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RESUMO 

 
 
Através de uma pesquisa de 1990 até 2004, a (JUCESP) - Junta Comercial do Estado de 
São Paulo - registrou mais de 2,1 milhões de novas empresas e encerrou o registro de 
1,3 milhões. Isso significa extinção de aproximadamente 281 mil empregos diretos e a 
retirada da economia de 15,6 bilhões de reais de faturamento e capital investidos. As 
pequenas e médias empresas são fundamentais para absorção dos impactos causados 
pela volatilidade da economia, na mesma proporção que vulneráveis a essas oscilações. 
Devido sua importância econômica, a qual é verificada através dos números 
apresentados pelos órgãos responsáveis pela divulgação do controle e índices 
econômicos, como o (IBGE) - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  (BNDES) 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, (SEBRAE) Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Ministérios do Trabalho e do 
Desenvolvimento Social, esse trabalho tem como proposta verificar se no 
desenvolvimento de seus processos gerenciais, as transportadoras de cargas do Grande 
ABC, contemplam o planejamento estratégico e quais as etapas mais utilizadas. Para 
coleta de dados foram enviados 150 questionários direcionados aos executivos e 
proprietários das transportadoras de cargas do ABC. Foram respondidos através de e-
mails 14 questionários. Como o número de respondentes era muito pequeno, foram 
realizados alguns contatos diretamente com os proprietários, visando o agendamento de 
entrevistas. Dessa forma, conseguiu-se mais seis questionários preenchidos e quatro 
entrevistas cujo roteiro é semi-estruturado baseado na literatura de planejamento 
estratégico. Através da literatura e da pesquisa de campo, observou-se que não importa 
o segmento, tipo ou o tamanho das organizações, durante o processo de criação, 
desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico, algumas acabam se 
perdendo ou se desviando do projeto por falta de modelo a ser seguido. Pretende-se com 
esse trabalho contribuir com os gestores iniciantes nos processos de criação, 
desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico. 
 

 

Palavras Chave: planejamento estratégico, etapas do planejamento estratégico, micro, 
pequenas e médias empresas, transportes de cargas rodoviárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Through a survey from 1990 to 2004, ( JUCESP ) - Board of Trade of the State of São 
Paulo - recorded more than 2.1 million new businesses and closed the record of 1.3 
million . This means extinction of approximately 281 000 direct jobs and the economy 
recession of 15.6 billion Reais billing and capital invested. Small and medium 
enterprises are key to absorbing the impacts caused by the volatility of the economy, the 
same proportion as vulnerable to these fluctuations. Because of its economic importance 
, which is verified by the figures presented by the responsible institutes for the 
dissemination of control and economic indicators, such as ( IBGE ) - Brazilian Institute 
of Geography and Statistics - ( BNDES ) Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social ( SEBRAE ) Brazilian Service of Support for Micro and Small 
Enterprises and Ministry of Labour and Social Development. This paper aims to check 
in the development their management processes, freight carriers from Grande ABC, 
include strategic planning and what steps are more used. For date collection were sent 
150 questionnaires targeted to executives and owners of cargo carriers ABC. Were 
answered through 14 questionnaires email. As the number of respondents was too small, 
some contacts were made directly with the owners in order to schedule interviews. 
Thus, it was possible to have six questionnaires  interviews answered and four whose 
script is semi - structured based on strategic planning literature. Through literature and 
field research, it was observed that is does not matter what segment type or size of 
organization during the process of creation, development and implementation of 
strategic planning, some end up losing or straying from the project because of model to 
be followed. The intention of this work is to contribute to the beginning managers in the 
processes of creation, development and implementation of strategic planning. 

 
 
 
Keywords: strategic planning, strategic planning steps, micro and small enterprises, 
road freight transport. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Fazendo uma retrospectiva da evolução da administração desde o século XX, 

verificou-se que houve algumas fases das quais pode-se destacar: Primeira - criação da 

empresa moderna por um empreendedor; Segunda - evolução da tecnologia no processo 

de produção e comercialização em larga escala, e Terceira - fase do desenvolvimento 

do marketing em massa. Durante essas fases as empresas permaneceram focadas apenas 

em seu processo interno, não se preocupando com os ambientes externos, ou seja, com o 

macro ambiente (ANSOFF, MCDONNELL, 1993). 

 

Durante a segunda fase que se caracterizou com a aplicação da tecnologia no 

processo de produção em massa, na década de 70 ocorreu a crise do petróleo obrigando 

as organizações a substituírem o modelo de gestão, pois este já não estava 

proporcionando bons resultados. Neste período os japoneses apresentaram um novo 

sistema de produção que permitiu maiores diversificações no mix de produtos, 

implementando o conceito de flexibilidade. O processo japonês foi seguido por 

organizações ocidentais até a década de 90, quando a onda de globalização da economia 

se acelerou juntamente com a expansão da tecnologia da informação (ANSOFF, 

MCDONNELL, 1993). 

 

Diante da aceleração das mudanças ocasionadas pelas diversas mudanças na 

gestão da produção que se tornaram complexas e acentuadas no ambiente de atuação 

das organizações, as empresas começaram a olhar para além de seu interior (produção, 

controle de estoque, financeiro, pessoal), e começaram a entender que o ambiente 

externo (política, economia, cultura...) era o que precisavam compreender para tornar 

seus negócios sustentáveis. 

 

Este cenário de mudanças constantes e ambientes instáveis têm forçado as 

transportadoras de cargas rodoviárias a desenvolverem e adaptarem novos processos 

gerenciais e planejarem de forma constante para poderem sobreviver em uma economia 

global, onde oscilações de moedas, turbulência nas bolsas de valores, queda da 

produção mundial, ocasionam mudanças que se transformam em despesas extras que 

não fazem parte do planejamento, como por exemplo: 
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• A elevação dos preços dos combustíveis, o qual tem desafiado os gestores 

financeiros na equalização dos custos do frete;  

• A queda dos valores do frete em virtude da oferta estar maior do que a demanda; 

• O surgimento de novos equipamentos de transportes, que possibilitam melhores 

receitas, porém os custos desses novos equipamentos são mais elevados e o 

crédito a este segmento é limitado a poucos operadores.  

 

Em face a esta realidade o conceito de planejamento sofreu aperfeiçoamento 

tornando-se uma ferramenta implícita na manutenção da competitividade das empresas, 

que inicialmente se restringiam ao departamento financeiro e de produção responsáveis 

pelo estabelecimento de metas e controle como um todo, no curto, médio e longo 

prazos. 

 

Com a crescente onda da globalização mundial, muitos países que ainda 

possuem algum tipo de barreira comercial protecionista estão cedendo e abrindo as 

portas para a entrada do capital estrangeiro com a perspectiva do crescimento e 

desenvolvimento econômico (CERTO; PETER, 2005).  

 

Diante deste cenário novos modelos de administração estão sendo criados, 

testados e implementados para compreender e se antecipar às turbulências e às 

oportunidades cada vez mais constantes e desafiadoras. Isso obriga as organizações a se 

tornarem cada vez mais competitivas e desenvolverem continuamente vantagens 

competitivas buscando tornar-se mais competitivas e ágeis, caso contrário se tornarão 

obsoletas e ineficientes, com riscos de serem extintas do mercado. 

 

Neste contexto de crescente dinamismo e competitividade onde as organizações 

necessitam interar-se com seus mais diversos agentes micro e macro ambientais, a 

forma que as empresas estão encontrando para se adaptarem às novas necessidades 

advém da implantação do planejamento estratégico que orienta para qual direção e que 

ações deverão ser implantadas para poderem adequar-se aos mais diversos agentes 

(SOBANSKI, 1995). 
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Com o dinamismo das transformações, a gestão empresarial vive uma situação 

de constante mudanças, a qual gera incertezas ocasionando dúvidas na tomada de 

decisão, sendo assim, as empresas necessitam ser proativas com o intuito de se antecipar 

aos acontecimentos e superar os momentos turbulentos com mais estabilidade e 

tranquilidade. 

 

De acordo com Oliveira (1986), pode-se deduzir que o planejamento estratégico, 

a gestão estratégica e a administração de questões estratégicas passaram a fazer parte da 

administração organizacional, orientando-as para o controle de situações de mudanças e 

instabilidade. 

 

Segundo Zacarelli (2000), planejar é essencial para sobreviver e se destacar 

nesse novo ambiente global. A estratégia empresarial é um planejamento de curto, 

médio e longo prazos que descreve um conjunto de ações visando alcançar objetivos 

empresariais específicos.  

 

O planejamento estratégico é um processo gerencial que compõe um plano que 

relaciona a visão total da empresa aos programas e atividades individuais necessárias 

para sua realização. Assim, o planejamento estratégico é melhor definido como um 

olhar para onde a empresa quer estar no futuro e reunir os recursos para a sua obtenção. 

O que diferencia a estratégia de outras formas de planejamento é o foco amplo dos 

objetivos e metas para o futuro, uma visão do que a empresa pretende exercer e colocar 

no mercado num determinado horizonte de tempo (TERENCE, 2002). 

 

A função dos gestores consiste em avaliar o presente, antecipar o futuro e 

determinar as formas de corrigir os processos que acreditam ter dado errado ou não estar 

dando o resultado esperado na organização com base em suas experiências e nas 

informações. Desenvolver uma metodologia que envolva esses princípios, permitindo 

que um bom planejamento possa ser desenvolvido. As métricas podem ser utilizadas 

para determinar quanto de benefício se proporciona à organização ou alcançar resultado 

por meio da correta integração dos processos (MINTZBERG, 2004). 

 

A flexibilidade deve ocupar importante destaque dentro do processo da 

elaboração, implementação e avaliação do plano estratégico, pois deve estar contida 
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dentro dele a possibilidade de mudanças de percurso com o propósito de se adaptar e 

adequar às mudanças e desafios originados no ambiente em que a empresa busca 

posicionamento (TERENCE, 2002). 

 

Um bom planejamento estratégico deve ser formulado a partir do seu pleno 

entendimento pelas pessoas em todos os níveis da empresa, ou seja, todos os 

colaboradores, dos diferentes níveis hierárquicos devem receber, compreender e se 

responsabilizar por suas metas individuais, beneficiando-se das especializações e 

competências na busca de minimizar as fraquezas inerentes a qualquer organização 

(ALMEIDA, 2009). 

 
De acordo com Oliveira (1987), se o planejamento estratégico for continuo tende 

a reduzir as incertezas nas tomadas de decisão e contribuir para alcançar os objetivos 

traçados. O autor define o planejamento estratégico como um método gerencial que 

estabelece a direção que deverá ser trilhada, buscando uma melhor adaptação da 

organização com o ambiente. Esse processo visa a otimização, ao mesmo tempo, que 

possibilita uma visão futura de possíveis turbulências, a qual torna possível um melhor 

aproveitamento das oportunidades que poderão surgir. 

  

Segundo Fischmann (1987), embora haja várias divergências entre os autores 

sobre os fundamentos do planejamento estratégico e seu processo, na metodologia essas 

divergências se reduzem. 

 

Marchesnay (1993) apud Almeida (1994), identifica que a pequena empresa 

sofre um pouco mais devido desconsiderar o planejamento estratégico, isso porque há 

falta de profissionais competentes, excesso de tarefas administrativas e centralização de 

poder. 

 

De acordo com Marchesnay (1993) apud Almeida (1994), alguns desses 

problemas não são exclusivos da pequena empresa, eles se estendem para a média e 

grande empresa. Porém, segundo alguns autores, Almeida (2009); Fischmann (1987 e 

2009); Marchesnay (1993) apud Almeida (1994); Zacarelli (2000) existe a hipótese de 

que a falta de planejamento estratégico nas organizações ocorra devido a falta de 

capacidade dos gestores que muitas vezes não são preparados para o desenvolvimento 
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desse processo ou, quando possuem a competência, esbarram no problema da 

comunicação interna e na participação de todos os agentes na elaboração do 

planejamento. 

