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RESUMO 

 

 

A busca pela consecução de melhores resultados tem motivado as organizações a 
desenvolverem sua capacidade estratégica para enfrentar as mudanças e desafios 
no contexto da economia globalizada. Desta forma, em busca de obter sucesso no 
mundo dos negócios, as empresas têm superado diversos desafios, e para isto 
utilizam estratégias variadas. No setor varejista, está havendo um processo de 
transformação bastante acirrado, e estas mudanças estão fazendo com que as 
organizações procurem aprimorar seu ambiente de trabalho modificando suas 
práticas, indo à busca de diferenciais para ultrapassar as barreiras do mercado. É 
preciso preparar a empresa para, diante das oportunidades e ameaças, otimizar as 
vantagens competitivas em relação à concorrência. Planejar é contrário a improvisar. 
Quem improvisa, nem sempre obtém resultados. Neste ínterim, o planejamento 
estratégico para uma organização é perene, mas para isso a empresa deve pensar 
estrategicamente, e esta é representada e administrada por gestores e 
empreendedores que, por sua vez, devem estar preparados para produzir e conduzir 
esta ferramenta para enfrentar os desafios constantes da competitividade, 
aumentando a possibilidade de obter um bom posicionamento no mercado em que 
atua. Este estudo tem como foco central analisar o planejamento estratégico em 
uma microempresa do ramo de varejo de materiais hidráulicos e elétricos no 
município de Itanhaém-SP. Este estudo desenvolveu uma pesquisa exploratória 
para formação do referencial teórico e uma pesquisa de campo de abordagem 
qualitativa. O método utilizado é o estudo de caso único. Ao final do estudo foi 
possível verificar que os resultados apresentados pela Idralar Comercio de Materiais 
Hidráulicos e Elétricos como uma EPP atuante há 23 anos no mercado com imagem 
consolidada em seu mercado de atuação vão de encontro com o que é apresentado 
em outras pesquisas semelhantes, com o planejamento estratégico não sendo 
realizado pela empresa formalmente, apesar de percebê-lo nas falas do gestor, com 
seus elementos sendo considerados por eles no dia a dia de seu negócio, 
verificando-se nesse caso fatores de sucesso que podem ser atribuídos à 
especialização em um segmento de mercado, ao engajamento, lealdade e 
comprometimento dos sócios e funcionários em melhor atender aos seus clientes. 
O resultado demonstrou que a empresa de pequeno porte estudada realiza 
planejamento estratégico informal, de curto prazo e de acordo com suas 
necessidades, pois dependem de retorno financeiro para planejar novos 
investimentos, acreditando que o conhecimento técnico é suficiente para assegurar 
a longevidade da sua empresa. 
 
 
Palavras-chave: Empreendedorismo. Planejamento Estratégico. Microempresa. 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The search for better results has motivated organizations to develop their 
strategic capacity to face the changes and challenges in the context of the globalized 
economy. In this way, in search of success in the business world, companies have 
overcome several challenges, and for this they use varied strategies. In the retail 
sector, there is a very intense transformation process, and these changes are 
causing organizations to seek to improve their work environment by modifying their 
practices, looking for differentials to overcome the barriers of the market. It is 
necessary to prepare the company, in the face of opportunities and threats, to 
optimize the competitive advantages over the competition. Planning is contrary to 
improvising. Whoever improvises does not always get results. In the meantime, 
strategic planning for an organization is perennial, but for this the company must 
think strategically, and this is represented and managed by managers and 
entrepreneurs who, in turn, should be prepared to produce and lead this tool to meet 
the challenges of competitiveness, increasing the possibility of obtaining a good 
position in the market in which it operates. This study has as its central focus analyze 
the strategic planning in a micro-enterprise of the retail of hydraulic and electrical 
materials in the city of Itanhaém located on the coast of São Paulo‟s state. From the 
research carried out, it was possible to reach the proposed objective and 
demonstrating that the importance of strategic planning for micro-enterprises. At the 
end of the study, it was possible to verify that the results presented by Idralar as a 
small-sized business that has been active for 23 years in the local commerce with a 
consolidated image in its market are in agreement with what is presented in other 
similar studies, with strategic planning not being carried out by the company formally, 
despite perceiving it in the manager‟s speeches, with its elements being considered 
by them in the day-to-day of their business, being verified in this case success 
factors that can be attributed to the specialization in a commerce segment, to the 
commitment, loyalty and commitment of partners and employees to better serve their 
clients. Results showed that the SME studied uses informal, short-term strategic 
planning, according to its necessities, as it depends on financial return in order to 
plan new investments, believing technical knowledge is enough for the longevity of 
the company. 
 
Keywords: Entrepreneurship. Strategic planning. Small and Medium-sized 
enterprise. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A instabilidade provocada pelas crises políticas e econômicas internas, a 

escassez de recursos – principalmente os recursos financeiros – entre outros 

fatores, têm provocado instabilidade e impactado na sobrevivência e 

crescimento das micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras. A relevância 

das MPEs se baseia principalmente na geração de emprego e fortalecedoras 

da economia (GUERRA; TEIXEIRA, 2010; WILBERT et al, 2015) 

No despontar do século XXI, o fenômeno da globalização da economia tem 

aumentado a competitividade entre as empresas, pois devido ao 

desenvolvimento tecnológico acelerado, os competidores surgem em toda 

parte e rapidamente. No momento atual, onde todas as empresas buscam 

fortemente a lucratividade em seus negócios, a possibilidade de poder 

desenvolver a inovação tecnológica e a mudança da cultura empresarial, se 

apresentam como um diferencial para vencer a concorrência e se destacar no 

mercado (MATESCO et al, 2000; GUERRA; TEIXEIRA, 2010).   

A acirrada concorrência e a busca intensa de competitividade vêm mudando a 

realidade de muitas empresas. Os mercados estão cada vez mais globalizados 

e dinâmicos, e os clientes cada vez mais exigentes, o que reflete um paradoxo: 

de um lado, abrem-se as portas de oportunidades de crescimento e, por outro 

lado, a concorrência cada dia mais crescente e forte. Por isso, se faz 

necessário que as empresas estejam em constante atualização, investindo em 

tecnologia, nível de serviço e motivação de seus clientes e funcionários 

(SACILOTTI, 2011). 

Diante da competitividade cada vez mais acirrada no mercado, as MPEs 

buscam cada vez mais, alternativas de gestão para tornarem ou manterem-se 

líderes em sua posição ou, mesmo por questão de sobrevivência empresarial. 

(BUCHANELLI, 2015). Segundo Koteski (2004), o incentivo às MPEs pode 

auxiliar no combate ao desemprego e estimular iniciativas individuais e 

coletivas na localidade 
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Num momento em que o país busca contornos para a crise 
econômica, optando pelo combate ao desemprego e pelo 
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 equitativamente renda e riqueza e estimular 
iniciativas individuais e coletivas. (KOTESKI, 2004, p.17). 

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

parte de analistas econômicos devido ao seu potencial de geração de renda e 

de emprego, além da alta flexibilidade gerencial e desempenho operacional. Os 

pequenos empreendimentos se espalham em alta velocidade e estão sendo 

considerados importantes tanto no âmbito econômico quanto no social 

(WITTMANN; DOTTO, 2004).  

Uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SEBRAE (2015), Unidade de Gestão Estratégica 2015, demonstra a relevância 

e importância deste segmento. No caso do Microempreendedor Individual 

(MEI), por exemplo, de sua criação em julho de 2009 até dezembro de 2015, o 

número saltou de 0 para 5.680.614 inscritos, alcançando uma média de 100 

registros por hora. 

Podem-se elencar alguns fatores que contribuem para a crescente participação 

das MPEs no contexto econômico brasileiro: 

 Absorção de mão-de-obra demitida das grandes empresas em 

decorrência de avanços tecnológicos; 

 Constatação de gradual redução nas taxas de mortalidade de micro e 

pequenos estabelecimentos e uma expressiva taxa de natalidade de 

micro negócios; 

 Estruturas flexíveis que permitem responder melhor e mais 

rapidamente às crises econômicas; 

 Exigência da modernidade, que requer empresas mais enxutas, 

menores e com maior índice de produtividade; 
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 Espírito empreendedor do brasileiro: o país está em 6º lugar entre os 

31 países mais empreendedores do mundo, segundo pesquisa da 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em 2016. 

A pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2016) demonstra uma 

evolução da taxa total de empreendedores (TTE) no período de 2002 a 2016, 

obtendo um resultado de 36% na taxa total de empreendedores (TTE), o 

equivalente a 48,3 milhões de indivíduos. Isso reforça a importância das MPEs 

no contexto da geração de emprego e renda. 

O Brasil é um país de empreendedores, de acordo com Lezana et al. (2002): 

O brasileiro empreende com o coração e esquece a razão. A 
mortalidade das pequenas empresas se deve, em parte, à volatilidade 
de nossa economia, mas principalmente à falta de visão e de 
planejamento. O desconhecimento de aspectos técnicos, a baixa 
escolaridade e a falta de orientação adequada aos pequenos 
empresários acentuam essa situação. (LEZANA, et al., 2002, p.2) 

De acordo com a oitava edição do Anuário do Trabalho nos Pequenos 

Negócios (SEBRAE, 2015), resultado da parceria entre o SEBRAE e o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), as MPEs são de extrema importância para a estrutura econômica 

brasileira e para o emprego. Em 2015, o segmento representava no Brasil, 

segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), registro 

administrativo do Ministério do Trabalho, cerca de 6,8 milhões de 

estabelecimentos, responsáveis por 17,2 milhões de empregos formais 

privados não agrícolas. 

De acordo com o SEBRAE (2015), mesmo com a crise econômica brasileira 

recente, com queda da produção e aumento do desemprego, os gestores das 

microempresas exercem papel significativo na geração de postos de trabalho. 

Entre 2005 e 2015, as MPEs geraram 6,1 milhões de empregos. Entre 2005 e 

2015, o número de MPEs cresceu 27,5%, e o de empregos formais nesses 

estabelecimentos, 55,3%. Em 2015, as MPEs responderam, em média, por 

99% dos estabelecimentos, 54% dos empregos formais de estabelecimentos 

privados não agrícolas do país e quase 44% da massa de salários paga aos 
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trabalhadores desses estabelecimentos. Estes são alguns destaques 

apresentados e que podem ser observados no Anuário do Trabalho nos 

Pequenos Negócios (SEBRAE, 2015). 

O critério para classificação dos estabelecimentos de segundo porte foi definido 

pelo SEBRAE por meio da Nota Metodológica para o Cálculo de Indicadores 

Empresariais a partir do Cadastro Sebrae de Empresas, que considera o 

número de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade econômica 

investigado, como demonstrado no quadro. 

 

Tabela 1 - Classificação das empresas segundo o número de funcionários 

Porte Indústria Comércio e Serviços 

Microempresa até 19 pessoas ocupadas Até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa De 20 a 99 pessoas ocupadas De 10 a 49 pessoas ocupadas  

Média empresa De 100 a 499 pessoas ocupadas De 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa 500 pessoas ocupadas ou mais 100 pessoas ocupadas ou mais 

Fonte: SEBRAE, (2000) 

As MPEs podem ser divididas em quatro segmentos por faixa de faturamento, 

com exceção do pequeno produtor rural. Na sequência, são apresentadas as 

faixas de segmentação e os critérios da Lei Complementar 123/2006, também 

chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Assim, os pequenos 

negócios são divididos da seguinte maneira:  

 Microempreendedor Individual – Faturamento anual até R$ 81 mil; 

 Microempresa – Faturamento anual até R$ 360 mil; 

 Empresa de Pequeno Porte – Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 

4,8 milhões; 

 Pequeno Produtor Rural – Propriedade com até 4 módulos fiscais ou 

faturamento anual de até R$ 4,8 milhões (BRASIL, 2006). 

 

O planejamento estratégico auxilia os dirigentes a tomarem decisões, a se 

anteciparem às mudanças ou mesmo a se prepararem para tal. Assim, o 

planejamento estratégico deve possuir como principal característica a 
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flexibilidade, com o intuito de permitir o ajuste necessário face às incertezas do 

mercado. (TERENCE, 2002). 

Manter uma empresa funcionando é um desafio inerente aos gestores 

empresários das MPEs. Cabe aos gestores de MPEs a profissionalização e a 

busca por capacitação em gestão, sendo primordial para melhorar a eficácia de 

suas decisões e na elaboração do planejamento estratégico (VELOSO; 

PORTO, 2015). 

Em razão das suas especificidades, as MPEs enfrentam problemas bem 

específicos quando comparados às peculiaridades dos diferentes problemas 

vivenciados pelas grandes empresas. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2003) desenvolveu um amplo estudo sobre as principais 

especificidades das MPEs brasileiras, cujos resultados são: 

 Volume reduzido de capital empregado; 

 Taxas altas de natalidade e mortalidade; 

 Presença dos proprietários, sócios e colaboradores com laços 

familiares; 

 Poder centralizado no proprietário; 

 Confunde-se a figura do proprietário e da pessoa jurídica; 

 Registros contábeis poucos adequados; 

 O proprietário é quem realiza a contratação, normalmente por 

indicações; 

 Baixo nível de terceirização; 

 Ausência de tecnologia da informação (TI); 

 Pouco ou quase nada em inovação tecnológica; 

 Acesso limitado a financiamento de capital de giro; 

 Dificuldade de definição dos custos fixos; 

 Alto índice de sonegação fiscal; 

 Mão-de-obra não qualificada. 
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Para Heijden (1996), o planejamento estratégico é um processo que 

proporciona capacidade para administrar os desafios desconhecidos do futuro. 

De acordo com Brinckmann, Grichnik e Kapsa (2010), as empresas pequenas 

que desenvolvem e executam um planejamento estratégico possuem 

desempenho superior àquelas que não o utilizam, ou seja, empresas que 

sobrevivem e outras que são extintas. 

Assim, esta pesquisa tem a oportunidade de conhecer como a empresa Idralar 

Comercio de Materiais Hidráulicos e Elétricos, situada na cidade de Itanhaém  

utiliza  o Planejamento Estratégico . 

1.1 O problema de pesquisa 

A Região Metropolitana da Baixada Santista é composta das cidades de 

Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente, 

sendo apenas as épocas de temporada (férias escolares) o período de maior 

atividade econômica. Especificamente, esta pesquisa irá estudar as MPEs do 

litoral sul paulista, Itanhaém e região. 

As MPEs de Itanhaém e região enfrentam um desafio maior, por ser uma 

região turística, o comércio local depende dessa sazonalidade sendo 

prejudicada com altos índices de desemprego, baixa renda, ou seja, ocorre 

uma fuga dos turistas, contribuindo para uma menor taxa de sobrevivência das 

MPEs do estado de São Paulo, pressupondo que os pequenos negócios não 

conseguiram capacidades mínimas de gestão, e que os empresários preferem 

fazer as coisas do seu jeito, acreditando que o conhecimento técnico é 

suficiente para assegurar a longevidade da sua empresa.  

Uma pesquisa do IBGE Cidades (2015) destacou no último censo que a cidade 

de Itanhaém possui uma população de 87.057 pessoas e uma população 

estimada para 2017 de 98.629 pessoas. Com as ações desenvolvidas pela 

Prefeitura de Itanhaém, com o lançamento do programa “Itanhaém 

Competitiva” incentivando a abertura de micro e pequenas empresas da região, 

produziu reflexos positivos na economia e no setor de serviços, a cidade 

fechou 2015 com 8.850 empresas ativas, um volume 13% maior comparado ao 
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ano anterior (2014), que teve 7.820 empresas ativas, registrou uma população 

ocupada de 15.992 pessoas, do total de empresas ativas de 2015, 98% são 

MPEs. 

Segundo a pesquisa do SEBRAE (2016) que trata da “Sobrevivência das 

empresas no Brasil” a cidade de Itanhaém ficou no ranking das MPEs com a 

menor taxa de sobrevivência do estado de São Paulo, com apenas 63,9%, 

supondo que as estratégias sejam puramente emergenciais que poderia levar à 

falta de capacidade e controle do processo estratégico das MPE, 

possivelmente levando a alta mortalidade dos pequenos negócios na cidade de 

Itanhaém. 

Nesse sentido, esse estudo justifica-se pela necessidade de se obter em 

campo o conhecimento das práticas de planejamento estratégico dos gestores 

ou fundadores das MPE. 

1.2 Questão de Pesquisa 

Como é praticado o planejamento estratégico da EPP estudada? 

1.3 Objetivo da Pesquisa 

Esta pesquisa tem o objetivo geral de analisar e investigar as práticas de 

planejamento estratégico de uma MPE do setor varejista.  

Em relação aos objetivos específicos, pretende-se: 

 Analisar as principais razões para o uso do Planejamento Estratégico; 

 Identificar os fatores propulsores para o uso do Planejamento 

Estratégico; 

 Identificar os fatores restritivos para o uso do Planejamento 

Estratégico; 

 Levantar os principais resultados do uso do Planejamento Estratégico 

1.4 Justificativa e Relevância do Estudo 

O estudo mostra-se relevante devido à importância das MPEs no cenário 

econômico brasileiro e mundial, em contraste com seus baixos índices de 

sobrevivência. Pesquisas do SEBRAE (2015) indicam que boa parte delas 
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encerra suas atividades em menos de cinco anos após a sua abertura, em 

decorrência de má gestão (MARKUS; MORAES, 2015). 

O planejamento estratégico está voltado para o alcance de resultados, através 

da antecipação de mudanças, pois se busca tirar vantagem das oportunidades 

que possam surgir. (CROZATTI, 2003).  

O planejamento estratégico é considerado um processo capaz de auxiliar na 

sobrevivência e no crescimento de organizações, porém, a implementação dele 

vem sendo considerada um obstáculo para os gestores das MPEs, o que 

justifica a importância desse estudo. A partir disso, será realizada uma 

pesquisa com uma empresa do comercio varejista da cidade de Itanhaém e 

região para verificar como é praticado o planejamento estratégico. 

A cidade de Itanhaém conforme indicado na pesquisa SEBRAE (2016) possui  

o pior índice de sobrevivência das empresas do estado de São Paulo . 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Planejamento Estratégico passou a ter uso comum na administração e no 

cotidiano das MPE. No ambiente globalizado, a capacidade de competir se 

estabelece como a capacidade de sobreviver. Planejamento Estratégico não é 

somente um processo administrativo, também envolve olhar o presente a partir 

do futuro através da atitude e do pensamento estratégico envolvendo a intuição 

e a criatividade para atender às mudanças rápidas que ocorrem em todo o 

mundo. 

2.1 Estratégia e o Planejamento Estratégico 

O termo estratégia deriva do grego strategos, que significa “general no 

comando das tropas”. Sua utilização remonta à Antiguidade, cerca de 500 

anos a.C. Segundo Camargos e Dias (2003, p.1): 

 

Um dos primeiros usos do termo estratégia foi feito há 
aproximadamente 3.000 anos pelo estrategista chinês Sun Tzuo, que 
afirmava que todos os homens podem ver as táticas pelas quais eu 
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conquisto, mas o que ninguém consegue ver é a estratégia a partir da 
qual grandes vitórias são obtidas. 

 

Com a evolução da sociedade, o vocábulo “estratégia” adquiriu o significado de 

habilidade administrativa no ano de 450 a.C. Posteriormente, no ano de 330 

a.C. passou a significar habilidades utilizadas para vencer inimigo e criar um 

sistema de governo global (CAMARGOS; DIAS, 2003). 

No campo da Administração, o conceito de estratégia é recente, sendo que em 

sua origem era aplicada na arte militar. No campo militar, a estratégia era 

definida de forma vaga. A partir do estudo realizado por Camargo e Dias 

(2003, p.2) pode-se verificar que:  

Estratégia significava inicialmente a ação de comandar ou conduzir 
exércitos em tempo de guerra – um esforço de guerra. Representava 
um meio de vencer o inimigo, um instrumento de vitória na guerra, 
mais tarde estendido a outros campos do relacionamento humano: 
político, econômico e ao contexto empresarial, mantendo em todos os 
seus usos a raiz semântica, qual seja, a de estabelecer caminhos. 
Origina-se assim como um meio de “um vencer o outro”, como uma 
virtude de um general de conduzir seu exército à vitória, utilizando-se 
para isso de estratagemas e instrumentos que assegurassem a 
superioridade sobre o inimigo. 

 

Estratégias podem ser definidas como planos para o futuro, que podem ser 

planejadas e pretendidas, podendo ser adotadas e realizadas ou não 

(SANTÂNGELO, 2008).  

No campo da Administração a utilização de estratégias empresariais se tornou 

uma ferramenta de para ganhar vantagem competitiva. Na concepção de 

Bourgeois (1980) a separação em níveis hierárquicos de estratégias foi 

utilizada pela primeira vez na literatura da Administração na década de 70 por 

Vancil e Lorange, no qual os autores estabeleciam um marco conceitual 

diferenciado entre estratégias competitivas estratégias de empresas. 
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No mundo empresarial, as estratégias empresariais mais utilizadas e 

conhecidas são: a estratégia de crescimento, a matriz de Ansoff, a matriz de 

portfólio de produtos; o conceito de core competence e o Balanced Scorecard 

– BSC (KAPLAN; NORTON, 1992). Para Ansoff (1965), o objetivo é visto 

como o ponto aonde se quer chegar e a estratégia é o meio para se chegar ao 

objetivo. A matriz de Ansoff, representada na figura 1, também é conhecida 

como a Matriz Produto x Mercado. 

