre o conhecimento de que seu produto tem diferencial ou valor 

agregado que os produtos dos concorrentes não têm. Porém, não tem a habilidade e o 

conhecimento de informar ao cliente sobre os benefícios do produto e posicioná- lo 

cuidadosamente, utilizando-se de ferramentas de promoção, propaganda e relações públicas. 

 

 

 

 

 



76 
 

 

5.1.2 Fatores da Localidade  
 

5.1.2.1 Papel do governo local 

 
Em relação à categoria de análise governo local, observa-se que há movimentos de 

ações locais para o desenvolvimento da região e consequentemente dos negócios. Porém, 

essas ações do governo local não têm favorecido a sobrevivência da empresa estudada, 

segundo dados das entrevistas.  

O gestor tem concepção de que o governo local e demais governos deveriam cuidar 

das políticas públicas, criando um sistema legal e tributário favorável às pequenas empresas, 

estabelecendo uma política adequada à realidade das MPEs, de juros e empréstimos para 

financiar investimentos e capital de giro.  

O governo local se refere à Indústria Doces Savive, nos canais da mídia, como um 

caso de sucesso e de referência na Cidade de Itanhaém; porém, não disponibiliza nenhum tipo 

de apoio direto que possa estar influenciando a sobrevivência do negócio. Não há também na 

localidade uma política de capacitação e treinamento da mão-de-obra, nem de informação 

sobre o mercado. Quanto ao governo estadual, os investimentos estão sendo direcionados à 

malha-viária que liga o Litoral Sul às cidades de São Paulo e Santos.  Esses investimentos 

favorecem, de certa forma, o transporte do produto, somente. 

 

 

5.1.2.2 Disponibilidade de recursos 

 

Em relação à disponibilidade de recursos existentes na localidade e que favorecem a 

sobrevivência do negócio, o que mais se apresenta como fator positivo é a disponibilidade de 

matéria-prima. A matéria-prima de qualidade e bem próxima ao setor de produção, propicia a 

produção dos produtos da Indústria Doces Savive. A matéria-prima é de produção própria, ou 

seja, a Indústria Doces Savive é proprietária do cultivo da matéria-prima. 

O fator matéria-prima, disponível e em abundância, oferece vantagens especiais 

relacionadas à localização. A localidade é propícia ao plantio de banana. Em pesquisa 

documental há registros de que o cultivo de banana na região é considerado um ponto alto da 

atividade econômica. Os dados afirmam que de 1217 hectares com plantação de bananas 

existentes na década de 80, em 2008 esse número saltou para 2.277,80 hectares, ou seja, um 

crescimento de 87,16%. Portanto, se as matérias-primas exigidas estão em abundância em 
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todas as áreas, a região em que esses materiais existem em abundância oferece vantagens 

especiais de localização. 

A infra-estrutura (água, luz, rede de esgoto) e as vias de acesso são consideradas 

boas e atendem a necessidade da empresa A cidade é cortada pela Rodovia Pedro Taques que 

permite o acesso aos grandes centros como São Paulo e a Cidade de Santos. 

Dos recursos da localidade, pode-se concluir que três fatores podem estar 

influenciando a sobrevivência da empresa estudada: disponibilidade de mão-de-obra, a 

abundância e a proximidade da matéria-prima e a infra-estrutura promovendo a logística para 

escoação e transporte da produção.  

As principais reclamações estão centradas na falta de disponibilidade de recursos 

financeiros, ausência de auxílio do governo, exageros de taxas e da fiscalização. O gestor 

discorre sobre as exigências como: sua carga tributária muito grande, o excesso de encargos e 

impostos da Prefeitura, as exigências absurdas da vigilância sanitária, entre outros aspectos 

desfavoráveis na localidade. 

 

 

5.1.2.3 Clientes locais 

 

A Indústria Doces Savive praticamente não possui clientes na localidade onde está 

inserida. Os clientes da empresa estão distribuídos em São Paulo, Bahia, Paraíba, Maranhão e 

outros. A cidade de Itanhaém possui aproximadamente 85.000 habitantes e não absorve a 

produção da Indústria Doce Savive. É preciso buscar clientes em outras localidades para 

escoar a produção de aproximadamente 40 toneladas de doces por mês. O gestor mantém a 

estratégia de consolidar uma carteira de clientes potenciais nestes estados. Os clientes da 

empresa são antigos e estão imersos em um laço forte de relacionamento. A preocupação 

dispensada à qualidade do produto, além de fidelizar os clientes, é utilizada como estratégia 

de barreira de acesso destes clientes aos concorrentes, vez que existem outras indústrias na 

região que também fornecem para os referidos estados. O gestor mantém a tradicionalidade 

do produto como estratégia para fidelizar seus clientes; porém, esta estratégia dificulta a 

entrada de novos clientes, que muitas vezes são conquistados pelas alterações no produto ou 

no marketing, o que não ocorre na Indústria Doces Savive. 
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5.1.2.4 Fornecedores locais 

 

A indústria Doces Savive depende muito pouco de fornecedores locais. Ela é 

produtora da matéria-prima principal utilizada na fabricação dos doces (banana). Mesmo 

dependendo muito pouco de fornecedores, o gestor mantém uma rede de relação de confiança 

com pequenos fornecedores, laços fortes. A negociação é direta, gestor face a face com 

produtor. Essa estratégia mantém a parceria e a relação de confiança, é “o ponto chave para 

manter o fornecimento”, diz o gestor: “Eu procuro fazer as coisas pessoalmente, lidando com 

os fornecedores, lidando com os produtores, fazendo com eles entendam que nós temos que 

trabalhar em conjunto, porque eu preciso deles e eles precisam da gente”.  

Os fornecedores, por sua vez, confirmam as palavras do gestor e falam da 

cooperação entre eles: “É um tratamento muito bom, de igual para igual, com nós nunca teve 

problema”. (palavras do fornecedor) 

Desta forma, a rede de relação de confiança entre fornecedores e gestor promove 

disponibilidade de matéria-prima mesmo em momento de escassez (falta do produto). A 

capacidade e habilidade do gestor de articular laços fortes com fornecedores é o que mantém 

o acesso à matéria-prima mesmo em momentos de baixa produção.  

 

 

5.1.2.5 Laço forte local 

 

Os laços fortes foram identificados em vários fatores relativos à sobrevivência da 

Indústria Doces Savive. O gestor conquis tou uma rede de relação social de apoiadores 

(clientes) dedicando-se à produção de doces de banana. Conseguiu agradar o gosto do cliente 

quando identificou a oportunidade e passou a fabricar a “banana passa - produto considerado 

diferenciado dos produtos dos concorrentes. Imergiu em um mercado possível e mantêm seus 

clientes a longo tempo. A boa evolução nas vendas possivelmente decorre da habilidade do 

gestor em manter produtos diferenciados e de qualidade, bem como manter os laços fortes da 

rede de relação social (fornecedores, clientes e empregados), sendo estas ações consideradas 

uma positiva concepção estratégica utilizada pelo gestor 

Mantém laços fortes, ou seja, a rede de relacionamento social, com fornecedores 

como citado anteriormente no tópico sobre fornecedores locais. O gestor aposta no diálogo 

direto, honesto e de igual apara igual com seus fornecedores.  
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Há também uma relação direta e duradoura com seus empregados; a relação é bem 

familiar. Para o gestor, a política com os empregados é uma questão de bom senso: “você tem 

que tratar todo mundo com humanidade”. (palavras do gestor). Considera os empregados 

como parceiros: “se você não tratar bem, não vai ter parceiros bons ; tem que tratar 

empregados seus como parceiros seus, não como empregado, inclusive às vezes até entrando 

na parte familiar e tentando ajudar a resolver os problemas”. (palavras do gestor). 

O gestor utiliza suas redes de relação de confiança (apoiadores) como barreira à 

concorrência. Essa organização também possui estrutura e pessoal adequado às atividades 

desempenhadas. Essa adequação consiste exatamente em manter o bom atendimento às 

necessidades dos clientes, o bom relacionamento com os fornecedores e a relação familiar 

com seus empregados (manutenção dos laços fortes). 

 

 

5.1.2.6 Laço fraco local 

 

Os laços fracos observados e mais marcantes foram exatamente com o governo local. 

O contato com a vigilância sanitária, com a prefeitura e demais órgãos públicos da localidade 

se dá, principalmente, para regularizações e pagamento de impostos e taxas. A fala do gestor 

durante a entrevista demonstra bem a existência do laço fraco nessas relações: “Tenho 

dificuldades com o Departamento de Saúde, com o Ministério do Trabalho, com as exigências 

que fazem os sindicatos”. (palavras do gestor). 

Outro laço fraco observado está relacionado com os concorrentes locais, para 

contatos eventuais, objetivando a troca de informações sobre o mercado, sobre novas 

legislações e disponibilidade de mão-de-obra.  

Observou-se que são poucos os laços fracos relativos à gestão na Indústria Doces 

Savive; os pontos fortes identificados foram os laços fortes.  

 

 

5.1.2.7 Concorrência local 

 

O gestor tem pleno conhecimento sobre a existência da concorrência local e o risco 

que ela representa ao seu negócio. Porém, aparenta não dar a devida importância à realidade 

dessa concorrência para a sua empresa. Não há um estudo cuidadoso sobre os concorrentes, 

não há uma descrição do perfil, nem das forças gerais e das fraquezas dos concorrentes. Mas 
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estas deficiências parecem ser minimizadas pelo fato de estar trabalhando com uma 

concorrência estável. Esse fator permite acompanhar a concorrência com certa facilidade, 

possibilitando maior equilíbrio entre as empresas.  

O gestor tem a capacidade de apresentar um produto considerado diferenciado, assim 

a concorrência não oferece o tipo de produto que ele fabrica e que os seus clientes buscam, 

tornando a concorrência pouco agressiva para o negócio. Ele utiliza a rede de relação de 

confiança (apoiadores) como barreira à concorrência. O gestor adquire as informações sobre a 

concorrência por meio do processo de informação e comunicação já explicitado 

anteriormente. Mantém também o laço fraco com a concorrência para trocar as informações 

importantes sobre o mercado.  

O gestor assevera que a concorrência está aumentando: “Nós estamos tentando 

adquirir novas máquinas, fazer novos produtos, aumentar o leque de ofertas para conseguir 

melhorar a venda”. O objetivo do gestor com esse planejamento é combater o esforço da 

concorrência de oferecer um produto melhor e conquistar melhores vendas. 

Alguns pontos da concorrência local são considerados como superiores ao da 

empresa: “A concorrência, note bem, ela é muito relativa, existe concorrência, por exemplo; 

existe o produto com rótulo mais bonito que o meu, mas o produto não é bom, entendeu? A 

empresa concorrente tem mais interatividade de mercado e oferece mais vantagens.” (palavras 

do gestor). 

O gestor crê que os fatores relacionados à sua empresa como “clientes muito antigos” 

“produtos de excelente qualidade”, superam os fatores positivos da concorrência. O gestor 

afirma que mesmo com a concorrência existente, a sua tabela de preços é superior à das outras 

empresas. 

 

 

5.1.3 Outros Elementos Identificados 

 

Outros fatores foram identificados na gestão da Indústria Doces Savive, considerados 

importantes diante das questões de pesquisa. Destacam-se os seguintes fatores: 

• Atendimento: observa-se que o gestor vale-se de um atendimento excelente ao 

cliente para ganhar vantagem competitiva e manter posicionamento da empresa. 

• Qualidade: no que se refere ao processo de fabricação dos produtos da empresa, 

é considerado bastante simples; porém, o diferencial está em produzir doces de 



81 
 

 

qualidade, uma linha de doces que não contém açúcar e manter o sabor 

considerado diferente dos produtos da concorrência. 

• Negociação: quanto à capacidade de negociação, é possível afirmar que o gestor 

tem habilidade para negociar. Esta habilidade de negociação vem acompanhada 

da experiência adquirida com o tempo de trabalho no setor; porém, a aversão ao 

risco e a dificuldade de delegar provoca certa estagnação da empresa. 

• Teimosia: a característica marcante no gestor é a persistência, fator identificado 

por ele próprio como “teimosia”. Ele acredita no que faz, tem experiência, tem 

as informações necessárias para aproveitar novas oportunidades, talvez lhe falte 

“ousadia”.  

• Aversão ao risco: o gestor demonstra ter capacidade de identificar a existência 

de uma oportunidade de negócio, o que é considerado um ponto positivo, porém, 

observa-se que a sua aversão ao risco o impede de melhorar o desempenho da 

empresa. 

• Criatividade: ficou caracterizado que a empresa apresenta capacidade de atingir 

um mercado mais amplo, porém o gestor insiste em manter uma rotina, ficando 

restrito aos mesmos clientes, perdendo oportunidade de explorar o grande 

mercado que se mostra existente interno e externo. A atitude do gestor de não 

perseguir novos horizontes pode caracterizar a falta de criatividade 

 

 

5.1.4 Essência do Caso – Indústria Doces Savive 

 

Apesar da gestão da Indústria Doces Savive ficar caracterizada como pouco 

especializada, centralizadora, controladora e com baixo nível de planejamento, alguns 

aspectos são identificadas como capacidades essenciais no presente caso. Esses fatores 

singulares estão diretamente relacionados ao gestor. O primeiro fator é o capital humano e 

social do gestor, a forma de tratamento dispensada aos clientes, fornecedores e empregados.  