Segundo alguns dos autores mais referenciados, tais como Fischmann (1987), 

Oliveira (1991), Certo e Peter (1993), o planejamento estratégico pode ser dividido em 

quatro grandes fases: a elaboração; a implantação; o controle e a avaliação. Sendo 

assim, a classificação de níveis abordará mais especificamente as etapas de elaboração e 

implantação do planejamento estratégico.  

A questão a ser respondida por esta pesquisa é: As micro, pequenas e médias 

empresas de transportes de cargas rodoviárias do Grande ABC (Santo André, São 

Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá) utilizam o planejamento estratégico? Quais 

são as etapas mais desenvolvidas por estas empresas? Pois este processo pode ser 

fundamental na obtenção ou não de resultados.  

 

 

1.1 Objetivo da pesquisa 
 

 

O objetivo central dessa pesquisa foi identificar se micro, pequenas e médias 

empresas de transportes de cargas do Grande ABC utilizam o planejamento 

estratégico e quais etapas são mais desenvolvidas. 

 

Para atingir este objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

 Criar, a partir do referencial teórico, um modelo de etapas do planejamento 

estratégico; 

 Analisar, por documentos, observação, questionários e entrevistas, quais etapas 

as empresas participantes da pesquisa têm atingido em suas gestões. 

 

Através do resultado desta pesquisa pode-se inferir que o desenvolvimento e 

crescimento, assim como o alto índice de mortalidade das empresas de transportes de 

carga rodoviárias do Grande ABC tem relação direta com melhores práticas de gestão, 

principalmente no processo de desenvolvimento do planejamento estratégico.  



22 
 

 

Além de ilustrar a importância do planejamento estratégico como um processo 

gerencial, capaz de desenvolver e tornar as transportadoras de cargas da região mais 

competitivas. 

 

 
1.2 Foco da pesquisa 
 

O foco da pesquisa é estudar as pequenas e médias empresas de transportes de 

cargas do Grande ABC, pois é no segmento de comércio e serviços que as 

transportadoras estão inseridas e onde se concentram a maior quantidade de empresas e 

nesta fatia que se concentra a maior quantidade de encerramentos, segundo SEBRAE - 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.  

 

Quadro 1 – Percentual de Mortalidade das MPE´s em São Paulo 
 

Indíce Mortalidade Brasil Ciclo de Vida 
27 % Até um ano de existência 
42 % Até dois anos de existência 
53 % Até três anos de existência 
56 % Até quatro anos de existência 
58 % Até cinco anos de existência 

Fonte: Adaptado pelo autor  -  SEBRAE-SP (2012) 
 

Foi utilizado no critério de corte de porte das empresas, pelo número de 

empregados, de acordo com os conceitos estabelecidos pelo SEBRAE (quadro 2). 

 

Uma das classificações dos estabelecimentos por porte é dada em função do 

número de pessoas ocupadas e depende do setor de atividade econômica investigado, 

conforme ilustra o Quadro 2. 

 
Quadro 2 – Diferenciação de porte por Empregados 

 
Porte Setores 

Indústria Comércio e Serviço 
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, 2012 
 



23 
 

De acordo com o Anuário do Trabalho de 2009, desenvolvido pelo SEBRAE – 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - em parceria com o 

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos - as 

micro e pequenas empresas representavam no Brasil, segundo os dados da RAIS - 

Relação Anual de Informações Sociais - em 2008, cerca de 5,8 milhões de 

estabelecimentos; porém responsáveis por 13,0 milhões de empregos formais. Além 

disso, por se concentrarem nos setores do comércio e serviços, tendem a apresentar 

indicadores positivos imediatos com mudanças progressivas no padrão de distribuição 

de renda do país. 

 

No Brasil, são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos 

empreendimentos formais. Desse total, mais de 99% são micro e pequenas empresas e 

EI - Empreendedores Individuais. As micro e pequenas empresas são responsáveis por 

mais da metade dos empregos com carteira assinada no Brasil.  

 

A sobrevivência desses empreendimentos é condição indispensável para o 

desenvolvimento econômico do país (CANCELLIER, ALMEIDA e ESTRADA, 2005). 

Todos os estudos no Brasil e no mundo mostram que os primeiros anos de atividade de 

uma nova empresa são os mais difíceis, o que torna esse período o mais importante em 

termos de pesquisas. 

 

Este trabalho mostra que as taxas de sobrevivência estão aumentando. O dado 

mais recente mostra que a cada 100 empreendimentos criados, 58 sobrevivem aos 

primeiros dois anos de atividade. Essa taxa supera a de países modelos do 

empreendedorismo, como por exemplo, a Itália. 

 

O bom desempenho das empresas brasileiras resulta, dentre outros fatores, de 

um esforço conjunto do SEBRAE com as demais instituições da sociedade, como 

consultorias, universidades, Ong’s, entre outras, seja melhorando a gestão 

organizacional, o planejamento e a determinação de metas e objetivos. Através desses 

agentes, as pequenas e médias empresas aproveitam as oportunidades que surgem nos 

mercados cada vez mais dinâmicos e minimizam os efeitos das ameaças que são 

originadas pelos concorrentes, clientes, tecnologia, etc.  
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Muito já foi feito para melhorar as condições dos empreendimentos de micro e 

pequeno porte no Brasil, no entanto, há muito a se fazer para melhorar os índices de 

sobrevivência, desenvolvimento e crescimento desses empreendimentos. O 

monitoramento desse processo de evolução dos micro e pequenos empreendedores é 

essencial para verificar se os esforços que estão sendo feitos estão gerando, de fato, os 

resultados desejados, ou seja, preparando-os para que se tornem mais competitivos e o 

seu desenvolvimento seja sustentável. 

 

A taxa de sobrevivência, apresentada pelo SEBRAE em 2012, para empresas 

brasileiras, com até 5 anos,  constituídas em 2005 foi de 42%. Esta nos mostra que os 

empreendedores brasileiros estão se aproximando das taxas mais recentes calculadas 

pela OECD Organisation  for Economic Co-operation and Development - para  países   

como   Itália ( 68%), Espanha (69%), Canadá (75%) e Luxemburgo (76%).  

 

 

1.3 Questões da pesquisa 
 

As micro, pequenas e médias empresas de transportes de cargas do Grande ABC 

utilizam o planejamento estratégico? Quais etapas do planejamento estratégico são 

desenvolvidas por essas empresas?  

 

O gerenciamento e gestão das organizações desenvolvem-se de acordo com os 

valores, as crenças, intuições e know-how dos seus executivos. Mas com todas estas 

mudanças que estão ocorrendo no mercado transportador, como por exemplo: a queda 

dos valores dos fretes pagos, a inovação dos equipamentos de transportes de cargas, a 

mudança de escolha do modal logístico e a infraestrutura das estradas brasileiras e 

consequentemente com o aumento da competitividade, as organizações buscam novas 

formas de gestão, a fim de conhecer melhor suas limitações, identificar as oportunidades 

e eliminar qualquer ameaça que possa surgir em seu ambiente. 

 

Através da pesquisa bibliográfica observou-se que o processo formal de 

planejamento estratégico tem sido desenvolvido com maior frequência nas organizações 

de grande porte. Nas micro, pequenas e médias empresas este processo de gestão ainda 
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é pouco utilizado, talvez pela complexidade que ele exige, pela falta de recursos ou, 

muitas vezes, por uma gestão não profissional. 

 

 

1.4 Justificativa da pesquisa 
 

Durante o século XX, foram as grandes empresas que dominaram a economia no 

processo de globalização mundial. Esse domínio se justifica devido à organização 

dessas empresas, que possuem planos e objetivos bem delineados. Esses processos 

administrativos favorecem as grandes empresas no processo de seleção junto aos órgãos 

de fomento e desenvolvimento dos países, principalmente os que estão em fase de 

crescimento econômico, pois estas agências entendem que uma empresa que possui um 

plano estratégico bem delineado, corre menos riscos de falência (PINHEIRO, 1996). 

 

Para o desenvolvimento de um país é fundamental ter as grandes, médias, 

pequenas e micro empresas se desenvolvendo, porém a comparação entre elas é 

complexa, pois se diferenciam no perfil dos executivos, na estrutura administrativa, no 

nível tecnológico, etc.  

 

Leone (1999) descreve que, a pesquisa acadêmica e empresarial, abordando a 

problemática, as particularidades de gestão e a formulação de estratégia das pequenas 

empresas, contribuem para a melhoria competitiva destas empresas e para o 

desenvolvimento econômico e social da região e do país.  O autor relata também:” As 

empresas de pequeno porte possuem uma dimensão particular e diferente das grandes 

organizações, e por esta razão, torna-se necessário estudar um enfoque diferenciado de 

gestão” (LEONE, 1999, pg.13). 

 

As particularidades estruturais das pequenas e médias empresas influenciam sua 

gestão e desenvolvimento no mercado. Assim, estudos relativos às práticas de gestão 

são de fundamental importância, para melhor aproveitamento de alocação de recursos e 

técnicas de gestão. 

 

Almeida (2009), diz que o mundo encontra-se em um processo acentuado de 

aumento dos níveis de desenvolvimento técnico e científico. Isto reflete diretamente nas 
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linhas de produção, nos valores e costumes da sociedade. Este constante e acelerado 

desenvolvimento tecnológico e cientifico faz com que as empresas apresentem 

diariamente novos produtos e serviços. Isso transforma significativamente o mercado, 

pois quem era líder ontem, hoje pode estar em dificuldades. Toda essa velocidade de 

transformação acarreta modificações importantes nos padrões e modo de vida da 

sociedade como, por exemplo, a maneira e a velocidade com que as pessoas se 

comunicam, as formas de expressão de valores e sentimentos. 

 

A partir do governo Fernando Collor de Mello, 1990, deu-se início a abertura do 

mercado brasileiro. Desde então, empresas do mundo todo principalmente as 

portuguesas, espanholas e americanas iniciaram a compra de empresas brasileiras dos 

mais diversificados segmentos, desde autopeças, telefonia fixa e móvel, instituições 

financeiras até hospitais, laboratórios farmacêuticos e de análises clínicas. 

 

Neste cenário, onde a sobrevivência depende do poder de competição das 

organizações, o planejamento estratégico surge como um diferencial, e seu correto 

processo de implementação pode levar a organização à criação de uma vantagem 

competitiva (PORTER; MONTGOMERY, 1998). 

 

Através da compreensão de algumas bibliografias, tais como: Estratégia 

empresarial (OLIVEIRA, 1991, 1993 e 1999); A meta (GOLDRATT, 1999); 

Competição (PORTER, 1999); Planejamento estratégico na prática (FISCHMANN; 

ALMEIDA, 1991 e 2009); Administração estratégica (CERTO; PETER, 1993 e 2005); 

A estratégia em ação - B.S.C. (KAPLAN; NORTON, 1997); Competitividade, alianças 

estratégicas e gerencial internacional; Estratégia e sucesso nas empresas (RODRIGUES, 

1999) e filmes assistidos sobre o assunto: Construindo marcas poderosas; HSM 

Collection; Planejamento estratégico, na coluna de Max Gehringer da rádio CBN; 

Planejamento estratégico; no momento do conhecimento da Faculdade Maringá; além 

de vários artigos publicados no ENANPAD de 2008 a 2011, na Revista ERA e na 

Revista cientifica da USP, pode-se inferir que as organizações que estruturam melhor os 

processos gerenciais e desenvolvem o planejamento estratégico, alcançam melhores 

resultados em comparação com aquelas que não possuem ou não conseguem 

desenvolver sua estratégia empresarial. 
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O processo de planejamento estratégico ainda não tem sido uma cultura muito 

difundida dentro das organizações. De acordo com Zacarelli (2000) as organizações que 

estão desenvolvendo e estruturando um modelo de gestão estratégica conseguem 

produzir uma visão de futuro, e com isso, passam a ter uma condição diferenciada na 

criação de vantagens competitivas. 

 

 

1.5 Apresentação do trabalho 
  

Este trabalho foi divido de tal forma que possibilite uma compreensão clara e 

objetiva sobre o tema abordado.  