Figura 1 – Matriz de Ansoff 

 
Fonte: Portal do Marketing (2012) 

O conceito estratégia pode ser entendido como formulação da visão de futuro, 

da missão e dos objetivos e metas da empresa, bem como o plano de ação 

para alcançá-los, considerando as forças e fraquezas internas e os impactos 

das forças do ambiente e da competição (OLIVEIRA, 2014). 

Estratégia passou a ter o uso comum na administração, sendo utilizada para 

designar o caminho que a organização irá seguir, no futuro, para atingir seus 

objetivos. A palavra estratégia foi naturalmente agregada à palavra 

planejamento, que, genericamente, pode ser definida como um estudo das 

ações que a organização irá tomar no futuro (MOTTA, 1991; ALMEIDA et al., 

1993). 

A primeira publicação sobre estratégia foi a de Igor Ansoff, em 1965, com o 

livro Corporate Strategy, o tema estratégia ganhou força, tanto na área 
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acadêmica como nas organizações, abordando a competitividade das 

empresas. 

Para Mintzberg et al. (1999), os conceitos que a literatura apresenta sobre a 

definição do termo estratégia, são agrupados da seguinte forma: 

 Estratégia é planejamento: é o sinônimo mais comum, ao lado de 

direção, guia modo de ação futura, entre outros: 

 Estratégia é modelo: é um padrão que permite manter a coerência 

ao longo do tempo, estratégia é posicionamento é o lugar 

escolhido para determinados produtos em determinados 

mercados: 

 Estratégia é perspectiva: é o meio fundamental para a execução 

de tarefas: 

 Estratégia é armadilha: é uma manobra específica, destinada a 

abalar um concorrente. 

 

Em 2005, com o livro Strategy Bites Back (2005), ainda ressaltam que qualquer 

discussão sobre estratégia inevitavelmente associa uma vantagem a uma 

desvantagem: 

● A estratégia fixa a direção. A vantagem é que a estratégia mapeia o curso 

sobre o qual a instituição deve percorrer o ambiente. Em contraste, um curso 

pré-definido em um ambiente desconhecido pode ter vários obstáculos 

obscuros; 

● A estratégia focaliza o esforço. A vantagem é a coordenação da ação, 

fazendo as pessoas focalizar em uma mesma direção. A desvantagem é que 

perdemos a visão periférica e não damos chance a novas oportunidades; 

● A estratégia define a organização. A vantagem é que assim damos 

significado a organização, sabemos diferenciá-la das outras. O problema é 

quando acabamos estereotipando a organização; 
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● A estratégia provê consistência. A vantagem é promover a ordem e reduzir a 

ambiguidade, simplificar e explicar o mundo, facilitando a ação. A desvantagem 

é a perda da criatividade e inovação. 

Os processos de definição, implantação e acompanhamento das estratégias 

empresariais ocorrem em circunstâncias de constante mudança. Desta forma, 

a estratégia não deve ser considerada como um plano fixo ou determinado, 

mas um esquema de orientação dentro do fluxo de decisões empresariais 

(OLIVEIRA, 1991). 

A estratégia deve estar envolvida no processo de tomada de decisões e no 

estabelecimento de prioridades sempre alinhado aos objetivos da empresa.  

Segundo Nakamura (2000), pode-se considerar que a estratégia está 

relacionada à ligação da empresa ao seu ambiente interno e externo. E, nesta 

perspectiva, a empresa procura definir e operacionalizar ações que maximizem 

os resultados da interação estabelecida. 

De acordo com Mintzberg et al. (2010), a definição de estratégia nas 

organizações pode ser que não seja uma definição simples, mas existem 

algumas áreas gerais de concordância a respeito da natureza da estratégia, 

que são as seguintes: 

 Diz respeito tanto à organização como ao ambiente; 

 É complexa, pois, mesmo considerando que as mudanças 

remetem a novas circunstâncias para a organização, sua 

essência deve permanecer inalterada;  

 Afeta a organização como um todo; 

 Implica questões de conteúdo e de processo; 

 Existe em níveis diferentes na organização; 

 Envolve vários aspectos conceituais e analíticos 

Segundo Meirelles (2003), diferentes modelos de formação e implementação 

de estratégias são importantes para uma organização que enfrenta desafios 

complexos. Há momentos em que um processo planejado e cuidadosamente 



24 
 

controlado seria eficaz, enquanto, em outros contextos, um modelo mais 

flexível, emergente, poderia gerar melhores resultados. 

A formulação e a implementação de estratégia devem considerar outros itens 

internos da organização e externos, localizados no ambiente, e recomenda-se 

buscar uma compatibilização entre esses dois conjuntos de elementos 

(MEIRELLES, 2003, p. 50). 

Portanto, é importante cada uma das formas de construção da estratégia, seja 

por planejamento, intuição, feeling, cognição e outros. A percepção dos vários 

fatores internos ou externos que compõem o sistema organizacional pode 

influenciar a formação do planejamento estratégico de uma organização. 

(MEIRELLES,2003, p.50). 

A instabilidade do ambiente externo e interno tem propiciado às MPEs um 

aumento de complexidade na gestão dos negócios e no planejamento 

estratégico, portanto, as habilidades dos gestores de análise do ambiente 

externo, as oportunidades e ameaças, tendo a mesma importância em analisar 

ambiente interno, pontos fortes e fracos em relação aos concorrentes, que 

determinam a vantagem competitiva e se diferenciam dos demais. (OLIVEIRA, 

2014). 

O propósito de elaborar um planejamento estratégico nas MPEs visa facilitar a 

atuação da pequena empresa no mercado na qual pertence. Sendo assim, a 

partir desse conhecimento, a pequena empresa pode se posicionar diante do 

mercado e buscar desenvolver produtos que estejam adaptados às 

necessidades específicas dos clientes, a fim de garantir vantagem competitiva 

(O‟DWYER et al. 2009). 

No que tange ao ambiente interno e recursos, Oliveira (2014) afirma que a 

análise interna tem por finalidade colocar em evidência as deficiências e 

qualidade da empresa analisada, ou seja, os pontos fortes e fracos da empresa 

deverão ser determinados diante da sua atual posição no mercado. Esse 
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entendimento permite que a pequena empresa consiga gerir seus recursos 

escassos a fim de garantir melhores resultados. 

Já no campo de estratégia e gestão, Afonina e Chalupsky (2012) defendem 

que as ferramentas de gestão podem trazer uma vasta gama de benefícios 

para as organizações sob a condição de que os gestores tenham a clara 

percepção e compreensão delas e do seu uso. Sendo assim, é possível 

verificar que a capacitação do gerente-proprietário, que exerce papel de 

influenciador na pequena empresa, é de extrema importância para que a 

estratégia formulada auxilie alcançar os objetivos traçados (ANSOFF, 1965). 

Baradel, Martins e Oliveira (2010) acrescentam que o uso de ferramentas 

gerenciais pode minimizar os riscos internos e externos, uma vez que as 

ferramentas proporcionam uma previsão e preparo dos acontecimentos futuros, 

tornando o planejamento e o controle indispensáveis para a sobrevivência da 

empresa. 

Para Sales, Barros e Pereira (2011), o pouco tempo dedicado para 

planejamento empresarial antes de abrir o negócio pode comprometer o 

desempenho das MPEs. 

Veloso e Porto (2015) buscam, ademais, retratar a importância do 

planejamento estratégico nas MPEs com base na responsabilidade do 

administrador que almeja alcançar os objetivos da empresa – melhoria do 

ambiente interno de trabalho e o fortalecimento da empresa no mercado. Por 

meio do planejamento estratégico, o administrador consegue tomar decisões 

de forma segura, sem comprometer a estabilidade da empresa. 

Cunha e Soares (2010) relacionam a efetividade nas empresas a uma boa 

gestão empresarial, em que planejar representa a capacidade de coordenar 

constantemente, para o alcance dos objetivos da empresa. A maior parte das 

pequenas empresas não utiliza seus recursos financeiros da melhor forma 

possível, devido à falta de planejamento por parte dos empresários que 

administram essas empresas. Os autores reforçam:  
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Este fato (a falta de planejamento) acaba dificultando muito a 
sobrevivência da empresa, pois normalmente não possuem grandes 
reservas de capital, e ao encontrar as primeiras dificuldades não 
estão preparadas e acabam sofrendo problemas. (CUNHA; SOARES, 
2010, p.30) 

Importância do planejamento para um crescimento satisfatório das MPEs e o 

quanto são importantes as ferramentas de gestão para um bom progresso do 

planejamento estratégico e para uma boa gestão empresarial. 

Para Markus e Moraes (2015), o método de administrar e o comando dos 

negócios para aumento da sobrevivência de uma pequena empresa estão 

relacionados diretamente à boa gestão do empresário, ao know-how, ao 

treinamento da equipe, à busca por excelência no atendimento ao cliente, à 

análise dos concorrentes, à gestão sobre preço e custos e buscar sintonia 

entre o objetivo e o planejamento estratégico da empresa. 

Portanto, conforme Bauer (2005, p. 78), “planejamento estratégico é o modelo 

pelo qual a empresa define a mobilização de seus recursos para alcançar os 

objetivos propostos. É um planejamento global, a curto, médio e longo prazo”. 

A estratégia em pequenos negócios representa a sustentação para decisões 

atuais e futuras, a fim de manter e otimizar o desempenho da empresa 

(ENSIGN, 2008) de forma que o planejamento estratégico não pode ser 

desprezado pelos proprietários ou gestores de empresas familiares (FREITAS; 

KRAI, 2010). O planejamento estratégico, segundo Araujo-Silva e Gonçalves 

(2011), deve conter a missão, os valores, a visão e os objetivos e metas. 

Por fim, Veloso e Porto (2015) retratam o mérito e o prestígio do planejamento 

estratégico nas MPEs como uma responsabilidade do administrador na ânsia 

de alcançar os objetivos da empresa, na melhoria do ambiente de trabalho e a 

sobrevivência da empresa no mercado. 

O desafio em todas as empresas é administrar eficazmente as competências 

essenciais atuais e, ao mesmo tempo, criar novas. Somente quando as 

empresas criam um fluxo constante de capacitações que contribuem para 
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vantagens competitivas é que elas obtêm competitividade estratégica e 

retornos acima da média, e continuam à frente dos seus concorrentes.  (HITT, 

MICHAEL, 2011, p.134). 

Um dos campos que se preocupa em estudar como as empresas adquirem e 

mantêm vantagens competitivas é a Estratégia (BARNEY, 1991; TEECE et al., 

1997), inicialmente focada em desenvolver métodos de planejamento 

estratégico, ao longo de sua evolução diversas escolas ou teorias da estratégia 

(MINTZBERG; LAMPEL, 1999) surgiram buscando explicar quais os fatores 

que influenciam a obtenção de vantagens competitivas. Dentre tantas outras 

teorias, a Resource-Base View (RBV) ou Visão Baseada em Recursos (VBR), é 

um dos principais paradigmas das pesquisas em estratégia (BARNEY, 2007; 

EINSENHARDT et al, 2000; ARAGÃO et al, 2007). 

O estudo de Penrose (1959) é considerado o marco inicial sobre a teoria 

baseada em recursos. Para esta autora o limite ao crescimento da empresa 

não está no mercado, mas nos recursos que possui e, sobretudo na maneira 

de como são utilizados. É na distinção entre os recursos e a forma como são 

utilizados que se localiza a origem da singularidade das empresas. 

A partir do trabalho de Penrose (1959), Wernerfelt (1984) instituiu a expressão 

Visão Baseada em Recursos, para tratar da construção de vantagem 

competitiva a partir dos recursos da empresa.  

A ideia principal da VBR é que a fonte de vantagem competitiva sustentável se 

encontra primariamente nos recursos e competências das empresas 

(VASCONCELOS; BRITO 2004). 

Os recursos são valiosos quando permitem à empresa conceber ou puser em 

prática estratégias que melhorem seu desempenho (BARNEY, 2007). 

Isto significa que para um atributo tornar-se um recurso valioso deve possibilitar 

a exploração de oportunidades ou neutralização de ameaças. 

Um recurso é algo que a organização possui ou tem acesso, mesmo 
que esse acesso seja temporário [...] uma competência é uma 
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habilidade para fazer alguma coisa [...] uma competência é construída 
a partir de um conjunto de „blocos‟ denominados recursos (MILLS et 
al., 2002, p. 9-14). 

A criação de vantagem competitiva depende, entretanto, não apenas dos 

recursos e capacidades da empresa, mas também do ajuste ao seu 

comportamento estratégico (MILES; SNOW, 1978). 

Uma moderna visão da VBR começa a compreender que os recursos não são 

estáticos e imutáveis. Eles devem ser analisados como um modelo dinâmico 

que avalie a contribuição dos recursos existentes para as oportunidades atuais 

e a capacidade de geração de novos recursos necessários para a obtenção de 

vantagem competitiva em ambientes futuros (BARNEY, 2007). 

A criação dessa vantagem competitiva depende principalmente das 

competências essenciais da empresa, associar o que a empresa pode fazer ao 

que ela possa vir a fazer, o que depende das oportunidades e ameaças do 

ambiente externo, permite que a empresa crie visão, busque a sua missão, 

selecione e implante suas estratégias. (HITT, 2011, p.134). 

O conceito de competências essenciais – core competence –  de combinar, 

misturar e integrar recursos em produtos e serviços, em outras palavras as 

competências são formadas a partir de recursos, e as estratégias são 

elaboradas a partir de grupos de recursos, formando um círculo que se 

retroalimenta , gerando novas configurações de recursos e novas 

competências (PRAHALAD; HAMEL, 1990). 

Core competence é um conceito definido por Curioni e Zvirtes (2007, p.2) 

como: 

Um conjunto de competências referentes à tecnologia e ao 
aprendizado, que não se mostra de fácil imitação e que a organização 
utiliza para criar novas oportunidades de negócios. Quando bem 
definida pode se tornar uma vantagem competitiva para determinada 
organização.  
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O scorecard é um método de concepção, organização e comunicação 

desempenho medidas em várias perspectivas, ou seja, clientes, financeira, 

processo de negócio e aprendizado e crescimento, utilizando-se quer a curto e 

longo prazo horizontes temporais. Este método transmite o plano estratégico 

para a organização membros, e que acompanha cada perspectiva 

simultaneamente de modo que cada perspectiva continuamente apoia o plano 

estratégico.  

O Balanced Scorecard é um instrumento de gestão para mobilizar funcionários 

para cumprir a missão da organização. É fundado sobre os princípios 

desenvolvidos por Robert S. Kaplan e David P. Norton, e publicado no seu 

livro, The Balanced Scorecard (1992), traduzido como Estratégia em Ação: 

Balanced Scorecard (1997). Hofer et al. (2004, p.6), explicam que: 

O conceito apresentado para Balanced Scorecard, por Kaplan; Norton 
(1997) considera uma companhia a partir de quatro perspectivas 
vitais: perspectivas financeiras, perspectivas processo interno, 
perspectivas do cliente e perspectivas de aprendizagem e 
crescimento. 

Uma avaliação cuidadosa dos processos de negócio da empresa é necessária 

para alinhá-las com as demandas do mercado. Nesta direção, a aprendizagem 

e oportunidades de crescimento facilitam os processos empresariais, e também 

exigem mudanças do comportamento organizacional, tanto de gerentes quanto 

de funcionários (CALLAGHAN et al. (2007). 

Em função de  BSC ser considerado como ferramenta que permite controlar os 

indicadores de desempenho eventos diferentes no processo de planejamento 

da empresa e postas em prática no processo de gestão (HOFER et al., 2004). 

 O scorecard é uma análise técnica para traduzir uma declaração da missão da 

organização e estratégia empresarial global em específico, quantificáveis e 

metas para acompanhar o desempenho da organização em termos de alcançar 

estes objetivos. 
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Automatizar o Scorecard permite que as organizações possam incorporar os 

dados de diversos sistemas, tais como folha de pagamento, inventário, vendas, 

recursos humanos e com o mínimo esforço. A integração destes dados permite 

um olhar mais abrangente e, resultam na economia dinheiro e tempo gasto 

para carregarem manualmente todos os dados em planilhas (ROLPH, 1999). 

Na perspectiva de Callaghan et al. (2007, p.59): 

O Balance Scorecard é uma avaliação interna, a melhoria, e sistema 
de relatórios. Fornece indicadores-chave para a gestão. A chave para 
o sucesso do scorecard é o link para o plano estratégico da entidade, 
que inclui além das tradicionais dimensões do desempenho financeiro 
medidas.  

Um dos principais benefícios do Balanced Scorecard é a sua capacidade de 

estabelecer um sistema de comunicação entre os objetivos fixados pelos 

gerentes e pelos trabalhadores, cujo desempenho é, em última instância, 

responsável para atingir esses objetivos (ROLPH, 1999). 

Cabe ressaltar que existem outras estratégias que podem ser adotadas pelas 

empresas, e escolha de uma delas é essencial a atingir os objetivos e as 

metas empresariais. 

Na concepção de Thompson Jr. E Strickland III (2000) estratégia é: 

Um conjunto de mudanças competitivas e abordagens comerciais que 
os gerentes executam para atingir o melhor desempenho da 
empresa. É o planejamento do jogo de gerência para reforçar a 
posição da organização no mercado, promover a satisfação dos 
clientes e atingir os objetivos de desempenho. 

Nos dias atuais, a estratégia é utilizada como um diferencial competitivo no 

mundo dos negócios. Através das estratégias os administradores orientam a 

busca por novas oportunidades e definem diretrizes que contribuíram no 

processo de diversificação e de tomada de decisão. 

Nesta perspectiva, o processo de estratégia deve ser desenvolvido e 

acompanhado da seguinte maneira: 
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Tabela 2 - Processo da estratégia 

Negócio Deve-se verificar se as principais decisões estão em 
consonância com o negócio da empresa 

Missão Deve-se analisar se ela está sendo cumprida e está sendo 
utilizada como referência para os processos decisórios, de 
seleção e de capacitação de talentos 
 

Princípios  Deve-se verificar se as principais decisões estão em consonância 
com os princípios da empresa 
 

Ambiente  Examinar se ocorreu algum fato novo nos ambientes externo e / 
ou interno, que mereça ser incluído no plano 
 

Visão  Deve-se verificar se as principais decisões estão em consonância 
com visão da empresa 
 

Objetivos Examinar se existe algum fato novo e relevante ocorrido no 
ambiente externo e /ou interno, que implique mudança dos 
objetivos. 
 

Ações Para ser eficiente, e acompanhamento dos Prazos e recursos 
adicionais deve ser proativo, isto é, antecipar os fatos. 
 

Fonte: RENÓ et al (2004) 

 
Diante destas considerações, cabe ressaltar que, a estratégia empresarial 

deve visar a gestão de recursos humanos voltada para a produtividade. Neste 

sentido, a gestão de conhecimento se torna uma ferramenta eficaz. 

2.2 Modelos de Planejamento Estratégico  

Não há apenas uma única forma correta de elaborar e implementar o 

Planejamento Estratégico, há diversos modelos que apresentam traços comuns 

e algumas características exclusivas, variando dos mais simples aos mais 

aprimorados. 

No entanto, praticamente todos os modelos levam em conta três premissas 

básicas para o desenvolvimento do processo de Planejamento Estratégico:          

1) estabelecimento da Visão/Missão; 2) análise interna e externa (considerando 

pontos fortes e fracos da organização e oportunidades e ameaças do 

ambiente) e 3) elaboração das estratégias (TERENCE, 2002) 
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Alguns modelos que recebem destaque no Brasil, seja pelo seu aporte teórico, 

ou pela sua utilização prática, são Stoner e Freemann (1985); Oliveira 

(1991;1998); Certo e Peter (1993); Bethlem (1998); Thompson Jr e Strickland 

III (2000). Para estes autores, a estratégia é um plano que mostrará o caminho 

que a organização deve seguir para sobreviver e ter sucesso no futuro. 

Representa a trajetória que indica como levar a empresa da situação atual para 

a situação desejada (MARKUS, MORAES, 2015). 

Esses modelos de Planejamento Estratégico não são mutuamente excludentes, 

cada um deles responde a uma faceta particular dos problemas 

administrativos, e seu desenvolvimento segue uma sequência lógica 

(ESTRADA; ALMEIDA, 2007). 

As metodologias clássicas passaram a ser utilizadas como multiplicadoras de 

competências, no âmbito acadêmico ou empresarial. Assim as empresas de 

todos os portes se esforçam para sobreviver no mercado e muitas delas não 

conseguem analisar corretamente o seu ambiente interno ou externo. Assim, o 

planejamento estratégico corresponde ao estabelecimento de um conjunto de 

providências a serem tomadas para a situação em que o futuro tende a ser 

diferente do passado ou do presente. (OLIVEIRA, 2010b). 

Serão apresentadas as propostas de cinco autores da Escola do Planejamento 

Estratégico que apresentaram ponto de vista distinto sobre a formulação da 

estratégia. 