Principalmente aos empregados, considerando-os como parceiros, com respeito e 

humanidade. As redes sociais constituídas a partir do nexo de relacionamentos do gestor com 

clientes, fornecedores e empregados podem prover recursos importantes para estabelecer a 

sobrevivência do negócio.  
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O segundo fator é o impacto da adoção de ações gerenciais que, de certa forma, estão 

permitindo a eficiência dos processos produtivos, as vendas e a sobrevivência da empresa. A 

ação gerencial considerada de maior impacto é o processo de comunicação e informação. O 

processo de comunicação e informação é utilizado para provisionar praticamente todas as 

atividades relativas ao negócio: prover o processo de produção, prover informações para se 

atualizar sobre o mercado, prover o contato e fidelização do cliente para manter as vendas, 

prover os laços fortes com fornecedores para garantir a matéria-prima. O gestor descobriu na 

comunicação e na troca de informações a estratégia para atingir todos os colaboradores 

interna e externamente.  

O terceiro fator é a capacidade de liderança explicada pelo alto grau de 

relacionamento pessoal, que vem mantendo a rede de relacionamentos sociais considerada de 

extrema importância, especialmente em micro e pequenas empresas. A partir destas redes de 

relacionamentos, o gestor conseguiu identificar o produto certo para satisfazer a necessidade 

do cliente, demonstrando uma capacidade de concepção estratégica. Bom atendimento e 

qualidade do produto sendo fatores considerados influenciadores da sobrevivência do 

negócio. Constata-se que esse comportamento do gestor é um ponto de aproximação do perfil 

empreendedor. 

Porém, como ponto de afastamento do perfil empreendedor, observa-se a aversão que 

o gestor tem do risco. Essa característica poderá prejudicar o desenvolvimento do negócio, 

mantendo-o em estado de estagnação. 

 

 

5.2 CASO 2 - INDÚSTRIA DOCES DE BANANA MONGAGUÁ 

 

5.2.1 Características da Gestora 

 

5.2.1.1 Concepção estratégica 

 

No caso da Indústria Doces de Banana Mongaguá, foi possível identificar que a 

gestora possui larga experiência sobre o setor de atividade, quando assumiu a condução do 

negócio. Ela tem experiência adquirida no próprio ambiente onde ela é gestora (21 anos de 

trabalho) e possui conhecimento (nível superior em administração de empresas) que lhe 

permite utilizar-se de estratégia utilizada para suportar riscos, bem como aproveitar as 

oportunidades e os recursos disponíveis. A gestora tem disposição ao risco, porém entende 
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perfeitamente que depende das condições de recursos para se aventurar em novos patamares. 

Esta disponibilidade ao risco e identificação e aproveitamento de oportunidades coloca a 

empresa em estado de ascensão, com o lançamento de duas novas linhas de produtos. 

A busca por clientes de fora da localidade, a boa qualidade do produto e o diferencial 

de oferecer produto 100% natural e produzido artesanalmente são as estratégias utilizadas 

pela gestora para a manutenção do negócio. Considera-se a capacidade estratégica da gestora 

de proporcionar ao comprador um valor excepcional e superior, em termos de qualidade do 

produto, características especiais e excelência no atendimento como fatores de 

competitividade. Outra estratégia da gestora para manter seus clientes é o contato face a face 

com os mesmos; salienta a gestora: “Em termos de vendas eu trato com o cliente para que ele 

sinta-se à vontade para reclamar e para criticar, se for o caso. Isso me ajuda a me colocar no 

mercado em uma posição melhor”. (palavras da gestora). 

Pelas estratégias de diferenciação e qualidade do produto e de manutenção dos 

clientes, a gestora mantém uma carteira considerável de clientes que permite o volume de 

vendas de aproximadamente 60 toneladas por mês, mantendo a sobrevivência do negócio.  

A visão estratégica de descentralização de poder, além de incentivar a equipe, 

caracterizando um laço forte de confiança, proteção e respeito, propicia à gestora 

disponibilidade de tempo necessário ao planejamento, objetivando melhorias para o negócio.  

Outro ponto positivo a ser considerado na ação estratégica da gestora é a capacidade 

de identificar a oportunidade e condições de novos produtos. Conforme informações obtidas 

nas entrevistas e nas observações em campo, há compra de maquinário novo para a produção 

de novas linhas de doces (doces de batata e de abóbora). Esta concepção estratégica de 

inovação é considerada essencial para a sobrevivência da pequena empresa.  

Os esforços estratégicos da gestora estão voltados para manter a qualidade e as 

características do produto, diversificar e criar novas linhas de produto e aumentar a carteira de 

clientes. Exportar também está nos planos da empresa. 

 

 

5.2.1.2 Gerenciamento pela informação 

 

Quanto ao gerenciamento pela informação e comunicação a gestora apresenta 

habilidade e concepção gerencial, quando se refere a manter abertos vários canais de 

transmissão e coleta de informações, tanto canais internos como externos. Estes canais de 

coleta e disseminação de informações estão ligados em um elo de confiança, respeito e 



84 
 

 

amizade entre fornecedores, clientes e empregados. A estratégia de comunicação utilizada 

pela gestora tem o propósito de articular contatos e processos para manter ou melhorar o 

posicionamento da empresa. Além de manter os clientes potenciais, busca a disponibilização 

de matéria-prima, mão-de-obra e novos clientes.  

A comunicação é também a variável utilizada pela gestora para apresentar instruções 

aos empregados visando à realização e melhoria do processo. O sistema de comunicação 

transmite aos empregados informações das condições da empresa, a direção que deverá ser 

seguida e qual meta deverá ser atingida. A gestora não mede esforço para manter todos bem 

informados na empresa, ela diz: “Nós usamos aquele sistema onde de tudo todos têm que 

compartilhar, todos têm que estar cientes do dia-a-dia da empresa. Se ela não está bem 

financeiramente todos têm ciência, se a situação melhora, todos estão também cientes”. 

A comunicação direta da gestora com os empregados oportuniza a contribuição de 

idéias, opiniões e sugestões. Internamente, o processo de comunicação e troca de informação 

vem conseguindo resolver situação de conflito. Promove na equipe um sent ido de direção 

com concepção estratégica para a realização da ação, especialmente com relação à alocação 

de recursos. Em um de seus relatos a gestora demonstra a administração realizada pela 

informação e comunicação direta: “Eu tenho o encarregado da área de produção que me 

comunica as coisas, mas, também eu faço aquele passeio junto aos funcionários conversando 

com cada um e faço uma reunião todas às segundas-feiras onde cada um expõe o problema”. 

O gerenciamento pela informação consegue manter as redes de relação de confiança 

de laços fortes afetivos e morais. A rede também é utilizada como fonte de informações e 

aconselhamento. A capacidade da gestora, de administrar, centrada em trabalho de rede de 

relação social e de informação e comunicação pode ser considerada como variável importante 

para a sobrevivência da empresa.  

A gestora utiliza e mantém, por meio da comunicação e informação, a rede de 

relação social (laços fortes) com os clientes e fornecedores potenciais, buscando as inter-

relações para partilhar atividades e conhecimentos importantes. Estas informações e 

conhecimentos permitem a gestora condições de traçar os objetivos da empresa e identificar 

as oportunidades e o momento certo para expansão. A atitude da gestora de conhecer e manter 

relacionamentos diretos com o mercado é primordial ao desempenho da empresa. Com as 

informações e o conhecimento do setor empresarial é que se torna possível o desenvolvimento 

de estratégias competitivas vitoriosas para qualquer empresa.  

A estratégia utilizada mostra a capacidade de liderança da gestora em manter grupos 

de apoiadores e colaboradores, demonstrando intimidade, respeito, proximidade e confiança. 
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5.2.1.3 Gerenciamento pelas pessoas  

 

A gestora é plenamente consciente da importância das pessoas para o negócio.  Em 

seus depoimentos durante a entrevista,  ela deixa claro que a sobrevivência da empresa 

depende das pessoas que estão envolvidas nela ; diz a gestora: “Os meus empregados como já 

disse, eu não os considero como empregados e sim uma família que busca com o mesmo 

esforço, todo o tempo, fazer com que a coisa funcione cada vez melhor. Se a empresa 

sobrevive depende dos empregados”.  

Todos os esforços da gestora estão intrinsecamente voltados às pessoas. As 

estratégias de bom atendimento ao cliente, o bom relacionamento com fornecedores, o 

entrosamento e a confiança com a equipe de empregados faz parte desses esforços. Para a 

gestora todas as experiências adquiridas vêm da relação entre ela e as pessoas, sejam elas 

fornecedores, clientes ou empregados. Considera a importância de manter as pessoas a par da 

capacidade do negócio, seja ela boa ou ruim. A estratégia de manter a porta da fábrica aberta 

proporciona uma articulação de contatos e coalizões entre o elo gestor-empregado-

fornecedor-cliente, mantendo relações abertas e laços fortes de confiança entre as pessoas. 

Outro ponto positivo do relacionamento com a gestão de pessoas é o tempo atribuído 

ao contato direto com os empregados por meio de reuniões realizadas todas as segundas-

feiras. É considerada uma habilidade da liderança manter a equipe entrosada, motivada e 

orientada. Com essa estratégia, a gestora tem a possibilidade de obter as informações, idéias e 

sugestões que poderão ser importantes para o atendimento da demanda de produção. O 

propósito da gestora não é somente obter e compartilhar informações, mas também usá- las de 

forma positiva na empresa. 

A gestora tem plena confiança na capacidade das pessoas e boa parte do 

gerenciamento é realizada por meio das pessoas. Em um de seus depoimentos, a gestora deixa 

clara a deliberação de competência e de poder:  

 

“Eu posso achar que a máquina está bem instalada e em ótimo 
posicionamento. Mas, quem vai decidir o melhor posicionamento de 
instalação são eles. Assim o ambiente de trabalho se torna mais harmonioso 
e tranqüilo para todos”. (palavras da gestora). 

Neste aspecto, a gestora tem a percepção de que gerenciar pelas pessoas pode 

melhorar o desempenho das atividades. Ela percebeu que delegar tarefas e certo poder de 

decisão é elemento capaz de incentivar ou motivar as outras pessoas que, por sua vez, podem 

influenciar outras pessoas e, então, transformar o ambiente. Este fenômeno pode ser 
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caracterizado como um sistema. Este sistema pode ser considerado como propulsor da 

construção de entusiasmo. A gestão que adota esta estratégia poderá ter melhores chances de 

competir mais eficazmente no mercado, contando com a contribuição de seus empregados no 

atendimento da demanda de produção. 

A gestão na Indústria Doces de Banana Mongaguá está aportada na habilidade da 

gestora de perseguir vantagens competitivas para a empresa, por meio das pessoas, por meio 

das informações e de comunicação, buscando vantagens igualmente para estas pessoas. A 

consideração dos objetivos pessoais pode ajudar a alcançar o sucesso para a empresa e, 

conseqüentemente, para as pessoas. “Para a gestora, se a empresa está bem, as pessoas 

também estarão bem”. 

 

 

5.2.1.4 Ação gerencial 

 

Relativamente às ações gerenciais que são adotadas pela gestora estão o uso 

inteligente do processo de informação e comunicação visando a objetivos como garantir 

informações de mercado, matéria-prima, vendas potenciais, créditos, entre outros. Esta ação 

gerencial promove o entendimento das pessoas do porquê estão no negócio, o que deverá ser 

feito e para que deverá ser feito. Esta forma de ação provoca nas pessoas a sensação de 

importância e de comprometimento em relação à empresa. Desta forma, a empresa conquista 

a confiança, os relacionamentos duradouros, a integridade da equipe e o desenvolvimento de 

uma cultura corporativa adequada.  

A forma de contato da gestora com os clientes, fornecedores e empregados, 

mantendo relacionamento aberto, com diálogos simples e honestos, por telefone e 

pessoalmente, é considerada como uma boa estratégia de investigação para aperfeiçoamento 

do atendimento. A gestora com esta ação pode avaliar os serviços conversando diretamente 

com os clientes. Isso na realidade apresenta uma oportunidade para que a pequena empresa 

seja capaz de exceder em sua ação de gerenciamento do serviço ao cliente. 

A ação de gerenciar a distribuição dos produtos é realizada de forma sincronizada. 

Os produtos são transportados em partes pela empresa e, dependendo do cliente, por ele 

mesmo. Os produtos são distribuídos em várias cidades dos estados do Nordeste, Rio de 

Janeiro e São Paulo. Neste aspecto, a rede de relação social utilizada pela gestora para manter 

canais abertos de distribuição e de divulgação de seus produtos, mantendo seus clientes 

potenciais, pode ser destacada como importante influenciadora da sobrevivência da empresa. 
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Referente ao fator planejamento do tempo, as ações da gestora demonstram eficácia 

no sentido de aproveitamento do tempo. O fator tempo é administrado levando em 

consideração os recursos limitados da empresa. A gerente aplica a forma de comunicação face 

a face, onde é disponibilizada uma boa parte do tempo. Com a delegação de responsabilidade, 

a gestora tem condições de decidir a quais atividades ela alocará o seu tempo. A gestora 

despende tempo na comunicação e na captação de informações relativas ao mercado, clientes, 

fornecedores e concorrentes. Como a gestora utiliza da habilidade de delegar competências, 

uma parte do tempo ela disponibiliza para a transferência destas informações e delegação de 

novas responsabilidades. A outra parte do tempo é reservada para o planejamento e a solução 

de problemas.  

A característica vista nesta gestora em relação ao tempo é a capacidade de 

administrá-lo eficazmente, dividindo entre contatos com os clientes, soluções de problemas, 

treinamento de funcionários e relacionamento com toda a rede de relação social. Esta 

habilidade da gestora demonstra conhecimento da necessidade de administrar bem o tempo, e 

inclusive quando a gestora afirma que reserva uma parte do tempo para planejar e ter um grau 

de privacidade para fazer progresso significativo, vez que o planejamento é basicamente um 

processo mental.  