 

São 7 capítulos assim apresentados: 

 

• No 1º Capitulo tem-se a introdução, contextualização sobre o assunto 

abordado e o desenvolvimento dos seguintes tópicos: 

o Objetivo da Pesquisa; 

o Foco da Pesquisa; 

o Questões da Pesquisa; 

o Justificativa da Pesquisa. 

 

• No 2º capítulo foi desenvolvida toda fundamentação teórica, onde se 

inicia com a introdução ao planejamento, em seguida apresenta-se toda 

discussão e evolução sobre o planejamento estratégico e estratégia 

abordando-se as críticas existentes, e por fim apresentam-se as metodologias 

dos autores selecionados, bem como uma síntese dessas metodologias; 

 

• O 3º capítulo traz a revisão da literatura sobre os temas que de certa 

forma são parte integrante dos conceitos que cercam as empresas 

transportadoras de cargas.  Inicia-se este capítulo demonstrando a importância 

e os desafios para o segmento transportador. Em seguida ressalta-se a 

importância das micro, pequenas e médias empresas para o Brasil e para o 

setor, bem como as características de uma empresa familiar nesse segmento. 

Em seguida defini-se o crédito, quais os órgãos de fomento para o 
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desenvolvimento do setor e as atratividades desses empréstimos. No meio 

desse capítulo, ressalta-se as principais causas de mortalidade das MPE´s no 

Brasil, e por último ilustra-se a importância do planejamento como 

ferramenta de desenvolvimento das empresas desse segmento, assim como os 

fatores relacionados ao sucesso empresarial.   

 
• No 4º capítulo apresenta-se a metodologia da pesquisa, suas 

características, os instrumentos utilizados e os critérios de análise. 

 

• O 5º capítulo foi destinado para apresentação das análises dos resultados, 

os quais foram estudados separadamente:  questionários e  entrevistas.  

 
• No 6º capítulo foram apresentadas as conclusões tendo como base a 

triangulação das informações coletadas através da pesquisa bibliográfica, 

observação, aplicação dos questionários e realização das entrevistas. 

 
• O 7º capítulo destinou-se para as considerações finais, limitações e 

dificuldades que ocorreram no percurso deste trabalho, salienta também a 

importância da continuidade de trabalhos futuros que em conjunto com este 

poderão estabelecer uma melhor realidade do setor de transporte rodoviário.   
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Introdução ao Planejamento 
 

Atualmente com a rapidez e giro no cenário econômico as empresas literalmente 

são forçadas a acompanhar tais mudanças. Diante deste cenário de incertezas uma 

ferramenta que tem sido utilizada é o planejamento estratégico. Segundo Oliveira 

(1991) é um mecanismo administrativo que está diretamente ligado com a estratégia 

empresarial, uma vez que é o alicerce do seu desenvolvimento e da implantação das 

estratégias organizacionais. 

 

Para melhor compreender esta ferramenta de gestão, pode-se a partir da 

bibliografia refletir sobre as definições, a evolução da estratégia e do planejamento 

estratégico e sua utilização como instrumento de competitividade. 

 

 

2.2 Conceito de Planejamento 
 

Analisando parte da bibliografia sobre o assunto, pode-se observar que uma das 

principais atividades dos gestores é o planejamento, o qual dá direção, analisa 

alternativas possíveis e determinam ações para atingir objetivos e metas. 

 

Segundo Megginson et al., (1986) que define planejamento como um processo 

que estabelece objetivos e metas, determina a direção e de que forma devem ser 

implantadas as etapas desse processo. Ainda diz que, o planejamento é o alicerce de 

todas as ações que resultam na capacidade da organização se adaptar as mudanças que 

estão por vir e possam causar desvios de percurso na direção dos objetivos. 

 

O planejamento possui dois aspectos principais, segundo Stoner e Freeman 

(1995): “O estabelecimento de objetivos e a escolha dos meios utilizados para atingir o 

que foi estabelecido”. 
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Esses aspectos vitais do planejamento apóiam-se em uma metodologia aplicada 

de forma lógica, descartando assim qualquer possibilidade de utilização de métodos 

intuitivos. 

 

Os principais benefícios proporcionados pelo planejamento às organizações, 

segundo Kotler e Armstrong (1993); Storner e Freeman (1995) são: 

 

•   Pensamento sistêmico; 

•   Melhor interação entre os gestores; 

•   Definição de objetivos e metas tangíveis; 

•   Clareza na definição de suas políticas; 

•   Identificação antecipada de quais recursos serão necessários para alcançar os 

objetivos e metas traçadas; 

•   Proporciona um processo de avaliação de desempenho mais claro e fácil de 

avaliar; 

•   Flexibilidade para a organização adotar medidas corretivas durante todo 

processo. 

 

 

2.3 Administração Estratégica 
 

A palavra estratégia é de origem grega e provém da palavra STRATEGO, que 

quer dizer arte de liderar. Deste as primeiras guerras até os dias de hoje os comandantes 

dos exércitos utilizam a estratégia para dar direção aos seus subordinados em busca de 

avançarem sobre seus oponentes e vencerem o combate. 

 

Segundo Mintzberg  et al (1999 e 2001), a estratégia é uma ferramenta gerencial 

que os gestores precisam dominar para que as organizações obtenham o sucesso 

desejado. 

 

A estratégia empresarial é composta por um conjunto de ações administrativas e 

gerenciais que colocam a empresa em posição de competitividade, os executivos 

elaboram, planejam e executam para atingir os objetivos e resultados esperados, 
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galgando um melhor posicionamento no mercado em que atua aumentando assim, a 

satisfação dos clientes (THOMPSON JR; STRICKLAND III, 2000). 

 

Devido sua aplicação nos mais diversos segmentos, a estratégia passou a ser 

utilizada de forma comum. Na Administração não é diferente, é aplicada para dar 

direção à organização e é a determinação do caminho a ser seguido para no futuro 

atingir os objetivos almejados. 

 

De acordo com Motta (1991) e Almeida et al (1993), o planejamento estratégico 

naturalmente pode ser definido como uma análise das ações que a empresa poderá a vir 

a utilizar no futuro em busca de melhores resultados. 

 

 A primeira publicação que se tem notícia sobre estratégia é de Ansoff (1977), 

com o livro Corporate Strategy, a partir desta data, a estratégia tem sido tema constante 

dentro das organizações, e na área acadêmica destaca-se como ferramenta essencial para 

competitividade empresarial. 

 

Na bibliografia as definições se mostram difusas, abordam vários aspectos e são 

apresentadas de forma diferente, porém, existe alguma concordância a respeito do 

conceito de estratégia, são eles: 

 

• Envolve, tanto a organização, como o ambiente em que ela se situa; 

• Não altera a missão e valores da empresa, serve como ferramenta para 

atingi-los e mantê-los; 

• Faz com que toda a organização se mobilize em prol de um objetivo 

comum; 

• Sua aplicação se diferencia dependendo do nível dentro da estrutura 

organizacional e o tipo de organização; 

• Causa mudanças que permitem a organização a evoluir. 

 

Segundo Mintzberg, et al., (1999), os conceitos de estratégia contidas na 

literatura podem ser agrupados de seguinte forma: 
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• Estratégia é Planejamento: ao lado da direção, é o sinônimo mais utilizado; 

• Estratégia é modelo: é a padronização das ações, mantendo a organização no 

foco; 

• Estratégia é posicionamento: é a escolha de produtos para determinados 

mercados; 

• Estratégia é perspectiva: é dar objetivo para cada tarefa; 

• Estratégia é armadilha: é um conjunto de ações que visa um melhor 

posicionamento de mercado. 

 

De acordo com Ansoff, (1990), estratégia é melhor utilização dos recursos 

disponíveis que podem ser humanos, técnicos ou financeiros, e estão á disposição dos 

executivos da organização. 

 

Devido às constantes alterações de mercado, o programa de definição, 

implantação e acompanhamento devem ser flexíveis permitindo correções ao longo do 

período para o qual foi concebido. De acordo com Oliveira (1991), o processo de 

elaboração da estratégia empresarial deve ser realizado em todos os níveis da 

organização, tendo como as principais seguintes características: a análise ou concepção, 

o planejamento e a escolha das ações que possibilitam a organização a triunfar. 

 

 

2.4 Planejamento Estratégico 
 

Conforme descrito anteriormente, existem vários tipos de planejamento 

dependendo do nível hierárquico em que é desenvolvido dentro da organização e de 

acordo com os autores, que escrevem sobre o assunto, pode-se destacar: 

 

•   O planejamento estratégico; 

•   O planejamento tático; 

•   O planejamento operacional. 
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De acordo com Ferreira et al., (1997), o planejamento empresarial não se resume 

a implantação do planejamento estratégico, que pode ser definido como a junção de 

vários planos que se originam e são desenvolvidos por todos os níveis da organização. 

 O planejamento estratégico é desenvolvido no nível mais elevado da empresa, de 

onde se espera a direção em que a organização seguirá e consequentemente servirá de 

alicerce para os demais níveis hierárquicos desenvolverem seus planejamentos, com o 

objetivo de fazer a empresa trilhar um caminho comum a todos que dela façam parte e 

mais facilmente, atinjam os objetivos traçados. 

A figura 1 a seguir mostra a hierarquia do planejamento nas organizações: 

Figura 1 – Hierarquia do Planejamento nas Organizações 
Fonte: adaptado de DAFT (1999:127) 
 

• Planejamento estratégico: é o conjunto de ações gerenciais, que através de análises 

dos principais recursos e o posicionamento que a empresa possui diante do ambiente 

interno e externo, determina um plano macroambiental, o qual definirá a direção que 

a organização irá seguir. Normalmente este tipo de planejamento contempla um 

horizonte de tempo de longo prazo. Esse planejamento fica a cargo dos principais 

executivos da organização, porém se faz necessário a participação de todos os níveis 

Planejamento 
Estratégico 

Alta 
administração 

Planejamento Tático 
Administração de nível 

médio 

Planejamento Operacional 
Administração de nível Baixo 
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da organização para que seja tangível e com isso reduza a resistência a possíveis 

mudanças que poderão vir acorrer. 

• Planejamento tático: o desenvolvimento do planejamento tático ocorre em níveis 

intermediários da organização. Neste nível, a preocupação maior é com os 

resultados de cada área ou divisão. Este tipo de planejamento se destina para um 

período de tempo inferior ao planejamento estratégico, normalmente para um 

período de tempo de médio prazo. 

• Planejamento operacional: o objetivo desse tipo de planejamento é determinar 

forma, data e quantidades aos departamentos de operação da organização. 

Normalmente é desenvolvido para atingir resultados anuais e os responsáveis por 

seu desenvolvimento são os supervisores e chefes desses departamentos. 

Quadro 3 – Planejamento Estratégico, Tático e Operacional 
 

Característica Estratégico Tático Operacional 
Prazo Longo prazo Médio prazo Curto prazo 

Análise Básica Ramo de 
atividade e 
mercado de 

atuação. 

Principais componentes de 
atividade e áreas 

específicas. 

Tarefas específicas 

Responsáveis 
pelo processo 

Alta 
administração: 

diretores equipes 
de consultores de 

administração. 

Envolvimento de executivos 
que formularam o 

planejamento estratégico e 
gerentes. 

Chefes de divisões 
que participaram do 

processo do 
planejamento tático. 

Complexidade Alta. Existem 
muitas variáveis, 

pois analisa o 
ambiente interno 

e externo e os 
pontos fortes e 

fracos. 

Alta ou média, mas com um 
número de variáveis menor, 

considerando o retorno 
financeiro, as condições de 

mercado e os recursos 
organizacionais. 

Baixa. Considera 
variáveis como 

previsão de mercado 
para cada produto, 

orçamento, recursos 
necessários para 

produção etc. 
Resultados Declaração 

genérica que 
afirma o 

propósito básico 
da organização e 
define seu ramo 

de atividade 

Diretrizes que envolvem as 
seguintes áreas: objetivos 
financeiros, oportunidades 
de mercado, organização, 

instalações físicas, período 
de tempo para a próxima 

revisão 

Previsões para o 
período; mudanças 
internas, produção e 

cronogramas; 
responsabilidades e 

orçamentos. 