 

2.2.1 Modelo proposto por Stoner e Freemann (1985) 

Para Stoner e Freemann (1985) esse processo de planejar auxilia os 

administradores a analisarem antecipadamente seus objetivos e ações, 

baseando seus atos em métodos, planos ou lógica, e não em boas ideias. 

Este modelo identifica 9 fases para o processo de planejamento estratégico 

(STONER; FREEMANN, 1985) 
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1 – Estabelecimento de objetivos 

2 - Identificações dos atuais objetivos e da atual estratégia 

3 – Análises ambientais 

4 – Análise dos recursos; pontos fortes e fracos da organização 

5 – Identificações das oportunidades e ameaças estratégicas 

6 – Análise de hiatos; determinação do grau de mudança e necessidade da 

atual estratégia. 

7 – Decisão estratégica; identificar alternativas; avaliar alternativas e selecionar 

as alternativas. 

8 – Execuções da estratégia 

9 – Mensurar e controle do andamento 

2.1.2 Modelo proposto por Oliveira (1991) 

Oliveira (1991) evoca duas possibilidades para o desenvolvimento do 

planejamento estratégico: ou se define aonde a empresa como um todo quer 

chegar – e depois se estabelece como ela está e os requisitos para se chegar à 

situação desejada –, ou se define como a empresa está e depois se estabelece 

aonde se quer chegar. 

A metodologia proposta a seguir baseia-se na segunda alternativa, embora não 

desconsidere em alguns momentos a primeira. Divide-se nas quatro fases 

básicas que são a sustentação para a justificativa das estratégias empresariais, 

representadas na Figura 2: 
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Figura 2 – As quatro fases do planejamento estratégico 

 
  Fonte: OLIVEIRA, (1991) 

 

Esta metodologia proposta por Oliveira (1991) baseia-se numa gestão mais 

realista e transparente, permitindo encarar a própria capacidade atual da 

empresa, com as suas limitações e restrições atuais. 

 

2.1.2.1 Diagnóstico estratégico 

Diagnóstico estratégico é a fase mais importante do levantamento de dados, na 

qual se verificam todos os aspectos inerentes ao estado atual da empresa. 

Trata-se da realidade interna e externa da organização. A análise interna 

refere-se ao diagnóstico dos pontos fortes e fracos da empresa, enquanto a 

análise externa faz o diagnóstico das ameaças e oportunidades que se 

encontram no ambiente da empresa (OLIVEIRA, 1991). 

São quatro as etapas fundamentais no diagnóstico: 

a) Identificação da visão: são demonstrados os objetivos esperados pelos 

acionistas e demais responsáveis pela empresa, onde pretendem 

chegar num período mais longo. 

b) Realidade externa: como usufruir as oportunidades e evitar as ameaças 

que estão no ambiente externo da empresa. Segundo Oliveira (1991), é 

necessário trabalhar de forma interativa os fatores externos com os 
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fatores internos, pois em algum momento eles são interdependentes na 

busca de alcançar os objetivos da empresa. 

c) Realidade interna: verificam-se os pontos fortes e fracos da empresa, 

buscam-se a sinergia entre departamentos, as melhores práticas em 

busca de uma vantagem competitiva. 

d) Análise dos concorrentes: etapa importante na identificação dos riscos e 

das vantagens competitivas da empresa e do próprio concorrente, 

atenuando o nível de risco que a empresa está adotando. 

2.1.2.2 Missão da empresa 

Devem estar bem definidos o posicionamento estratégico e a razão de ser da 

empresa. 

Oliveira (1991) propõe em cinco etapas: 

a) Estabelecimento da missão da empresa: é o motivo central do 

planejamento estratégico. A missão é o rumo que ela quer trilhar, 

representando a sua essência. 

b) Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais: faz parte da 

missão da empresa, e o estudo atual ou futuro das atividades dos 

setores, sendo que todos os dados devem ser armazenados para 

comparações futuras. 

c) Estruturação e debate de cenários: trata-se de uma elaboração dos 

cenários estratégicos com a colaboração de todos os executivos da 

empresa, trazendo uma riqueza de ideias, informações, 

proporcionando cenários de vantagens e desvantagens de cada uma 

delas. 

d) Estabelecimento da postura estratégica: é a postura mais adequada 

para alcançar os objetivos estabelecidos no diagnóstico estratégico. 
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e) Estabelecimento de macro estratégias e macro políticas: o conceito 

de Macro estratégias corresponde às grandes ações adotadas pela 

empresa para usufruir e gerar vantagens competitivas no seu 

ambiente. As Macro políticas servirão como base de apoio para as 

decisões que a empresa deverá tomar para melhor interagir com o 

ambiente. 

2.1.2.3 Instrumentos prescritivos e quantitativos 

Nesta fase a pergunta é “como” chegar à situação que se deseja ? quais os 

planos de ação para atingir os resultados planejados ?. Diversas técnicas 

podem ser utilizadas: 

a) Estabelecimento dos objetivos, desafios e metas; 

b) Estabelecimento de estratégias e políticas funcionais; 

c) Estabelecimento dos projetos e planos de ação. 

Dentro dos instrumentos quantitativos, tratam-se das projeções econômico-

financeiras, para estabelecer as expectativas de retorno para se atingir os 

objetivos e os desafios e metas estabelecidas. Envolve processos de avaliação 

de desempenho, verificação dos objetivos e metas designadas pelas 

estratégias (se a empresa mantém o curso planejado ou se há necessidade de 

novos caminhos) (OLIVEIRA, 2003). 

 

 

2.2.3. Modelo proposto por Thompson Jr. e Strickland lll (2000) 

A definição da estratégia compreende o desenvolvimento de uma visão e 

missão estratégicas, o estabelecimento de objetivos e o refinamento da 

estratégia para produzir os resultados esperados (THOMPSON JR. e 

STRICKLAND lll 2000). 
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Thompson Jr. e Strickland lll (2000) apresentam um enfoque para o processo 

de planejamento estratégico que denominam de “Gerência Estratégia”, onde 

definem “As cinco tarefas de estratégia que os gerentes precisam fazer”, 

representadas na figura 3. 

Figura 3 – Cinco tarefas da gerência estratégica. 

 
Fonte: THOMPSON JR. E STRICKLAND III (2000, p. 14) 
 

a) Tarefa 1: desenvolver a visão e a missão estratégica do negócio. 

Resposta para “o que somos, o que fazemos e para onde vamos”, é a 

visão do tipo de empresa que o gestor está tentando criar, deixando 

claro o caminho a percorrer para o longo prazo da organização. 

b) Tarefa 2: converter a visão e a missão estratégica em objetivos da 

empresa. É o resultado da estratégia definida pela gerência referente 

às metas estabelecidas, de modo a reforçar a posição da organização 

e a competitividade. 

c) Tarefa 3: elaborar a estratégia para atingir os resultados desejados. A 

estratégia é necessária para cada parte do negócio, sendo importante 

para o desenvolvimento da estratégia e dos negócios. A estratégia 

deve estar voltada para a ação (o que fazer, quando fazer, de quem é 

a responsabilidade por fazer etc.) 

d) Tarefa 4: implementar e executar a estratégia escolhida eficiente e 

eficazmente. Trata-se de ter habilidade para direcionar a mudança 
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organizacional, projetar e supervisionar os processos do negócio, 

gerenciar pessoas e atingir os objetivos organizacionais. 

e) Tarefa 5: avaliar o desempenho, revisar os novos desenvolvimentos e 

iniciar as ações corretivas. A gerência estratégica é um processo 

contínuo, podendo ocorrer alterações na missão, nos objetivos e na 

estratégia. Os ajustes são normais e necessários para o processo 

estratégico da organização. 

As etapas propostas por Thompson Jr e Strickland III (2000) propõem o 

desenvolvimento da missão estratégica e da visão de longo prazo, para 

somente depois converter a visão e missão em metas mensuráveis. A 

elaboração e a implementação de estratégias devem ser eficientes e eficazes 

para alcançar os resultados esperados. Por fim, a avaliação e o controle do 

desempenho têm como missão realizar os ajustes e correções no processo. As 

tarefas do processo têm auxiliado o pequeno empresário a propiciar o maior 

retorno no menor tempo, devido ao imediatismo de resultados (que é uma 

característica da MPE), além da necessidade de retornos financeiros e de 

definir a estratégia da empresa. 

Tabela 3 –  Cinco tarefas básicas do processo de gerência estratégica 

ETAPAS DEFINIÇÃO 

1 – Visão 
estratégica e 
missão do negócio 

Pode ser definida como a visão do tipo de empresa que a gerência 
está buscando criar, ou seja, saber o que está se tentando fazer na 
empresa e o que se pretende que a mesma se torne ,deixando claro o 
rumo a ser percorrido em longo prazo, desenvolvendo a percepção de 
para onde a empresa precisa ser direcionada nos próximos cinco ou 
dez anos. 

2 – Estabelecer 
objetivos 

Os objetivos são o compromisso da gerência em produzir resultados 
coerentes com a missão da empresa, transformando objetivos 
específicos para as áreas, reforçando a posição geral da organização, 
objetivos factíveis de curto e de longo prazo, mantendo um clima de 
entrega de resultados em toda a organização. 

3 – Elaboração da 
estratégia 

A elaboração da estratégia é necessária para toda a empresa. Para 
estabelecer uma boa estratégia deve-se abordar todas as 
circunstâncias da organização, inclusive o diagnóstico da situação 
interna e externa da empresa, para atingir os objetivos de curto e 
longo prazo. 

4 – Implementação 
e execução da 
estratégia 

Segundo o autor, “a implantação da estratégia é fundamentalmente 
orientada para a ação, ou seja, atividade do tipo faça você mesmo”. 
Desta forma, para que a estratégia seja convertida em ação e bons 
resultados, são necessários ter habilidade para direcionar a mudança 
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organizacional, projetar, supervisionar e gerenciar os processos e 
pessoas, visando atingir os objetivos da organização. 

5 – Avaliando o 
desempenho, 
revisando os novos 
desenvolvimentos e 
iniciando ações 
corretivas. 

É comum que ocorram alterações e ações corretivas. A missão da 
empresa, os objetivos, a estratégia e a abordagem da implementação 
nunca são finais, sendo os ajustes normais e necessários. 

Os novos desenvolvimentos acarretam ajustes corretivos, o negócio 
redefinido e as mudanças no ambiente interno ou externo podem 
acarretar mudanças estratégicas, ou seja, a gerência estratégica é um 
processo contínuo e fundamental para o sucesso. 

Fonte: Thompson Jr e Strickland III (2000) 

 

No planejamento estratégico, seja qual for o porte da empresa, é necessário 

considerar os fatores externos, sejam elas as oportunidades ou ameaças para 

a empresa em busca da atratividade e competitividade. A Tabela 3 apresenta 

os fatores que moldam a escolha da estratégia nas empresas: 

Figura 4 – Fatores que moldam a escolha da estratégia nas empresas 

 
Fonte: THOMPSON JR.; STRICKLAND III (2000 p. 68) 
 

Segundo Thompson Jr e Strickland III (2003), o ponto de partida para a 

elaboração da estratégia é o ajuste de todos os setores internos e externos, 

pois são os principais fatores que influenciam na elaboração da estratégia 
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Desse modo, deve-se buscar entender a situação estratégica da empresa, ou 

seja, é necessário analisar os pontos fortes e fracos da organização, suas 

ambições, filosofia de negócio, princípios éticos e a cultura da empresa, que 

são os fatores que moldam a escolha da estratégia. 

2.2.4 Modelo proposto por Certo e Peter (1993) 

A administração estratégica é um processo contínuo e interativo, que visa 

manter uma organização integrada ao seu ambiente (CERTO; PETER, 1993). 

Dentro desse enfoque, os autores propõem que em um processo de 

planejamento estratégico, os administradores se dediquem a uma série de 

cinco etapas: 

 

Figura 5 - Etapas do modelo de planejamento, implementação e controle de estratégia 

 
Fonte: CERTO; PETER, (1993, p. 14) 
 

1) Análise do Ambiente Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) SWOT. É um 

processo de combinação e monitoramento do ambiente 

organizacional para identificar os riscos e oportunidades de caráter 

contínuo. 

2) Estabelecendo a diretriz organizacional, missão, objetivos. A missão 

organizacional é a própria razão de existência da empresa, seus 

valores e crenças, devendo ser amplamente comunicada e 
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documentada para todos os colaboradores. Os objetivos 

organizacionais referem-se às metas que a organização busca 

mediante  seus esforços. 

Quanto à importância de a organização ter objetivos definidos, Certo 

e Peter (1993, p.86) destacam : “Os objetivos fornecem fundamento 

para planejamento, organização, motivação e controle. Sem objetivos 

e uma comunicação objetiva, o comportamento nas organizações 

pode tomar qualquer direção”. 

3) Formulação da estratégia. Esta fase envolve determinar cursos de 

ação para alcançar os objetivos estabelecidos de forma coerente com 

a missão da empresa. Levantamentos de dados confiáveis do 

ambiente permitiram aos administradores equilibrar os pontos fortes e 

fracos da organização com os riscos e oportunidades que o ambiente 

externo apresenta. 

4) Implementação da estratégia. São as estratégias colocadas em ação 

elaboradas pelo planejamento estratégico, criadas pelas etapas 

anteriores. 

5) Controle estratégico. Pretende fazer com que as estratégias se 

desenvolvam da forma planejada, para que se possa garantir o 

desempenho e o sucesso do planejamento estratégico. 

 

2.2.5 Modelo Proposto Por Bethlem (1998); 

 

De acordo com Bethlem (1998), a estratégia é um fenômeno complexo, pois 

envolve a melhor adaptação da empresa em vários aspectos ambientais, cada 

um deles com inúmeros elementos dominantes, que, examinados, poderão 

produzir cenários diferentes. Tais cenários, combinados com os recursos 

internos da empresa, podem ainda produzir diversas alternativas de ação. 



42 
 

Segundo Bethlem (1998), as ações relativas à estratégia, planejamento, 

elaboração, execução, implementação, acompanhamento, controle, avaliação, 

auxiliam no delineamento das ações a serem implementadas pela empresa no 

ambiente empresarial. A metodologia do processo estratégico apresentada por 

Bethlem (1998) consiste em algumas atividades: 

1 – Estabelecimento dos objetivos e das estratégias: 

Nessa etapa todos os funcionários envolvidos no processo participam de 

seminários e reuniões para que estes tenham um nível satisfatório de 

conhecimento e padronização dos processos. 

2 – Elaboração do plano estratégico: 

Nessa etapa faz-se necessário que o grupo selecionado conheça os conceitos 

e a metodologia a serem utilizados.  

O plano estratégico define a empresa no momento do início do plano, sob os 

seguintes aspectos – o que é o que faz, onde e como está – e estabelece o 

que a empresa quer ser, o que quer fazer, como quer estar e onde quer estar 

em determinado momento futuro (BETHLEM, 1998), é neste momento do início 

do plano que é verificada a avaliação da situação interna da empresa, de seus 

recursos, suas forças e fraquezas, além, da situação externa, seu meio 

ambiente e mercado (oportunidades e ameaças). 

3 – Execução e implantação das ações necessárias: 

Segundo Bethlem, (1998) nesta etapa há constantes feedbacks que podem 

alterar o funcionamento do processo e prováveis problemas de resistência a 

mudanças poderão surgir, os dirigentes devem estar atentos para 

administrarem conflitos e obter aceitação e colaboração do grupo. 
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2.2.6 Síntese das Metodologias Apresentadas 

Analisadas as pequenas diferenças dos métodos apresentados com relação ao 

próprio foco de abordagem iniciais: enquanto Thompson Jr e Strickland III 

(2003) propõem como início do processo a reflexão com os mais altos 

dirigentes ou acionistas sobre aonde se quer chegar, ou seja, qual a visão do 

negócio e sua missão, Oliveira (1991) prescreve a fase inicial como a do 

diagnóstico estratégico da posição atual: já Certo e Peter (1993) focalizam 

como sua fase inicial, uma detalhada análise do ambiente externo e interno, 

como a base para o trabalho posterior do estabelecimento da diretriz 

organizacional, com a missão e os objetivos da empresa (TERENCE, 2002). 

Segundo Terence, (2002), as pequenas diferenças dos tópicos finais do 

processo estratégico, as semelhanças das fases intermediária da formulação 

da estratégia, com o exame de cenários e as diferenças de foco do início do 

processo, pode-se concluir que as propostas apresentam conteúdos próximos, 

e que conduzem ao mesmo objetivo. 

Benze e Escrivão Filho (2003), enfatizam também que mais importante que a 

metodologia do Planejamento Estratégico, é a operacionalização do processo. 

 

 

2.3 Gestão de Pequenas Empresas 

As pequenas empresas possuem algumas especificidades e particularidades 

na formação de sua estrutura que certamente influenciam sua gestão. 

São características de uma pequena empresa, segundo Pinheiro (1996): 

 É de propriedade de um indivíduo ou pequeno grupo de pessoas; 

 É administrada pelo(s) proprietário (s) de forma independente e, 

mesmo quando profissionalizada, este(s) se conserva(m) como o 

principal centro de decisões; 

 Seu capital é financiado basicamente pelo(s) proprietário(s); 
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 Tem uma área de operações limitada geralmente à sua localização, 

ou, quando muito, à região onde está situada; 

 A sua atividade produtiva não ocupa uma posição de destaque ou 

predominante em relação ao mercado. 

 

Besser (1999) entrevistou dirigentes de pequenas empresas sobre medidas 

que poderiam se relacionar com o sucesso e percebeu forte associação com o 

sentimento de realização e existência de planos para o futuro. 

Rogoff et al. (2004) não focaram sua pesquisa em aspectos da pequena 

empresa, e sim nos fatores de sucesso percebidos tanto pelos dirigentes dos 

negócios quanto por especialistas da área de empreendedorismo. Os fatores 

de sucesso relatados pelos entrevistados foram separados entre internos e 

externos. Os fatores de sucesso internos são: 

- Características individuais: trabalhar bastante e com ética, conhecimento, 

dedicação, profissionalismo. 

- Questões gerenciais: organização eficaz, habilidades gerenciais; 

- Marketing: propaganda, bom serviço ao cliente, comunicação eficaz, 

- Recursos humanos: habilidade na contratação de funcionários, honestidade 

dos funcionários, conhecimento profissional.  

Dentre os fatores de sucesso externos, foram citados o financiamento, a 

competitividade, as características dos produtos, a regulamentação, a 

tecnologia e os fatores do ambiente nos quais as empresas estão inseridas 

(ROGOFF et al, 2004). 

Stucki (2013)  o foco dos fatores críticos de sucesso na figura do dirigente, 

porém, não analisa seu perfil psicológico. As questões referentes aos anos de 

experiência, à idade, à seriedade, à dedicação com a empresa e ao trabalho 

duro são reconhecidas como os principais fatores críticos de sucesso, visto 

como pilares de sobrevivência de uma empresa após três anos ou mais em 

atividade. 
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Resnik (1990) alega que o fator determinante para a sobrevivência das 

pequenas empresas é a boa administração, enquanto a má administração 

determina a mortalidade. Compreende-se como boa administração a 

capacidade do empreendedor de entender, dirigir e controlar a empresa, 

baseando-se na atenção crítica aos poucos fatores decisivos, mas 

responsáveis pela sobrevivência da empresa, e desenvolvendo, sobretudo uma 

atividade dirigida e determinada. 

Cher (1990) apresenta as seguintes causas que influenciam o fracasso da 

pequena empresa: a falta de experiência anterior no ramo de negócio; a falta 

de conhecimento de instrumentos de administração; a falta de recursos e as 

dificuldades na obtenção de créditos e financiamentos; a falta de profissionais 

qualificados, treinados e motivados; burocracias legais; a imposição de preços 

por parte de grandes fornecedores e clientes; a obsolescência de métodos, 

equipamentos e mentalidade gerencial; a falta de competitividade para 

enfrentar a concorrência; a não utilização de orientação técnica e profissional; a 

falta de organização empresarial, política e econômica do país e a falta de 

comunicação entre patrões e empregados. 

As particularidades de gestão das pequenas empresas se dão por meio da 

informalidade; o administrador normalmente é o próprio proprietário, que muitas 

vezes não possui formação acadêmica ou experiência na gestão estratégica. O 

proprietário pode ser muito bom tecnicamente no operacional, porém, o risco 

de falhas em um planejamento estratégico sob sua gestão é potencializado em 

médio e longo prazo, o que reduz a possibilidade de sobrevivência das MPEs. 

(NAKAMURA, 2000) 

De forma geral, a gestão nas pequenas empresas está relacionada às suas 

características, que são a pessoalidade, a administração não profissional e a 

informalidade (NAKAMURA, 2000). Muitos empresários, na condução das 

MPEs, orientam-se apenas pelo resultado imediato financeiro, esquecendo-se 

de outros aspectos relevantes como a longevidade e a sustentabilidade das 

suas empresas, bem como a profissionalização da gestão.  
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Segundo O‟Gorman, Bourke e Murray (2005), o trabalho gerencial é 

caracterizado pela brevidade, pela fragmentação, pela variedade, pela 

predominância de comunicação verbal, pelo ritmo de trabalho intenso e pelo 

proprietário-gerente desenvolvendo várias atividades ao mesmo tempo, ou 

seja, agindo como estrategista, executando ações de gerente geral e gerente 

de linha. 