A gestora estrategicamente gerencia a ação de forma mista. Em determinadas ações, 

utiliza-se da capacidade de gerenciar para que o processo seja realizado a partir da 

administração de pessoas – delegando competência e poder de decisão. Em outras ações, a 

gestora utiliza da estratégia de ser o gestor que faz, gerencia, aproximando-se da ação, sendo 

gerente fazedor que administra diretamente a realização da ação. Esta característica de 

gerenciar de perto a realização da ação consiste na motivação dos empregados para a 

realização do propósito (produção dos doces). Promove também a manutenção das condições 

de qualidade e do controle do processo para que se realize de forma adequada e fluente. 

Considerando as características de gerenciamento de ações da gestora, por duas 

formas (1 - capacidade de fazer, aproximar-se da ação de estar, ser gestora fazedora que 

gerenciam diretamente a realização da ação. 2 – fazer a ação indiretamente, por meio da 

administração de pessoas ou pelo processamento das informações) demonstra a 

descentralização de poder. Esta configuração de gerenciamento das ações pode estar 

favorecendo o bom andamento do negócio. 

A gestora traz características de liderança que busca e tem como foco principal do 

negócio as pessoas. Demonstra possuir uma visão realista do negócio e dispensa intensa 
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dedicação, com alto grau de envolvimento nas ações. Suas ações objetivam instalar um clima 

de confiança, entusiasmo e colaboração, mantendo um ambiente familiar na empresa. 

 

 

5.2.1.5 Valores 

 

Nos levantamentos relativos a valor na gestão na Indústria Doces Mongaguá foi 

possível identificar em uma primeira dimensão que o relacionamento interpessoal entre o 

gestor e os empregados da empresa é um dos fatores mais relevantes em relação a valores. O 

relacionamento entre as pessoas, o processo direto de comunicação, a sinceridade da gestora 

em relação ao negócio, facilitam a obtenção de um clima de confiança, respeito e afeto, o que 

possibilita relações de harmonia e de cooperação. 

As redes de relações sociais mantidas pela gestora determinam as verdadeiras 

possibilidades de trabalho conjunto e produtivo. A gestora demonstra aprendizado com as 

diferentes experiências de vida de seus empregados e se mostra capaz de ajudar a resolver 

seus conflitos respeitando as individualidades, pensando no bem coletivo. Ela considera que 

os fatores humanos estão em primeiro lugar. Cita a gestora: “Os fatores humanos com certeza 

são importantes, se tiver um grupo de pessoas que trabalham abraçando a sua causa para que 

ela melhore a cada dia; você pode contar com isso, a partir do momento que você tem um 

grupo de pessoas boas”. 

A gestão apresenta características holísticas. A equipe trabalha com espírito de 

cooperação, com a participação de todos e com humanidade. Essa concepção holística pode 

ser percebida na fala da gestora, quando revela seu lado humano ao ajudar nas soluções dos 

problemas pessoais dos empregados: 

 

“Se você também não colocar o seu lado humano você não consegue trazer 
isso para dentro da empresa. Olha, senta conversa, ouve pelo menos, e isso 
me trás uma melhoria muito grande, se o funcionário não está bem ele chega 
e me fala . Isso é um benefício que é difícil se encontrar hoje, porque todo 
mundo é racional demais. Então esse meu pequeno grupo, graças a Deus, 
tem esse lado bom” (fala da gestora). 

 

Uma segunda dimensão trata dos vínculos de confiança e respeito entre gestor, 

empregados, fornecedores e clientes. Estes vínculos existentes são introduzidos por meio dos 

sistemas de comunicação e informação direta da gestora face a face com os demais 

componentes do grupo. É um sistema de condutas espontâneas, criado por meio dos contatos 
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diários e de longo tempo. A rede de relação de confiança é mantida por laços fortes afetivos e 

morais. A rede também é utilizada como fonte de aconselhamento. A gestora é plenamente 

consciente da importância do bom atendimento ao cliente, do bom relacionamento com 

fornecedores e empregados. Busca sempre criar um clima de tranqüilidade e segurança, 

estimulando a fidelidade absoluta 

A terceira dimensão está relacionada aos cuidados com as questões de saúde e 

segurança no trabalho. São preocupações da gestora com as condições de trabalho, no uso dos 

equipamentos individuais de segurança,  na segurança das instalações com implantação e 

manutenção dos equipamentos de segurança nas unidades da indústria e na preocupação com 

a qualidade do produto e prazo de validade.   

Em todos os aspectos a gestora coloca o capital humano como a razão principal da 

existência do negócio; seus princípios estão aportados na ética, na moral e no respeito pelas 

pessoas.  

 

 

5.2.1.6 Experiência 

 

A gestora trabalhava como empregada na própria empresa por aproximadamente 21 

anos até assumir o posto de gestora. A formação gerencial também é outro ponto de atenção, 

pois a gestora possui conhecimento em administração de negócios, adquiridos no Curso 

Superior de Administração de Empresas. Para a gestora, o fato de ter larga experiência no 

setor permitiu o reconhecimento das pessoas em relação a seu desempenho. Cita a gestora: 

“Trabalhei na empresa 21 anos, foi o meu primeiro emprego, e, agora, num período de cinco 

anos passei a administrá- la. Ter a seu lado pessoas que conseguiram ver em você uma 

maneira de mudar o modo de trabalhar é muito importante”. 

A larga experiência da gestora no setor de doces e principalmente dentro da própria 

empresa que hoje administra, certamente tem influenciado também na sobrevivência do 

negócio. Principalmente no que se refere à manutenção da qualidade do produto, à introdução 

de novas linhas de doces, à manutenção da rede de relação social (fornecedores, cliente e a 

captação de novos clientes e empregados), à divulgação do produto e principalmente ao 

contato direto e diferenciado para atendimento ao cliente, acreditando no capital humano e 

gerindo com princípios holísticos. A experiência e conhecimento da gestora permitiram 

desenvolver a capacidade de negociação. Esta habilidade de negociação vem acompanhada do 
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conhecimento que a gestora tem do mercado em que atua, adquirida com o tempo de trabalho 

no setor e com a capacitação gerencial.  

A mesma categoria aplicada sobre o ponto de vista da comunicação apontou 

experiência e habilidade da gestora em manter abertos os canais de comunicação. Na 

articulação com fornecedores, clientes, empregados e até concorrência. Nessa ação, a gestora 

se mostra com experiência para captar e compartilhar informações e lições aprendidas, 

necessárias à manutenção e à sobrevivência da empresa. 

A experiência da gestora também permite transações de vendas realizadas 

diretamente com o cliente. A troca de informações adquiridas nestes contatos é processada 

pela gestora para recolocar o produto no mercado numa posição melhor. A experiência e a 

habilidade de contatar diretamente e freqüentemente os clientes são consideradas estratégia a 

ser administrada exatamente por gestor que está preparado de alguma forma (experiência) 

para dar atenção aos detalhes, para prestar serviços altamente pessoais ou, ainda, para prestar 

atendimento rápido e de qualidade, a fim de se tornar um concorrente respeitável.  

 

 

5.2.1.7 Conhecimento 

 

Somada à experiência que a gestora adquiriu no setor de doces está a formação 

superior em Administração de Empresas. Os conhecimentos da gestora sobre administração 

de negócios vêm proporcionando capacidade estratégica que pode estar influenciando a 

sobrevivência da empresa. 

Paralelamente à concepção de a gestora possuir conhecimento sobre a administração 

do negócio, ela manteve a atualização de conhecimento por meio de cursos técnicos. Observa-

se que o conhecimento e a experiência especial da gestora têm agregado valor e 

possivelmente influenciado a sobrevivência do negócio. 

A gestora apresenta conhecimento e habilidade para estar presente em todos os 

processos da empresa, fabricação, compras, vendas, distribuição e outros. A vantagem de a 

gestora possuir conhecimentos e experiência é a facilidade de maximizar as contribuições dos 

empregados, a manutenção das redes de clientes e fornecedores (apoiadores). O conhecimento 

e a experiência da gestora também têm permitido manter a boa qualidade e características do 

produto, considerado como diferencial competitivo.  
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5.2.2 Fatores da Localidade  

 

5.2.2.1 Papel do governo local 

 

Quanto aos sistemas de suporte, governo local e instituições ou organizações 

voltadas para o apoio das empresas, as informações documentais indicam que há movimentos 

locais para o desenvolvimento da região e consequentemente dos negócios. Porém, essas 

ações não têm favorecido a sobrevivência da empresa estudada, segundo a gestora. A gestora 

tem concepção de que o governo local e demais governos deveriam cuidar das políticas 

públicas, criando um sistema legal e tributário favorável às pequenas empresas, estabelecendo 

uma política adequada à realidade das MPEs, de juros e empréstimos para financiar 

investimentos e capital de giro.  

Não há também na localidade uma política de capacitação e treinamento, nem de 

informação do mercado. Existe um posto do SEBRAE, mas é praticamente inativo. Junta 

comercial e sindicatos também são inoperantes na cidade. O único local que promove 

capacitação técnica é a Escola Técnica Estadual, onde as vagas são extremamente escassas 

impossibilitando o atendimento da demanda por especialização. 

Quanto aos investimentos que estão ocorrendo na cidade, principalmente em relação 

à duplicação e ao melhoramento da rodovia e ao saneamento básico, são realizados pelo 

governo estadual. 

Para a gestora, não há iniciativa da Prefeitura que tem coligação com órgãos de apoio 

para possibilitar a capacitação e o treinamento dos empregados. Cita a gestora: “Não tem uma 

iniciativa por meio da Prefeitura que tem coligação com esses órgãos, para que eu possa 

utilizar dos recursos do SEBRAE e SENAI para trazer cursos para oferecer para os 

empregados, ter um aparato das escolas etc.”. 

A gestora espera que a próxima gestão (governo local) possa melhorar as condições 

de infra-estrutura e implantar políticas de apoio aos pequenos negócios da cidade, 

principalmente com isenção de taxas e imposto e calçamento das ruas. 

 

 

5.2.2.2 Disponibilidade de recursos 

 

Em relação ao fator localidade, o que mais se apresenta como fator positivo é a 

disponibilidade de matéria-prima de qualidade e bem próxima ao setor de produção. A 
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matéria-prima é adquirida na própria região e fornecida por uma rede de fornecedores mantida 

por uma rede bem acentuada de laços fortes. Desta forma, a matéria-prima é disponível 

mesmo em momento de escassez. A capacidade e habilidade da gestora de articular laços 

fortes com fornecedores é o que mantém o acesso à matéria-prima de qualidade, mesmo em 

momentos de baixa produção.  

A infra-estrutura é considerada pela gestora como ponto negativo. Ao referir-se sobre 

os recursos da localidade ela assevera: 

 

Para fala r a verdade à localidade eu acho horrível, não tem meios de 
transportes que facilite tanto as visitas quanto a locomoção dos funcionários. 
Entendeu? Por outro lado nós estamos numa região que somos abençoados 
por Deus que é a área da banana, então eu não tenho desperdício, ou de 
pagar um frete enorme para trazer uma matéria -prima que é o meu carro-
chefe de trabalho hoje . (fala da gestora) 

 

Em relação à disponibilidade de recursos humanos, para atender à demanda da 

empresa, há oferta de mão-de-obra na região. A empresa mantém um quadro de empregados 

suficiente para o funcionamento das atividades, dentro da capacidade de produção necessária 

ao atendimento da demanda. Há na região mão-de-obra disponível e de baixo custo, devido à 

falta de oportunidade de emprego. Este fator favorece a empresa a manter o quadro de mão-

de-obra necessário, vez que poucas atividades requerem mão-de-obra especializada. A 

disponibilidade de mão-de-obra é considerada por Longenecker, Moore e Petty (1997) como 

fator importante à sobrevivência do negócio. 

A gestora considera que a disponibilidade de mão-de-obra na localidade é primordial 

para a sobrevivência do negócio. Para ela, a empresa sem pessoas não existiria. Para esta 

mão-de-obra, a gestora entende a necessidade de qualificação e treinamento; porém, atribui à 

localidade a falta de políticas de desenvolvimento profissional.  

Aos empregados que possuem especialização em certas atividades, a eles a gestora 

delega responsabilidades sobre o processo que desenvolve. A habilidade da gestora de delegar 

competências qualifica ainda mais o trabalho em equipe, pois motiva o compromisso com o 

propósito, responsabilidade coletiva e o apoio mútuo no cumprimento das metas. As 

habilidades de liderança demonstradas pela gestora, no processo de delegação de tarefas e de 

responsabilidades, são consideradas importantes para a construção das redes de relação de 

confiança. As redes de relação de confiança permitem desenvolver habilidades de 

comunicações, como expressar eficazmente suas idéias e passar aos empregados o que cada 
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um deverá fazer para executar o seu trabalho, compreender o que é obrigatório fazer enquanto 

membro da empresa, focalizando as metas e resultados a serem alcançados e seguir as regras 

da organização. A gestora utiliza-se dos fatores básicos para gerir a realização das tarefas que 

envolvem os empregados, disponibilizando orientação, treinamento, descentralização de poder, 

motivação e uso coerente do comando. 

O fator matéria-prima disponível em abundância oferece vantagens especiais 

relacionadas à localização. Para a sobrevivência da empresa estão sendo considerados três 

fatores importantes da localidade: a disponibilidade de matéria-prima, a disponibilidade de 

mão-de-obra e o fácil acesso a São Paulo e outras cidades do estado. Em determinadas 

situações, um fator pode ser mais importante que os outros; porém, se as matérias-primas 

exigidas não estão em abundância em todas as áreas, as regiões em que esses materiais 

existem em abundância oferecem vantagens especiais de localização. 