Fonte: Adaptado de MONTANA; CHARNOV (1999; p.102-106) 
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2.5 O Conceito de Planejamento Estratégico 
 

Conforme Mintzberg (1987), as empresas que se preocupam com sua gestão no 

futuro necessitam entender seu passado, somente assim, decifrando padrões anteriores é 

que se tornarão capazes de identificar seus pontos fortes e reais potenciais e eliminar 

suas fraquezas. Desta forma, o processo de planejamento estratégico deve conter um 

levantamento de todo histórico da organização, do presente e do passado, para poder 

vislumbrar o futuro da empresa. 

 

Para Kotler e Armstrong (1993), o planejamento estratégico é um conjunto de 

procedimentos que tem como objetivo a criação, desenvolvimento e ajustes da missão, 

visão e valores da empresa e a avaliação contínua das metas e objetivos, os quais 

poderão sofrer ajustes de acordo com aproveitamento das oportunidades que possam vir 

a surgir no mercado. Tiffany e Peterson (1998) apud Terence (2000), dizem que o 

planejamento estratégico não é uma ciência exata, que através dela pode-se chegar a um 

denominador comum capaz de nos dizer qual o caminho do sucesso para atingirmos 

nossos objetivos no futuro, e sim, apenas uma ferramenta que nos fornece uma visão de 

futuro, aumentando a probabilidade de a empresa aproveitar as oportunidades e explorar 

suas potencialidades. O planejamento estratégico é uma visão específica do futuro, 

através do qual, a empresa faz uma análise do setor de atuação, do mercado, dos 

concorrentes, dos produtos e serviços, da sua missão, dos valores que oferecem aos seus 

clientes, das vantagens a longo prazo, da lucratividade, da sustentabilidade de seus 

negócios. 

 

Scramim e Batalha (1997) conceituam o planejamento estratégico como um 

meio amplo e sistemático de pensar e elaborar ações destinadas à escolha dos produtos, 

serviços e dos mercados mais favoráveis capazes de proporcionar uma maior 

probabilidade de sucesso e uma sustentabilidade de longo prazo para os negócios da 

empresas. 

 

Pode-se notar que existe um consenso entre os autores, de que o planejamento 

estratégico é uma metodologia utilizada pelas empresas na busca de compreenderem os 

mercados que atuam para fornecer os produtos e serviços certos para seus 
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consumidores, e através desta metodologia atingir seus objetivos no presente e futuro, 

com isso, manter a sustentabilidade de seus negócios. 

 

 

2.6 A Evolução do Planejamento Estratégico 
 

O planejamento estratégico vem evoluindo com a mesma velocidade com que os 

mercados estão se transformando para poderem adaptar-se as mudanças ocorridas ora 

pela tecnologia, ora pelo acirramento da competitividade, ora pela globalização das 

economias. 

 

Primeiramente era um processo que se destinava a gestão orçamentária cujo 

prazo não ultrapassava o exercício fiscal. Posteriormente, por volta dos anos 50 e 60, 

pós-guerra, durante revolução industrial, o planejamento passou a fazer projeções 

financeiras se preocupando com os anos que viriam, ou seja, não contemplava apenas o 

ano fiscal. 

 

Para Kotler (1993), o planejamento estratégico surgiu na década de 70 do século 

XX, pois, no período pós-guerra os mercados não sofriam com as mudanças, ameaças 

de seus competidores, a tecnologia era padrão a todas as empresas e as economias eram 

estáveis, desta forma, os executivos preocupavam-se apenas no planejamento 

operacional. 

 

De acordo com Ferreira (1997), foi somente em 1970 que surgiu o planejamento 

estratégico como um modelo organizado, que orientava os gestores no presente, 

preocupando-se com as possíveis mudanças que viriam no futuro. 

 

Foi durante a década de 1970, com a instabilidade das taxas de câmbio e das 

crises econômicas ocasionadas pelas duas crises do petróleo, com a exportação maciça 

dos produtos japoneses que possuíam uma qualidade superior a um custo de aquisição 

mais baixo - para os Estados Unidos com a revolução tecnológica nos anos de 1990, 

onde a máquina começou a substituir o homem nas linhas de produção do mundo todo e 

mais recentemente com a formação dos blocos econômicos, a globalização dos 

mercados e a preocupação com o meio ambiente, que as organizações necessitaram 
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acompanhar e se manter diante destas mudanças e desafios e a ferramenta que as ajudou 

a transpor todas essas barreiras mercadológicas foi o planejamento estratégico, pois 

através de sua metodologia conseguiram prospectar oportunidades distintas no mercado. 

 

Atualmente onde a gestão das empresas tornou-se complexas, há a necessidade 

de um processo que oriente os gestores em suas ações para avaliação dos riscos que 

podem ocorrer. 

 

De acordo com Meyer (1997), o planejamento estratégico com sua metodologia 

age como uma ferramenta capaz de guiar as empresas rumo aos seus objetivos e na 

direção desejada. 

 

A maioria dos autores entre eles Mintzberg (2001), Almeida (2009) e Certo e 

Peter (2005), dedicam grande parte do planejamento estratégico à análise do ambiente 

externo, isso devido a competitividade e complexidade do mercado causadas pelas 

mudanças das tecnologias empregadas nos processos de administração de estoques, 

compras e vendas de produtos e serviços. 

 

Para Ferreira (1997), foi a partir da década de 80 que o planejamento estratégico 

obteve o reconhecimento merecido, ganhou amplitude, profundidade e complexidade, 

dando origem à administração estratégica que teve como principal atividade monitorar 

os benefícios propiciados pelo planejamento estratégico e também corrigir possíveis 

desvios de direcionamento. 

 

Fischmann (1987) descreve que a administração estratégica tem como objetivo 

principal desenvolver e disseminar os valores da empresa entre os colaboradores, 

clientes e fornecedores, seu potencial gerencial, suas responsabilidades perante a 

sociedade e dos sistemas operacionais que fazem a ligação com todos os níveis 

hierárquicos, tanto entre os diversos negócios quanto entre as diferentes linhas de 

autoridade funcional. 

 

De acordo com Oliveira (1993), a administração estratégica é a forma que os 

executivos irão utilizar no futuro, a qual possibilita a integração da empresa com os 

agentes micro e macro ambientais, deixando cada vez mais a administração tradicional 
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renegada a um passado distante. O processo de administração estratégica deve enaltecer 

e contemplar a flexibilidade para que se for necessário o planejamento possa ser 

reavaliado e corrigido. 

 

Segundo Almeida (1993) apud Terence, (2000), na administração estratégica o 

objetivo é que todas as áreas da empresa procurem executar suas tarefas com eficiência 

e eficácia. Para que isso aconteça é necessário que a estratégia esteja presente em sua 

administração central, nas áreas operacionais, bem como nas áreas de apoio. 

 

Quadro 4 – A Evolução da Estratégia e do Planejamento Estratégico 
 
Antiguidade O general e grande estrategista chinês SUN TZU, elabora um tratado 

sobre a arte da guerra onde constam as estratégias e táticas adotadas 

durante suas batalhas. Os romanos, nos últimos anos do século II A.C. 

através de general Caio Mário, que adotando estratégias semelhantes à 

de Sun Tzu, transformou o exército romano num exército profissional 

que se desenvolveu a partir da península itálica caracterizados por uma 

forma autocrática de governo e de grandes apropriações territoriais na 

Europa e em torno do Mediterrâneo. 

Século 

XVIII 

O francês Napoleão Bonaparte líder político e militar durante os últimos 

estágios da Revolução Francesa, através das guerras , foi responsável por 

estabelecer a hegemonia francesa sobre maior parte da Europa. As 

campanhas de Napoleão são até hoje estudadas nas academias militares 

de quase todo o mundo, pela eficiência e estratégia adotada durante os 

combates. 

1950 Período pós-guerra as organizações começam a analisar o ambiente de 

forma a identificar, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Surge a 

análise SWOT é o início da aplicação do Planejamento Estratégico. 

1960 a 1970 Igor Ansoff publica o primeiro livro sobre planejamento estratégico. O 

Pensamento estratégico se dissemina nas organizações americanas. 

1980 a 1990 Michael Porter publica seu livro apresentando uma nova estrutura para o 

planejamento estratégico. Os Japoneses começaram a surgir como 

modelo de produção para todas as empresas no mundo. 

1990 a 2000 Mintzberg, pública seu livro The rise and fall of strategic planning, no 
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qual faz duras críticas ao planejamento estratégico, e enaltace o conceito. 

da estratégia. 

Kaplan e Norton criam o balanced scorecard. 

C.K.Prahalad e Gary Hamel apresentaram novos conceitos sobre 

estrutura estratégica, demonstrando a importância do foco no negócio, 

ou seja, a competência essencial e a busca da vantagem competitiva. 

2000 até os 

dias 

de hoje 

Certo e Peter (1993 e 2005) publicam versões buscando utilizar o melhor 

do planejamento estratégico dentro de uma gestão estratégica, aliando 

capacidade de adaptação das empresas em cenários de constantes 

mudanças. 

Durante as recentes crises econômicas mundiais, as organizações veem 

demonstrando muita habilidade na adaptação aos novos cenários, isso 

porque, segundo BAIN & CO, 98% dos executivos globais responderam 

em uma pesquisa recente que criar novas competências é extremamente 

importante para alcançar suas metas de crescimento e que o 

planejamento estratégico implementado dentro de uma gestão estratégica 

é a ferramenta da administração capaz de alavancar e criar essas 

competências tornando as empresas mais ágeis e inovadoras. 
Fonte: Adaptado de ZACARELLI, 2000 

 

 

2.7  Planejamento Estratégico como Ferramenta de Competitividade 
 

No final do século XX, a complexidade causada pelas constantes mudanças, ora 

ocorridas por causa de crises econômicas, ora pelo surgimento de ferramentas 

tecnológicas e ora por alteração dos valores e costumes da sociedade, fizeram com que 

as empresas optassem por dois caminhos distintos: Administrar de forma com que a 

empresa conseguisse acompanhar as mudanças da sociedade seguindo a tendência de 

mercado, ou se antecipar a essas tendências através de gerenciamento de possíveis 

mudanças de mercado (BERNDT; COIMBRA, 1995). 

 

Diante do exposto, o planejamento estratégico bem elaborado juntamente com os 

colaboradores da organização são ferramentas necessárias e capazes de prevenir a 

empresa de possíveis ameaças, mantendo-a atuante e próspera diante de um mercado 
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globalizado e em constante mudança. Caso contrário os executivos estarão fazendo o 

papel de bombeiro tentando apagar incêndios. Utilizando-se essa analogia para entender 

como se protegem as empresas que possuem um planejamento estratégico bem 

estruturado, pode-se dizer que ela nunca sofreria um incêndio, pois estaria protegida 

com o sistema de esplinter‘s, teria uma brigada de incêndio bem posicionada, seus 

equipamentos de combate seriam os mais modernos e o foco de incêndio seria 

rapidamente exterminado. 

 

De acordo com Policastro et al., (2000), algumas das razões relevantes para o 

desenvolvimento do planejamento estratégico dentro das organizações são: 

 

• As constantes e rápidas mudanças no mercado fizeram com que a gestão 

empresarial se tornasse mais complexa e paralelamente a esse evento temos o 

avanço tecnológico. Neste contexto, o planejamento estratégico propicia aos 

gestores uma possibilidade de uma tomada de decisão mais ajustada e rápida, 

além de poder prever, antecipadamente, mudanças mercadológicas e com isso 

aproveitar melhor as oportunidades e lacunas abertas em seu ambiente de 

negócios. 