Na gestão de MPEs, têm-se como aspectos positivos os sentimentos de 

engajamento, lealdade, dedicação, comprometimento, visão de empreendedor 

e orgulho do gestor-proprietário. Por outro lado, com relação aos aspectos 

negativos, as MPEs podem sofrer com a falta de profissionalismo dos cargos 

disponibilizados para os parentes e amigos que não possuem nenhuma 

capacidade de gestão. Além disso, falta maturidade para enfrentar os desafios, 

os conflitos familiares em relação ao planejamento, à liderança e até a 

sobrevivência da empresa, o que dificulta o desenvolvimento do planejamento 

estratégico. (VELOSO; PORTO, 2015) 

As MPEs que não têm uma estratégia coerente de modo a obterem uma 

vantagem competitiva dentro do seu segmento de atuação, estão 

predestinadas ao fracasso. 

Conforme Cancellier et al. (2001, p.2): 

A grande vantagem das pequenas empresas reside na sua 
flexibilidade e manobrablidade. Os canais de decisão são curtos, as 
estruturas são mais simples e há senso de equipe, pois os grupos 
são pequenos ao redor do dono, permitindo que se percebam 
oportunidades e sejam implantadas ações com uma rapidez e 
agilidade difícil de ser copiada por empresas maiores. 

Os gestores que se limitam às preocupações do dia a dia, às atividades 

operacionais, ou mesmo que buscam soluções caseiras na elaboração do 

plano tático, ou seja, soluções ocasionais descobrem que tais atitudes, em 

médio e longo prazo, não são suficientes para a garantia da sobrevivência das 

MPEs.  

A existência de poucos níveis hierárquicos faz com que as decisões sejam 

centralizadas no gestor-proprietário, contudo, a centralização do poder 
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favorece a comunicação de seus colaboradores, devido à proximidade que o 

gestor possui com seus colaboradores em comparação às empresas de grande 

porte (CANCELLIER et al. 2001, p.2). 

 

2.3.1. Desafios da administração da MPEs familiar 

 

O cenário político, econômico e social do Brasil é bastante favorável ao 

surgimento e desenvolvimento de empresas, o país tem crescido em todos os 

sentidos. O presidente do IPEA, Marcio Pochmann (2009), afirma que o 

segmento de baixa renda diminuiu de aproximadamente 33,7% para apenas 

26% entre os anos de 2005 e 2008.  

Para desenvolvimento deste tópico, toma-se como base a pesquisa realizada 

pela pesquisa PwC (Private Company Service) Brasil em 2013 acerca das 

empresas familiares no Brasil verificou-se que a importância dessas empresas 

tem sido reconhecida, tendo como oportunidades agilidade e flexibilidade frente 

às outras empesas e como desafios os conflitos inerentes ao seu próprio 

modelo de negócios e a busca por evitar riscos. 

Importante mencionar, com base na pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2017) que cerca de 23,5% 

das empresas familiares no Brasil possui familiares como sócios, conforme se 

observa na Figura 6: 
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Figura 6 – Parentesco na relação societária de empresas familiares 

 
Fonte: SEBRAE (2017) 
 

Assim, é possível dizer que em muitas empresas com o caráter familiar não se 

limitam somente ao sócio fundador e ao processo de sucessão, havendo, 

também, o quesito de uma gestão familiar ampliada, com suas lideranças 

assumidas por parentes, podendo-se considerar como uma vantagem, já que 

se tem uma lealdade familiar a busca por manter o nome da empresa em 

destaque. Todavia, se faz necessário tomar cuidados para não confundir 

conflitos familiares com profissionais.  

A pesquisa realizada pela PwC Brasil (2013) demonstrou que estruturas de 

trabalho familiares brasileiras não fazem planejamento a longo prazo e 

acreditam contribuir para a estabilidade da economia do país.  

De acordo com a PwC Brasil (2013), 54% discordam que as empresas do setor 

têm uma abordagem de longo prazo para a tomada de decisão, enquanto 32% 

concordam e 67% acreditam que contribuem para a estabilidade da economia. 

A mesma pesquisa também demonstrou que os gestores destas empresas são 

otimistas em relação ao crescimento do seu negócio. Na Figura 7, demonstra-

se a expectativa de crescimento para os próximos 5 anos: 
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Figura 7 – Expectativa de crescimento nos próximos 5 anos 

 

*Praticamente todas (96%) as empresas familiares brasileiras que esperam crescer estão 

confiantes em atingir suas metas. Fonte: PwC BRASIL (2013). 

Assim, verifica-se que a maioria das empresas familiares possui a expectativa 

de crescer com constância, o que reforça o pensamento da falta de um 

planejamento em longo prazo, pois seus gestores evitam correr riscos, 

administram a empresa e as situações que surgem no decorrer da gestão 

comercial, de pessoas, logística, produção, entre outros. Ainda, sobre a falta de 

planejamento em longo prazo, Teló (2001, p. 20) destaca que “o interesse por 

resultados imediatos, comprometendo objetivos de longo prazo, pode levar a 

empresa a uma miopia mercadológica, pois esta não se prepara para o futuro e 

perde excelentes oportunidades de mercado”.  

Dessa forma, a pesquisa da PwC (2013), acerca da ausência de planejamento 

em longo prazo, o autor destaca que esse problema existe e é um dos fatores 

desencadeantes do fracasso nesse tipo de empresa. Bernhoeft (2004, p. 1) 

corrobora com Teló (2001) e menciona que:  

 

Uma das dificuldades que os executivos não familiares têm 
apresentado para obter sucesso na gestão de empresas familiares é 
que sua visão de curto prazo busca resultados imediatos para 
pressionar e receber "bônus" - contrasta fortemente com a visão de 
médio e longo prazo dos grupos controladores. 
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Para solução da ausência de planejamento estratégico em longo prazo, Ricca 

(2004) menciona que o principal fator que pode ajudar na sobrevivência e no 

gerenciamento dessas empresas é a reconcentração, quanto mais a família 

restringir o crescimento no número de donos, maiores são as chances de 

sobreviver a longo prazo. Esta centralização permite a empresa reduzir o nível 

de conflitos, concentrando em uma missão e visão empresarial mais 

coincidente, o que permite que os gestores alinhem suas diretrizes e 

implementem estratégias mais cooperativas entre áreas. Como também é 

importante contratar pessoas competentes para gerenciar os setores, assim a 

empresa tende a otimizar suas atividades, focar em resultados. 

 

O gestor que domina a área que atua, possibilita encaminhar as decisões de 

forma mais consistentes, mais profissional, mais técnica, elevando o índice e o 

alcance das metas. Na opinião de Ferreira (2011, p. 1): “Não beneficiar 

parentes é a melhor forma de profissionalizar o negócio e, ao mesmo tempo, 

manter a família por perto”. Para saber qual a preocupação das empresas 

familiares nos últimos tempos, a PwC pediu que as empresas dissessem qual a 

palavra-chave para esse período, o resultado é demonstrado na Figura 8: 
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Figura 8 – Palavra-chave para as empresas familiares 

 

Fonte: PwC BRASIL (2013). 

 

O recrutamento de pessoal tanto em nível global quanto em nível de Brasil se 

demonstrou como a principal palavra-chave quando o assunto se volta para as 

empresas familiares, acreditando-se ser de fato um ponto crucial para ser 

trabalhado nesse tipo de empresa, considerando que se trata, geralmente, de 

um processo informal de contratação, fazendo-se necessário adequar o 

processo para que se possam ter mais vantagens. A questão da reorganização 

da companhia também recebeu menção como palavra-chave, podendo-se 

relacionar com a administração dessas empresas, verificando-se uma 

tendência em deixar o modelo de gestão centralizado em seu fundador ou 

sucessor e passando a adotar um modelo mais descentralizado como, por 

exemplo, de gestão compartilhada.  

As questões financeiras e contábeis também são citadas, considerando fluxo 

de caixa e controle de custos, podendo-se dizer que estas são ferramentas 

básicas de Contabilidade a ser utilizadas por uma empresa, sendo fundamental 

a busca de outras ferramentas para que não seja surpreendida, tomando 
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decisões acertadas de acordo com a realidade da empresa e o que se espera 

do mercado. Destaca-se nesse ponto também o planejamento e a otimização 

tributária. 

O planejamento de sucessão não pode ser esquecido de fato, já que é uma 

etapa delicada em uma empresa familiar, fazendo-se essencial um 

planejamento adequado para reduzir os efeitos negativos que podem ser 

gerados nesse processo, visto que pode trazer mudanças de gestão capazes 

de instabilizar a organização. Outro fator verificado pela pesquisa da PwC 

Brasil (2013) foram os principais desafios que os gestores das empresas 

familiares em pesquisa acreditam que vão enfrentar nos próximos 5 anos, o 

resultado é demonstrado na Figura 9: 

Figura 9 – Desafios-chave nos próximos 5 anos (Brasil) 

 
Fonte: PwC BRASIL (2013). 

Nos resultados da pesquisa verifica-se quatro fatores de grande importância 

nos desafios destacados pelas empresas: economia; globalização; inovação e 

talentos; processo de sucessão. A situação da economia global e como ela 

está pode afetar os negócios ainda é uma preocupação, pois o cenário mostra 

a crise econômica. No que diz respeito aos fatores internos como desafio 

novamente é colocado em destaque o recrutamento de pessoas, mencionando-

se a inovação e o talento, de acordo com PwC Brasil (2013, p. 5):  
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Do total, 71% dos entrevistados brasileiros citaram a necessidade de 
continuar a inovar (no mundo foram 62%) e 50%, a de investir em 
novas tecnologias (13 pontos percentuais acima do resultado global). 
Atrair pessoal devidamente qualificado (64%) e retê-lo (47%) também 
são preocupações presentes em empresas familiares brasileiras. 

 

Por fim, a sucessão familiar também teve destaque como desafio das 

empresas familiares nos próximos cinco anos, conforme já é sabido, esse é 

talvez, o maior desafio que essas empresas precisa enfrentar, devendo ser 

retomada nesse caso a questão da cultura organizacional, considerando sua 

relação direta com processo de mudanças. Na pesquisa realizada pela PwC 

Brasil (2013, p. 5) encontrou-se que: “no Brasil, 49% dos entrevistados já estão 

apreensivos com a questão da transferência do negócio para a próxima 

geração e 14% vislumbram um possível conflito familiar”. Destaca-se que 33% 

das empresas familiares pesquisadas afirmaram ser propensos a oferecer 

ações para gestores que não sejam da família.  

 

2.3.2 Planejamento Estratégico em MPEs 

A evolução do planejamento estratégico e seus conceitos acompanharam o 

ritmo das mudanças na economia, que se tornou cada vez mais intenso e 

complexo, por isso a necessidade de uma ferramenta que auxiliasse os 

empresários das MPEs na tomada de decisão. 

De acordo com Fischmann e Almeida (1991), o planejamento estratégico é 

uma técnica administrativa que, pela análise do ambiente de uma organização, 

cria a consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes 

e fracos para o cumprimento da sua missão. Por meio dessa consciência, ele 

estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para 

aproveitar as oportunidades e reduzir riscos. 

Os processos do planejamento estratégico mais utilizados pelas MPEs são: 

definição da missão e da visão, análise do ambiente externo (ameaças e 

oportunidades) e interno (pontos fortes e pontos fracos), formulação do plano 

estratégico, controle e avaliação do plano estratégico (TERENCE, 2002) 



54 
 

A análise do ambiente externo procura antever as oportunidades e ameaças 

para a validação da missão, visão e dos objetivos organizacionais. Outra 

análise importante volta-se às ameaças, aos fatores que podem prejudicar a 

empresa, por exemplo, novas tecnologias, novos concorrentes, alterações no 

mercado, mudança do comportamento dos consumidores, da oferta e procura 

(TERENCE, 2002) 

A análise das oportunidades pode trazer benefícios para as MPEs, 

identificando situações favoráveis nas mudanças da organização para que se 

mantenham na meta elaborada pelo planejamento estratégico. 

 Costa (2004) define a missão da pequena empresa respondendo algumas 

perguntas como: qual a necessidade básica que a organização pretende 

suprir? Que diferença faz para o mundo externo ela existir ou não? Para que 

serve? Oliveira (2014), no mesmo raciocínio, afirma que a missão é a 

determinação da MPE quanto ao motivo central do planejamento estratégico, 

ou seja, a determinação de onde a empresa quer ir. 

Costa (2004) considera que a visão da empresa é um modelo mental de um 

estado ou situação altamente desejável, de uma realidade futura possível. Já 

Tiffany e Peterson (1998) definem que a declaração de visão, além de apontar 

o caminho do futuro, faz com que a empresa queira chegar lá. A visão deve ser 

estabelecida de forma transparente e objetiva, motivando todos os 

colaboradores a tornarem-na realidade. 

As forças ou pontos fortes são as competências, os recursos e habilidades que 

auxiliam o desenvolvimento do planejamento estratégico para alcançar os 

objetivos das MPEs. As fraquezas ou pontos fracos correspondem à deficiência 

de habilidades e capacidades perante a concorrência, dificultando o 

desenvolvimento da estratégia rumo à realização do objetivo (TIFFANY; 

PETERSON, 1998). 

Após a análise do ambiente externo (oportunidade e ameaças) e ambiente 

interno (pontos fortes e pontos fracos), ocorre a formulação do plano. O 
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planejamento estratégico é criado e motivado para a tomada de ação, de 

criação. É um plano dinâmico, não é estático, e que deve ser avaliado, medido 

e corrigido. (CUNHA, 2010) 

O controle e avaliação do plano estratégico aplicado na MPE são 

acompanhados pelos seus criadores, mantendo o foco das implantações em 

curso e revendo as más estratégias, decidindo os novos rumos do processo 

para manter o desempenho necessário para se atingir os objetivos da 

organização. (OLIVEIRA, 2014). 

É muito importante conscientizar os proprietários de MPE da importância do 

planejamento estratégico nas suas empresas. A questão da estratégica é a 

grande chave para a sobrevivência das MPEs. 

 Grande parte das MPEs não fazem uso do planejamento estratégico, 

possivelmente devido à falta de cultura, de prática e de conhecimento 

administrativo os empresários preferem fazer as coisas do seu jeito, 

acreditando que o conhecimento técnico é suficiente para assegurar a 

longevidade da sua empresa.  

 

 

 

2.3.3 Facilitadores ao processo de Planejamento Estratégico 

 

De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), os facilitadores 

ao processo de planejamento estratégico, com foco nos resultados 

organizacionais, são identificados e caracterizados por fatores que foram 

agrupados em três categorias: 

1 – Mobilização de Pessoas: mobilização de pessoas ao processo de 

implementação do planejamento é realizada por meio de sensibilização, 

participação, envolvimento, conscientização e comprometimento dos 

colaboradores, que constituem premissa básica para o alcance de metas 
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(eficácia) e posicionamento mais assertivo (eficiência) que resulta na 

concretização e realização da missão institucional. Construção de ambiente 

propício para discutir, ouvir e debater, não restringindo ninguém, de forma que 

diversos segmentos possam engajar-se. 

2 – Percepção acerca do planejamento estratégico: a percepção acerca do 

planejamento estratégico nas organizações das MPEs, constitui-se um dever 

do gestor, possibilita a integração dos colaboradores na participação do 

processo, de modo, que se comprometerem com o atingimento de metas 

previamente estabelecidas. Em algum momento todos devem se envolver no 

planejamento, visto que melhora o fluxo das operações e evita o retrabalho, 

caracterizando-se uma estratégica institucional que sensibiliza e capacita 

pessoas para produzir uma compreensão e visão do planejamento. 

3 - Apoio da equipe técnica de planejamento: ações desenvolvidas pela equipe 

técnica no planejamento para elaboração, implementação e acompanhamento 

de ações de sensibilização, qualificação e aperfeiçoamento dos atores no 

processo de planejamento são percebidas como fundamental para eficácia 

organizacional, que permite estimular o pensamento estratégico e caracteriza-

se como responsabilidade de linha realizando rotinas formais e hierárquicas, 

bem como na função de staff tanto no suporte técnico e assessoramento, 

quanto na orientação, instrução e sugestões de proposições. 

 

2.3.4 Dificultadores ao processo de Planejamento Estratégico 

 

Segundo Moresco et al. (2014), os fatores dificultadores ao processo 

implementação de planejamento estratégico,  são identificados e 

caracterizados por meio de quatro categorias: 

1 – Cultura da falta de planejamento: a cultura da falta de planejamento é 

caracterizada por comportamento, hábitos comuns, costumes, ritos e 
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pensamentos compartilhados de forma a posicionar-se frente às situações e 

demandas imperando repetidas e constantes improvisações, presente 

sensação de “apagar fogo”, postura reativa aos problemas, prevalecendo o 

imediatismo que estimula a cultura da realização da tarefa e gerência do dia a 

dia. Além disso, promove maior incidência ao erro, gargalos, retrabalhos, 

desperdícios, aumento de custos e não atingimentos de prazos, além de 

estresse e conflitos internos não saudáveis. 

2 – Obstáculo ao planejamento: os obstáculos ao planejamento são 

identificados por meio do limitado conhecimento dos benefícios que a 

ferramenta proporciona e sua importância ao processo; desinteresse por parte 

das pessoas em envolver-se ao processo; perda da credibilidade e público; 

dificuldades de entendimento da linguagem e concepção do planejamento. É 

percebida sua utilização como mecanismo para cumprir burocracia, rito ou 

protocolo; falta de tempo para pensar e planejar, sobrecarga de trabalho tem 

impedido sua aplicabilidade. 

3 – Limitações de recursos orçamentários, de pessoal e infraestrutura: 

dificultadores à implementação do planejamento estratégico são caracterizados 

pela limitada integração entre os processos de planejamento e orçamento, bem 

como o contingenciamento e demora na liberação de recursos orçamentários e 

financeiros. Não só quantidade reduzida de pessoal frente a demandas e 

carência de colaborador capacitado em áreas específicas têm prejudicado o 

alcance de metas e resultados, mas também questões relacionadas a 

infraestrutura como espaço físico inadequado restringe a expansão da oferta 

de serviços educacionais. 

4 - Fragilidades na elaboração, acompanhamento e execução de metas e 

ações: caracteriza-se como dificultador ao planejamento elaborar, acompanhar 

e executar metas em organizações corporativas, uma vez que pessoas são 

desencorajadas a alcançá-las, posto que não seja elaborada de forma clara, 

concisa e mensurável. O que se prejudica o alcance dos resultados 

organizacionais são metas e ações inatingíveis ou inexequíveis, ou por outro 

lado, que facilmente seriam atingidas com reduzido esforço. Desta forma, são 
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construídas a partir da percepção de cada um, e não tecnicamente, bem o 

acompanhamento é deficitário. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida em um enfoque exploratório. De acordo com Gil 

(2009, p. 42), “as pesquisas exploratórias têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Seu planejamento, 

bastante flexível, possibilita analisar as considerações dos mais variados 

aspectos relativos ao fato estudado. 

 Triviños (1987) afirma que os estudos exploratórios permitem ao pesquisador 

maior interação em torno de determinado problema, pretendendo aumentar a 

sua experiência e pode servir também para levantar possíveis dificuldades e 

problemas de pesquisa para encontrar os elementos necessários que lhe 

permitam obter os resultados desejados. 

Em relação aos objetivos, esta pesquisa qualitativa tem por finalidade 

identificar e aprofundar o conhecimento sobre as práticas de Planejamento 

Estratégico da MPE localizada na cidade de Itanhaém, clarificando e 

construindo questões importantes acerca deste tema e visando uma maior 

familiaridade com o problema (STAKE, 2009), permitindo o engajamento do 

pesquisador com o dia-a-dia da administração (GEPHART,2004). 

3.1 Procedimentos de pesquisa 

Nesta pesquisa, optou-se pela estratégia de seleção de um caso típico: uma 

empresa MPE atuante há 23 anos no setor do comércio varejista, no segmento 

de Material de Construção, localizado na cidade de Itanhaém, onde o 

pesquisador se interessa em compreender um fenômeno em particular o uso 

do Planejamento Estratégico que permitiu sobreviver por mais de duas 

décadas uma pequena empresa sob gestão familiar. 
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Após a delimitação do método de pesquisa, esta etapa trata da definição dos 

casos, estratégia de coleta e análise dos dados. Por se tratar de um estudo 

qualitativo, a escolha da empresa será no setor do comércio varejista que atua 

no segmento de Material de Construção. 

O segmento de Material de Construção vive um momento de incertezas, 

consequências da crise econômica que o país enfrenta incerteza quanto à 

disponibilidade de financiamento habitacional e expectativa de menor 

crescimento do setor. É neste cenário de dificuldade que podem surgir boas 

oportunidades para as MPEs que sabem se planejar e apostam em novos 

mercados e agregar serviços diferenciados. 