Quanto à infra-estrutura, a região tem acesso fácil aos grandes centros, 

principalmente Santos e São Paulo. O canal de distribuição do produto escolhido pela gestora 

é indústria – distribuidor – varejista – consumidor. Este canal de distribuição é favorável à 

empresa que tem o trabalho de transportar a mercadoria até os distribuidores em São Paulo. A 

gestora conhece e tem a experiência da necessidade de atentar para a periodicidade de entrega, 

tendo em vista a validade do produto, principalmente por ser considerado um produto 100% 

natural. Como São Paulo é o mercado forte para a distribuição e ponto de destino dos doces 

para o Nordeste e Rio de Janeiro, o acesso é considerado fácil, devido à malha-viária 

favorável. A facilidade de transporte é um fator que pode ser considerado como importante 

para a sobrevivência do negócio, principalmente quando influencia os custos de transporte.  

A disponibilidade de recursos financeiros é escassa e obter empréstimos em bancos 

financiadores é considerado negócio de alto risco pela gestora, que diz: “Se você vai levantar 

recursos em banco ele exige o que você tem e o que não tem. Então se você não cumprir com 

os seus contratos para obter ótimas máquinas, novas embalagens, melhorar a distribuição, ter 

um bom grupo de vendas em todo Brasil, você poderá pôr a empresa em risco”. 

 

 

5.2.2.3 Clientes locais 

 

Praticamente, a empresa não sobrevive dos clientes locais ; os principais clientes da 

Indústria Doces de Banana Mongaguá estão distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro e 

Nordeste. Na visão da gestora, São Paulo é o melhor ponto de venda. 
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Para conquistar mais clientes, a gestora aposta na qualidade e diversificação do 

produto, além de utilizar-se da rede de relação de confiança e de todo um processo de 

divulgação dos produtos. No processo de divulgação estão inclusos apresentação em feiras, 

uso de jornais, da internet e telemarketing e esforços direcionados ao setor de vendas. A 

gestora mantém uma equipe de vendas, treinada por ela, para conquistar clientes e 

consequentemente aumentar o volume de vendas. O trabalho em campo é realizado pela 

equipe com a coordenação direta da gestora. 

A política da gestora em relação aos clientes é manter a empresa junto aos clientes e 

esclarece:  

O segundo principal fator de sobrevivência da empresa que eu considero, é a 
empresa junto aos clientes. Se o produto está com defeito ou que aconteça 
qualquer problema, a empresa deverá ficar ciente da situação, não pode 
deixar passar despercebida. Se o cliente for pequeno, não dá uma satisfação 
não visita, não vai retirar o produto, então uma das qualidades que a empresa 
tem, é chegar junto ao cliente e saber se está bom, se está ruim e tentar 
melhorar. Manter a qualidade do produto acima de qualquer coisa, manter o 
contato direto com o cliente, nunca se omitir diante de problemas e sim 
solucioná-los, isso é o que caracteriza a Doce Mongaguá hoje. 
 

 

Finalizando, a característica da gestão em relação aos clientes está aportada em 

manter os laços fortes, ou seja, a rede de relacionamento social de confiança, principalmente 

mantendo o cliente satisfeito em relação ao produto e ao atendimento. 

 

 

5.2.2.4 Fornecedores locais 

 

Os fornecedores locais atendem com qualidade à necessidade de matéria-prima 

(banana) da fábrica. A gestora afirma a disponibilidade de matéria-prima na localidade e 

ainda retrata a importância do fornecedor para a sobrevivência da empresa: “Os fornecedores 

são importantes porque eles vêm com seu produto atender à necessidade da fábrica, e, 

certamente, sem eles a fábrica não andaria, uma vez que é necessária a matéria-prima para a 

obtenção do produto final. 

A relação da gestora com os fornecedores é caracterizada como uma rede de 

relacionamento de confiança, mantida por laços fortes, onde a ética da boa palavra é mais 

importante do que um contrato assinado, cita a gestora: “Com o fornecedor tem que ter a ética 

da boa palavra, não é nem do “bom pagamento” é da “boa palavra”, o que eu combinar com o 

fornecedor é aquilo que a gente vai ter que cumprir e assim por diante”. 
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5.2.2.5 Laço forte local 

 

O ponto forte da articulação de informações e do bom relacionamento que a gestora 

busca manter com fornecedores, clientes e empregados promove a construção de redes 

informais  de confiança. Essas redes informais de confiança auxiliam com dados para a 

concepção de estratégia que possibilitam o redesenho do trabalho e promoção da qualidade do 

produto. A rede de relação de confiança é bastante pessoal ao ponto de tolerar restrições de 

créditos de alguns clientes. Assim, o fornecedor é tratado com a política da ética da boa 

palavra. Permitir o fornecimento de produtos a clientes com restrições de crédito é uma 

política que provoca ainda mais o fortalecimento dos laços fortes. O fato de aceitar essa 

condição do cliente abre uma possibilidade, em caso contrário, da empresa também ser 

beneficiada pelo fornecedor quando necessitar de crédito. Para a gestora, o processo é visto e 

realizado com simplicidade.  

Os laços fortes com clientes, fornecedores e empregados são mantidos a fim de 

estimular ou provocar ação geral entre todos os representantes das redes. Essa característica 

de liderança da gestora de estabelecer uma comunicação direta com troca de informações e 

experiências promove o estabelecimento e mantém os laços fortes de relação de confiança. 

Para a gestora, esta forma de administrar mantém os empregados motivados pelo ambiente 

acolhedor e eles se comprometem com os objetivos da empresa, os fornecedores se tornam 

colaboradores e os clientes apoiadores fiéis. 

 

 

5.2.2.6 Laço fraco local 

 

O contato com a vigilância sanitária, com a prefeitura e demais órgãos públicos da 

localidade, principalmente para regularizações e pagamento de impostos e taxas, são 

basicamente os laços fracos identificados. Outros laços fracos são mantidos com o 

Departamento de Saúde e com o Ministério do Trabalho e com a Vigilância Sanitária. 

Um dos laços fracos relativos à prefeitura foi identificado na fala da gestora: “Estou 

sempre participando das feiras realizadas pela prefeitura que abre as portas para que você 

possa divulgar os produtos.” 

Outro laço fraco observado está relacionado com os concorrentes locais, para 

contatos eventuais objetivando a troca de informações sobre o mercado, sobre novas 

legislações e disponibilidade de mão-de-obra. 
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5.2.2.7 Concorrência local 

 

Sobre a concorrência, a gestora tem consciência que o enfrentamento da 

concorrência é difícil, principalmente se a empresa não estiver em condições de investir em 

inovação e diferenciação. A estratégia utilizada por ela para enfrentar a concorrência é a 

credibilidade, a diferenciação e a qualidade do produto. Para a gestora, as dificuldades 

impostas pela concorrência são consideradas fatores de motivação para criar forças, 

objetivando melhorias no produto e no atendimento. Ao mesmo tempo em que a concorrência 

se apresenta como uma fraqueza, para ela é considerado mais um desafio para o planejamento 

de posicionamento da empresa. Cita a gestora:  

 

Enfrentar os concorrentes hoje é o mais difícil, com certeza na hora que você 
vê no mercado seu concorrente expondo e você não deslancha da mesma 
maneira, com certeza vem a fraqueza, e você se pergunta; onde é que 
estamos errando? Mas ao mesmo tempo em que isso vem como fraqueza  
apresenta-se também como mais um desafio... você cria forças de onde você 
não tem para tentar melhorar e acreditar que o seu produto é bom, que a sua 
empresa é a melhor e vamos à luta; é assim que eu combato a minha 
fraqueza”. (palavras da gestora). 

 

Nos dados observados foi possível verificar que a concorrência é vista mais como um 

fator motivador do que como uma ameaça; verifica-se nas falas o seguinte depoimento: “A 

concorrência existe, a concorrência faz você trabalhar mais, se desdobrar mais”. (fala da 

gestora). 

As informações sobre o setor e a concorrência local são trazidas até a gestora 

diretamente por fornecedores, empregados e clientes.  

O fato de a gestora ter consciência da existência e importância da concorrência, 

estudando de perto e considerando-a como fator de criação de forças impulsionadoras, são 

fatores considerados importantes e podem influenciar a sobrevivência da empresa. 

 

 

5.2.3 Outros Elementos Identificados 

 

Outros fatores foram identificados na gestão da Indústria Doces de Banana 

Mongaguá, considerados importantes diante das questões de pesquisa. Destacam-se os 

seguintes fatores: 

• objetivos bem definidos e conhecidos pela equipe; 
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• comunicação eficaz com o mercado; 

• conquista da fidelidade dos clientes; 

• operação com capital próprio ; 

• empregados dedicados e que vestem a camisa da empresa; 

• empresa tem capacidade e estrutura para duplicar a produção; 

• capacidade de comunicação: gerir com capacidade de escutar, dialogar e explorar 

novas possibilidades; 

• capacidade empreendedora de inovação (lançamento de duas novas linhas de 

produtos); 

• ênfase nas pessoas – as pessoas como fator principal de sobrevivência da empresa. 

 

 

5.2.4 Essência do Caso – Indústria Doces de Banana Mongaguá 

 

As características da gestão da Indústria Doces de Banana Mongaguá estão aportadas 

na consideração do capital humano como primordial para a sobrevivência da empresa. É uma 

gestão que apresenta capacidade, experiência e conhecimento para gerir o negócio. 

A gestora acredita no que faz, tem conhecimento, tem experiência, tem as 

informações necessárias para aproveitar novas oportunidades e acredita nas pessoas como 

fator fundamental para a sobrevivência da empresa. 

Seus objetivos estão em manter as redes de relação de confiança (empregados, 

fornecedores e clientes); manter a produção e a qualidade do produto; manter o cliente e 

fornecedor pelo bom atendimento e relacionamento de parceria, confiança e amizade; manter 

e ampliar o negócio com o lançamento de novas linhas de produtos, com a ampliação da 

carteira de clientes. Para tanto, aposta nas pessoas e na sua capacidade de gestão e de manter a 

diferenciação em relação aos concorrentes (produtos naturais, de qualidade e com novas 

linhas). 

Identificam-se fatores importantes sobre a gestão e a localidade que podem estar 

influenciando a sobrevivência do negócio, entre eles: oferecimento de produto de qualidade e 

diferenciado em relação ao do concorrente, capacidade de produção, intensa dedicação e alto 

grau de comprometimento e manutenção de rede de relação social de apoiadores. 

Outros fatores caracterizados estão na habilidade da gestora e na importância dada ao 

sistema de informação e comunicação, principalmente, para conhecer o perfil dos clientes, dos 
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fornecedores e dos concorrentes. Esta habilidade permite desenvolver estratégias para 

posicionamento do produto (lançamento de novas linhas). 

A capacidade gerencial de aproveitar as oportunidades, capacidade de delegação de 

responsabilidades, capacidade de administração do tempo, capacidade de manter relações por 

meio da comunicação são habilidades que demonstram um perfil empreendedor. 

Outra característica da gestão é a forma de administrar a realização da ação em dois 

modos diferentes: gerenciar por meio das pessoas e gerenciar realizando em conjunto a ação. 

Esta dupla via de gestão tem promovido a motivação da equipe para a realização do propósito 

(produção dos doces), a manutenção das condições de qua lidade e diferenciação do produto e 

a manutenção dos clientes. A estratégia de gerenciamento da ação por pessoas (com 

delegação de responsabilidade) e por informações com o gerenciamento direto da ação 

demonstra uma capacidade gerencial descentralizadora. Esta concepção de gestão tem 

alcançado os objetivos traçados, podendo ser considerada como uma estratégia de gestão 

eficiente. 

Alguns aspectos negativos também foram observados como: falta de capital de giro, 

políticas de apoio governamentais inexistentes ou insuficientes, falta de capacitação e 

treinamento da mão-de-obra. 

 

 

5.3 CASO 3 - INDÚSTRIA BANANADAS ITANHAÉM 

 

5.3.1 Característica do Gestor 

 

5.3.1.1 Concepção estratégica 

 

No caso da Indústria Bananada Itanhaém foi possível identificar que o gestor é 

possuidor de experiência sobre o setor de atividade.  A empresa mantém-se no mercado há 

exatos 72 anos e a experiência do gestor foi adquirida nos anos em que está administrando o 

próprio negócio. A aquisição da empresa foi realizada sem planejamento; porém, foi vista 

pelo gestor, na época, como uma boa oportunidade. Era a única fábrica de doces na região e 

ficava exatamente ao lado da sorveteria já de propriedade do gestor. 

O gestor apresenta pouca disponibilidade ao risco; porém, entende perfeitamente que 

depende das condições de recursos para se aventurar em novos patamares. Esta 
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indisponibilidade ao risco e o não aproveitamento de oportunidades coloca a empresa em 

estado de estagnação. 

O gestor utiliza-se de um sistema de administração que anteriormente era utilizado 

pelo seu pai na Iugoslávia, de sempre trabalhar em imóvel próprio. Para o gestor, a empresa 

apresenta vantagens em manter o negócio em imóvel próprio e para este sistema o gestor 

também adquiriu propriedades com plantações de banana (matéria-prima própria ). Ele 

considera que esta estratégia acaba barateando muito o custo de produção, podendo repassar a 

vantagem aos clientes e fazer frente à concorrência. O gestor utiliza-se dessa estratégia 

(recursos próprios, inclusive matéria-prima) como forma de manter o negócio em plena 

atividade.  

Outra concepção estratégica do gestor é a manutenção de uma relação forte de 

confiança com os seus empregados. Essa rede de relação social é mantida pelo tempo, 

experiência e habilidade do gestor de entender que manter laços fortes de confiança promove 

uma rede de apoiadores capaz de manter a operacionalização da empresa.  