• Somente uma boa administração dos recursos financeiros juntamente com 

mudanças no processo de gestão não são capazes de assegurar a 

sustentabilidade dos negócios da empresa. Concomitantemente a gestão 

orçamentária, o planejamento estratégico direcionará a empresa a alcançar seus 

objetivos, não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazos; 

• O planejamento estratégico quando bem elaborado envolve todos os 

colaboradores na busca de um objetivo comum, determinando metas para cada 

setor ou departamento da organização; 

• O planejamento estratégico também pode ser utilizado para apresentação 

dos negócios da empresa, perante seus acionistas e credores; 

• O planejamento estratégico serve para melhorar o relacionamento com seus 

fornecedores, auditores, contadores, investidores e consultores. 

• O planejamento estratégico proporciona vantagens para a empresa na 

competição do mercado, tais como: 

•    Contribui para a Administração adaptar-se às mudanças no ambiente; 
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• Dá maior transparência nos acordos e negócios da empresa; 

• Capacita os executivos a entenderem como funciona a operação com maior 

clareza; 

• Contribui no estabelecimento preciso das responsabilidades e para realizar a 

coordenação entre os vários setores e departamentos da organização; 

• Transforma as metas e os objetivos mais específicos e conhecidos; 

• Reduz o achismo, adivinhação, imperismo; 

• Maximiza os esforços e a aplicação dos recursos. 

 

Da mesma forma que o autor Megginson, et al., (1986) apresenta as vantagens, 

ele também salienta que o planejamento estratégico pode propiciar desvantagens para a 

empresa: 
 

• O desenvolvimento de seu trabalho pode não atender as reais necessidades 

da empresa; 

• Pode transformar a empresa lenta na tomada de decisão, devido a demora na 

execução do planejamento além de inibir a criatividade e iniciativa dos 

colaboradores e fazer com que poucos planos sejam realmente consistentes 

e por consequência não seguidos. 

 

Para Scramim e Batalha (1997), o planejamento estratégico eleva o número de 

acertos da organização em relação às estratégias adotadas, à direção que provém destas 

estratégias e aos objetivos a serem alcançados por meio destas estratégias. 

 

Oliveira (1986) afirma que o planejamento estratégico quando realizado e 

utilizado adequadamente impulsiona a empresa como um todo na direção dos objetivos 

traçados, do desenvolvimento e crescimento, da diversificação e inovação. 

 

 

2.8 Críticas e Questionamento sobre o Planejamento Estratégico 
 

Na bibliografia sobre o planejamento estratégico existem algumas críticas e 

questionamentos sobre sua eficácia. Em sua maioria referem-se à complexidade de sua 

formulação, implantação e provisionamento do futuro, além do excesso de processos 
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necessários para sua criação, o que necessita de atenção especial dos executivos 

envolvidos. Em muitos casos após sua implantação os resultados obtidos não são os 

planejados, desta forma, abanando-se por completo o planejamento, deixando a 

sensação que o planejamento não conseguiu atender e entender o ambiente, do qual, a 

empresa faz parte. 

 

Kotler e Armstrong (1993) afirmam que o planejamento estratégico bem 

elaborado permitirá a organização a antecipar-se e responder com rapidez à desafios 

impostos pelas constantes mudanças no ambiente em que a empresa esta inserida, além 

de permitir uma melhor preparação para crises momentâneas seja econômicas, 

tecnológicas ou sociais. 

 

O enorme sucesso do planejamento estratégico no meio empresarial, deve-se ao 

fato, de ser uma ferramenta que permite reduzir o alto grau de incertezas causadas pelas 

constantes mudanças do mercado (SCRAMIM; BATALHA,1997). 

 

Para Wack (1998) procurar compreender e integrar as incertezas no processo de 

planejamento estratégico pode ser uma solução para resolver-se a falta de precisão ao 

tentar prever o futuro. 

 

Na década de 80, o planejamento estratégico chegou a ser considerado uma 

ferramenta defasada incapaz de atender às necessidades mercadológicas impostas às 

organizações que surgiam diante da implantação de novas tecnologias e da necessidade 

de reagir rapidamente às complexas e constantes mudanças. Neste período a gestão 

estratégica ganhou força e se despontava como possível substituto do planejamento 

estratégico. Essa opção de mudança por parte das empresas ocorreu pela necessidade de 

se tornarem mais ágeis e flexíveis para poder responder rapidamente as mudanças 

impostas pelo mercado e manterem seu posicionamento. 

 

Sausen (1998) apud Terence (2002) argumentam que o planejamento estratégico 

não deve restringir-se a aspectos meramente burocráticos e processuais de pouca 

utilidade para a organização. Desta forma, o desafio para os pesquisadores e 

administradores será construir um modelo que indique um futuro e que seja flexível 

para ser alterado de acordo com as condições ambientais. 
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Para Fischmam (1987), o problema central do planejamento estratégico está no 

descompasso que ocorre entre a demasiada atenção dada à criação e formulação das 

estratégias e a precariedade que cerca a implementação, quando normalmente ocorrem 

falhas no processo. Ainda de acordo com o autor, enquanto não houver um 

amadurecimento por partes dos administradores e colaboradores de uma empresa, ou a 

mudança na cultura que preconize e valorize os produtos e serviços oriundos de um 

planejamento, haverá alta resistência e pequena possibilidade de sucesso de qualquer 

possibilidade de se fazer um planejamento estratégico. 

 

Sobanski (1995) afirma que o fracasso e motivo de críticas de muitos planos 

estratégicos continuam sendo por causa da falta de atenção necessária na implantação de 

mudanças estratégicas, por partes dos pesquisadores e administradores. 

 

Bethlem (1998) apud Terence (2002), diz que, a implantação da estratégia 

representa mudanças na organização, as quais refletirão diretamente no comportamento 

de seus agentes, assim os executivos envolvidos devem ficar atentos à possibilidade de 

resistência dos colaboradores nesta etapa do processo preparando-se para possíveis 

conflitos que poderão ser uma barreira na etapa de implantação da estratégia e por 

conseqüência no alcance dos objetivos. 

 

Seguindo a linha de pensamento dos autores acima citados, pode-se creditar as 

críticas e questionamentos que o planejamento estratégico tem sofrido aos aspectos 

formais, estático e rígido do processo. Se usado como ferramenta de competitividade, o 

planejamento estratégico deve ser um processo continuo, bem como contemplar o 

pensamento e posicionamento estratégico das organizações. 

 

 

2.9  Metodologia do Planejamento Estratégico 
 

Embora exista uma grande quantidade de autores que escrevem sobre 

planejamento estratégico, que apresentam varias abordagens e metodologias, existem 

vários pontos em comuns e mínimas variações entre eles. 
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De acordo com Oliveira (1998), o que há de comum são pontos que pretendem 

estabelecer os seguintes resultados: 

 

• Diretrizes dos esforços da empresa; 

•   Unanimidade na compreensão da missão e dos valores da organização, da 

postura estratégica e das macro estratégias, dos objetivos gerais e funcionais, 

dos desafios e das metas que devem ser alcançados, da política e dos projetos 

da empresa para todos os funcionários; 

• Elaboração de um programa de atividades das várias unidades da empresa 

que integram a sua estrutura; 

•   Criação de uma agenda de encontro de trabalho para o período de tempo 

que possibilite à organização trabalhar as prioridades estabelecidas e as 

exceções justificadas. 

 

 

2.9.1 Metodologia Apresentada por Fischmann (1987) 
 

A metodologia apresentada por Fischmann (1987 e 2009) pode ser representada 

por um diagrama simplificado, elaborado após diversas consultorias e treinamentos na 

área de planejamento estratégico. 
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Figura 2 – Metodologia de Fischmann 
Fonte: Fischmann (1987:37) apud Terence, A. C. F. (2002, p. 28) 
 

Verifica-se que a metodologia utilizada por Fischmann (1987), consiste em nove 

etapas, iniciando na zero e terminando na oitava e estão divididas em três estágios. 

• O primeiro é composto pela avaliação e possibilidade de se fazer o 

planejamento estratégico e a descrição da missão, valores e estratégia 

vigente. 

• O segundo estágio é composto por cinco etapas e configura-se como o 

planejamento estratégico propriamente dito, aborda análise do ambiente, 

definição de objetivos e metas, formulação e seleção de estratégias. 

• O terceiro é composto de três etapas e consistem na implantação, 

execução e avaliação do planejamento estratégico. 

 

Etapa 0: Avaliação da necessidade e possibilidade de se fazer planejamento 

estratégico 

 

Nesta etapa a empresa necessita se preparar para a adoção do pensamento 

estratégico, através do amadurecimento por parte dos administradores e colaboradores 
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da empresa. Neste estágio é de fundamental importância para o sucesso do processo, 

verificar a necessidade e a possibilidade de se fazer o planejamento estratégico. É 

necessário que exista uma cultura que valorize o produto. De acordo com o autor esta 

etapa é praticamente ignorada pelos consultores e autores de planejamento estratégico, 

pois acreditam que uma vez encomendada a consultoria, a empresa por sua vez estará 

preparada para o inicio dos trabalhos, porém na maioria das vezes as empresas  

necessitam de encontros preliminares para assim dar início na elaboração do 

planejamento estratégico. 

 

É de suma importância antes de iniciar o segundo estágio entender a missão da 

empresa, ou seja, a razão dela existir e a avaliação da estratégia vigente, que significa o 

caminho que a empresa vem seguindo. 

 

Etapa 1: Análise do ambiente empresarial 

 

A análise ambiental é considerada a primeira atividade do processo de 

planejamento estratégico e pode ser entendida como análise interna e externa. Na 

análise interna são verificadas as potencialidades (pontos fortes) e as vulnerabilidades 

(pontos fracos) inerentes à empresa, que refletirão na sua capacidade de competir. A 

análise externa indicará as oportunidades e ameaças ambientais que poderão favorecer 

ou dificultar o sucesso da empresa no seu setor de atividade. 

 

Etapa 2: Definição de objetivos e metas 

 

A fixação de objetivos e metas pode ser compreendida como um parâmetro de 

resultados esperados de acordo com as estratégias que serão implantadas. Esta etapa, 

somente estará concluída após todos os ajustes necessários para o cumprimento das 

etapas que virão a seguir. 

 

Etapa 3: Formulação de estratégias alternativas 

 

Nesta etapa deve-se considerar as estratégias alternativas que mais se enquadram 

de acordo com as necessidades da organização, respeitando a percepção dos 

administradores e pessoal envolvido no desenvolvimento das estratégias. 
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Etapa 4: Estabelecimento de critérios 

 

Esta etapa é destinada ao estabelecimento dos critérios que devem ser 

homogêneos e mensuráveis, deverão ser seguidos nas diversas alternativas estratégicas 

como: níveis de investimento e retorno esperados; diversificação e implementação de 

novos produtos e serviços; tipo de exposição na mídia; benefícios à comunidade; análise 

de credores e tipos de financiamento; utilização de tecnologia; vulnerabilidade e 

sazonalidade, entre outros. 

 

 

Etapa 5: Seleção de estratégia 

 

Dentre as estratégias escolhidas de acordo com os critérios estabelecidos, 

somente serão selecionadas aquelas que poderão ser operacionalizadas. Nenhuma 

estratégia elaborada dentro do planejamento estratégico será descartada, porém somente 

as selecionadas serão colocadas em prática, antes passarão por um refinamento para 

posteriormente serem implantadas. 

 

 

Etapa 6: Implementação da estratégia 

 

A implementação da estratégia corresponde à etapa de transição entre o 

planejamento e a operacionalização do processo. Durante esta etapa são identificados e 

iniciados os ajustes necessários na estrutura organizacional, definidos os parâmetros 

orçamentários e tomadas as providências necessárias para o êxito das estratégias 

selecionadas. 

 

 

Etapa 7: Execução do plano estratégico 

 

É nesta etapa que se executa o planejamento estratégico, é o cumprimento do 

que foi planejado durante as etapas anteriores e de acordo com o previsto na 

implementação da estratégia. 
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Etapa 8: Avaliação e controle 

 

É nesta etapa que se corrigi e elimina efeitos negativos da implantação das 

estratégias. Embora somente na etapa final que se faça a avaliação e o controle, este 

processo inicia-se na fase da implementação e representam medidas de 

acompanhamento e correção. 