 

Esta pesquisa abordará empresa do comércio varejista localizada na cidade de 

Itanhaém. Os seguintes fatores foram levados em consideração na escolha do 

objeto de estudo: 

 

1) A realização do estudo de caso único. O propósito não é entender 

algum construto abstrato ou fenômeno genérico, ou a construção de 

teoria, mas compreender um fenômeno em particular (CRESWELL, 

1997); 

2) Acessibilidade ao encontrar gestores dispostos a participar da 

pesquisa e que a empresa se localize na cidade de Itanhaém; 

3) Empresa que atue no segmento do comercio varejista de materiais de 

construções; 

4) Empresa que seja micro ou pequeno porte; 

5) Baixo índice de sobrevivência das empresas na cidade de Itanhaém 

 

Nesta pesquisa, serão utilizadas duas técnicas sugeridas por Stake (2009) para 

coletar os dados: a gravação de entrevista e a leitura de documentos. 
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1 – Entrevista: é a via principal para as realidades múltiplas. Gibbs (2009) 

afirma que a maioria dos pesquisadores qualitativos transcreve suas 

gravações, observações e notas de campo para produzir uma cópia digitada 

com clareza. A transcrição representa uma tentativa de captar alguns aspectos 

da entrevista. 

2 – Leitura de documentos: reportagem, artigos de revista e website que 

ajudaram o pesquisador no entendimento dos fatos ocorridos. 

A pesquisa foi realizada na sede da empresa, depois da realização uma agenda 

com os gestores a ser elaborada em Junho e Julho de 2018. Nesta pesquisa, 

deverão ser utilizados instrumentos de coleta de dados primários e secundários, 

como a técnica da entrevista semiestruturada de natureza holística, com roteiro 

composto de questões abertas, proporcionando aos entrevistados liberdade para 

apontarem suas opiniões e apresentarem suas próprias interpretações. Com a 

autorização dos proprietários da MPE, houve o uso de gravador para a coleta e 

posterior transcrição dos depoimentos, o que permitirá o acesso de forma íntegra 

e integral à fala dos entrevistados. 

Desse modo, o objetivo será entrevistar gestores e proprietários das MPEs 

previamente selecionadas através da entrevista semiestruturada, adotando um 

enfoque indutivo no processo de coleta e analise de dados, que auxiliem na 

identificação das capacidades dos gestores na elaboração do Planejamento 

Estratégico. 

 

3.2 Critérios de escolha dos respondentes 

Os respondentes desta pesquisa serão definidos a partir dos seguintes 

critérios: ser proprietário e ou principal executivo na estrutura hierárquica da 

empresa; contribuir diretamente para o processo de formulação do 

posicionamento, na liderança da operacionalização do planejamento 

estratégico e ter disponibilidade, tanto de tempo quanto de acesso para futuros 

esclarecimentos. 
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3.3 Delimitação do método 

Como proposta de pesquisa, o método utilizado é estudo de caso único, com 

um enfoque indutivo no processo de coleta e analise de dados. 

Segundo Yin (2001, p.32): 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
estão claramente definidos.  

Goode e Hatt (1968, p.421) caracterizam o estudo de caso único como “um 

método de olhar a realidade social”, que utiliza técnicas de pesquisa nas 

investigações sociais como a entrevista, a observação participante, o uso de 

documentos pessoais, a coleta de histórias de vida. Para os autores, o estudo 

de caso se constitui num: 

(...) meio de organizar os dados sociais preservando o caráter unitário 
do objeto social estudado (...) uma abordagem que considera 
qualquer unidade social como um todo (...) (e) inclui o 
desenvolvimento dessa unidade que pode ser uma pessoa, uma 
família ou outro grupo social, um conjunto de relações ou processos 
(como crises familiares, ajustamento à doença, formação de amizade, 
invasão étnica de uma vizinhança etc.). ou mesmo toda uma cultura 
(...). (GOODE; HATT, 1968, p.422). 

Este ponto de vista é compartilhado por importantes especialistas no uso desta 

modalidade de pesquisa, como Robert E. Stake (1988, 1994, 2006), Robert K. 

Yin (2001) e Sharan B. Merriam (1998). 

Segundo Stake (1988, p.256), a principal diferença entre os estudos de caso e 

outras possibilidades de pesquisa é o foco de atenção do pesquisador que 

busca “a compreensão de um particular caso, em sua idiossincrasia, em sua 

complexidade”. Para o autor, o estudo de caso não se refere somente a uma 

escolha metodológica, mas, essencialmente, à escolha de um determinado 

objeto a ser estudado, que pode ser uma pessoa, um programa, uma 

instituição ou uma empresa. 
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Yin (2001) possui sua definição técnica do estudo de caso, enfatizando dois 

aspectos principais que caracterizam essa estratégia de pesquisa: seu escopo 

e seus aspectos metodológicos. Quanto ao escopo, ressalta que: 

Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 
estão claramente definidos (...). (YIN, 2001, p.32) 

Quanto ao aspecto metodológico: 

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 evidência, com os dados precisando convergir em um 
formato de triangulo, e, como outro resultado, beneficia-se do 
desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 
coleta e a analise de dados (YIN, 2001, p. 32-33). 

Para Yin (2001), a coleta de dados no estudo de caso pode ser feita, 

principalmente, a partir de seis fatores de evidência – documentos, registros 

em arquivos, entrevistas, observação direta, observação participante e 

artefatos físicos – que podem ser combinados de diferentes formas. O estudo 

de caso pode trazer soluções aos problemas da prática organizacional e ser 

uma rica fonte de informações, contribuindo tanto para a pesquisa acadêmica 

quanto para a vida organizacional (YIN, 2001). 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO CASO ESTUDADO 

 

A empresa escolhida para esta pesquisa é denominada Idralar Materiais 

Hidráulicos e Elétricos (figura 10), tratando-se de uma Empresa Pequeno Porte 

(EPP) que atua há mais de 20 anos no mercado e tem destaque entre seus 

concorrentes.  

 

Figura 10 – Fachada da empresa Idralar Materiais Hidráulicos e Elétricos 

 
Fonte: Google Maps. 

 

Situada à Rua Alberto Simões, 1291 - Cidade Anchieta, Itanhaém - SP, a 

empresa está registrada sob o CNPJ 00.625.642/0001-86, assumindo como 

atividade principal o comércio varejista de material elétrico. Segundo descrito 

nas atividades de negócios do estabelecimento: 

 

Essa modalidade de comércio varejista especializada em material 
elétrico é voltada para o público geral, em pequenas quantidades, 
preponderantemente para uso doméstico e em obras de reforma e 
construções. Constam nessa lista cabos, fios condutores, 
interruptores, resistores de chuveiros, tomadas e lâmpadas elétricas 
(incandescentes e fluorescentes). Não obstante, artigos de 



64 
 

iluminação (como abajures e luminárias) e peças para veículos ou 
aparelhos de uso pessoal não fazem parte dessa categoria. 

 

Nesse contexto, este estudo tem como cenário uma EPP atuante no comércio 

varejista de construção civil de Itanhaém – SP, buscando-se analisar em seu 

contexto o uso do planejamento estratégico. 

Atualmente, a empresa possui 11 colaboradores sendo 07 colaboradores 

possuem vinculo familiar com os sócios. Seus principais concorrentes atuam 

com material pesado/bruto como a Dicico, Constrular, Litoral Material 

Construção, especializado em Hidráulica e Eletrica somente a empresa 

estudada.  

A empresa estudada surgiu conforme a fala do proprietário uma vontade de 

trabalhar por conta, sendo fundada em 1995, já atuavam há 11 anos como 

funcionários no comércio varejista do mesmo segmento na cidade de Itanhaém 

com a experiência adquirida no ramo, tomaram coragem e tornaram-se 

empreendedores. Arriscando tudo, fizeram um acordo para receber as verbas 

rescisórias na empresa, venderam uma máquina de blocos, “até rifa de dois 

relógios fizemos”, e a venda de um terreno no Jd. Corumbá. 

Com este pequeno capital, montaram uma loja, o espaço alugado era 

compartilhado com autopeças e uma oficina mecânica. Os amigos 

emprestavam os carros para fazer as entregas. Segundo o sócio, as 

dificuldades eram gigantes. 

O pequeno comércio já não tinha mais espaço para os vários itens 

comercializados, foi então que o pai dos sócios decidiu trocar a casa da família 

por uma velha casa de esquina, onde atualmente é a loja. 

 

4.1 Fatores facilitadores para o uso do planejamento estratégico 

 

Característica importante para compreender os fatores facilitadores da Idralar 

Materiais Hidráulicos e Elétricos é o Know-How do empresário. Este é um dos 
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fatores relacionados à alta taxa de mortalidade das microempresas da cidade 

de Itanhaém-Sp. Durante a pesquisa, observou-se que a empresa depende 

totalmente dos sócios. Os colaboradores perguntam tudo para os sócios, 

mesmo sabendo a resposta, ou seja, os sócios sabem tudo sobre o que 

acontece na empresa, facilitando a escolha e assertividade nas decisões. 

As boas práticas de atendimento e respeito aos clientes são o cartão de visita 

dos sócios. Atender bem é a premissa mais sagrada para os sócios, que se 

estende ao prestar o mesmo atendimento e respeito aos fornecedores, ajuda a 

manter a empresa no mercado, como resultado possui uma carteira de clientes 

ativa que facilita o Planejamento Estratégico, pois é realizado com 

investimentos próprios, atenuando o risco. 

Os sócios têm a plena consciência que a busca da excelência no atendimento 

é um grande diferencial e um dos fatores que fez com que a empresa 

enfrentasse a competitividade e sobrevivesse. 

Outro fator facilitador que auxilia o planejamento é a permanência da família na 

gestão do próprio negócio, os demais colaboradores são envolvidos conforme 

o sentimento de pertencimento dos familiares, desta forma pratica as mesmas 

boas práticas dos sócios.  

A experiência anterior dos sócios no mesmo segmento foi fator facilitador 

também, pois, tinham conhecimento sobre o ramo e souberam aproveitar a 

capacidade e a competência, colaborando com a permanência por 23 anos no 

mercado. Serem nativos da cidade também é um fator que fez a diferença. 

A localização das empresas é um facilitador, pois está localizada na marginal 

da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, onde circulam milhares de carros que 

se utilizam da rodovia todos os dias, ganhado maior visibilidade, torna-se um 

diferencial e uma vantagem para o micro e pequena empresa. 

O bom relacionamento com os fornecedores propicia acesso a lançamento de 

novos produtos, pelo fato de tratar e negociar diretamente com os sócios a 

flexibilidade e agilidade na negociação, mantém as prateleiras com produtos 



66 
 

sempre atualizados, é uma vantagem sobre os grandes varejistas do mesmo 

segmento. Acabam criando um diferencial e atraindo clientela além de manter a 

clientela atual. 

A empresa é optante pelo Simples Nacional, os sócios demonstraram a 

insatisfação pela alta carga tributária do país, porém, entendem que a gestão 

da pequena empresa optante pelo regime tributário do Simples Nacional é mais 

fácil e simplificada. 

 

4.2 Fatores dificultadores para o uso do planejamento estratégico 

 

A busca de profissionais na cidade de Itanhaém é o maior desafio para 

qualquer empreendedor, não é diferente para a empresa estudada, consideram 

importante a busca por profissionais diferenciados e capacitados para a 

profissionalização da empresa, é o fator mais importante que dificulta o uso e 

elaboração e criação do Planejamento Estratégico da empresa. 

A falta de alinhamento entre objetivo e o planejamento estratégico envolvendo 

todos os colaboradores ficou evidente durante a pesquisa, uma vez que 

desconhecem sua existência. 

Ao questionar os sócios sobre a existência da Missão, Visão e valores, 

verificou que não existe formalmente, apenas o sentimento de se manterem 

dia-a-dia, envolvendo a intuição e a criatividade dos sócios e familiares.  A falta 

de uma comunicação clara da Missão e da Visão não pode afirmar que seja 

impeditivo para elaboração do Planejamento Estratégico, mesmo que seja 

informal e os sócios chegaram a declarar que o planejamento está em sua 

cabeça. 

Existe uma dificuldade comum nas pequenas empresas é o duplo comando ou 

vezes comando nenhum também presente na empresa estudada, mas na 

prática até o momento está funcionando, são mais de 23 anos trabalhando no 

mesmo segmento e na mesma cidade. 



67 
 

Fator que dificulta o planejamento de longo prazo é a necessidade de elaborar 

o planejamento com resposta no curtíssimo prazo devido à necessidade de 

gerar caixa rápido, para que possam manter os investimentos no curto e médio 

prazo, pode ser um método que influenciou esta empresa a se manter no 

mercado por mais anos do que a maioria das empresas de Itanhaém. 

Verificou a falta de controles de custos, de gestão financeira, de indicadores 

gerenciais, ausência de um sistema de planejamento e de informações 

gerenciais impossibilitando de ter acesso a recursos específicos para as MPEs, 

como o programa de fomento Desenvolve São Paulo, FINEP, BNDS, estes 

recursos são obtidos em condições mais vantajosas (taxa, carência e 

amortização) para as empresas terem acesso estes recursos é necessário 

atender vários critérios de governança. 

Acesso a outras linhas de crédito são dos bancos de varejo, porém a taxa de 

juros no Brasil é a mais cara do mundo. Inviabilizando qualquer projeto para o 

desenvolvimento da pequena empresa, por este motivo os sócios se mantêm 

somente com projetos que podem patrocinar com recursos próprios, não 

querem arriscar a saúde financeira da empresa. 

Os sócios entrevistados nesta pesquisa, apesar de pouco estudo formal, 

desenvolveram certa intuição em relação ao seu negócio, a partir daí, 

desenvolveram a gestão informal em busca do resultado rápido. 

4.3 Principais resultados do uso do planejamento estratégico 

 

Como resultado do uso do Planejamento Estratégico, habilidade maior de lidar 

com o fator tempo, hoje é possível  tirar férias mesmo que seja de uma 

semana, segundo relato do sócio.  A busca da eficiência dos processos e além 

da qualidade dos produtos e do atendimento aos clientes e fornecedores, 

sendo somente possível devido à visão sistêmica dos sócios de todas as áreas 

e sobre os processos de planejamento. 
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A divisão das responsabilidades e atividades dos sócios na empresa facilita a 

execução e acompanhamento do planejamento estratégico, identificando as 

áreas que exigem mais atenção. É uma característica de pequena empresa: os 

sócios que implantam as rotinas, processos – sabem sobre as melhores formas 

de se fazer a mudança com o menor custo e para alcançar os resultados que 

os sócios desejam. 

O uso do planejamento estratégico evita o desperdício de energia e busca o 

foco para o resultado e metas que, pela fala dos sócios, está “na cabeça, tudo 

desenhado” – pode-se chamar de Pensamento Estratégico pelo fato de 

conhecerem todos os processos e procedimento da empresa, facilitando a 

gestão da empresa. 

Apesar da fala dos sócios afirmar que os objetivos e metas estão apenas “na 

cabeça”, o planejamento estratégico existe, mesmo sendo mais simplificado e 

utilizado de forma mais cautelosa, por necessitar de um retorno em curto prazo, 

priorizando o planejamento de custos e financeiro. 

O planejamento, satisfação dos clientes, pesquisa de preços, a busca por 

qualidade, negociação com fornecedores, gestão de estoque, gestão dos 

recursos humanos, é a pratica de Planejamento Estratégico mesmo que os 

sócios praticam sem saber, são inúmeras atividades que envolvem decisões 

apoiadas em experiência e maturidade – isso é o Planejamento Estratégico 

sendo executado pelos sócios. 

4.4 Discussões sobre Planejamentos Estratégico: Importância do Planejamento 

Estratégico para a Empresa 

 

A entrevista foi realizada com os proprietários da empresa. Inicialmente, 

buscou-se conhecer o que motivou a abertura do negócio. Para tanto, o 

pesquisador indagou se a abertura da empresa era a realização de um sonho 

pessoal ou se era uma meta para tornar-se empresário a qualquer custo. 

Diante deste questionamento, o entrevistado respondeu que o irmão dele, que 
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também é proprietário, já trabalhavam no ramo do negócio de construção civil, 

como empregados. Também afirmou que ambos tinham o sonho de ter uma 

loja. De acordo com o entrevistado, o ele e seu irmão tinham o sonho de “ser 

patrão”. 

O resultado obtido com esta parte inicial da entrevista demonstra que os 

entrevistados apresentavam forte desejo de ser seu próprio patrão. Na visão de 

Dornelas (2001, p. 30), as pessoas que querem se tornar patrões quer ter 

independência e não receber ordens de outros. 

Dallagnol (2009, p. 14) afirma que: 

O sonho da maioria dos brasileiros é ter o seu próprio negócio. Às 
vezes, não há acompanhamento de um profissional competente para 
analisar e aconselhar o futuro empresário a respeito dos problemas a 
serem enfrentados e sobre a real necessidade da abertura desta 
empresa, levando-se em consideração questões simples como se o 
mercado no qual a empresa será constituída necessita desta 
atividade, cálculo conciso das necessidades financeiras, 
conhecimento da concorrência e dos aspectos legais que envolverão 
a atividade e localização adequada, evitando, assim, que esta venha 
a dissolver-se em pouco tempo. 

Dando seguimento à entrevista, o entrevistado ressaltou que a ideia de se 

tornar dono do próprio negócio foi sendo cultivada aos poucos e, somente 

depois de anos, os irmãos “criaram coragem” para investir em sua empresa 

própria. Degen (1989, pg. 15) aos poucos as pessoas vão criando a concepção 

de uma empresa e posteriormente surgiu o modelo de um negócio. 

Assim, após o surgimento de uma ideia de negócio, os entrevistados criaram 

uma empresa familiar. Belmont e Freitas (2013, p. 2) relatam que: 

 

As empresas familiares representam uma grande parcela de 
todas as organizações que atuam no Brasil e no mundo. Mais de 
80% das empresas privadas de capital brasileiro enquadram-se 
nesse segmento, configurando 2/3 dos empregos quando se 
considera o contexto global. O cenário não é diferente em países 
da Europa, por exemplo, na Holanda, em que 83% das 
empresas são classificadas como familiares. Não obstante, este 
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tipo de empresa é predominante na estrutura econômica da 
maioria dos países ocidentais. 

 

Na atualidade trabalham sete familiares na empresa. Conforme Teston e 

Filippim (2016) e Chua et al. (1999), as empresas familiares são organizações 

controladas e dirigidas por uma família que têm por objetivo definir e dirigir a 

visão de negócio que foi estabelecida potencialmente sustentável ao longo de 

gerações da família. Na perspectiva de Litz (2008), é aquela em que a família 

detém a sua propriedade e é responsável por sua gestão. Para Bonholdt 

(2005), a empresa família trata-se da união em uma empresa em razão de 

seus vínculos e valores familiares. Já Belmont e Freitas (2013) ressaltam que 

as empresas familiares são entidades sociais e econômicas que possuem 

proprietários e gerentes da mesma unidade familiar e que é gerida por 

membros da família. 

Conforme o entrevistado, durante um período de tempo, os proprietários 

analisaram a viabilidade da abertura do negócio. Esta foi uma etapa importante 

para a abertura da empresa, pois, o desafio das empresas na atualidade é 

obter lucro em suas atividades operacionais e também a geração de recursos 

para que possam cumprir seus compromissos e dar suporte às estratégias de 

crescimento. Para isto é essencial que adotem um controle financeiro, que 

possibilite a mensuração dos resultados de metas financeiras.  

Segundo Teixeira (2009, p.66), projetar custos para abrir uma empresa é 

fundamental, pois “a projeção inicial tem como objetivo levantar as prováveis 

despesas para a abertura da loja, ou seja, quais as despesas pré-operacionais 

necessárias para que a empresa possa começar suas atividades”. 

Desta forma, com as mudanças constantes no mundo globalizado, as 

pequenas e microempresas só sobreviverão se conseguirem gerenciar 

corretamente seu capital financeiro. 

O capital inicial foi adquirido por meio da venda de um terreno e de uma 

máquina de blocos que possuíam. Somado a isto, investiram também o recurso 
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financeiro que receberam da rescisão de contrato de trabalho nas empresas 

onde trabalhavam no comércio local. Conforme Teixeira (2009), projetar plano 

financeiro é um aspecto importante no que tange o estudo de viabilidade de um 

plano de negócio para a uma empresa familiar. 

Foi somente após a análise das condições financeiras e do ambiente de 

negócios é que os entrevistados decidiram abrir seu negócio. 

A administração para a inovação com enfoque na abertura de novos negócios 

está relacionada ao perfil do empreendedor que estão intrinsecamente 

relacionados à motivação para realizar o que deseja ser criativo e ter 

capacidade de assumir riscos (DUARTE, 2013). 

De acordo com Diniz (2009, p.5): 

O empreendedor deve estar atento ao mercado, deve ser uma 
pessoa capaz de visualizar o todo, e trazer coisas inovadoras, devem 
reconhecer forças e fraquezas no cenário onde está inserido, e deve 
tentar firmar parcerias, não só com colaboradores, mas com 
fornecedores. 

Para Duarte (2013) os fatores condicionantes para promover a inovação na 

abertura de um novo negócio estão relacionados à definição do negócio, da 

sua missão, visão e da filosofia que será adotada pela mesma. Avaliar o 

ambiente interno e externo da empresa também é crucial para o sucesso do 

negócio. 

A abertura de um novo negócio com enfoque na inovação exige que o 

empreendedor elabore um plano de negócios, no qual serão detalhados os 

aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros do negócio. A partir do 

plano de negócios é que serão traçadas as estratégias do negócio (BISPO et 

al, 2010). 