Outra capacidade identificada no gestor é a concepção estratégica de utilizar a 

qualidade do produto e o diferencial de ser 100% natural para manter a fidelização dos 

clientes e conquistar novos clientes. Os produtos são bem variados: “A banana passa, banana 

com chocolate e a geléia de banana é o carro-chefe da fábrica, ninguém entra na loja para não 

levar pelo menos uma unidade de cada um desses três produtos”. (palavras do gestor). 

Mantém o atendimento personalizado, favorecendo um canal aberto com clientes e 

os laços fortes de confiança para expor a qualidade e diferenciação do produto. A relação 

cliente- fornecedor é face a face e as reclamações, sugestões e idéias são passadas de forma 

direta ao gestor ou a seu representante. 

Os esforços estratégicos do gestor estão voltados para manter a qualidade e as 

características do produto 100% natural, manter a tradicionalidade da empresa, os 

relacionamentos de laços fortes e duradouros com empregados e clientes. 

 

 

5.3.1.2 Gerenciamento pela informação 

 

O gerenciamento compartilhando informações e comunicação internamente e 

externamente é uma habilidade que o gestor apresenta para manter abertos vários canais de 

relacionamentos. O canal aberto de relacionamento é considerado pelo gestor como essencial 

à manutenção de clientes, empregados e posicionamento da empresa. Estes canais de coleta e 
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disseminação de informações estão ligados em um elo de confiança, respeito e amizade entre 

fornecedores, clientes e empregados.  

Os dados confirmam que a gestão pela informação e comunicação funciona de forma 

direta gestor-empregado-cliente. É considerada como uma empresa familiar. Então, o contato 

é direto para sugestões, informações, comunicação de problemas e reclamações. Consta nos 

dados coletados em entrevista a seguinte informação: 

 

O ambiente da empresa é ótimo, temos a esposa do patrão que é ótima 
pessoa, a filha do senhor Riston, as filhas, os funcionários todos  se 
relacionam muito bem, é como uma família ... Os funcionários aqui, uns 
trabalham há 15 anos, outro 20, eu estou há 35, têm um que machucou a 
perna, está 45 anos trabalhando aqui. Então pode perceber que a empresa é 
muito boa, o ambiente aqui é de uma família. (palavras do empregado) 

 

Os mesmos relatos foram identificados nas palavras dos clientes: Eu tenho acesso 

aos empregados e principalmente aos proprietários, porque é uma empresa familiar e sempre 

encontramos com eles; uma manifestação ou uma sugestão, eu falaria diretamente com o 

gerente ou proprietário, sem problemas. (palavras da cliente). 

O processo de comunicação é direto: gestor, encarregado e empregados dialogam 

mutuamente, trocam informações, idéias e sugestões. O clima tende a ser informal, 

descontraído e confortável. Não há tensões óbvias ou sinais de tédio. Os membros da equipe 

sentem-se livres para expressar seus sentimentos quanto às tarefas e ao funcionamento do 

grupo. Aparentemente há poucas questões escondidas. A comunicação ocorre nas reuniões e 

fora delas. As atividades dentro da organização são gerenciadas de perto pelo gestor. A 

presença do gestor é freqüente (na fábrica e na loja), acompanha a produção dos doces e o 

atendimento ao cliente,  atende pessoalmente seus clientes e empregados; a comunicação e 

troca de informações é direta; há uma relação de amizade, fidelidade e conforto. 

 

 

5.3.1.3 Gerenciamento pelas pessoas  

 

O gestor tem plena confiança na capacidade de seus empregados, delega tarefas e 

competências. A valorização das pessoas na empresa objetiva o bem-estar integral das 

mesmas e para que elas se sintam importantes e, consequentemente, mantenham a boa 

qualidade do produto, relata o gestor:  
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Por ser uma empresa muito antiga e familiar, a gente procura manter isso em 
família  e procura tratar bem os funcionários, respeitar eles, fazer com que 
eles se sintam importantes e eles são muito importantes dentro da empresa. 
Quando você valoriza a pessoa, você eleva sua auto-estima e tudo fica mais 
fácil né? Com isso a gente mantém a qualidade do produto desde a fundação 
da empresa. (palavras do gestor) 

 

A rede de relação duradoura com as pessoas é vista pelo gestor como capacidade de 

sobrevivência do negócio. Ele delega responsabilidade a seus empregados, mantém uma 

relação de estrita confiança. Devido a esta forma de tratamento há empregados que dedicam a 

vida à empresa, um deles relatou: “Para ser chefe, como eu sou, eu dediquei e dedico 

praticamente a minha vida por essa firma, porque eles são muito bons. Acho que para ser 

chefe ou ser promovido é preciso ser dedicado, experiente, saber fazer o doce e ser boa 

gente”. 

Os esforços do gestor estão voltados às pessoas, sejam elas clientes ou empregados: 

“Em primeiro lugar Vicente, acho que a sobrevivência da empresa depende da capacidade 

humana, e depois vem a mercadológica, porque a gente não engana o cliente”. (palavras do 

gestor) 

O gestor relaciona os fatores de sobrevivência como sendo as pessoas e o fato das 

instalações e matéria-prima serem de propriedade da empresa, bem como a manutenção da 

ótima qualidade do produto. 

 

 

5.3.1.4 Ação gerencial 

 

Como já relatado anteriormente, a ação gerencial está voltada a manter uma relação 

de amizade, familiaridade e não de patrão em relação aos empregados: “A gente procura ser 

amigo e não patrão. Temos funcionários que, quando adquirimos a fábrica, já estavam aqui, e 

continuam aqui até hoje”. (palavras do gestor). 

Os empregados são bem antigos; todos possuem imóvel próprio, devido à 

responsabilidade social e cultural da empresa, por meio de um processo de facilitação da 

aquisição do imóvel. A empresa colaborou incisivamente para que todos adquirissem o 

imóvel próprio: “Temos funcionários que quando compramos a fábrica estavam aqui e estão 

até hoje... moravam de aluguel e nós ajudamos construir a casa deles.” (palavras do gestor) 

O gestor apresenta habilidade de delegar competência ao encarregado da fábrica que 

tem larga experiência no negócio. É mantida a inter-relação entre gestor e encarregado para 
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solução de problemas. A gestão é caracterizada como familiar e hierarquizada. O gestor 

trabalha no sentido de que as relações interpessoais são tão ou mais importantes do que a 

qualificação individual para as tarefas. Se as pessoas relacionam-se de maneira harmoniosa, 

com confiança e afeto, as probabilidades de colaboração aumentam muito e, 

consequentemente, a sobrevivência do negócio. 

Há na empresa uma boa variedade de produtos, o que caracteriza a capacidade de 

diferenciação. A variedade de produtos é considerada o diferencial da empresa e barreira à 

concorrência. Para o gestor, diferenciar não requer grandes investimentos, vez a experiência 

na fabricação dos doces somada à disponibilidade de matéria-prima, mão-de-obra e 

principalmente por atuar no imóvel próprio, são os fatores facilitadores que a empresa detém. 

 

 

5.3.1.5 Valores 

 

A relação do gestor com a equipe está aportada em valores fortes de confiança, 

respeito, amizade e cooperação. Busca a realização de objetivos maiores, conjuntos, que 

possibilitam crescimento coletivo, além de fortalecer valores individuais que refletem ações 

dentro da equipe, na família e na comunidade. Prova disso está na ação do gestor em articular 

caminhos possíveis para que seus empregados se sintam realizados. A aquisição de casa 

própria para os empregados é exemplo desta ação. O tratamento dado aos empregados é 

característico de empresa familiar. O desenvolvimento de relações pessoais e autênticas, 

permite que o grupo ouça, respeite e apóie uns aos outros. Há presença de harmonia e 

fortalecimento da auto-estima entre os componentes do grupo, gestor e clientes. As 

necessidades dos empregados são respeitadas pela gerência. As pessoas têm respeito e 

consideração pelo gestor e pelos valores arraigados nele.  Um dos entrevistados diz: “Ele é 

uma pessoa muito boa, trabalhador, honesto e muito atencioso com todo mundo, cuida de 

tudo, dirige bem o negócio e os empregados”. (palavra do cliente). 

 

 

5.3.1.6 Experiência 

 

O gestor possui bastante experiência no negócio de doces de banana, porém 

demonstra pouca capacidade de se projetar no mercado. Seus esforços e experiência estão 

direcionados a manter o negócio já implantado.  
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A experiência permite a produção de doce praticamente caseiro sem a adição de 

produto químico, sendo considerado 100% natural. A produção é planejada de acordo com a 

necessidade. Na época da temporada (férias) há uma projeção da produção e contratação de 

novos empregados (estrategicamente planejado).  

O gestor mantém uma produção de duas toneladas mês. Considerando que a 

produção é distribuída na própria cidade, não tendo clientes em outras localidades, é um 

montante importante. 

O gestor tem experiência no negócio e na gestão de pessoas, mostrando habilidade e 

liderança para manter a rede de relação social de apoiadores, laços fortes, para realizar os 

objetivos. A experiência do gestor no ramo industrial e comercial permite a vivência pessoal e 

profissional para lidar com situações de conflito, ser claro nas orientações, saber avaliar e dar 

feedback , compartilhar decisões e iniciativas estratégicas, desenvolver e estimular relações 

inter-pessoais, comprometer e motivar os seus empregados. 

A categoria de análise aplicada sobre o ponto de vista da comunicação apontou 

experiência e habilidade do gestor para manter os vários canais de comunicação.  

 

 

5.3.1.7 Conhecimento 

 

O gestor se formou na antiga Iugoslávia. A formação não é na área de administração 

de negócios; porém, no Brasil, fez vários cursos profissionalizantes. Todo o conhecimento 

que possui sobre o setor é adquirido empiricamente; demonstra certas habilidades e 

conhecimento sobre gerenciamento.  

Os conhecimentos empíricos estão voltados para o campo operacional da empresa: 

controle, normas e procedimentos gerais, compras, atendimento face a face, relacionamento 

de laços fortes e solução de problemas; 

 

 

5.3.2 Fatores da Localidade  

 

5.3.2.1 Papel do governo local 

 

O governo local não promove apoio que poderia influenciar a sobrevivência da 

Indústria Bananada Itanhaém. As políticas da prefeitura são consideradas como prejudiciais 
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aos negócios. Para o gestor, não há política de proteção aos negócios locais ; considera que os 

governos têm facilidade de determinar normas, editar leis que também podem prejudicar o 

desenvolvimento do negócio, cita o gestor: “O governo estadual, por meio do setor de saúde, 

proibiu que a gente usasse o nome de geléia porque ela não estava no pote de vidro, então nós 

usamos o nome de mousse”. (palavras do gestor). 

Para o gestor não há políticas de apoio ao negócio, não há política de crédito 

disponibilizada aos pequenos negócios, considera quase impossível o acesso ao crédito. 

Diante das dificuldades de crédito, a empresa utiliza-se de capital próprio para manter o 

posicionamento do negócio.  

 

 

5.3.2.2 Disponibilidade de recursos 

 

Há total disponibilidade de matéria-prima para empresa, sendo ela totalmente própria 

(empresa que mantém propriedades produtoras de banana ). A empresa está instalada 

estrategicamente próxima à matéria-prima. 

A localidade propicia a produção de banana.  Segundo o governo local, em 2008, 

houve um aumento de 87% na produção, devido aos investimentos tecnológicos promovidos 

pelas políticas locais de apoio ao negócio. 

A indústria fica próxima dos bananais, o que facilita o transporte da matéria-prima. 

Não há distribuidores, pois a própria empresa distribui os produtos.  

Quanto aos recursos financeiros de terceiros, o gestor considera que eles são escassos 

e quase impossíveis de conseguir. Ele assevera: “Veja bem, a política do país mudou muito, e 

mudou para pior, nós sempre trabalhamos com recursos próprios, até porque, hoje, para se 

conseguir um financiamento nos bancos, é quase impossível”. 

Como o acesso ao crédito é considerado pelo gestor como impossível de obter, então 

a estratégia utilizada para se manter é utilizar os recursos próprios, buscando maximizar 

resultados. 

A mão-de-obra também está disponível na cidade e o transporte também é facilitado 

pelas vias de acesso da própria localidade, afirma o gestor: “O transporte fácil da matéria-

prima também é importante, a mão-de-obra também é fácil. 

Não há necessidade de matéria-prima de fornecedores, pois a própria empresa possui 

a matéria-prima. Não há distribuidores, pois a própria empresa distribui os produtos. Não há 

custos com transporte, pois a loja onde são vendidos os produtos fica no mesmo espaço físico 
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da fábrica. O ponto de venda é considerado ótimo, está estrategicamente próximo da clientela, 

da mão-de-obra e da matéria-prima.  

 

 

5.3.2.3 Clientes locais 

 

Toda a produção da empresa é destinada aos clientes locais. O gestor mantém uma 

carteira de clientes fiéis. Ele considera que a empresa se mantém aberta devido à manutenção 

dos clientes e a uma boa equipe de funcionários e por possuir prédio e matéria-prima próprios. 

Os clientes da empresa gostam de produto praticamente natural. Diante da 

preferência dos clientes, a empresa mantém a tradicionalidade da fabricação artesanal.  

Os clientes estão satisfeitos com a forma de atendimento: “se você os maltrata, você 

não consegue sobreviver” (palavras do gestor). A relação do gestor com os seus clientes é de 

amizade. Todos os clientes entrevistados relataram gostar muito do ambiente da empresa: “O 

relacionamento é muito bom, é fácil o acesso ao gestor da empresa”. (palavras do cliente). 

Estas afirmações caracterizam uma relação de laços fortes. 