 

 

2.9.2 Metodologia Apresentada por OLIVEIRA (1991; 1998) 
 

A metodologia que Oliveira (1991; 1998) aplica no desenvolvimento do 

planejamento estratégico se definem dá seguinte forma: 

 

• Primeiramente define-se onde a empresa quer chegar para em seguida     

abordar o estado que se encontra, ou seja, como a empresa está preparada 

para chegar aos objetivos desejados; 

• Paralelamente deve-se definir como a empresa está; 

• Por último vem a definição de onde a empresa quer chegar e de como 

chegará lá. 

• O autor desenvolve sua metodologia com base na definição de como a 

empresa está.  

•   Com base no estado que se encontra, a empresa desenvolve o planejamento 

estratégico que é segmentado em cinco fases de acordo com a figura 3 

apresentada a seguir.  

    

     O autor ainda considera que, antes de se iniciar a primeira fase do processo, a 

elaboração e implantação das estratégias empresariais, deve-se passar por uma fase 

de diagnóstico estratégico, determinando a missão da empresa, analisando possíveis 

cenários, bem como determinando os objetivos de tal forma que este diagnóstico nos 

fornecerá toda sustentação do processo. 
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  Figura 3 – Metodologia de OLIVEIRA 
  Fonte: OLIVEIRA (1991, p.308) 
 

As tarefas envolvidas na fase de sustentação para o delineamento das estratégias 

devem contemplar as seguintes análises: 

 

• Diagnóstico Estratégico: esta tarefa consiste em determinar como está a 

empresa ou onde se está dentro de um ambiente competitivo. Estas duas análises 

devem examinar tanto o ambiente interno com o externo. Na análise interna 

deve-se identificar os pontos fortes, os pontos fracos e os neutros da empresa, e 

na análise externa deve-se diagnosticar as ameaças e as possíveis oportunidades 

que estão surgindo no mercado em que a empresa atua e como pode-se 

aproveitar estas oportunidades. 

 

• Missão da Empresa: é durante esta fase que se determina onde a empresa quer 

ir e de que forma chegará lá. O administrador e o grupo envolvido devem 

estabelecer os propósitos da empresa e sua postura estratégica. Dentro deste 

propósito deverá constar explicitamente o setor de atuação. A postura estratégica 
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diz respeito sobre a maneira mais eficaz da organização atingir os propósitos 

determinados na missão. 

 

• Cenário Estratégico: são os critérios e as medidas estipuladas para a preparação 

do futuro da empresa que analisa o que está para acontecer no mercado onde a 

empresa atua e como pode ser atingida com as mudanças oriundas deste 

ambiente. Deve-se imaginar possíveis cenários que vislumbre determinados 

momentos no futuro ou que detalhem a evolução, bem como a sequência de 

cenários até o fim da proposta estratégica e o alcance dos objetivos desejados. 

Conforme as mudanças tragam desafios complexos para a organização, as visões 

de cenários futuros se tornam mais significantes para o processo decisório 

estratégico. 

 

• Identificação de Objetivos: quaisquer das metodologias aplicadas sobre 

planejamento estratégico contemplam a etapa na qual se determina o alvo que se 

deve atingir ou o posicionamento em que a empresa pretende estar. Desta forma, 

entende-se que é nesta fase que se determina onde a empresa concentrará seus 

esforços objetivando encaminhar a posição futura. 

 

 

Fase 1: Formulação das estratégias empresariais 

 

A primeira fase representa a formulação das estratégias empresariais a qual 

envolve o alto escalão da organização sendo estes os responsáveis por toda criatividade 

do planejamento. Nesta fase, o autor afirma que os administradores da organização 

necessitam conhecer as forças e fraquezas dos concorrentes. 

 

Durante a formulação das estratégias, devem ser considerados os seguintes 

aspectos: a empresa, todos seus recursos, pontos fortes, pontos fracos e vulneráveis, 

missão, valores e objetivos; o ambiente onde a empresa se situa, as oportunidades, 

ameaças que este proporciona, a concorrência e o cenário econômico; e a integração da 

organização com o ambiente que se situa. 
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Fase 2: Formulação e escolha de estratégias empresariais alternativas: 

 

Partindo do pressuposto que já se tem conhecimento do ambiente empresarial e 

os objetivos da organização, partimos para definição das possíveis estratégias 

empresariais.  

 

A proposta de se ter estratégias alternativas é de se aproveitar e definir aquelas 

que mais se enquadram dentro dos possíveis cenários ambientais. É responsabilidade 

dos executivos decidir e avaliar quais estratégias serão mais eficientes, considerando a 

missão e os valores organizacionais, sua exequibilidade, os recursos disponíveis e as 

circunstancias. 

 

Fase 3: Escolha das estratégias empresariais a serem implementadas 

 

De acordo com o autor, esta fase é uma das mais importantes no processo 

estratégico, pois é nela que seleciona-se a estratégia que representa a melhor interação 

entre a empresa e o mercado. A escolha da estratégia deve considerar o equilíbrio entre 

o risco mínimo e a maximização dos resultados financeiros, analisando os recursos e as 

perspectivas da organização. É nesta fase que se nota o peso da influência e importância 

que o executivo-chefe exerce na escolha da estratégia. 

 

Fase 4: Implementação das estratégias empresariais escolhidas 

 

Nesta fase os executivos da organização devem estar atentos às necessidades de 

mudanças que serão necessárias na tentativa de minimizar e evitar problemas quanto aos 

resultados esperados, pois, segundo o autor, é na fase de implementação das estratégias 

empresariais que se exige alterações internas na empresa, tanto na estrutura e nos 

sistemas de informações quanto nos recursos disponíveis. 

 

Fase 5: Controle e avaliação das estratégias empresariais implementadas 

 

O autor entende que é nesta fase que se deve avaliar como a empresa está em 

relação ao posicionamento desejado. O controle pode ser definido como a ação 

necessária para assegurar a realização de objetivos, desafios, metas e projetos 
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estabelecidos. Nesta etapa deve-se desenvolver de acordo com os critérios 

estabelecidos, os processos de avaliação de desempenho, a comparação com o real e o 

que está contemplado no planejamento estratégico. 

 

A avaliação de desempenho deve ser um processo contínuo e acontecer durante 

o período em que o planejamento foi elaborado corrigindo desvios pertinentes as 

mudanças causadas pelo ambiente externo. 

 

 

2.9.3 Metodologia apresentada por CERTO e PETER (1993 e 2005) 
 

Segundo os autores o que pode assegurar que a empresa se integre como um 

todo ao seu ambiente (mercado), é a administração estratégica que consiste em várias 

etapas, as quais são, continuas e cíclicas. Estas etapas são compostas das seguintes 

fases: planejamento (análise ambiental, estabelecimento da diretriz organizacional, 

formulação da estratégia), implementação e controle estratégico. 

 

 

 
 Figura 4 – Metodologia de CERTO e PETER 
 Fonte: CERTO & PETER (1993, p.14) 
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A seguir apresenta-se uma análise da metodologia proposta pelos autores: 
 

 

Etapa 1: Análise do ambiente 

 

Fase inicial do processo consiste em examinar o ambiente organizacional, tanto 

interno como externo visando identificar as ameaças e as oportunidades originadas deste 

mercado hoje e futuramente, direcionando para o alcance dos resultados esperados. 

 

De acordo com os autores, a análise ambiental necessita contemplar três níveis 

diferentes do ambiente: 

 

•  O ambiente geral: é uma análise dos agentes macro-ambientais, como 

governo, sociedade, tecnológico, político, cultural e jurídico; 

 

•  O ambiente operacional: é uma análise dos agentes micro-ambientais do 

segmento que se relacionam diretamente com a empresa e podem causar 

implicações específicas e imediatas à organização. Podem ser: os clientes 

(através de seu comportamento e características), concorrência, recursos 

humanos, fornecedores e implicações internacionais; 

 

•  O ambiente interno: diz respeito a um raio X da empresa, ou seja, é um 

diagnóstico de dentro da organização e tem implicações diretas e específicas na 

gestão, sendo os componentes dessa análise os aspectos organizacionais, 

financeiros, de pessoal, operacionais e de marketing. 

 

O grau de importância de determinados fatores para uma empresa varia de 

acordo com seu negócio, mercado, tamanho etc. É importante que os executivos e 

administradores tenham em mente que, a médio e longo prazo, o sucesso, no que tange 

o alcance dos objetivos da empresa, dependerá de um bom relacionamento e diagnóstico 

de todos agentes que se relacionam com a organização. 
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Etapa 2: Estabelecimento da diretriz organizacional - missão e objetivos 

 

A metodologia utilizada no estabelecimento das diretrizes organizacionais 

consiste em três sub-etapas: 

 

•  Reflexão sobre os resultados de uma análise do ambiente; 

 

•  Determinação de uma missão empresarial; 

 
•  Estabelecimento de metas e objetivos para toda a organização. 

 

A missão organizacional é a razão de ser da empresa, nela deve conter, de forma 

clara e objetiva, detalhamento que tipo de produto ou serviço que irá oferecer, qual é 

seu público alvo e quais valores considera importante. 

 

Todos os esforços empresariais devem estar direcionados para o alcance dos 

objetivos planejados, independentemente se forem de curto, médio ou longo prazo, 

devendo contemplar: posicionamento de mercado, inovação tecnológica, retorno sobre o 

investimento, performance e desenvolvimento dos executivos, por atividade e 

performance dos funcionários e o compromisso social da empresa junto a sociedade. 

 

O planejamento e o estabelecimento dos objetivos devem ser coerentes com a 

missão da empresa, podendo ser utilizados como parâmetro de medida de avaliação e 

desempenho funcional, além de ser foco na tomada de decisão dos administradores que 

devem segui-los como guia na rotina diária. 

 

De acordo com os autores, esta etapa do processo deve ser realizada em quatro 

fases: 

•   Se a missão e os objetivos da empresa devem ser traçados de acordo com o 

ambiente em que se situa, é necessário fazer uma análise e diagnóstico das 

tendências de mercado; 

•   A criação e desenvolvimento dos objetivos devem contemplar todos os 

funcionários e departamentos da organização; 
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•   Elaborar uma escala hierárquica de objetivos, com propósito, de garantir que 

todos os departamentos da empresa enxerguem sua importância dentro do 

processo, e de assegurar que a organização atinja tais objetivos; 

•   Determinação de objetivos departamentais retratados como metas específicas 

para cada pessoa, as quais, no seu cumprimento farão com que a organização 

atinja seus objetivos maiores. 

 

Etapa 3: Formulação da estratégia 

 

A base para realização desta etapa é uma boa análise ambiental que nos 

fornecerá informações relevantes para sua realização e desenvolvimento. Estes dados 

servirão para estudo e desenvolvimento das questões críticas, como: pontos fortes, 

fracos e vulneráveis da empresa, oportunidades e ameaças que o mercado proporciona e 

proporcionará. 

 

É através das análises de questões críticas que conseguiremos estudar a situação 

real no ambiente e desenvolver estratégias adequadas para a empresa. A análise dos 

fatores internos e externos é uma ferramenta muito útil para se compreender a situação 

global da empresa, é através dessa ferramenta que conseguiremos equilibrar os pontos 

fortes e pontos fracos de acordo com as oportunidades e ameaças do mercado. 

 

Esta etapa consiste em analisar, planejar e selecionar as melhores estratégias que 

farão com que as chances da organização se elevem em conformidade com os objetivos 

traçados. 

 

 

Etapa 4: Implementação da estratégia 

 

Os autores alegam que o sucesso da estratégia empresarial é muito dependente 

do sucesso de sua implementação, e propõem que esta etapa seja conduzida através de 

um processo que contem seis estágios: 

•   Analisar quanto e qual serão as mudanças necessárias para implantar a 

estratégia empresarial; 
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•   Analisar e indagar as estruturas formais e informais da empresa diagnosticando 

e identificando: se a estrutura formal de hoje possibilitará ou será um ponto de 

desequilíbrio para o sucesso da implementação e quem serão os administradores 

responsáveis pela implementação; 

•   Pode ser utilizada a estrutura informal no processo de implementação; 

•   Analisar e promover a cultura organizacional (crenças e valores), pois é através 

dela que se pode influenciar positivamente o comportamento das pessoas e 

consequentemente refletir na motivação e agir como um estímulo para alcançar e 

até superar as metas em conjunto com os objetivos organizacionais; 

•   Estudar qual será a melhor forma para implementar a estratégia sem causar 

muitos impactos nas estruturas, nos recursos financeiros e nas pessoas e,  

•   Efetivamente implementar a estratégia e avaliar continuamente os resultados. 