A microempresa foi fundada em 1995, no entanto, o entrevistado afirmou que 

embora seja um sonho de ter seu próprio negócio, este sonho ainda não se 

tornou uma realidade, pois, são muitas as dificuldades encontradas no dia-a-



72 
 

dia. As empresas denominadas pequenas e médias estão ganhando novo 

espaço no cenário econômico. Este tipo de empresa se tornou uma importante 

fonte de fortalecimento da economia por possibilitar o aumento da geração de 

empregos diretos, maios flexibilidade em lidar com fornecedores, condições 

para inovação tecnológica e um tratamento tributário diferenciado do governo.   

Contudo, os problemas das pequenas e médias empresas também têm sido 

amplamente debatidos, pois, verifica-se na prática que muitas empresas 

fecham antes de completar 3 anos de existência. Diversos fatores influenciam o 

declínio desta atividade, tais como: falta de capacidade e de organização 

empresarial; falta de profissionalização, uso de tecnologias inapropriadas a 

escala de produção; e seu acesso limitado a recursos financeiros e fiscais.  

A denominação empreendedorismo não está listada nos dicionários da língua 

portuguesa, porém, segundo Ferreira e Mattos (2003), empreendimento quer 

dizer: “efeito de empreender; aquilo que se empreendeu e levou a cabo; 

empresa; realização; cometimento”, já empreendedor significa “que 

empreende; ativo, arrojado, cometedor”.  

Berto e Junqueira (2009, p.4) relatam que: 

A atividade empreendedora acompanhou o desenvolvimento 
econômico da humanidade [...] Marco Polo como o exemplo inicial de 
empreendedor ao estabelecer rotas comerciais para o Extremo 
Oriente, correndo riscos e atravessando mares.  

Entende-se, dessa forma, que a atividade empreendedora, atualmente, 

desempenha um papel fundamental no sistema econômico. Considerando a 

alta competitividade entre as empresas, o empreendedor encontra enormes 

desafios, não apenas em nível local como também mundial. No cenário atual, 

surgem novas variáveis, entre as quais se cita o problema de como sobressair-

se em um mercado altamente competitivo, conquistar e manter o cliente, 

(principal bem de cada empresa), diante de tanta concorrência.  

Neste sentido, pode-se compreender que o processo de atividade 

empreendedora desempenha importante papel no desenvolvimento econômico 
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do país, estimulando o crescimento econômico, aumentando a produtividade e 

gerando novas tecnologias, produtos e serviços (DUARTE, 2013). Na visão de 

Lima (2008, p.42): 

O empreendedorismo, embora tenha rompido os limites da empresa, 
suas principais definições conceituais são desenvolvidas por autores 
que partem do ponto de vista empresarial. Assim, as raízes e os 
fundamentos do empreendedorismo são construídos no campo 
teórico da administração de empresas capitalistas.  

Para Brito e Wever (2003) o empreendedorismo brasileiro, tomou contornos a 

partir da década de 1990. No Brasil existe a cultura do empreendedor 

espontâneo. Portanto, utilizando-se dos autores já pesquisados entende-se que 

empreender está sintetizado em identificar, introduzir e aplicar novos produtos 

ou formas de organização.  

Uma das principais características do empreendedor é identificar 

oportunidades, agarrá-las e buscar recursos para transformá-la em negócio 

lucrativo. Assim, o empreendedor deve visar o desenvolvimento econômico da 

organização, buscando gerar e distribuir riquezas e benefícios.  

Para Berto e Junqueira (2009, p.4): 

O empreendedor é conhecido como aquele que cria novos negócios, 
que inova projetos já existentes, ou seja, é possível ser 
empreendedor dentro de uma empresa já constituída. O 
empreendedor como um indivíduo que possui visão de como será o 
seu negócio no futuro e que tem a habilidade de programar seus 
sonhos. 

Nesta direção, compreende-se que empreendedor é alguém capaz de 

desenvolver uma visão diferenciada. Deve saber persuadir outras pessoas: 

sócios, colaboradores, investidores, com o objetivo de convencê-los de que sua 

visão poderá levar todos a uma situação favorável no futuro. Assim sendo, o 

empreendedor é aquele que "cria um equilíbrio, encontrando uma posição clara 

e positiva em um ambiente de turbulência, afirma que o empreendedor é um 

identificador de oportunidades, e sabe que suas chances de melhorar veem 

quando seu conhecimento aumenta" (DORNELAS, 2001).  
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Para Longhini e Sachuk (2000), deve-se ressaltar que as virtudes e a 

indispensabilidade da livre iniciativa, tanto para o desenvolvimento profissional 

como para o desenvolvimento da economia do país de modo geral são 

indispensáveis. O sucesso não depende apenas de sorte, mas sim da 

aplicação sistemática de técnicas gerenciais. 

Na perspectiva de Kuratko e Hodgetts (1995, p.35): 

Empreendedorismo é o processo de inovação e criação de um novo 
risco dentro de 4 dimensões maiores – indivíduo, organização, 
ambiente, processo – e ajudado por uma rede colaborativa que 
envolve governo, educação e instituições.  Todas as posições ao 
nível macro e micro do empreendedorismo devem ser consideradas 
na busca e reconhecimento de oportunidades e idéias que possam 
ser convertidas, dentro do mercado, em produto que possibilite a 
competitividade. 

 

Dessa forma qualquer indivíduo pode se transformar em um empreendedor e 

se comportar empreendedoramente (LONGHINI; SACHUK, 2000). No estudo 

realizado por Moreira (2003), verifica-se que o empreendedor tem um perfil 

proativo, inovador sua principal motivação é a liberdade de ação, com foco de 

interesse na tecnologia e no mercado. O empreendedor considera que os erros 

são fundamentais para aprender alguma coisa. Ele tem capacidade de decisão 

e privilegia a ação em relação à discussão. 

           A causa maior do fechamento de empresas pode estar na falta de 

informação e no uso de modelos puramente intuitivos de gerenciamento. 

Diante desta adversidade cabe ressaltar que o empreendedorismo pode levar 

as organizações serem receptivas à inovação e enxergarem mudanças como 

uma oportunidade (MOREIRA, 2003). 

Percebe-se então que para ser empreendedor, além da competência é preciso 

ter um mínimo de conhecimento, estar atentamente informado e saber usar as 

ferramentas de gerenciamento atuais, tais como montar uma equipe, gerenciar 

a produção, cuidar do marketing e, principalmente das finanças. 
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Na perspectiva de Lima (2008, p.43): 

A função do empreendedor é reformar ou revolucionar o padrão de 
produção explorando uma invenção ou, de modo mais geral, um 
método tecnológico não-experimentado, para produzir um novo bem 
ou um bem antigo de uma maneira nova, abrindo uma nova fonte de 
suprimento de materiais, ou uma nova comercialização para 
produtos, e organizando um novo setor. 

Diante do exposto se faz necessário apoiar o empreendedorismo entre as 

pessoas, objetivando incentivar o aumento da dinâmica empreendedora, e a 

partir disto atingir o sucesso nos negócios. 

O entrevistador ressaltou durante a entrevista que para manter os negócios 

durante anos, os proprietários já atuavam no ramo, detinham o conhecimento 

do produto e já conheciam fornecedores. Aliado a isto, a coragem e o espírito 

empreendedor, os proprietários se arriscaram em abrir uma empresa. Dentro 

deste contexto, foi verificado que os proprietários da empresa privilegiaram a 

segmentação, comercializando materiais elétricos e hidráulicos. De acordo com 

os entrevistados, a estratégia de segmentação possibilita o sucesso da 

empresa e enfrentar a competividade no mundo dos negócios. 

A partir deste resultado é preciso ressaltar que, nos dias atuais, o acirramento 

da competição no cenário nacional e internacional tem levado as empresas a 

criarem estratégias para ganhar vantagem competitiva (DEMARIA, 2004). A 

vantagem competitiva tem sido um dos temas mais discutidos no campo da 

Administração e no mundo dos negócios. Ela está relacionada ao valor que a 

empresa consegue criar para o seu comprador, qual seja seu cliente (ITO et al, 

2012). 

A vantagem competitiva é um conceito de negócio que descreve atributos que 

permitem uma organização para superar seus concorrentes. Esses atributos 

podem incluir o acesso aos recursos naturais, como minérios de alto grau ou 

uma fonte de baixa energia a baixo custo, mão de obra altamente qualificada, 

localização geográfica, e elevadas barreiras à entrada, etc. O acesso à nova 
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tecnologia também pode ser outro atributo de vantagem competitiva (SANTOS 

2006). 

Para Silva e Teixeira (2010, p.121): 

Nessa nova configuração do ambiente competitivo, observa-se que a 
aplicação eficiente dos recursos internos torna possível a conquista 
de vantagens competitivas pelas organizações, levando-as a uma 
posição superior no mercado em relação aos concorrentes. 

Na perspectiva de para Porter (2005) a vantagem competitiva é definida como 

sendo o resultado da capacidade que a empresa possui para realização com 

eficiência de atividades para obtenção de um custo mais baixo que o dos 

concorrentes, e que também seja eficiente para gerar diferenciação de valor. 

Isto significa que novos competidores surgem em toda parte introduzindo 

rapidamente novos produtos, com preços menores e com qualidade. Além 

disto, operações globalizadas não mais encontram barreiras de entrada e 

clientes se tornam mais exigentes. A competitividade também está ligada ao 

desempenho dos processos produtivos que são adotados pela empresa. A 

competitividade se expressa na participação no mercado.   

Nesta direção, a vantagem competitiva se torna um dos principais elementos 

para que as empresas obtenham sucesso em seus negócios, pois, ela é o novo 

paradigma de sustentação do processo de produtividade para as empresas 

enfrentarem a concorrência. De acordo com Santos (2006, p.25): 

 

A vantagem competitiva é oriunda de inúmeras atividades 
desenvolvidas no interior de uma empresa, seja no âmbito dos 
projetos, na produção, no marketing, na logística e até mesmo no 
suporte de assistência oferecida aos produtos comercializados, tendo 
em vista que cada uma destas atividades pode influir nos custos, sendo 
passível da criação de uma base para a diferenciação de valor. 

 

Os proprietários revelaram também que buscam atender o cliente da melhor 

forma possível com seus produtos. Com isso agregam valor para o cliente. Na 

visão de Churchill e Peter (2000) para criar valor para os clientes e obter 
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lucratividade as empresas precisam compreender as necessidades dos 

consumidores. De acordo com Porter (2005, p. 3) valor é definido como sendo 

“aquilo que os compradores estão dispostos a pagar pelo que a empresa lhe 

oferece, ou seja, cada indivíduo estabelece o valor do produto ou serviço 

adquirido em função do benefício agregado por este produto ou serviço”. 

Desta forma o sucesso das organizações depende da criação e renovação das 

estratégias de competitividade. A vantagem competitiva tem sido um dos temas 

mais discutidos no campo da Administração e no mundo dos negócios. Ela está 

relacionada ao valor que a empresa consegue criar para o seu comprador, qual 

seja seu cliente. De acordo com Porter (2005, p. 27) valor é definido como 

sendo “Aquilo que os compradores estão dispostos a pagar pelo que a 

empresa lhe oferece, ou seja, cada indivíduo estabelece o valor do produto ou 

serviço adquirido em função do benefício agregado por este produto ou 

serviço”.  

O valor é um recurso que a empresa utiliza para explorar suas oportunidades e 

neutralizar as ameaças em seu ambiente. É por meio de seus recursos que a 

empresa pode obter mais eficácia em seus negócios. Na perspectiva de Ito et 

al (2012, p.4): 

O valor tanto está relacionado com dimensões ao mesmo tempo 
internas e externas à organização, pois satisfaz as necessidades dos 
consumidores em termos de produtos e serviços, quanto está 
relacionado ao modo como a firma concebe e operacionaliza suas 
estratégias. 

Conforme Ito et al (2012, p.5) a relação entre criação e valor e vantagem 

competitiva é que “esta é determinada em um primeiro momento pelo valor de 

uso identificado, criado e entregue (adaptação) e, em um segundo momento, 

pelo valor de troca estabelecido entre as partes”. 

Um dos pontos cruciais para o sucesso desta microempresa familiar, segundo 

o relato do entrevistado, é que os gestores, ao longo dos anos conseguiram 

obter um controle de estoque satisfatório, possibilitando assim melhor fluxo da 

mercadoria. 
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O gerenciamento de estoques é uma atividade de importância fundamental e 

deverá ser integrado tanto com a produção como também com as vendas de 

modo a otimizar os volumes das compras (DANDARO; MARTELLO, 2015). 

Para Sousa Neto (2011, p.2): 

Nos recursos empresariais existem grandes subdivisões da 
administração empresarial, dentre essas subdivisões temos a 
administração de materiais que visa a compreensão dos estoques e 
seus efeitos juntos aos lucros da empresa. A administração de 
materiais abrange o controle de produção, de armazenagem, de 
compras e tráfego. 

A administração do estoque de um determinado negócio se fundamenta nos 

requisitos de quando e quanto comprar, a partir da observação da demanda. 

Neste processo é preciso que se estipule o ponto em que haverá necessidade 

de realizar o suprimento novamente, para que a quantidade a ser reposta, 

visando a otimização dos gastos com os produtos estocados (MELO et al, 

2008). 

Para Pozo (2004) uma das mais importantes funções da Administração de 

Materiais está relacionada com o controle dos níveis de estoque. Conforme 

Pozo (2004), uma boa administração de materiais está relacionada à 

coordenação da movimentação de suprimentos com as exigências de 

produção. Para que isso ocorra de forma eficaz, deve-se prover o material 

certo, no local de produção certo, no momento certo e em condição utilizável 

ao custo mínimo para a plena satisfação do cliente e dos acionistas. 

Na visão de Dantas (2015, p.23): 

O controle eficiente do estoque é essencial para a empresa manter-
se competitiva e cumprir adequadamente suas atividades, além disso, 
é importante que não falte produtos no armazenados e que não 
sejam compradas mercadorias desnecessárias. O prazo de entrega 
do produto, época do ano, demanda de procura, são itens que devem 
ser levados em conta na composição do estoque da empresa. 

A razão para manutenção de estoques é promover a melhoria de serviços ao 

cliente e também na economia de custos. Os estoques proporcionam um nível 
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de disponibilidade de produtos ou serviços. A disponibilidade gera a 

manutenção e o aumento de vendas (BALLOU, 2004). Para Dantas (2015, 

p.18): 

É importante que haja uma disponibilidade de estoque em quantidade 
considerável, não podendo confundir o excesso com a necessidade. 
Quando se trata de material para consumo, é importante que se 
tenha uma distinção do que é para venda ou uso próprio da empresa. 

A manutenção de estoques implica em custos adicionais, e sua utilização gera 

economia nos custos operacionais. A existência destes estoques permite 

operações mais prolongadas e equilibradas.  Ser desvinculado da variação de 

demanda quando há estoque suficiente, de tal modo que reduz os custos de 

manutenção. A existência de estoques estimula a economia em compras e 

transportes.  A aquisição em excesso de materiais pelo departamento de 

compras proporciona descontos de preços em função da quantidade. 

Ocorre a redução dos custos de transportes despachando em quantidades 

maiores, requerendo menos tempo de manuseio. Contudo, embarques 

produzem níveis crescentes de estoque precisam ser mantidos em amos os 

extremos do canal de transporte. Portanto, a redução de custos com 

transportes justifica a manutenção de um estoque (BALLOU, 2004).  

Comprar antecipadamente representa querer adquirir quantidades adicionais 

de mercadorias pelos preços atuais, quase sempre mais baixos, com isso 

deixando de tê-los de comprar no futuro a preços certamente mais alto. 

Comprar em quantidades maiores do que as necessidades imediatas 

acarretam estoques maiores do que quando se adquiri quantidades que se 

adéquam às necessidades presente. Desta forma, se é esperada a ata de 

preços futuros, é justificável um estoque maior resultante da compra 

antecipada. 

A inconstância nos prazos necessários à produção e transporte de mercadorias 

ao longo do canal de suprimentos pode provocar incertezas com impactos 

sobre os custos operacionais e também sobre os níveis do serviço do cliente. 
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Os estoques são seguidamente utilizados em muitos pontos do canal para 

reduzir o impacto desta inconstância e desta forma facilitar as operações 

(BALLOU, 2006). 

Os choques que não são planejados afetam o sistema logístico, tais como 

graves trabalhistas, desastres naturais, aumento imprevisto de demanda e 

atrasos no abastecimento são tios de contingências contra os quais os 

estoques apresentam algum grau de proteção. Manter determinados níveis de 

estoques permite que o sistema continue a operar durante algum tempo, até 

que os efeitos deste choque percam suas forças. Manter estoques se justifica 

por propiciar melhorar o nível de serviços ao cliente, pois, pode oferecer 

confiabilidade e identificar seus gostos e necessidades. Para Bowersox e Closs 

(2001, p.29) o nível de serviço ao cliente é: 

[...] um objetivo fixo pela alta administração. Comporta objetivos de 
desempenho que a função de estoque deve ser capaz de cumprir. O 
nível de serviço pode ser definido em termos de tempo de ciclo de 
pedido, de percentagem de quantidades atendidas, ou de qualquer 
combinação desses objetivos [...]. 

A manutenção de estoque deve ser estimulada em função de modificações em 

condições do ambiente de mercado. Tais modificações podem ser ocasionadas 

por atrasos nas entregas dos fornecedores, na alta rotação de produtos, 

descontos quando a mercadoria for negociada em maior volume, falta do 

produto na distribuidora (TADEU, 2010). 

Durante a entrevista, o entrevistado explicou que existe um controle de custos 

na empresa. Controlar os custos da empresa é importante por várias razões. 

Dentre elas, podem-se citar as tomadas de decisões adequadas para enfrentar 

a concorrência e o conhecimento do lucro (ou prejuízo) resultante das 

operações da empresa. 

Para Martins (2001) controlar significa conhecer a realidade, compará-la como 

que deveria ser conhecer, de forma rápida, as divergências e as origens e 

tomar atitudes para sua correção. Com isso, o controle visa diminuir a 

ocorrência de qualquer problema durante a realização de uma atividade, pois 

ele é o ato de fiscalizar ou controlar uma determinada atividade para que ela 
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seja desempenhada dentro das normas estabelecidas, atingindo o máximo de 

eficácia. 

Segundo Padoveze (2007, p. 28) a informação contábil é capaz de gerar 

controles, pois: 

É um processo contínuo e recorrente que avalia o grau de aderência 
entre os planos e sua execução, compreendendo a análise dos desvios 
ocorridos, procurando identificar suas causas e direcionando ações 
corretivas. Além disso, deve observar a ocorrência de variáveis no 
cenário futuro, visando assegurar o alcance dos objetivos propostos. 
Dentro do enfoque sistêmico, o controle faz também o papel de 
feedback ou retroalimentação do sistema. 

 

No que diz respeito aos custos de uma empresa, é importante que o gestor 

conheça todos os dados referentes ao processo produtivo, a fim de utilizá-los 

da forma mais eficiente possível. Desta forma, quem domina os custos da 

empresa, garante que suas operações estarão sempre adequadas ao tipo de 

negócio, mantém a produtividade em níveis aceitáveis e reage adequadamente 

aos fatores de riscos e de oportunidades em seu segmento com isso, 

associamos os custos de forma direta ou indireta. 

Conforme foi relatado pelo entrevistado que a empresa divide as funções na 

área financeira, sendo que um gestor fica responsável pelo pagamento de 

fornecedores e o outro fica responsável pelo RH e por contas a pagar. Diante 

disto, se observa que esta microempresa consegue obter o controle 

orçamentário.  

O controle orçamentário faz passado, presente e futuro da empresa. Por meio 

do orçamento é possível planejar e controlar os seus resultados. Também é 

possível quantificar em termos econômicos e financeiros todas as atividades da 

mesma, permitindo estabelecer metas futuras. Padoveze (2007, p.189) se 

refere a orçamento dizendo que “nada mais é do que colocar na frente aquilo 

que está acontecendo hoje”, e complementa salientando que “orçar significa 

processar todos os dados constantes do sistema de informação contábil de 
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hoje, introduzindo os dados previstos para o próximo exercício, considerando 

as alterações já definidas para o próximo exercício”. 

Para Horngrenet al. (1997) o orçamento é a expressão quantitativa de um 

plano de ação futuro da administração para um determinado período. Na visão 

de Zdanovicz (1989) orçamento é um instrumento que descreve um plano geral 

de operações ou de investimentos por um determinado período, orientado 

pelos objetivos e metas propostos pela alta administração. 

Passarelli e Bonfim (2004, p.34) afirmam que o controle orçamentário “significa 

a utilização de orçamentos e relatórios correspondentes, tendo em vista 

coordenar, controlar e avaliar as operações da empresa, de acordo com os 

objetivos estabelecidos antecipadamente pela sua administração”. 

A respeito da gestão de recursos humanos, no que se refere ao recrutamento e 

seleção, o entrevistado relatou que um gestor fica responsável, por ter mais 

afinidade com este tipo de atividade dentro da empresa. Segundo resultados 

obtidos nesta entrevista, ficou demonstrado que o recrutamento e a seleção 

são realizados tendo como princípio o conhecimento prévio que se tem da 

pessoa que ocupará o cargo, por ser uma indicação pessoal. Ao analisar estes 

dados, constata-se que não há uma preocupação dos gestores em definir uma 

estratégia para recrutamento e a seleção, sendo estes uma ferramenta também 

para a retenção de talentos e, portanto, um meio de garantir melhor eficácia no 

atingimento das metas organizacionais. 