Os clientes utilizam os produtos até para presentear.  Um dos motivos é mostrar a 

capacidade da região de produzir produtos de qualidade. Um dos clientes entrevistados 

relatou: “Quando eu tenho que presentear alguém tanto do exterior como aqui do nosso país, 

eu presenteio com produtos da Indústria Bananadas Itanhaém... é para valorizar os nossos 

produtos da região. É um produto de ótima qualidade”. 

 

 

5.3.2.4 Fornecedores locais 

 

A empresa não necessita de fornecedores locais, pois a própria empresa possui a 

matéria-prima principal (banana). Outros ingredientes (matérias-primas), utilizados na 

produção dos doces, são em pequenas quantidades. A empresa compra do comércio local em 

uma relação de laço fraco. Afirma o gestor: “Fornecedor, praticamente não temos. A empresa 

não tem. Só compramos açúcar, a gente compra em supermercado, onde tem melhor preço. A 

matéria-prima é nossa, que é a banana”. (palavras do gestor) 

 

 

5.3.2.5 Laço forte local 



106 
 

 

 

Os laços fortes identificados são praticamente com as pessoas envolvidas no negócio  

(empregados, parentes e clientes), considerando que a empresa não possui fornecedores. O 

gestor conquistou uma rede de relação social de apoiadores (clientes e empregados) 

dedicando-se à produção e ao consumo de doces de banana. A empresa conseguiu agradar o 

gosto do cliente, mantendo a tradicionalidade de seus produtos que também têm o diferencial 

de ser produtos naturais e que fazem bem à saúde. 

A relação direta e duradoura com seus empregados, relação bem familiar, é 

considerada pelo gestor como o ponto forte de sua gestão. Para o gestor, a política com os 

empregados é uma questão de respeito e valorização. Diz o gestor: 

 

Uma empresa muito antiga e familiar, a gente procura manter isso em 
família e procura tratar bem os funcionários, respeitar eles, fazer com que 
eles se sintam importantes e eles são muito importantes dentro da empresa. 
Quando você valoriza a pessoa, você eleva sua auto-estima e tudo fica mais 
fácil né? (palavras do gestor). 

 

O gestor utiliza suas redes de relação de confiança (apoiadores) como forma de 

sobrevivência da empresa. A organização possui estrutura e pessoal adequado às atividades 

desempenhadas. Essa adequação consiste exatamente em manter a qualidade do produto, o 

bom atendimento às necessidades dos clientes, o bom relacionamento com os empregados em 

uma relação praticamente familiar. 

 

 

5.3.2.6 Laço fraco local 

 

Os laços fracos observados e mais marcantes foram exatamente com o governo local.  

Caracteriza-se, considerando os dados da pesquisa, que a prefeitura da cidade mais prejudica 

do que apóia o comércio local. A forma com que as empresas têm que manter relacionamento 

com o governo local é característica de laço fraco, não há confiança e nem relacionamento 

duradouro. Desabafa o gestor: “Nós não temos auxílio nenhum de ninguém; pelo contrário, 

são muitas lutas para manter aquilo lá aberto, haja vista que o último prefeito fechou a rua 

para fazer uma feira de artesanato.” (palavras do gestor) 

Outros laços fracos são mantidos com a vigilância sanitária e demais órgãos públicos 

da localidade, principalmente para regularizações e pagamento de impostos e taxas. Com o 

governo local são identificados, basicamente, os laços fracos. 
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5.3.2.7 Concorrência local 

 

O gestor tem pleno conhecimento sobre a existência da concorrência local, mas 

considera que não há motivos para se preocupar. Para o gestor, a concorrência existente na 

região está mais caracterizada como “aventureiros”, atraídos pelo pensamento de ganhar 

dinheiro fácil. Afirma o gestor que a concorrência nunca foi uma preocupação latente para a 

empresa. Não há um estudo cuidadoso sobre os concorrentes, não há uma descrição do perfil, 

nem das forças gerais e das fraquezas dos concorrentes; na realidade, demonstra não haver 

nenhuma preocupação com a concorrência; afirma o gestor:  

 

Veja bem Vicente. A concorrência existe muito mais agora do que quando 
começamos, às vezes, as pessoas acham que quem já está no ramo está rico e 
está ganhando muito dinheiro. Eles se iludem, abrem o negócio e depois 
fecham. Você conhece a região da ponte pênsil até a divisa do Paraná, 
quantas fábricas de doces já abriram e já fecharam, por exemplo, a fábrica de 
Itarirí, abriu funcionou 10, 15 anos já fecharam, e mais algumas delas. A 
gente nunca se preocupou com a concorrência ; confiamos no nosso trabalho 
e no nosso produto. (palavras do gestor). 

 

Para o gestor, a importância está na forma em que a empresa é gerida e nos produtos 

que são fabricados, assevera que a sobrevivência da empresa depende também destes dois 

fatores, afirma: “A sobrevivência da empresa depende muito da maneira como ela é tocada e 

dos produtos que são fabricados, principalmente da sua qualidade, porque acho que ninguém 

sobrevive 80 anos fabricando e vendendo coisa ruim né?” (palavras do gestor).  

 

 

5.3.3 Outros Elementos Identificados 

 

• Atendimento: observa-se que o gestor vale-se de um atendimento excelente ao 

cliente para manter o posicionamento da empresa. 

• Qualidade: no que se refere ao processo de fabricação dos produtos da empresa o 

diferencial está em produzir doces de qualidade, que façam bem à saúde (100% 

natural) e manter a tradicionalidade. 

• Negociação: quanto à capacidade de negociação, é possível afirmar que o gestor 

está estacionado na produção e distribuição direta dos doces em uma relação 

empresa-cliente. Desta forma, o gestor fica amarrado em uma clientela restrita 
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da localidade, não abrindo novos horizontes, apesar de existir mercado amplo 

para o produto.  

• Tradição: observa-se que o gestor está preso aos padrões de uma empresa 

familiar e às tradições. Não há avanço nos processos de produção (artesanal), 

não há melhorias e modernização da empresa. Gestor acredita que a 

tradicionalidade é que mantém a empresa em funcionamento.  

• Pouca disposição ao risco: o gestor demonstra ter capacidade de identificar a 

existência de uma oportunidade de negócio, tem matéria-prima, mão-de-obra e 

clientes para uma demanda maior, condições satisfatórias para ampliar os 

negócios e até mesmo abrir outra fábrica. Porém, observa-se que a pouca 

disponibilidade ao risco o impede da realização de ampliação e desenvolvimento 

do negócio. 

• Comunicação interna: gestor mantém uma comunicação totalmente aberta e 

verdadeira com seus empregados.  

• Pessoas: ênfase nas pessoas - olhar de perto para as situações das pessoas que 

compartilham a dinâmica da empresa. Tanto no que se refere à vida pessoal 

quanto à profissional. Com este olhar mais apurado do gestor, verifica-se que as 

relações na empresa são humanas e as pessoas sentem-se seres humanos 

melhores. 

 

5.3.4 Essência do Caso – Indústria Bananadas Itanhaém 

 

As características da gestão da Indústria Bananada Itanhaém estão aportadas na 

consideração do capital humano como fundamental à sobrevivência da empresa. É uma gestão 

que apresenta capacidade, experiência e habilidade para gerir o negócio como familiar. 

A empresa é pequena e tradicionalmente familiar. O gestor tem na empresa a sua 

própria vida; seu relacionamento com as pessoas é de respeito, amizade e confiança. 

Seus objetivos se concentram em manter as coisas como estão. Para o gestor, a 

tradicionalidade da indústria e dos produtos que fabrica, a manutenção das redes de relações 

sociais com empregados e clientes são os fatores que promovem a sobrevivência da empresa. 

A empresa se apresenta como familiar. Ela está implantada na mesma área da loja 

(venda dos doces), possui instalações simples e equipamentos necessários à produção da 

demanda, aproximadamente duas toneladas por mês. Não há máquinas modernas. As 
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máquinas são antigas, mas estão funcionando muito bem; atendem perfeitamente à 

necessidade. As embalagens dos doces são tradicionais, a loja da fábrica também é bem 

tradicional. Ainda mantém-se no ambiente móvel e balcões antigos, alguns da época da 

fundação da empresa, o que caracteriza resistência à mudança (típico de empresa familiar). 

O processo de comunicação é direto: gestor, encarregado e empregados conversam 

mutuamente, trocam informações, idéias e sugestões. Foi possível verificar que há 

funcionários que trabalham há 15 anos, outros 20, 35 e até 45 anos na empresa. Alguns 

funcionários são integrantes da própria família. Pelo tempo em que a equipe trabalha unida e a 

liberdade de comunicação, caracteriza-se ainda mais como empresa familiar. 

Toda a produção é distribuída na região, não havendo clientes em outras localidades. 

Não há interesse do gestor em expandir suas vendas para outras localidades, apesar de saber 

que há clientes potenciais em outras regiões. 

Os negócios da empresa não se resumem à fábrica, à loja de doces e às plantações de 

banana. A empresa possui também três grandes sorveterias e uma fábrica de sorvete. As 

modificações e investimentos são voltados mais para o negócio de sorvetes. 

Identificam-se fatores importantes sobre a gestão e a localidade que podem estar 

influenciando a sobrevivência do negócio, entre eles: oferecimento de produto de qualidade e 

produto tradicional, considerado bom para a saúde por ser 100% natural, a relação de 

familiaridade com os empregados (colaboradores fiéis) e os clientes fiéis, a disponibilidade de 

matéria-prima própria e de mão-de-obra. 

A habilidade do gestor de gerir compartilhando informações e comunicação tanto 

interna quanto externa, possibilita a manutenção das redes de relações sociais com clientes e 

empregados. Esta habilidade e outras capacidades do gestor têm auxiliado também no 

posicionamento da empresa. 

A empresa tem recursos e condições de melhor posicionamento no mercado. A 

empresa possui estrutura física, disponibilidade de mão-de-obra e matéria-prima. Porém, por 

ser uma empresa totalmente familiar, observa-se que a mudança não está nos planos do 

gestor. Manter a empresa aberta, a tradicionalidade, o fornecimento do produto 

tradicionalmente natural, manter a sua equipe de trabalho (considerada como família) e seus 

clientes habituais são os objetivos da empresa. Esta concepção de gestão tem alcançado os 

objetivos traçados, porém considera-se como uma gestão pouco eficiente tendo em vista as 

oportunidades não aproveitadas. Desta forma, a empresa está estagnada. O exposto demonstra 

o afastamento do gestor de um perfil empreendedor. 
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Os aspectos negativos observados são: políticas de apoio governamentais 

inexistentes ou insuficientes, indisponibilidade do gestor de aproveitar oportunidades, aversão 

à mudança, falta de capacitação e treinamento da mão-de-obra. 

 

 

5.4 CROSS CASE ANALYSIS 

 

5.4.1 Características Diferenciadoras e Comuns - Gestor 

 

Nas três empresas pesquisadas notou-se a presença de características diferenciadoras 

e de características comuns em relação aos gestores.  

No entanto, cabe destacar que o objetivo deste trabalho não é discorrer sobre as 

diferenças e semelhanças de características dos gestores que administram as pequenas 

empresas, mas sim, identificar algumas particularidades importantes nesses gestores que 

influenciem a sobrevivência dessas MPEs, locus do estudo. 

As características diferenciadoras e comuns dos gestores podem ser observadas nos 

elementos gráficos apresentados a seguir. 
 

 
 

Figura 4 – Características comuns e diferenciadoras identificadas no gestor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
GESTOR 
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5.4.2 Fatores Diferenciadores e Comuns – Localidade  

 

 
Figura 5 – Fatores comuns e diferenciadores identificados na localidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.4.3 Outros Elementos Influenciadores de Sobrevivência 

 

 
Figura 6 – Outros fatores de sobrevivência identificados nos casos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
LOCALIDADE 

 

OUTROS 
FATORES 
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5.4.4 Elementos de Sobrevivência das MPEs em relação as Categorias de Análise 

 

Nas três empresas estudadas, foi possível identificar a presença de fatores da 

localidade e características dos gestores influenciando a sobrevivência das mesmas. 

As caracteríticas dos gestores e os fatores da localidade considerados como 

influenciadores de sobrevivência das MPEs, inseridos nas micro categorias de análise e outros 

fatores identificados nas empresas estudadas, estão discriminados nos diagramas a seguir.  

Esta análise parece confirmar a evidência de que a empresa que possui melhores 

capacidades gestoras demonstra condições de desempenho superior às outras. Nos três casos 

estudados, o que apresentou mais fatores influenciadores de sobrevivência foi a Indústria 

Doces de Banana Mongaguá.  

 

 

 

 
 

Figura 7 - Fatores relativos às micro categorias no caso 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 8 – Fatores relativos às micro categorias no caso 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 
Figura 9 - Fatores relativos às micro categorias no caso 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como foi possível verificar, há fatores comuns e há fatores diferenciadores 

identificados entre as empresas estudadas. Mesmo havendo divergências de fatores, conclui-

se que de fato as empresas sobreviveram e continuam exercendo suas atividades inclusive 

com condições de ampliação dos negócios.  
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No próximo item segue a representação gráfica das micro categorias identificadas 

nas três empresas estudadas que evidenciam a consonância com o referencial teórico da 

pesquisa.  

 

 

5.4.5 Representação Gráfica dos Casos 

 

5.4.5.1 Efeitos da localidade e do gestor identificados nos três casos  

 

Os gráficos abaixo representam os efeitos da localidade e do gestor identificados em 

cada MPE estudada. Observa-se que as empresas que mais sofreram influências foram as 

Indústrias Doces Savive e Doces de Banana Mongaguá. São também as empresas que 

apresentam mais disponibilidade ou facilidade de acesso ao amplo mercado e condições de 

desenvolvimento. 