 

Etapa 5: Controle estratégico 

 

Os autores sugerem que, a partir de um processo de avaliação de resultados e 

desempenho, o controle estratégico possa fazer com que as estratégias se desenvolvam e 

sejam corrigidas na medida em que for necessário. 

 

   O controle estratégico deve ser realizado em três fases: 

 

•  Avaliação de desempenho organizacional, ou seja, diagnosticar o que está 

acontecendo dentro da empresa; 

 

•  Análise e comparação dos resultados planejados, e 

 

•  Avaliar e remediar com possíveis medidas corretivas, caso os resultados 

apurados estiverem muito a quem dos objetivos organizacionais que foram 

estrategicamente planejados. 
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2.9.4 Síntese das Metodologias Apresentadas 
 

De acordo com Bethlem (1998), são enormes as dificuldades semânticas 

encontradas na literatura, e existem muitas definições para os conceitos, mas como 

observado por Fischmann (1987) e Bethlem (1998), existem pequenas diferenças 

conceituais nas metodologias de diversos autores do segmento e pode-se avaliar de 

acordo com as metodologias apresentadas anteriormente, que o formato e a ordem de 

apresentação do processo estratégico é diferente, porém existe uma certa concordância 

quanto às etapas e o que nelas são necessárias para o bom desenvolvimento do processo. 

 

O quadro 5 (pg. 58) tem o propósito de ilustrar que as etapas principais estão 

contempladas em todas elas, mesmo que o nome dado possa ser um pouco diferente, 

foram apresentadas as etapas das metodologias de planejamento estratégico de três dos 

principais autores do assunto. 

 

Embora, somente Fishmann (1987), apresente a etapa de avaliação das 

necessidades e possibilidades de se fazer o planejamento estratégico, salientasse que é 

de fundamental importância para o processo, pois se acredita que as pessoas envolvidas 

se comprometam e se engajem melhor objetivando a melhora da organização. 

 

A partir do Quadro 5 (pg.58) pode-se estabelecer as etapas do processo de 

planejamento estratégico, as quais serão apresentadas a seguir: 

 

•  Visão geral da empresa: determinação da missão, visão e dos valores da 

empresa. Estas tarefas estão presentes na primeira etapa do processo estratégico, 

que consiste em divulgar aos agentes da organização, com quem estão se 

relacionando, como e de que forma os executivos pretendem atingir os objetivos e 

quais são os valores organizacionais importantes no desenvolvimento do 

processo; 

•  Análise ambiental: São as análises, externa, interna, e dos fatores críticos de 

sucesso. O propósito desta etapa é de analisar e prospectar no ambiente interno e 

externo, os pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças, e outros fatores 

que possam alavancar o sucesso da organização no mercado em que atua; 
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•  Definição dos objetivos e metas: nesta etapa os executivos com as análises 

ambientais em mãos, traçam e detalham os objetivos, assim como apresentam o 

cronograma com as respectivas responsabilidades e prazos para seu alcance; 

•  Estratégia: é nesta etapa que se decide quais serão as estratégias empresariais 

adotadas a partir dos resultados obtidos através das analises ambientais e dos 

objetivos a serem alcançados. Elas devem contemplar o momento atual da 

empresa, análise do futuro do mercado e a elaboração do plano de ação. 

•  Implementação da estratégia: esta etapa consiste em analisar os recursos, 

avaliar a estrutura organizacional e o desenvolvimento do sistema de informações 

para atingir melhores resultados na implementação das atividades práticas e 

concretas do plano de ação. 

•  Controle e avaliação da estratégia adotada: criação de um modelo de 

controle e avaliação do desempenho, buscando atingir os objetivos, as metas e os 

projetos estabelecidos. È nesta etapa que pode-s avaliar o andamento da estratégia, 

ou seja, deve-se comparar o resultado atual com o resultado esperado, caso haja 

discrepância entre eles, deve-se realizar as correções pertinentes sempre com 

objetivo de alcançar o que foi estabelecido durante o processo. 

 

Quadro 5 – Comparativo das Metodologias Apresentadas 
 

FISCHMANN OLIVEIRA CERTO e PETER 
Avaliação das necessidades e 

possibilidades 
  

Análise  
do ambiente 

Sustentação da estratégia 
empresarial 

Diagnóstico estratégico 
Missão da empresa 

Cenários estratégicos 
Identificação de objetivos 

Análise  
do ambiente 

Definição dos  
objetivos e metas 

Estabelecimento da diretriz 
organizacional 

Missão e objetivos 

Formulação de estratégias 
alternativas 

Formulação de estratégia 
empresarial 

Formulação da estratégia 

Estabelecimento de critérios Formulação e seleção das 
estratégias alternativas 

Seleção de estratégias Escolha das estratégias 
Implementação da estratégia Implementação das 

estratégias 
Implementação da estratégia 

Execução do plano 
estratégico 

Avaliação e controle Controle e avaliação das 
estratégias 

Controle estratégico 

Fonte: Adaptado de TERENCE, A. C. F. (2002) 
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3 PÚBLICO-ALVO DA PESQUISA: PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE DE CARGAS  
 
 
3.1 Importância e Desafios para os Negócios do Setor de Transportes de Cargas 
 

De acordo com o IPADE - Instituto de Matemática e Estatística da USP (2006), 

o Brasil ocupava em 2006 a décima economia mundial com o P.I.B. de R$ 2,3 trilhões, 

que representa uma participação de 3,2% na economia mundial. Se utilizado o critério 

de análise através do P.I.B -  Produto Interno Bruto, e é um dos 20 maiores exportadores 

com US$ 100 bilhões de dólares exportados os quais representam 1% do fluxo mundial. 

 

Quadro 6 – Participação do Setor de Transportes na Economia Brasileira 
 
Valor adicionado pelo setor de transportes no PIB (%)  4,4% 
Valor adicionado pelo setor de transportes no PIB (R$)  R$ 52 bilhões 
Empregos diretos gerados  1,3 milhões 
Total de carga movimentada por ano (em TKU)  746 bilhões 
Fontes:  Centro de Estudos em Logística – CEL – (2011, p.6) 
 Pesquisa Anual de Serviços – IBGE (2011)  

    

Economicamente, uma das maneiras de um país crescer é através do aumento de 

suas exportações, isso consequentemente eleva as divisas estrangeiras e favorece a 

balança comercial, com o aumento de moeda estrangeira e simultaneamente valorização 

da moeda (MARTINS; BOAVENTURA; COSTA; DONAIRE, 2009). 

 

Ainda de acordo com o IPADE - Instituto de Matemática e Estatística da USP 

(2006), o mundo acumulou uma taxa de expansão de 46%, nos últimos 10 anos, 

enquanto o Brasil registrou, nos mesmo período, somente 25%, isso significa que 

possuímos um enorme potencial de crescimento econômico.  

Alguns dos problemas, para o maior desenvolvimento das exportações, são de 

ordem interna, relacionados à burocracia demasiada, a tecnologia ultrapassada ou até 

mesmo a inexistência dela e a falta de infraestrutura.  

O impacto da falta de infraestrutura, para quem trabalha no segmento de 

transportes de cargas, é enorme e causa custos adicionais para as empresas. Pode-se 

citar alguns pontos mais relevantes: Faltam regulamentações com relação a horários de 

circulação, ao tipo de carga, ao tipo de equipamento; excessivo gasto de tempo no 
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carregamento e descarregamento; gastos com manutenções corretivas precoces; altos 

índices de acidentes de transito (CAIXETA FILHO; MARTINS, 2001).  

A área de transporte de cargas no Brasil é um dos grandes fatores das limitações 

para o crescimento e expansão da economia brasileira. Segundo Newton Gibson -  

Presidente ABTC,  “Só a melhoria do transporte tornará o País competitivo no contexto 

internacional”. 

O transporte também se caracteriza pelas suas amplas externalidades. Mais do 

que um simples setor, o transporte é um serviço horizontalizado que viabiliza os demais 

setores, afetando diretamente a segurança, a qualidade de vida e o desenvolvimento 

econômico do país (CEL, 2011). 

 

Segundo Geraldo Vianna Presidente da NTC, " Talvez nunca consigamos medir 

quanto as deficiências da nossa infraestrutura de transportes atrasam o nosso 

desenvolvimento. Mas que atrasam, atrasam. E muito”. 
 

A produtividade do transporte de cargas no Brasil também apresenta um baixo 

desempenho quando comparado com outros setores de nossa economia. 

 

O gráfico 1 demonstra a baixa produtividade de diversos setores da economia 

brasileira quando comparados com setores dos Estados Unidos, em termos de 

produtividade da mão de obra. No gráfico foi considerada a produtividade norte-

americana cada um dos setores estudados em 100%. 

 
Gráfico 1 – Comparativo da Produtividade Brasileira Comparada aos E.U.A 

 

 
Fontes: McKinsey&Company, 2000 (Produtividade no Brasil). CEL (2011 p.18) 
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 A pesquisa feita pelo Instituto McKinsey com dados de 1998, foi composta por 

nove estudos de caso em diversos setores da economia brasileira e dos Estados Unidos. 

Através desse estudo nota-se que o transporte de cargas no Brasil é um setor com baixa 

produtividade, apenas 22% daquela registrada no sistema de transporte dos Estados 

Unidos. 

 

Uma das causas apontadas para a baixa produtividade brasileira no estudo é a 

pouca infraestrutura de transporte disponível. Consideravelmente menor se comparada a 

países em desenvolvimento e de grandes extensões territoriais. 

 

O instrumento da pesquisa da McKinsey & Company (2000) para analisar oferta 

de infraestrutura para os diversos modais de transporte de carga foi realizada a partir do 

índice calculado a partir do número de quilômetros de infraestrutura disponível por cada 

km2 de área do País. 

 

Gráfico 2 – Quilômetros de Infraestrutura Disponível por cada km2 do País 
 

 
Fontes: Elaborado pelo autor com base nos estudos do CEL, GEIPOT, CNT (2011). 
 
  

Somente a título de comparação e para enaltecer pesquisas na área de gestão de 
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2.500% para empatarmos com a infraestrutura disponível nos E.U.A e quase três vezes 

para concorrermos com o México. 

A distorção da matriz de transporte é outra causa que acarreta perdas 

significativas para a econômica e para competitividade no Brasil. A falta de 

investimentos por várias décadas nos demais modais de transporte, acarretou uma 

grande dependência do modal rodoviário, o qual também requer enormes investimentos, 

pois sua frota tem idade média de 20 anos (ANUÁRIO DO TRANSPORTE DE 

CARGA, 2001). 

Do total de nossa estrutura ferroviária, apenas uma pequena parte foi construída 

na ultima década o que acarreta um custo adicional devido a tecnologia ser ultrapassada. 

Nosso modal hidroviário é insignificante se comparado ao tamanho de nossa costa 

marítima e o pequeno desenvolvimento que existe é de propriedade particular. O modal 

aéreo devido ao seu pífio seu custo é elevado.  

Analisando o estudo do CEL – Centro de Estudos Logísticos - de 2011, sobre o 

número de mortes por Quilômetro, o Brasil tem em média 20 vezes mais mortes nas 

estradas do que a dos países pertencentes ao G-7 (grupo dos sete países mais ricos do 

mundo). 

Os acidentes de trânsito no Brasil são uns dos maiores problemas de saúde 

pública do País. Outro fato que demonstra o custo do transporte de cargas para o país é 

que o número de acidentados no transito no Brasil representam 62% dos leitos de 

traumatologia dos hospitais. 