A congruência entre gestão estratégica de pessoas e o processo de 

recrutamento e seleção tem sido enfatizada no mundo dos negócios.  A inter-

relação entre gestão estratégica de pessoas e o processo de recrutamento e 

seleção. 

É importante que as microempresas realizem um eficiente processo de 

recrutamento, contribuindo para melhorias na organização. A empresa atrai 

colaboradores, por meio de recrutamento. Segundo Milkovich e Boudreau 

(2000) através do recrutamento a organização é capaz de identificar e atrair 
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colaboradores, que posteriormente serão selecionados para preencher os 

cargos. De acordo com Marra (2011) o recrutamento do pessoal é do 

departamento de Recursos Humanos, que tem como objetivo a organização. 

Xavier (2006 p. 42) complementa descrevendo “o desempenho do gestor 

advém também da sua equipe. Assim, formar uma equipe de valor é tarefa das 

mais estratégicas para ele”. Ou seja, para se ter um bom desempenho do 

processo de seleção e não ter dificuldades futuras, a empresa deve ter 

profissional qualificado no setor de recursos humanos. 

 O recrutamento de pessoas depende do foco, do objetivo a que se propõe, o 

recrutamento pode estar focalizado na busca de candidatos para preencher 

cargos vagos na organização e manter inalterado o status quo. Ou pode estar 

concentrado na aquisição de competências necessárias ao sucesso 

organizacional para aumentar a competitividade no negócio. Quando o 

recrutamento está baseado na atração de candidatos para preencher cargos 

vagos e disponíveis, vale a pena adicionar a preocupação em atrair também 

competências necessárias ao sucesso da organização (TADAIESKY, 2008). 

O recrutamento é feito com base nos dados referentes às necessidades 

presentes e futuras de recursos humanos da organização e consiste nas 

atividades relacionadas com a pesquisa e intervenção sobre as fontes capazes 

de fornecer à organização um número suficiente de candidatos entre os quais 

possivelmente aqueles necessários à organização para a consecução de seus 

objetivos. 

 Só poderemos realizar uma boa seleção, caso tenhamos bons candidatos. O 

sucesso da seleção é traduzido pelo sucesso no recrutamento. O início do 

processo de recrutamento depende da decisão da linha, ou seja, o órgão de 

recrutamento não tem autoridade para efetuar qualquer atividade de 

recrutamento sem a devida tomada de decisão por parte do órgão que possui a 

vaga a ser preenchida. (ALMEIDA et al, 2015) 
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Os processos de agregar pessoas constituem as rotas de ingressos das 

pessoas na organização, representam as portas de entrada que são abertas 

apenas para os candidatos capazes de ajustar suas necessidades e 

competências pessoais com as características predominantes na organização. 

Cada organização codifica as características humanas que são importantes 

para o alcance dos objetivos organizacionais e para a sua cultura interna e 

passa a escolher aquelas pessoas que as possuem em elevado grau (FALCO; 

CASTANHEIRA, 2012).   

  O recrutamento funciona como um processo de comunicação, a organização 

divulga e oferece oportunidades de trabalho ao mercado de RH, o 

recrutamento não apenas comunica e divulga as vagas, o objetivo básico 

fundamental é que ele atraia e traga candidatos para serem selecionados. O 

processo seletivo é a busca de adequação entre aquilo que a organização 

pretende e aquilo que as pessoas oferecem (ALMEIDA et al, 2015).  

A seleção de pessoas é o processo por meio do qual se procede a escolha, 

entre um determinado número de candidatos daqueles que apresentam 

maior probabilidade de desempenhar satisfatoriamente as tarefas previstas e 

de se adaptarem às características do cargo e ao desenvolvimento da 

organização.  

  Em relação aos aspectos tributários da microempresa, os gestores relataram 

que o sistema de tributação do Simples Nacional contribui para a sobrevivência 

da empresa. As micro e pequenas empresa recebem tratamento diferenciado, 

em todas as esferas da União (Federal Estadual e Municipal). Assim sendo, o 

Simples Nacional é uma modalidade tributária que visa à simplificação da 

tributação de microempresas e pequenas empresas (CAMPOS, 2009).  

O regime Simples Nacional abrange os seguintes tributos: imposto sobre a 

renda de pessoa jurídica, Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) 

contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), Contribuição Social 

sobre o lucro líquido, Contribuição para a Seguridade Social, Imposto Sobre 
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Serviços de Qualquer Natureza (ISS) e Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS).   

Os motivos da criação do Simples Nacional são encontrados, de forma 

explícita, na exposição de motivos da Medida Provisória de sua criação. A 

proposta buscou formar um sistema de arrecadação tributária centrado no 

contribuinte, e não mais na estrutura de tributos. Por outro lado, pretende 

solucionar uma das grandes dificuldades dos atuais sistemas tributários, qual 

seja tratar, de modo eficaz e adequado, a informalidade. 

A criação do Simples Nacional ocorreu em 1996, facilitou a vida das micro e 

pequenas empresas em relação à menor incidência de carga tributária uma vez 

que seu objetivo principal foi a unificação no recolhimento de impostos federais 

deste segmento da economia. Os Estados e Municípios possuíam ampla 

autonomia para adesão ao Simples, estabelecendo convênio com a Receita 

federal, sendo que as empresas que aderirem tem uma data-limite pré-

estabelecida para o fazerem (RIBEIRO, 2011). 

A empresa que pretende optar pelo Simples Nacional deve verificar se sua 

atividade não está proibida conforme o regulamento da Resolução CGSN nº 

94/2011 

O SIMPLES é um regime tributário diferenciado, simplificado e 
favorecido, aplicável às pessoas jurídicas consideradas como 
microempresas (sigla ME) e empresas de pequeno porte (sigla EPP), 
nos termos definidos na Lei n.9.317, de 1996, e alterações 
posteriores (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E 
DE CONFECÇÃO- ABIT-2005, p.4) 

 

O Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES está em vigor 

desde 1.0 de janeiro de 1997. Consistia no pagamento unificado dos seguintes 

impostos e contribuições: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ, 

Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Contribuição Social sobre o 
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Lucro Líquido ¬ CSLL, Contribuições para a Seguridade Social patronal e 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (se for contribuinte do IPI).  

A partir de janeiro de 2012, com a promulgação do decreto 139/2011, os limites 

de receita bruta anual para micro e empresas de pequeno porte são: 

a. ME: até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

b. EPP: superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

reais); 

c. MEI: até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

Com as mudanças da LC 139/2011 não houve alteração nas alíquotas de IRPJ, 

CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP e ICMS. Como as faixas de receitas foram 

reajustadas em 50%, haverá menor incidência de carga tributária 

A recente Lei Complementar nº 139, de 2011, inovou ao A recente Lei 

Complementar nº 139, de 2011, inovou ao dispor que a alteração de dados no 

CNPJ, informada pela ME ou EPP à RFB, equivalerá à comunicação 

obrigatória de exclusão do  

Simples Nacional nas seguintes hipóteses: 

I. Alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, Sociedade 

Empresária em Comandita por Ações, Sociedade em Conta de Participação ou 

Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira; 

II. Inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional; 

III. Inclusão de sócio pessoa jurídica; 

IV. inclusão de sócio domiciliado no exterior; 

V. cisão parcial; ou 

VI. Extinção da empresa 
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Quanto ao planejamento estratégico, os gestores das microempresas 

declararam que não possuem um planejamento formalizado. Todas as ações 

estratégicas para aumentar a venda e a lucratividade são elaboradas de modo 

informal, conforme surge a necessidade de aumentar as vendas. 

O Planejamento Estratégico é uma medida positiva para a empresa poder 

enfrentar as ameaças e aproveitar oportunidades encontradas em seu 

ambiente. A estratégia é uma atividade mais sistemática e que apresenta bons 

resultados (ALMEIDA, 2001). 

As mudanças nos ambientes econômicos, sociais, tecnológicos e políticos têm 

levado as empresas a buscarem o planejamento estratégico como ferramenta 

da administração, pois o uso dela é possível crescer e alcançar progressos, 

bem como ajustar-se à situação. O Planejamento Estratégico pode ser 

considerado um instrumento mais flexível que o famoso plane amento a longo 

prazo (SANTOS NETTO, 1999).  

O elemento-chave da estratégia é a seleção de alguns recursos e medidas. É 

um instrumento que apresenta efeito e que estimula o pensamento dos 

administradores em termos do que é importante e também, leva a concentrar-

se nas questões importantes. O mais importante da utilização do planejamento 

estratégico é a sua estreita relação com a gestão estratégica nas organizações.  

Dentro das organizações o processo de planejamento é tão importante quanto 

o processo produtivo, pois é ele quem encoraja os seus membros a pensar 

sobre o que aconteceu sobre o que está acontecendo e o que acontecerá. Para 

Barbosa e Brondani (2005, p.2): 

Planejamento estratégico surge como uma valiosa “ferramenta” 

de auxílio à alta administração, pois permite nortear as ações 

gerenciais da empresa dentro de um plano previamente 

determinado de metas e estratégias diminuindo, com isso a 

possibilidade de tomada de decisões equivocadas, num mercado 

extremamente competitivo sem margem para erro.  
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Dessa forma, o planejamento estratégico força a empresa a definir melhores 

seus objetivos e políticas e leva a uma melhor coordenação de seus esforços, 

oferecendo padrões de desempenho mais claros para controle.  

Segundo Kotler (1998, p.63) “o planejamento estratégico é definido como o 

processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os 

objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado.” 

A importância do planejamento estratégico recai sobre um ajuste estratégico 

entre os objetivos, habilidades e recursos de uma organização. Na perspectiva 

de Silva e Ibdaiwi (2007, p1): 

O planejamento é uma ferramenta contínua que deve ser utilizado 
constantemente, visando sua permanência no mercado o 
planejamento estratégico se tornou o foco da atenção alta 
administração volta-se para as medidas positivas que uma empresa 
poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades 
encontradas em seu ambiente. 

O planejamento estratégico faz com que a empresa consiga realmente 

acompanhar o mercado sem correr riscos, pois, para que isso aconteça é 

preciso ter conhecimento do meio em que a mesma está inserida, e esse meio 

é analisado na elaboração do planejamento (SILVA; IBDAIWI, 2007). 

Ao implantar as ações estratégicas é necessário que se faça um levantamento 

daqueles que participaram deste processo, e analisar qual o reflexo que dessas 

mudanças na vida de cada um. O planejamento consiste em demonstrar a 

importância do funcionário no processo corporativa, no que diz respeito aos 

resultados, e com isso envolver todo o pessoal, fazendo com que cada um 

reconheça sua responsabilidade. 

A essência do processo estratégico organizacional está na disposição 

corporativa que este administra na entidade, na sua aptidão em mudar 

desígnios estratégicos para ações eficazes. O Planejamento estratégico deve 

reunir a finalidade da alteração, as ações tempestivas e ordenadas e o controle 

frequente. Para alcançar as metas é necessário que cada membro do quadro 
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de pessoa faça sua parte, reconhecendo sua responsabilidade (MARKUS, 

2015). 

O Planejamento Estratégico, que se tornou o foco de atenção da alta 

administração das empresas, volta-se para as medidas positivas que uma 

empresa poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades 

encontradas em seu ambiente (ALDAY, 2000). 

Para Alday (2000), nos tempos atuais o planejamento estratégico torna-se 

imprescindível para que estas empresas possam manter uma posição de 

competitividade, pois possibilita a análise do ambiente interno e externo, 

favorecendo a criação de uma visão sobre as oportunidades e ameaças, bem 

como a percepção pontos fortes e fracos. De acordo com Farias et al (2005, 

p.1): 

Cada organização desenvolve seu próprio modelo de acordo com a 
sua natureza, geralmente escolhendo um modelo estratégico 
específico e adaptando-o à sua realidade. Um dos mais utilizados, o 
planejamento estratégico por metas ou por objetivos, costuma ser 
uma evolução do planejamento estratégico básico.  

Assim, o objetivo do planejamento estratégico nas micro e pequenas empresas 

deve orientar e reorientar os negócios e produtos de modo que gere lucros e 

crescimento satisfatórios. Neste sentido, também é importante que estas 

empresas tenham o seu alicerce bem fundamentado, ou seja, bem definido em 

relação ao seu propósito (SIMÕES, 2010). 

O propósito é a mola-mestra que manifesta o desejo que a empresa tem de ser 

e de agir, e abrange a missão, a visão, os princípios e os valores da empresa, 

que viabiliza a otimização da relação da empresa com seu ambiente. A 

importância do planejamento estratégico recai sobre um ajuste estratégico 

entre os objetivos, habilidades e recursos de uma organização (CASTRO, 

2007). Na perspectiva de Silva e Ibdaiwi (2007, p1): 
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O planejamento é uma ferramenta continua que deve ser 
utilizado constantemente, visando sua permanência no mercado 
o planejamento estratégico se tornou o foco da atenção alta 
administração volta-se para as medidas positivas que uma 
empresa poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as 
oportunidades encontradas em seu ambiente. 

 

Portanto, na micro e pequena empresa o planejamento estratégico é a base do 

planejamento da empresa, pois a Era do Conhecimento trouxe para as 

organizações a globalização, a tecnologia, a competitividade e a diversificação, 

ou seja, trouxe mudanças constantes e significativas (SILVA; LEON, 1997).  

Cavalcanti et al. (2001, p.41) assinalam que na Era do Conhecimento: 

Ter um plano não é suficiente, é preciso ter um plano com estratégia 
e que gere pressão constante nas organizações para que as pessoas 
pensem até coletivamente, em grupo, dentro da organização e que 
em verdade, desenvolvam a capacidade de pensamento dentro das 
organizações, aprendendo e passando a viver pensando por si e no 
lugar do outro. 

 

Busca-se com o planejamento estratégico o crescimento e a sobrevivência das 

micro e pequenas empresas no longo prazo, com competitividade.  Nesta 

perspectiva, entende-se que a premissa básica do planejamento estratégico é 

inovar no próprio ambiente de mercado da empresa, para obter crescimento e 

manter-se competitiva, para isto é preciso enfatizar as projeções e aprofundar o 

conhecimento dos concorrentes e dos clientes (FRANCESCO, 2005).  

Para Churchill (2005, p.86): 

O planejamento estratégico centra-se em objetivos de longo prazo, 
concentrando-se em atividades que resultem no desenvolvimento de 
uma missão organizacional bem clara, bem como de objetivos 
organizacionais e de estratégias que permitam à empresa alcançar 
tais objetivos. 

Nesta perspectiva, é preciso considerar que não basta que as microempresas 

elaborem um bom plano, mas que estejam preparadas para antecipar decisões 
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criando novas mudanças dentro da organização, ou seja, é preciso ter uma 

visão estratégica que possibilite o reconhecimento das demandas de um meio 

em constantes mudanças.  

Ao final da entrevista os gestores manifestaram a expectativa de aumentar a 

infraestrutura da empresa com o intuito de criar ações para promover a 

fidelização de clientes. Uma das ações seria criar um espaço aonde possam 

ser ministrados  minicursos ou palestras  para os profissionais liberais que são 

clientes da empresa, como eletrecistas, encanadores, pedreirtos, etc. 

A gestão da Idralar foi verificada neste estudo como familiar, com seu 

surgimento apontando nitidamente para as características empreendedoras de 

seus sócios. De acordo com Gonçalves Filho, Veit e Gonçalves (2007) tem-se 

como características preponderantes nos indivíduos empreendedores, como a 

capacidade de assumir riscos, a competência estratégica, o pensamento 

analítico, a empatia, o planejamento formal, a capacidade de enfrentar e 

superar desafios e a inovação. Por sua vez, Lopes e Souza (2005) consideram 

que o perfil empreendedor parte de quatro fatores: realização; planejamento; 

poder; e inovação, o que implica em somente um fator a chamada atitude 

empreendedora. O importante é que no final desses planejamentos o 

empreendedor possa encontrar o ponto de equilíbrio entre os custos e a 

comercialização.  

A ausência de planejamento em longo prazo ficou evidente durante a empresa, 

com os gestores atuando com foco no imediato, com seu conhecimento 

configurando-se como seu principal ativo. Para solução da ausência de 

planejamento a longo prazo, Ricca (2004) menciona que o principal fator que 

pode ajudar na sobrevivência e no gerenciamento dessas empresas é a 

reconcentração, quanto mais a família restringir o crescimento no número de 

donos, maiores são as chances de sobreviver a longo prazo. Esta centralização 

permite a empresa reduzir o nível de conflitos, concentrando em uma missão e 

visão empresarial mais coincidente, o que permite que os gestores alinhem 

suas diretrizes e implementem estratégias mais cooperativas entre áreas. 

Como também é importante contratar pessoas competentes para gerenciar os 
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setores, assim a empresa tende a otimizar suas atividades, focar em 

resultados. 

As pesquisas de mercado pela MPE são realizadas no dia a dia, com a 

observação dos gestores sobre os acontecimentos, com uma cidade pequena, 

as notícias logo espalham-se e são utilizadas nas conversas entre os gestores 

para firmar sua ação. Mesmo com tantas ferramentas de análise de mercado 

disponíveis, não há uso direto das mesmas, porém, é possível verificar seus 

elementos nas falas do gestor, já que considera os pontos fortes da empresa e 

suas fraquezas, além dos desafios e oportunidades que o mercado apresenta, 

utilizando para decisão de compras e investimentos. Verifica-se, portanto, 

mesmo que de forma indireta uso da Análise SWOT. 

Pode-se depreender que trata-se de uma empresa madura, que tem 

atualmente o objetivo de manter e aperfeiçoar o seu negócio, devendo-se 

destacar com base em Lodi (1998) que quanto mais madura é a empresa mais 

facilidade nas mudanças e implementação de estratégias. 

O conhecimento dos gestores sobre a dinâmica da cidade é sua principal 

ferramenta de planejamento estratégico, já que a partir disso conhecem os 

períodos de aumento de estoque, baixa de vendas, sabendo agir conforme as 

necessidades dos clientes. 

Vale destacar o que dito por Lethbridge (1997), que coloca duas questões 

essenciais que precisam ser analisadas nas estratégias de empresas 

familiares: crescimento desejado; e profissionalização. A questão da análise do 

crescimento desejado está mais voltada para as empresas familiares de capital 

fechado, segundo o autor esse tipo de empresa tende a planejar seu 

crescimento com foco apenas no autofinanciamento, é fator verificado na 

Idralar, já que uma das premissas citadas pelo gestor é a afastar-se de 

endividamentos, descartando qualquer hipótese de investimento que necessite 

de capital de terceiros. 
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O foco no cliente ficou claro, entendendo-se que a empresa utiliza como 

principal estratégia o Marketing boca a boca, buscando satisfazer e fidelizar 

seus clientes de modo que se tornem próprio evangelizadores de seu negócio. 

Apesar de não ter metas escritas, verificou-se que o gestor conhece aonde 

quer chegar a um período de 2 anos, melhorar o relacionamento com seu 

publico e proporcionar varios cursos especificos dos novos produtos  para 

aperfeicoar o conhecimento dos  profissionais liberais . 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou aprofundar os conhecimentos 

no que se refere ao planejamento estratégico na gestão da pequena empresa 

familiar no município de Itanhaém-SP.  

Os resultados analisados permitiram verificar que os gestores desta 

microempresa possuem um perfil empreendedor, por terem buscado colocar 

em prática o sonho de se tornarem seu próprio patrão. Aliado ao sonho e à 

coragem, estes gestores inicialmente elaboraram a ideia de um negócio e 

plantearam recursos para concretizar esta ideia. A partir disto, ao longo de 

anos, estão se mantendo no mercado, utilizando estratégias que surgem da 

necessidade de aumentar as vendas. Conforme os dados obtidos nas 

entrevistas realizadas com os gestores, a receita do sucesso para a 

sobrevivência da empresa é manter estoque que atenda a demanda existente, 

ter controle financeiro, bom relacionamento com clientes e fornecedores. 

A partir da pesquisa realizada foi possível atingir o objetivo proposto, 

demonstrando que a importância do planejamento estratégico para as 

microempresas, pois após a conclusão da análise da entrevista, verificou-se 

que a falta de planejamento estratégico se torna um obstáculo para que a 

empresa gere inovação. Outro fato importante é que quando se fala em 

estratégia, os gestores associam com a área de vendas, no entanto, ao 

confrontar estes dados com a literatura existente, se verifica que o 

planejamento estratégico na gestão de pessoas também é um fator crítico de 

sucesso dentro das microempresas. 

Neste trabalho, foi possível constatar que é necessário que os dirigentes da 

microempresa valorizem as pessoas em seu ambiente de trabalho influencia o 

processo de gestão, ou seja, o comprometimento das pessoas com a empresa. 

Assim, a adoção de uma prática de gestão de pessoas voltadas para a 

valorização do capital humano se torna um instrumento de competitividade 
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para a manutenção da competitividade das microempresas, uma vez que o 

conhecimento do profissional e sua competência podem ser aproveitados em 

benefício da empresa. 