Figura 10 – Gráfico relativo ao efeito localidade 

 

Avaliando os dados entre as três empresas estudadas, verifica-se que a empresa que 

mais apresentou efeitos da localidade (Doces de Banana Mongaguá) é a mesma que 

certamente possui melhores condições de desempenho e de ampliar produção e vendas. 
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Figura 11 – Gráfico relativo ao efeito do gestor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados se repetem quando se trata do efeito do gestor. A Indústria  Doces de 

Banana Mongaguá possui uma gestão mais especializada e menos centralizadora em relação 

às outras empresas estudadas. As evidências vêm ao encontro da realidade observada nas 

empresas. Exemplo dessa realidade foi observado na Indústria Doces de Banana Mongaguá 

que apresenta melhores condições de desempenho.  

A pesquisa também permitiu identificar outros fatores que não estavam explicitados 

nas micro categorias de análise. Esse resultado era previsível, vez que os estudos sobre os 

fatores de sobrevivência das MPEs são escassos, sendo as investigações propícias às novas 

evidências empíricas.  

 

 

5.4.5.2 Síntese – influenciadores que melhor explicam a sobrevivência das MPEs 

 

A pesquisa permitiu de forma relevante identificar alguns fatores da localidade 

considerados principais e que podem explicar a sobrevivência das empresas, de acordo com 

os relatos de fornecedores, clientes, trabalhadores e os próprios gestores, nos dados das 

observações e dos documentos. 

A análise sistemática das idéias mais relevantes que foram identificadas à luz das 

proposições teóricas, realizando a correlação com as macro e micro categorias de análise, é 
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possível apontar os principais fatores e que  mais explicam a sobrevivência das empresas 

estudadas. Os resultados da análise de pesquisa estão coerentes com o referencial teórico da 

pesquisa, especificamente no que se refere ao acesso a matéria-prima, laços fortes e laços 

fracos locais e a localização da fábrica, todos relativos ao efeito localidade. Relativos ao 

gestor destacam-se os fatores como atitude frente à tecnologia, acesso à amplitude do 

mercado alvo e descentralização da gestão. As especificidades relativas a cada fator 

identificado nas empresas estão explicitadas nas sumárias relativas aos efeitos do gestor e da 

localidade, apresentadas a seguir. 
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SUMÁRIA – O GESTOR 

 

Quadro 8 – Fatores principais de sobrevivências das MPEs 

Empresas Atitude frente à tecnologia Acesso à amplitude do mercado-alvo Descentralização da gestão 

CASO 1  
 

NÃO IDENTIFICADO 

 
O mercado é amplo e mais bem aproveitado pela 
empresa. Ficou caracterizado que o foco do gestor está 
voltado para o amplo mercado. A empresa já atua em 
vários estados do Brasil e o objetivo é conquistar mais 
mercado, inclusive no âmbito internacional.  

 
 

NÃO IDENTIFICADO 

CASO 2  
O caso 2 foi à única empresa onde foi identificado 
foco de atenção da gestora no que se refere aos 
investimentos em tecnologia. Houve uma 
reestruturação importante no setor de produção. Os 
resultados são positivos; é a empresa que apresenta 
maior capacidade de produção, conforme 
confirmado nos dados levantados. 
 

 
A situação dessa empresa também é favorecida pela 
capacidade da gestora de atuar no amplo mercado. Como 
a empresa do caso 1, esta empresa vende seus produtos a 
vários estados do Brasil e almeja ampliar as vendas para 
o mercado internacional. 

 
A gestão descentralizada, característica identificada na 
gestora do caso 2, apresenta como fator positivo no 
desempenho da empresa. Essa característica permite à 
gestora disponibilidade de tempo para fazer planejamento, 
melhorar e supervisionar a equipe de compras, os contatos 
com os clientes e outras atividades. A delegação de 
responsabilidade, característica da gestão descentralizada, 
estimula os trabalhadores a realizar as tarefas colaborando 
uns com os outros, fortalecendo e estimulando os 
relacionamentos interdependentes, clima sentido durante a 
pesquisa de campo. 

CASO 3  
 
 
 

NÃO IDENTIFICADO 

 
 
 
 

Restrito apenas ao mercado local. 
 
 
 
 
 
 

 
A gestão na empresa do caso 3 também apresenta 
características de descentralização de poder. A gestão é 
pouco descentralizada por se tratar de uma empresa 
totalmente familiar. Porém, o fato do gestor delegar certo 
poder de decisão e responsabilidades resulta em um 
resultado positivo no que se refere à confiança, 
comprometimento dos trabalhadores, devido à credibilidade 
dispensada, e espírito de colaboração. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise dos casos estudados 
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SUMÁRIA –A LOCALIDADE 

 

Quadro 9 – Fatores principais de sobrevivências das MPEs 

Empresas Acesso a matéria-prima Laço forte local Laço fraco local e nacional Localização da fábrica 

CASO 1  
Á matéria-prima utilizada na fabricação dos 
doces é da própria empresa. Não depende de 
fornecedores. Há matéria-prima suficiente 
até para a expansão do negócio. A matéria-
prima é produzida na própria localidade, o 
que favorece no que se refere a custo com 
transporte. A região também é propícia ao 
cultivo do produto. Há incentivo do governo 
em tecnologias para a produção da banana. 

 

 

 

Restritos a funcionários e a fornecedores. 

 
O laço fraco no caso pode ser 
considerado como fator importante de 
acesso a amplitude do mercado. A 
empresa mantém clientes em vários 
estados do Brasil, além de São Paulo; 
já exportou para outros países e se 
prepara para ampliar as vendas no 
mercado internacional.  

 
Os fatores importantes para a empresa e 
que estão relacionados diretamente à 
localização da fábrica são: proximidade da 
matéria-prima, proximidade da malha-
viária, proximidade do grande centro 
comercial. 

CASO 2  
Apesar de não ter matéria-prima própria o 
acesso a ela, pela empresa 2, também é 
favorecido por estar localizada na região 
bananeira e por manter laços fortes com os 
fornecedores. 

 
 
 
 

Restrito a funcionários e fornecedores. 

 
O laço fraco pode ser considerado 
também o fator importante junto aos 
fornecedores para manter o acesso à 
matéria-prima para produção, 
podendo atender e manter e o acesso 
ao amplo mercado. A empresa explora 
o amplo mercado e se prepara para 
avançar ainda mais as vendas, 
lançando novas linhas de produtos. 

 
Os fatores importantes para a empresa e 
que estão relacionados diretamente à 
localização da fábrica são: proximidade da 
matéria-prima, proximidade da malha-
viária, proximidade do grande centro 
comercial. 

CASO 3  
Do mesmo modo que no caso 1, a empresa 
referente ao caso 3, também é favorecida 
porque a matéria-prima é própria. A 
matéria-prima também é produzida na 
própria localidade, favorecendo nos custos 
com transporte e no cultivo em relação à 
região ser propícia e ter apoio do governo 
em relação ao cultivo da banana na região. 
 

 
Para o caso 3, o laço forte local pode ser 
considerado como importante fator de 
sobrevivência no que se refere: 1) A 
manutenção da carteira de clientes. A 
relação de laço forte com clientes permite 
ao acesso a informações que permitem 
oferecer o produto e atendimento 
adequado. Clientes se mantêm fiéis ao 
produto e à empresa. 2) Manter um quadro 
de trabalhadores integrados e altamente 
comprometidos com o gestor e com a 
empresa, de forma a produzir resultados e 
manter o ambiente agradável. 

 
 
 
 
 

NÃO IDENTIFICADO 

 
A localização da fábrica favorece em 
relação à proximidade da matéria-prima e 
do grande centro comercial. A fábrica e a 
loja (local de venda dos produtos) estão 
localizadas no mesmo espaço físico e na 
área central da cidade de Itanhaém. Para 
essa empresa, o local é de melhor acesso 
aos clientes (clientes e turistas vão à área 
central para fazer compras). A empresa só 
vende para a clientela local o que justifica 
o fator “localização da fábrica” como um 
dos mais importantes para a sobrevivência 
da mesma. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da análise dos casos estudados
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Identificados os efeitos da localidade e o efeito do gestor nos três casos estudados, 

percebe-se que há variáveis em relação a cada caso. Porém, os fatores presentes a cada 

empresa são aceitáveis como influenciadores de sobrevivência.  

Os resultados da pesquisa demonstram que tanto os efeitos da localidade quanto do 

gestor influenciam a sobrevivência das MPEs estudadas. A pesquisa também permitiu, de 

forma relevante, identificar outros fatores considerados como importantes para a 

sobrevivência das empresas. Alguns fatores foram considerados como mais importantes na 

sobrevivência das empresas. Há diferenciação desses fatores entre os casos estudados. 

Para melhor visualização dos fatores identificados como mais influenciadores de 

sobrevivência das MPEs estudadas, apresenta-se o gráfico ilustrativo a seguir. 

 

 
 

 
 

Figura 12 – Fatores influenciadores da sobrevivência das MPEs 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.5 COMO AS CARACTERÍSTICAS DO GESTOR, DA LOCALIDADE E DO 

NEGÓCIO INFLUENCIARAM A SOBREVIVÊNCIA DAS MPEs ESTUDADAS 

 

 O acúmulo de experiência empírica adquirida durante os vários anos em que os 

gestores estão estabelecidos, certamente é fator positivo e influenciador à sobrevivência das 

MPEs. 

Um ponto considerado positivo de influência na sobrevivência das MPEs, é a 

capacidade do gestor de identificar o produto final que o seu cliente deseja, oferecendo 

qualidade e alta disponibilidade do produto, como relatou uma cliente de uma MPE. “O que 

me mantém como cliente da empresa, é a qualidade dos produtos, por eles serem produtos 

naturais e que fazem bem à saúde” palavras da cliente (cad. de campo p.158). 

O esforço dos gestores em atender bem ao cliente, de acordo com os conceitos 

teóricos, é influenciador de sobrevivência da pequena empresa conforme o relato de uma 

cliente. “O que me mantém como cliente é a boa qualidade do produto e o bom atendimento 

disponibilizado pelos vendedores” palavras da entrevistada, (ibidem p. 164). 

A presença do gestor durante o processo de fabricação dos doces, caracterizando o 

gerenciamento da ação de perto, motiva os empregados para a efetivação do propósito que é a 

fabricação dos doces, mantendo as boas condições e qualidade do produto, bem como o 

controle do processo para que ele se realize de forma adequada e fluente. 

A busca por clientes de fora da localidade, a boa qualidade do produto e o diferencial 

de oferecer produtos 100% na turais, são estratégias utilizadas pelos gestores que também 

podem ser considerados como influenciadores de sobrevivência das MPEs, conforme relato 

de um entrevistado; informando sobre o mercado de distribuição da empresa. “O forte da 

empresa são as vendas que eles fazem lá para o norte e nordeste do Brasil, que se concentra 

mais numa grande rede de supermercado” palavras do entrevistado (ibidem, p.21). 

A estratégia utilizada pelos gestores e que pode ser influenciador na sobrevivência 

das MPEs, é o contato face a face com os seus clientes conforme relata um dos gestores. “Em 

termos de vendas eu trato direto com o cliente para que ele sinta-se à vontade para reclamar 

ou criticar, se for o caso. Finaliza o gestor; isso ajuda a me colocar numa posição melhor no 

mercado” palavras do gestor, (ibidem, p. 57). 

As redes de relações sociais mantidas pelos gestores determinam as verdadeiras 

possibilidades de trabalho em conjunto e produtivo. Os gestores demonstram aprendizados 

com as diferentes experiências de vida de seus empregados e se mostram capazes de ajudar a 

resolver seus conflitos respeitando as individualidades, pensando no bem coletivo. Como 



121 

 

 

afirma um dos gestores; “Os fatores humanos com certeza são importantes, se tiver um grupo 

de pessoas que trabalham abraçando a sua causa para que ela melhore a cada dia, você pode 

contar com isso, afirma o gestor; a partir do momento que você tem um grupo de pessoas 

boas”, palavras do gestor (ibidem, p. 73). 

Dos recursos provenientes da localidade o que mais se destaca e certamente 

influencia na sobrevivência das MPEs, é o acesso à matéria-prima existente em abundância na 

região. Outro recurso importante, é a malha viária existente, para acesso e escoamento dos 

produtos, segundo relato de um cliente. “Na localidade eu vejo que o acesso não é tão difícil, 

ele está praticamente no meio da matéria-prima e isso é fundamental”. Palavra do entrevistado 

(ibidem, p.23). 

A mão-de-obra mesmo sem qualificação e considerada em abundância, pode ser um 

dos importantes fator influente de sobrevivência das MPEs, uma vez que é oferecida a  baixo 

custo. Conforme cita um dos gestores; “A mão-de-obra é fácil, mas, infelizmente na nossa 

região não temos escolas que qualificam a mão-de-obra” palavras do gestor (ibidem, p.142). 

A estratégia de manter empregados por longo tempo em atividade nas MPEs, 

presume-se que seja um ponto forte e influenciador de sobrevivência, porque a experiência do 

empregado seria aproveitado em benefício da própria empresa, conforme declara um gestor; 

“Temos funcionários que, quando adquirimos a fábrica já estava aqui, e continua aqui até 

hoje” palavras do gestor(ibidem, p. 136). 

Os laços fortes mantidos pela rede de relacionamento social, junto a fornecedores, 

empregados e clientes podem ser fortes influenciadores de sobrevivência das MPEs, porque 

podem estimular ou provocar ação geral ent re todos os representantes das redes. Mantendo os 

empregados motivados devido ao ambiente acolhedor e comprometidos com os objetivos da 

empresa, os fornecedores se tornando colaboradores e os clientes apoiadores fiéis. 