Com a realização deste estudo, acredita-se que para que os objetivos 

estratégicos das microempresas contribuem para aumentar a lucratividade e 

manter a competitividade no mundo dos negócios. 

Em razão disto, o presente estudo propõe elaborar um planejamento 

estratégico para a microempresa que foi alvo deste estudo, a fim de que possa 

contribuir para melhorar sua performance e aumentar sua lucratividade no 

ramo em que atua. Busca-se com a elaboração deste planejamento contribuir 

para que os gestores possam incorporá-lo às suas ações, para que tornem 

suas ações estratégicas formalizadas. 

O presente estudo sugere que os dirigentes criem estratégias para gerenciar os 

recursos humanos visando o desenvolvimento de competências e de talentos. 

Isto levará ao alcance dos objetivos organizacionais, além proporcionar 

vantagem competitiva. 

Outro aspecto relevante no controle de estoque para atender a demanda com 

qualidade é a inovação tecnológica. A microempresa em questão devem 

informatizar o setor de estoques, pois, a Tecnologia da Informação proporciona 

maior possibilidade de precisão de vendas e melhor acompanhamento dos 

níveis de estoques dando condições para que os mesmos possam ser 

reduzidos. Diante dos dados analisados se verifica que é necessário que as 

empresas elaborem o planejamento e controle de seus estoques, a fim de 

corresponder às suas necessidades. 

Este estudo conclui que a gestão eficiente de estoque contribui para aumentar 

a competitividade da empresa, proporcionando melhor nível de serviços aos 

clientes. 

Esta pesquisa tem o objetivo geral de analisar e investigar a MPE estudada do 

setor varejista que utilizam o planejamento estratégico. Em relação aos 



96 
 

objetivos específicos foi analisado as principais razões para o uso do 

Planejamento Estratégico, a necessidade do crescimento, lucratividade e busca 

pela longevidade da empresa. Ajuda a sistematizar e orientar a aplicação de 

recursos, de acordo com as oportunidades e as ameaças do mercado, as 

decisões tomadas pelos sócios visam obter crescimento de forma sustentável e 

criar as condições para a continuidade do negócio,  

Os fatores propulsores para o uso do Planejamento Estratégico na empresa 

estudada, os sócios perceberam a necessidade de reavaliar o futuro do seu 

negócio e não somente no curto prazo ou no dia-a-dia. Verificou-se uma 

vantagem competitiva na fala dos sócios, a empresa está focada na 

valorização da opinião e da satisfação dos clientes, é um diferencial para que 

possam se mantiver competitivas.  

Foram identificados fatores restritivos para o uso do Planejamento Estratégico, 

o volume de recurso para investimentos, materiais, humanos e ausência de 

profissionais na empresa, reforçando a intolerância a riscos devido à 

dificuldade de recuperação do valor investido porque a empresa não possui 

fundo de reserva para corrigir erros.  Os sócios demonstram fragilidades em 

estabelecer de forma clara e objetiva seus ideais e sua razão de existir, a falta 

de uma gestão profissional, aumenta a dificuldade em compreender e 

utilizarem na prática o planejamento estratégico formal, se torna preocupante 

pois somente depois de declarar a visão é que a empresa vai conseguir 

explorar os benefícios do planejamento no longo prazo e não comprometer o 

futuro do negócios , não pode depender da sorte, o mercado é extremamente 

agressivo para aqueles que não se planejam. 

 

5.1 O principal resultado do uso do Planejamento Estratégico na empresa 

estudada 

A busca da eficiência dos processos e além da qualidade dos produtos e do 

atendimento aos clientes e fornecedores, sendo somente possível devido à 
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visão sistêmica dos sócios de todas as áreas e sobre os processos de 

planejamento. 

Ainda que simplificado, é possível identificar a utilização de um pensamento 

estratégico na fala dos sócios, que afirmam que suas metas e objetivos “estão 

na cabeça”. Por depender de um retorno a curto prazo, procuram elaborar 

formas de fazer as mudanças necessárias para atingir esses resultados 

priorizando o planejamento financeiro. 

Como citado anteriormente, a forma como são divididas as habilidades entre os 

sócios na empresa colabora na execução desse planejamento estratégico e a 

identificar as áreas que requerem mais atenção, o que é típico em empresas de 

pequeno porte – os gestores conhecem todos os procedimentos da empresa. 

As práticas apontadas demonstram que desenvolvem um planejamento 

estratégico de forma intuitiva, apoiando suas decisões na extensa experiência 

que adquiriram na área. 

Este estudo verificou que a gestão de pessoas dentro das microempresas 

familiares é uma área desafiadora, uma vez que os dirigentes realizam o 

recrutamento e seleção por meio de indicação pessoal e não consideram o 

capital intelectual como fonte de vantagem competitiva. 

Ressalta-se que este estudo demonstrou que apesar da importância do uso do 

planejamento estratégico em MPE como meio de aumentar suas vantagens 

competitivas, bem como sua sobrevivência no mercado, o seu uso formal não é 

taxativo para o sucesso desses empreendimentos, conforme foi verificado 

nesta pesquisa, a EPP estudada já possui 23 anos de mercado sem 

planejamento formais, contando com o conhecimento de negócio de seus 

administradores, que não possuem formação administrativa ou mesmo 

contaram com auxílio de profissionais especializados, verificando-se nesse 

caso fatores de sucesso que podem ser atribuídos à especialização em um 

segmento de mercado, ao engajamento, lealdade e comprometimento dos 

sócios e funcionários em melhor atender aos seus clientes. 
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Na Idralar pode-se verificar predominância dessa gestão familiar, com ausência 

de planejamento estratégico a longo prazo e formalidades administrativas, 

contando com uma Contabilidade Fiscal terceirizada, sendo todas as demais 

atividades administrativas e operacionais realizadas pelos seus sócios, que ao 

contrário do que demonstram as pesquisas não consideram as indicações de 

familiares como funcionário como algo negativo, mas sim como um fator 

positivo, já que conseguem ter maior comprometimento, lealdade e 

engajamento no seu negócio. 

Como sugestão para os sócios , a necessidade de melhorar a estrutura 

organizacional em termos de gestão, pois não apresenta um Planejamento 

Estrátegico formal. 

Suas práticas de RH atendem apenas os aspectos legais, os sócios não 

apresentam as competências técnicas para a gestão da empresa, fazendo com 

que sobressaiam os aspectos operacionais, percebe-se que não há evidências 

de que esta empresa familiar esta se profissionalizando. 

Nota-se que os sócios possuem amplo conhecimento dos aspectos técnicos e 

sobre a parte operacional do negócio, entretanto, precisa desenvolver os 

aspectos técnicos de gestão, pois, segundo Freitas e Krai (2010), a 

profissionalização é essencial para a gestao de empresas familiares. 

A profissionalização permite o aperfeicoamento do uso Planejamento 

Estratégico podendo levar a melhoria da performance e ao aproveitamento de 

todos os recursos familiares investidos, de forma a se destacar das demais. 

Nesse sentido, espera-se que este artigo possa apoiar o desenvolvimento da 

aplicação do Planejamento Estratégico como processo de melhoria continua e 

longevidade das  MPEs e contribuir com o avanço na literatura, específica da 

àrea de Administração. 

Esta pesquisa como mencionado, foi realizada em uma cidade específica 

(Itanhaém, litoral sul paulista), o que, consequentemente, gera algumas 

limitações quanto à generalização dos resultados. Sendo assim, indica-se, para 
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futuras pesquisas, a replicação do estudo em outras cidades, que podem ser 

do mesmo estado e/ou de outros, tendo em vista que as realidades regionais 

são distintas, além da comparação dos fatores condicionantes para o 

Planejamento Estratégico formal das MPEs em diferentes seguimentos. 

Sugerem-se novos estudos com a finalidade de aprofundar essa pesquisa, 

estudos de natureza quantitativa poderiam mapear as principais dificuldades 

enfrentadas pelas MPEs no uso do planejamento estratégico formal  e além de 

identificar características comuns entre as MPEs que obtêm sucesso nessa 

etapa. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. Questionário 

1 Dados gerais: 

1.1 Razão Social: __________________________________________________ 

1.2 Nome Fantasia:_________________________________________________ 

1.3 Endereço:______________________________________________________ 

1.4 Setor de atuação:________________________________________________ 

1.5 Nome dos Proprietários:___________________________________________ 

 

2 Histórico da empresa: 

2.1 Data de Fundação:_________________ 

2.2 Como a empresa foi concebida? Qual foi o objetivo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Organização da empresa: 

2.3 Numero de funcionários em cargos operacionais ____________________ 

2.4 Qual o nível de escolaridade dos funcionários? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento Estratégico na Pequena Empresa 
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QUAL A VISÃO? 

 

 

QUAL A MISSÃO? 

 

 

ANÁLISE S.W.O.T: 

 

Análise Interna (controlar, dominar e compreender as forças e fraquezas, são as 

maquinas, gestão, frotas, carteira de clientes filiais, cultura organizacionais e 

investimentos). 

 

Forças: 

 

Fraquezas:  

 

 

Análise Externa (cenários que favorecem a empresa e ambiente desfavorável: juros, 

câmbio, inflação, politicas ambientais, crises econômicas, greves, clima, a empresa 

não controla tais fatores). 

 

Oportunidades: 

 

 

Ameaças: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO NEGÓCIO: 
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Realiza estudo de mercado na sua empresa? 

 

Microambiente: Concorrência, clientes, fornecedores, intermediários e públicos. 

Macro ambiente: Social, Econômico, Tecnológico, Politico / Legal, Demográfico. 

Empresa: Financeiro, Produção, Comercial, RH. 

 

 

IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: 

 

O que facilitou? 

 

O que dificultou? 

 

Principais resultados obtidos do Planejamento Estratégico? 
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APÊNDICE B. Termo de consentimento livre e 

esclarecido
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APÊNDICE C. Transcrição da entrevista 

 

Entrevista realizada com Silvano, proprietário da microempresa Idralar, localizada no 

município de Itanhaém, litoral sul paulista: 

 

Celso – Boa tarde, Silvano. Obrigado por me receber, estou realizando uma 

pesquisa Planejamento estratégico em micro e pequenas empresas: Estudo de 

Caso numa empresa do comércio varejista de Itanhaém. Silvano, explica como 

nasceu a ideia da Idralar, foi um sonho? Era uma meta ser empresário? 

Silvano – Assim como quase a totalidade dos brasileiros que trabalham como 

empregado, eu e meu irmão, no ano de 1994 trabalhamos em uma empresa do 

ramo de materiais para construção, elétrico e hidráulico. Mas sempre sonhamos em 

ter um negócio próprio. Então, fomos desenvolvendo a ideia e criamos a coragem 

em 1995, vendemos alguns bens que possuíamos e fizemos um acordo na empresa, 

recebemos nossos fundos de garantia e assim, começamos o nosso negócio. É um 

sonho que até hoje ainda não se tornou em uma total realidade, pois até hoje cada 

dia é uma luta, mas temos uma empresa honesta e reconhecida no mercado. 

Celso – Silvano, isso é uma característica das micro e pequenas empresas, elas 

surgem através de um sonho e a família inteira envolvida nesse sonho. Mas então, 

quando que vocês fundaram a empresa? 

Silvano – Em 20 de Maio de 1995. 

Celso – 23 anos focados na empresa. A família trabalha com vocês ou apenas você 

e seu irmão Reinaldo? 

Silvano – É uma empresa familiar, né, são 7 pessoas da família que trabalham 

conosco, sendo 11 funcionários ao todo. Na verdade, a família inteira depende do 

sucesso da empresa. 

Celso - Em Itanhaém, sabemos como é difícil manter uma empresa aberta, mais 

difícil ainda e por tanto tempo, assim como vocês, por 23 anos. Se a Idralar ainda 

existe, é devido ao comprometimento, engajamento e dedicação de vocês. Mas 
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vocês pensam em aumentar, abrir filiais, dar continuidade a empresa, algo grande 

deste tipo? 

Silvano – Na verdade, nós pensamos em consolidar o que temos, não temos esse 

tipo de expectativa, até não teríamos cacife para isso. Até por que, essa nossa 

atividade é muito mais pela nossa experiência, nossa bagagem na área do que por 

estratégia e planejamento. Queremos talvez aumentar nosso espaço, área de 

venda, mas pensamentos grandes, não 

Celso – Nesses 23 anos, vocês se especializaram em hidráulica e elétrica. O 

sucesso que a empresa fez na cidade, ser uma referência nesses quesitos, é onde 

vocês gostariam de estar e por isso não têm mais pretensões? 

Silvano – Eu acho que uma parte que foi importante para o nosso sucesso, foi abrir 

uma loja na qual trabalhamos com apenas um segmento da construção civil. Nós 

nos especializamos nisso, e os profissionais e cidadãos da cidade sabem onde ir 

quando precisam de algo do tipo. É uma empresa compactada, isso nos facilita 

muito. Agora, para se abrir uma filial é necessário que já tenha feito seu nome, a 

Idralar é conhecida aqui, mas se você for a 60km de distância, muito possivelmente 

não será. Aqui nós trabalhamos com pé no chão, não trocamos de carro toda hora, 

não temos luxo, apenas um bom salário. 

Celso – Em relação à administração do seu negócio, o senhor já teve alguma ajuda 

do SEBRAE, de algum administrador e ou consultoria? 

Silvano – Não, nunca tivemos. Alguma coisa que eu lia sobre microempresas. Nós 

mesmos fazemos aqui na loja, nosso treinamento é continuado, no dia a dia, mas 

nada especializado. 

Celso – Você comentou que os próprios fornecedores auxiliam vocês, dão dicas, 

mas nada fora da empresa. 

Silvano – Na verdade, os grandes fornecedores de hoje em dia se preocupam com 

o consumidor final, não só com os lojistas. Eles nos orientam bastante, e essa 

orientação é repassada para o nosso pessoal de loja, que vai repassar ao cliente. 
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Celso – Quem é que cuida dos fornecedores e contas a pagar? Você ou o 

Reinaldo?  

Silvano – Então, nós dividimos para não sobrecarregar uma pessoa apenas. Eu fico 

com os fornecedores, e ele com as contas a pagar e o RH da empresa, 

documentação. 

Celso – Assim tira e explora o melhor de cada um, né. Então quem contrata e 

demite é o Reinaldo, pelo feeling dele. 

Silvano – Sim, ele quem contrata, mas aqui na cidade é mais por indicação, o tal do 

QI. 

Celso – Então o que entendi é que, a parte administrativa é por conta do Reinaldo e 

a operacional é com você. Mas vocês já tiveram alguma experiência sobre estratégia 

de negócios, a missão, visão e valores da empresa? 

Silvano – Não, nunca tivemos, está na nossa cabeça. Ter um negócio produtivo, 

nossa visão é que o atendimento tem que ser perfeito com o cliente. Saber comprar 

para ter preço, saber vender para agradar e fidelizar o cliente, e essa fidelização 

acontece com o cafezinho, falando de futebol, da política da cidade, sendo sempre 

solicito com o cliente. O foco é no cliente sempre! 

Celso – Seu principal cliente é o profissional liberal, aqui da cidade, né. Não são as 

grandes construtoras e afins. 

Silvano – Isso, nosso principal cliente é o pequeno construtor, o empreiteiro de 

pequeno porte, o técnico de ar condicionado, o eletricista e o cidadão em geral. 

Celso – Participar de campanhas promocionais, marketing, depois de tanto tempo 

vocês entendem como importante, né? 

Silvano – Então, nos participamos em nível regional, competição de futebol da 

cidade, doações, pequenos eventos e anúncios. E claro, uma política de desconto 

para o cliente. 
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Celso – Você entende que realizam planejamento? Para a aquisição de 

fornecedores, se vocês já sabem o melhor mês de vendas, se depende muito do 

turismo. Existe esse planejamento na Idralar? 

Silvano – Nosso volume de vendas cresce nos meses de férias, por se tratar de 

uma cidade litorânea, então temos um planejamento nesse sentido, mas nada além 

disso. Temos que saber vender, saber comprar, dar um desconto. 

Celso – Existe uma preocupação com a longevidade da empresa? Algum projeto 

para manter a empresa por mais 5, 10 anos? Porque eu entendi que o senhor já tem 

mais de 50 anos e uma hora vai parar. Mas quanto à empresa, ela vai parar? 

Silvano – Não, não vai parar. Já temos nossos filhos que estão trabalhando aqui. 

Nós temos uma preocupação quando abre um concorrente do lado, grandes 

empresas, é difícil para nós. Mas a nossa estratégia é p custo baixo para poder 

competir. E, quando falamos que a empresa familiar, todos recebem salário. Nosso 

atendimento é diferenciado, pois os funcionários estão há 15 anos aqui, nosso 

atendimento é melhor que o de uma grande empresa. 

Celso – Existe algum planejamento, expectativa para o futuro da empresa? 

Silvano – Nos próximos dois anos temos expectativa de aumentar nossa área de 

vendas. De ter uma sala para treinamento especifico com o cliente, trazer 

profissionais e realizar um cursinho com o cliente, dando um certificado, traze lo 

para mais perto de nós. Assim, vamos fideliza lo. 

Celso – Uma pesquisa do SEBRAE apontou que a cidade de Itanhaém tem a maior 

taxa de mortalidade de empresas do estado de São Paulo. E quando analiso a 

situação da Idralar, que está a 23 anos no mercado, me pergunto o motivo. E meu 

trabalho vem de encontro a isso. Planejamento estratégico em grandes empresas 

sabemos que funciona, visto que é uma necessidade, mas, em  pequenas empresas 

não é bem assim, não é uma estratégica com bases teóricas de autores 

consagrados e afins. É baseada no engajamento, na dedicação e comprometimento. 
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Segundo Bloco de entrevistas 

Celso - Bom dia, Silvano. Algumas questões ficaram em aberto, então, gostaria da 

sua colaboração novamente. Em relação às decisões tomadas na Idralar, entre os 

sócios - você e seu irmão – Como que vocês tratam s conflitos familiares, uma vez 

que o senhor me disse que são 7 familiares envolvidos. Vocês envolvem os 

familiares ou a decisão é tomada, exclusivamente pelos sócios? 

Silvano – Bom dia, Celso. Nós chamamos os envolvidos e tratamos com eles como 

se fossem empregados, claro, são privilegiados por serem parentes, mas não 

deixamos que isso cresça. É claro que existem ciúmes e coisas do tipo. Eu e o meu 

irmão temos um pacto: Não brigamos por conta de outros parentes que trabalham 

conosco, e não deixamos que o problema chegue até o cliente. 

E em relação às decisões da empresa, os únicos que participam são os sócios, 

muitas vezes, não é fácil, temos pontos de vistas diferentes. E após as decisões 

serem tomadas, nós comunicamos as decisões e as informações aos demais. Tanto 

ele quanto eu, assinamos os documentos para que assim não haja briga entre nós. 

Celso – Continuando nessa linha de raciocínio de empregados familiares, quando 

você tem a necessidade de uma vaga: Você privilegia algum profissional da área, 

que tenha conhecimento teórico e prático no mercado de trabalho ou os seus 

familiares? 

Silvano – Então Celso, nós sabemos que perdemos bastante em profissionalismo e 

qualidade. Mas, um profissional de nível ele custa muito dinheiro. Segundo, eu teria 

que abrir mão do comprometimento do pessoal que trabalha conosco, são pessoas 

de confiança, ficam até depois do horário, se envolvem em campanhas, risco 

mínimo de uma ação trabalhista. Então, abrimos mão da qualidade administrativa e 

de gestão de um profissional pelo envolvimento, honestidade e comprometimento 

dos que já estão aqui. 

Celso – Silvano, no nosso bate papo, percebi a preocupação com o planejamento 

dos preços, na parte financeira. O senhor me relatou a respeito da greve dos 

caminhoneiros, quando os senhores foram de carro até os fornecedores e pegaram 

os materiais que precisavam, vejo isso como uma pró atividade. Agora, a 
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preocupação com o planejamento a médio e longo prazo, como vocês tratam esta 

situação? 

Silvano – Celso, é o seguinte: o planejamento diário nós já fazemos, o imediatismo 

faz parte da nossa atividade. É logico que gostaríamos de ter um planejamento a 

médio e longo prazo, mas, num país como o Brasil, a meu ver, é difícil fazer um 

planejamento deste tipo. Mas não temos pessoas capacitadas para isso, e não 

posso demitir os funcionários que aqui estão para dar lugar a estes novos 

profissionais. Enfim, não somos administradores, somos comerciantes. 

Celso – Muito obrigado pela colaboração, Silvano. 

Silvano – Fique à vontade e Deus abençoe seu trabalho, abraço. 

 

Terceiro Bloco de entrevistas 

Celso – Boa tarde Silvano, vejo que você possui um estoque com centenas de itens, 

como é realizado este controle de estoque? possuem algum software de gestão? 

Silvano – Temos um sistema em Excel, utilizamos para dar entrada nas compras do 

mês e as saídas nós vamos dando baixa pelo próprio Excel. Utilizamos o cupom 

fiscal que já sai o comprovante na impressora fiscal e depois baixa os itens vendidos 

do dia no Excel.  Somos representantes da marca Krona que são produtos de alta 

qualidade e tem um preço acessível e também trabalhamos com a marca Tigre, 

como representantes da Krona vendemos muito por causa do preço, somos 

especializados em hidráulica. 

 