Constatou-se que as três MPEs se priorizam pelo bom atendimento ao cliente e 

principalmente pela boa qualidade do produto, conforme relato dos entrevistados; “O 

ambiente é bom o atendimento é bom, o relacionamento com a clientela dele é muito boa, e na 

medida do possível preservando sempre a qualidade dos produtos e sempre atendendo a 

contento”. Palavras do cliente (ibidem, p. 17). “O produto dele é muito bom, é produto 

natural, sem composição química nenhuma, é um produto bem apresentável”. Palavras do 

cliente (ibidem, p.19). 

Finalizando; essa foi a descrição de “como” as características do gestor, da 

localidade e do negócio influenciaram a sobrevivência das MPEs estudadas. E chega-se o 

momento de elaborar as considerações que finalizam este estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa bibliográfica e documental, as entrevistas e as observações diretas, etapas 

desenvolvidas nesta pesquisa, trouxeram resultados fundamentais para atingir os objetivos 

específicos e responder a questão principal de pesquisa: Como as características do gestor e os 

fatores da localidade influenciaram a sobrevivência das MPEs do setor alimentício de doces 

de banana, localizadas nos municípios de Itanhaém e Mongaguá? 

Em termos gerais, na análise dos principais fatores de sobrevivência, os resultados 

respondem à questão principal da pesquisa sendo possível afirmar que determinadas 

características do gestor e certos fatores da localidade influenciaram positivamente a 

sobrevivência das MPEs do setor alimentício de doces de banana, localizadas nos municípios 

de Itanhaém e Mongaguá. 

Os resultados igualmente responderam às questões secundárias, primeiramente 

identificando as características de cada gestão e os fatores da localidade importantes para a 

sobrevivência de cada MPE. Em seguida, em análise mais radicalizada, foi possível explicitar 

os efeitos comuns presentes nas três MPE. 

No efeito localidade, a amplitude do mercado é um dos fatores que pode ser 

considerado como principal influenciador da sobrevivência das empresas. Duas das empresas 

estudadas melhor exploram a amplitude do mercado – Indústria Doces de Banana Mongaguá 

e a Indústria Doces Savive, inclusive no âmbito internacional. As MPEs acessam essa 

amplitude de mercado para promover suas vendas. A exploração da amplitude de mercado 

pode ser considerada ainda pouco tímida diante da capacidade de produção dessas duas 

empresas.  

Em relação à terceira empresa – Indústria Bananadas Itanhaém, a mesma explora 

apenas a parcela de mercado da localidade (clientes locais), restrita a uma produção bem 

inferior às outras empresas. A Indústria Bananadas Itanhaém apresenta condições para 

explorar um mercado maior, porém, não explora a oportunidade.  

Ainda, em relação a localidade, observou-se a existências, nas três empresas 

estudadas, de laços fortes e laços fracos que funcionam como uma plataforma de 

relacionamentos, dotando as empresas de operacionais específicos, úteis para a manutenção 

de clientes, empregados, fornecedores e condições legais necessárias à sobrevivência do 

negócio. Os recursos da localidade influenciam também a sobrevivência das empresas, 

principalmente, no que se referem aos recursos materiais, recursos humanos e contando ainda 

com o acesso à malha viária, de onde enviam mercadorias diretamente ao porto de Santos e 
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aos aeroportos de São Paulo, reduzindo o custo de transporte para seus clientes e com 

estrutura para executar o desembaraço de exportações. 

Com relação aos programas, incentivos ou políticas de apoio local, contrariando as 

expectativas, a sobrevivência das empresas não recebe influência de fatores que advenham do 

governo local. Embora aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e 

regulatórios, mesmo que indiretamente, condicionam a atuação de qualquer empresa, 

subordinando-a à autoridade, ao domínio ou à influência de outras entidades, as empresas 

estudadas estão sobrevivendo sem os programas de apoio local.  

Sugere-se que o governo local e as instituições (SEBRAE, Instituições de Ensino 

Superior, associações de apoio e outros) criem mecanismos de estímulos às pequenas 

empresas, oferecendo, além de políticas de incentivos financeiros e fiscais, condições para 

capacitação de gestores, especialização e treinamento de empregados, bem como programas 

de orientação e incentivo ao empreendedorismo para, além da sobrevivência, melhorar e 

ampliar o desenvolvimento de MPEs na localidade. Observa-se, pois, que as perspectivas da 

pequena empresa pela incapacidade de obter créditos, não podendo muitas vezes pôr em 

prática os planos de ampliação, ficam estagnadas em relação ao desenvolvimento (não 

crescem). 

Em relação ao efeito gestor, resultados importantes para a sobrevivência das MPEs 

foram identificados, como: manter a qualidade do produto, valorizar os trabalhadores, 

fornecedores e o bom atendimento ao cliente. As empresas estudadas mantêm um ambiente 

operacional com bom atendimento, dedicação, confiança entre as pessoas, credibilidade, 

confiabilidade e ética.  

Em relação aos fatores diferenciadores, foi possível identificar a capacidade isolada 

de uma das empresas estudadas quanto à criatividade com vistas à inovação. Trata-se da 

Indústria Doces de Banana Mongaguá que também demonstrou capacidade gerencial superior 

às outras empresas estudadas. A flexibilidade e a capacidade de gerir, por intermédio das 

pessoas e da informação, a disponibilidade ao risco, o envolver, a ação de fazer, o 

experimentar, constituem-se em elementos importantes e indispensáveis não só para a 

sobrevivência, mas para a implantação e o fortalecimento de novas metas e competitividade 

da empresa. 

Os resultados confirmaram que todos os gestores apresentam determinadas 

características de gestão que certamente influenciam a sobrevivência dessas MPEs. Foi 

possível observar, em relação aos fatores do gestor, a necessidade de capacitação na área de 

gestão, de melhorar o conhecimento e o entendimento sobre o setor de atuação e sua 
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dinâmica, de realizar, mesmo que simples, um plano ou planejamento para o negócio, de ter 

em mente suas forças e fraquezas. O gestor capacitado possivelmente promoverá melhor 

desenvolvimento à operacionalização do negócio; porém, outras ações são consideradas 

necessárias, como criar ambientes de aprendizagem diante do baixo nível de diferenciação da 

mão-de-obra. É preciso oferecer oportunidades para que os empregados possam ter acesso a 

cursos e treinamentos dirigidos à realidade das MPEs. Outro fator preponderante identificado 

no efeito do gestor é a capacidade de gerir por intermédio das pessoas em consonância com as 

informações. Eis os fatores que melhor explicam a sobrevivência das empresas estudadas.  

Os resultados obtidos permitiram concluir e identificar que os efeitos dos gestores e 

os efeitos da localidade estão sendo importantes para a sobrevivência das MPEs estudadas. 

Porém, os dados coletados são insuficientes para explicar as razões de sobrevivências das 

MPEs de forma generalizada. O exposto se explica, principalmente, porque os três 

entrevistados possuem características e concepções estratégicas, bem como acesso aos 

recursos de formas diferenciadas e, mesmo assim, as empresas sobrevivem. Desta forma, 

presume-se que, para generalizar e explicar as razões e todos os fatores relativos à 

sobrevivência de qualquer MPE seja preciso realizar investigações mais aprofundadas e 

associadas a outras variáveis.  

A melhor consideração que se constata neste estudo, contudo, é que o pequeno 

negócio, para sobreviver, necessita dos efeitos relativos à localidade e ao gestor, 

fundamentados na teoria e nos resultados, destacando-se, principalmente, o acesso a um 

mercado amplo e à rede de relação social (laços fortes e fracos). Os dados enfatizam a 

importância dos laços fortes locais. As redes de cooperação interna e externa (laços fortes) 

projetam-se como uma rede de comunicação e informação fluente que contribui para a 

manutenção da rede social,  principalmente redes de relação social mantidas por elo de 

confiança, cooperação e reciprocidade entre as pessoas que participam da atividade da 

empresa, para que compartilhem valores e objetivos comuns.  

Salienta-se que o presente trabalho abre novas perspectivas de estudos exploratórios 

em relação aos fatores de sobrevivência das MPEs, ao realçar, por exemplo, o papel 

proeminente da comunicação, dos laços fortes e laços fracos na sobrevivência das MPEs em 

especial na obtenção de informações, recursos materiais, recursos humanos, clientes, 

fornecedores e aspectos legais; ao delinear sobre as formas de gerenciamento das 

organizações, inseridas no contexto das redes de relacionamentos, onde as empresas, em vez 

de rivais, se relacionem entre si e com outros agentes, principalmente instituições e agências 
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do governo local e demais governos, ajudando a tecer a economia de mercado de uma 

localidade; também ao permitir vislumbrar novas linhas de investigação.  

Analisar os efeitos influenciadores de sobrevivência de MPEs possibilitou subsidiar 

conhecimentos que possam auxiliar ou apresentar formas de criar melhores condições de 

sobrevivência dos pequenos negócios. 

 

 

LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A principal limitação desta pesquisa está na impossibilidade da capacidade de 

generalizar os resultados, pois as questões estão delimitadas à sobrevivência de MPEs 

produtoras de doces de bananas. Porém, abordagem do tema do efeito gestor e do efeito 

localidade permitiu a coleta de resultados particulares importantes, influenciando a 

sobrevivência de cada MPE, chamando a atenção para a necessidade de estudos mais 

aprofundados para comprovações passíveis de generalização. 

Ocorreram outras limitações como restrições de acesso aos dados financeiros das 

empresas,  pouca experiência do pesquisador, o que resultou na necessidade de retorno ao 

campo de pesquisa para realização de novas pesquisas para aprofundamento dos dados. 

 

 

PROPOSTA DE PESQUISAS FUTURAS 

 

A concepção teórica apresentada e associada aos resultados da pesquisa empírica 

desenvolvida abre possibilidades de novas pesquisas, tais como: 

1. Estudos mais aprofundados em MPEs sobreviventes de outros setores e identificar a 

influência do efeito do gestor e do efeito localidade, associados a outras variáveis, 

objetivando atingir conclusões que tenham a capacidade exteriorizada de 

generalização. 

2. Para uma percepção mais aprofundada sobre as determinantes da gestão que tecem a 

sobrevivência das MPEs, propõem-se novas investigações sobre o efeito do gestor 

associadas ao estudo do seu perfil psicológico. 

3. Estudos aprofundados sobre a importância da influência dos laços fortes e laços fracos 

na sobrevivência das MPEs. 
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APÊNDICE A 
 

REQUERIMENTO 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: 
 
Nome: Vicente de Paula Cândido 
Identidade: 5.945.530 e CPF: 730.496.708-00 
Telefone (13) 3448-3093 ou 34486015 
 
Instituição vinculada: UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
Área de concentração: Gestão de Organizações - Linha de pesquisa: Gestão de Pessoas. 
 
DESCRIÇÃO DETALHADA DO PROCEDIMENTO DE PESQUISA: 
 
Projeto de Pesquisa: Estudo Multicaso. 
 
A análise das capacidades de sobrevivência de pequenos negócios nas cidades de Itanhaém e 
Mongaguá: estudo multicaso de pequenas empresas. 
 

Eu Vicente de Paula Cândido venho solicitar ao Senhor proprietário da indústria 

______________________, ___________________________________________________, 

Sr.__________________________________ AUTORIZAÇÃO, para realização de pesquisa 

acadêmica no âmbito dessa Empresa.  

Saliento que pesquisa fará parte da coleta de dados de um estudo multicaso que visa contribuir 

na gestão dos pequenos negócios. As informações e dados coletados serão utilizados 

exclusivamente para fins do estudo acadêmico proposto, sem causar embaraços ou 

constrangimentos profissionais aos envolvidos, ou à organização. 

 
__________________,__________________,_______ 

 
 

_____________________________________ 
VICENTE DE PAULA CÂNDIDO 

 
 
AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA PESQUISA, NOS MOLDES DEFINIDOS NO 
PRESENTE REQUERIMENTO. 
 

___________________, ______ de _______________ de 2008 
 

___________________________________ 
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APÊNDICE B 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
O(A) Senhor(a) foi selecionado(a) entre os empresários, trabalhadores, fornecedores e clientes 
dessa empresa, para participar de uma pesquisa e sua participação não é obrigatória. A 
qualquer momento o(a) Senhor(a) pode desistir de participar e retirar seu consentimento não 
sendo penalizado de forma alguma. No caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável.  
As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o sigilo sobre 
sua participação. O objetivo geral é identificar quais as capacidades que estão sendo 
determinantes para a sobrevivência das MPEs estudadas e analisar por que essas capacidades 
possibilitaram a sobrevivência das mesmas. Não há riscos previsíveis ou desconforto para o 
entrevistado. Os benefícios são os possíveis resultados empíricos explicitados acima. 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título do Projeto: A análise das capacidades de sobrevivência de pequenos negócios nas 
cidades de Itanhaém e Mongaguá: estudo multicaso de pequenas empresas. 
Pesquisador Responsável: Vicente de Paula Cândido 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (13) 3448-3093 ou (13) 9143-9505 
Correio eletrônico: Vicente.candido@uol.com.br 
 
 

______________________________________________ 
                         VICENTE DE PAULA CÂNDIDO - R.G.:5.945.530 17.330.839-9 

 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,_____________________________________________________, 
RG__________________ abaixo assinado, concordo em participar do estudo A análise das 
capacidades de sobrevivência de pequenos negócios nas cidades de Itanhaém e 
Mongaguá: estudo multicaso de pequenas empresas, como sujeito. Fui devidamente 
informado e esclarecido pelo pesquisador Vicente de Paula Cândido sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como não existir riscos previsíveis ou desconfortos e 
sobre os benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qua lquer penalidade.  
 

________________, _____ de _________de 2009. 

 

_________________________________ 
ASSINATURA 