Gráfico 3 – Índice de Mortes nas Estradas por 1.000 km de Rodovia 

 
Fontes: Bureau of Transportation Statistics – EUA, Anuário Estatístico do Geipot (2001), CEL -
COPPEAD (2011) 
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 Os problemas estruturais comprometem a eficiência operacional, tornando-se um 

entrave ao desenvolvimento econômico e das empresas de transportes de cargas do país. 

Além disso, o Brasil perde milhões de reais, devido ao precoce envelhecimento dos 

equipamentos, aos acidentes causados pelos buracos e desníveis no asfalto dos 

acostamentos das estradas, falta de policiamento, aos desembolsos das seguradoras 

devido aos roubos de carga e falecimentos, além do alto custo de internação devido a 

quantidade de acidentes (CAIXETA FILHO; MARTINS, 2001).  

O transporte de cargas é fundamental para o desenvolvimento da economia de 

um país, pois com os produtos chegariam até os consumidores, às matérias-primas não 

chegariam às indústrias em tempo e a agricultura não conseguiria escoar sua produção. 

Por ser um setor totalmente horizontalizado, qualquer distúrbio nele, todos os outros 

setores da economia sentirão seus reflexos (LIMA, 2005).  

Através de um melhor desenvolvimento de um planejamento e de investimentos, 

o transporte de cargas passaria a melhorar os resultados dos demais setores econômicos, 

ou seja, as empresas brasileiras se tornariam mais competitivas. 

Gráfico 4 – Participação de cada Modal 

 
   Fonte: ANTT (2006)  

 

Por parte do governo, a melhoria da infraestrutura das rodovias provém da CIDE 

- Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. 



64 
 

Quadro 7 – Porcentagem do PIB investido em Infraestrutura 
 

1970/1980 1981/1990 1991/2000 2001/2003 2004 

1,2% 0,6% 0,3% 0,25% 0,1% 
Fonte: DNIT (2005) 

 
O Brasil conta hoje com uma malha rodoviária de aproximadamente 1,7 milhões 

de quilômetros, sendo 186 mil asfaltos entre rodovias federais e estaduais. 

 
 

Quadro 8 – Transportadores e Frota de Veículos 
 
Tipo de Transportador Registros Emitidos Veículos 

 2010 2011 2010 2011 

Autônomo 409.260 643.273 616.393 828.321 

Empresas 69.209 117.450 698.751 964.401 

Cooperativas 197 315 10.057 13.078 

Total 478.666 761.038 1.325.201 1.805.800 
Fonte: ANTT (2011) 

 

 
3.1.1 Evolução dos Custos no Transporte de Cargas no Brasil 
 
 

No levantamento efetuado por Lima (2005), no período entre 1998 a 2004, o 

preço do óleo diesel subiu em torno de duzentos e noventa e dois por cento, sendo que o 

principal responsável por essa elevação foi o preço do petróleo, que além do óleo diesel 

fez com que o pneu também tivesse aumento significativo de preço, assim como todos 

os outros derivados. 

 

Ainda de acordo com o autor, na composição para formação do preço do frete o 

óleo diesel juntamente com pneu, são responsáveis por mais de 60% do custo do frete, o 

qual em muitos casos não cobrem o custo total da viagem, principalmente no caso dos 

transportadores autônomos. 
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Devido a falta de planejamento e conhecimento dos transportadores, em formar 

preços, é comum o preço cobrado pelo frete cobrir apenas os custos variáveis (óleo 

diesel, pedágio, pneu, remuneração de motorista, diárias...etc) e os custos fixos serem 

desconsiderados, como por exemplo seguro, custos de locação, remuneração do capital 

investido, remuneração dos sócios, manutenções..etc) 

 
 

No comparativo que Lima (2005) fez utilizando uma revista especializada em 

transporte rodoviário de 1996 e 2004, teve como resultado que o custo do óleo diesel 

subiu de 16,8% em 1996 para 31,8% em 2004, tendo como base o mesmo veículo e 

operação. 

 

A crescente evolução dos custos variáveis durante este período, fez com que a 

margem para negociação diminuísse, o que tem causado em muitos casos prejuízos 

significativos, principalmente para as micro e pequenas transportadora e autônomos, 

que não possuem poder de barganha e quase na totalidade contrato de prestação de 

serviço (LIMA, 2005). 

 

 

3.2 A Micro, Pequena e Média Empresa no Brasil 
 

Atualmente várias transformações econômicas estão afetando os países 

desenvolvidos, os em desenvolvimento, bem como os subdesenvolvidos. 

 

Devido a necessidade das grandes empresas gerarem lucros aos seus acionistas, 

estas buscam cada vez mais o ganho de escala, substituindo o recurso humano por 

máquinas de alta tecnologia. Como consequência o desemprego mundo a fora está em 

uma crescente jamais vista (27% da população está desempregada na zona do EURO) 

(BAND NEWS - 01/06/2013). 

 

Na economia brasileira, embora mais lentamente, estes índices de desempregos 

também estão preocupando. As pessoas estão se adaptando a essa nova realidade de 

desemprego, consumo, e de valores. Esta transformação leva as empresas a reduzirem 

custos, serem criativas e planejarem de maneira mais eficiente para poderem sobreviver 

e se desenvolver. 
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Esses fatos têm alterado a relação homem - trabalho, o que se pode observar pelo 

grande número de abertura de pequenas e médias empresas, sejam devido esta alteração 

de comportamento ou por outros motivos quaisquer (GILMORE; CARSON; 

O’DONNELL, 2004). 

 

As MPMES`s são fundamentais para absorção dos impactos causados por essa 

onda global, devido sua importância econômica, a qual é verificada através dos números 

apresentados pelos órgãos responsáveis pela divulgação do controle e índices 

econômicos, como o IBGE, BNDES, SEBRAE, Ministérios do trabalho e do 

desenvolvimento social.  

 

Um dos índices que mais chamam a atenção para a importância da micro, 

pequena e média empresa no Brasil e a quantidade de mão de obra que essas empresas 

absorvem, quase sessenta por cento, conforme demonstrado na tabela 3 (pg.70). 

 

Porém é de suma importância os governos, entidades de classes, institutos de 

pesquisas dedicarem uma atenção especial às pequenas e médias empresas, pois 

conforme os índices que serão apresentados no quadro 9 , o índice de mortalidade 

dessas empresas é muito elevado, e muitas delas não chegam a completar três anos de 

vida. 
 

Carson e Gilmore (2000), afirmam que devido inúmeras limitações e falta de 

recursos, as pequenas e médias empresas necessitam de desenvolvimento sustentável e 

apropriado das competências para gestão. E ressaltam a importância das competências 

gerenciais no processo de tomada de decisão. 
 

Vos, Keizer e Halman (1998) indicam para fato que a baixa capacitação 

gerencial advém de as pequenas e médias, em sua maioria, quase totalidade são 

familiares. E também, que devido ao fato de sua participação de mercado ser reduzida, 

os proprietário ficam presos a uma visão diária não tendo planejamento de médio e 

longo prazo.  

 

Vários são os fatores que levam essas empresas a falência. De acordo com os 

pesquisadores Felipe, Ishisaki e Kron (2007), as principais causas que levam as 
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empresas a encerrarem suas atividades precocemente são: a falta de clientes, a falta de 

capital de giro e acesso ao crédito, a carga tributária elevada e a localização inadequada, 

e de acordo Motta (2000) a baixa capacidade para gerir os negócios. 

 

O sucesso das MPME`s depende cada vez mais de pessoas capazes de 

empreender e planejar de maneira correta, procurando formar parcerias  alavancando 

recursos para o desenvolvimento de seus negócios. 

 

 

3.2.1 Classificação das Empresas  
 

Pode-se verificar que os critérios para se classificar uma empresa, quanto ao seu 

tamanho, variam bastante, isso porque há vários critérios que podem ser adotados. 

 

Tabela 1 – Porte de acordo com Faturamento e Número de Empregados 
 
 

Porte Setores de Comércio e Serviço 

Por faturamento Por nº de empregados 

Microempresa Até 1.200.000,00 até 9 pessoas ocupadas 

Pequena empresa De 1.200.001,00 a 
10.500.000,00 

de 10 a 49 pessoas ocupadas 

Média empresa De 10.501.000,00 a 
60.000.000,00 

de 50 a 99 pessoas ocupadas 

Grande empresa Acima de 60.001.000,00 Acima de 100 pessoas 

Fonte: Elaborada pelo autor de acordo informações do SEBRAE-SP e BNDES (2012) 

 

Visando ilustrar a dificuldade que existe em se classificar uma empresa, 

apresenta-se a seguir algumas definições: 

 

Filion (2000) apud Motta (2000), diz que os EUA pronunciaram a primeira 

definição de pequena empresa, oficialmente divulgada pelo “Selective Service Act”, 

1948. 
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Dieste (1997) escreve que, “pequeno” pode depender do desenvolvimento de 

cada país, pois se estiver em um país muito desenvolvido o pequeno pode significar de 

médio a grande em economias subdesenvolvidas. 

 

De acordo com SBA-  Small Business Administration, podem ser utilizados dois 

critérios para a classificação de uma empresa: o número de funcionários e o volume de 

vendas. 

 

Já para Longenecker et. al. (1997) a classificação deve ser feita de acordo com o 

faturamento anual. 

 

Observa-se que não há um conceito unívoco para classificação de pequenas e 

médias empresas. Isso nos leva a cometer equívocos na interpretação de dados gerados 

através de pesquisa elaborados pelos órgãos governamentais. Pode-se encontrar algo de 

comum nas características das pequenas e médias empresas, dentre elas podemos 

elencar (DIESTE, 1997): 

 

•    São gerenciadas e dirigidas pelos próprios donos; 

•    Possuem um pequeno número de colaboradores; 

•    O capital é restrito; 

•    O faturamento não é expressivo. 

 

Ainda de acordo com o autor, existem dois critérios para classificar uma empresa:  

 

• Quantitativo: refere-se a ordem econômica/financeira e para se determinar 

o porte da empresa lava-se em consideração: a quantidade de funcionários, o 

faturamento, ativos imobilizados, o patrimônio líquido, etc. 

 

• Qualitativo: de caráter gerencial e social, a classificação é feita através de 

indicadores, que são: facilidade em conseguir recursos financeiros, 

participação de mercado, qualidade tecnológica dos produtos 

comercializados, etc. 
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3.2.2 Importância das PME´s 
 

Segundo Motta (2000), as empresas de pequeno e médio porte possuem uma 

enorme importância no mundo globalizado. Elas são os propulsores para o crescimento 

do emprego.   

 

Segundo Cândido e Abreu (2001) as pequenas e médias empresas possuem um 

papel relevante no que se refere à geração de emprego e de renda nas economias 

capitalistas e possui uma série de vantagens, dentre as quais a sua maior flexibilidade e 

agilidade na tomada de decisões e para se adaptarem às mudanças de mercado. 

 

Naisbitt (1994) descreve que do total que é produzido pelas MPME`sa economia 

norte-americana 90% é produzida pelas pequenas e médias empresas e será cada vez 

mais difícil competir com as pequenas e médias organizações, pois elas estão se 

tornando  mais ágeis e inovadoras. Tal relevância socioeconômica nota-se nos EUA 

pelos números apresentados. A pequena empresa emprega 50,1% da força de trabalho 

(LOGENECKER et. al., 1997). 
 

O número de pequenas e médias empresas no Brasil vem crescendo 

significativamente. De acordo com Tachizawa apud Felipe (2004), o número de 

pequenos e médios estabelecimentos de 1995 para 2000, passou de 1,73 milhões para 

2,16 milhões, ou seja, aproximadamente 99% de todas as empresas brasileiras. 
 

Tabela 2 – Número de Empresas e Representação por Porte 
 

Porte por Nº de 
empregados 

Nº de empresas Participação de 
Mercado 

De 1 a 9 5.185.446 92,4 % 
De 10 a 49 368.027 6,6 % 
De 50 a 99 30.700 0,5 % 

De 100 a 249 15.989 0,3 % 
De 250 a 499 5.638 0,1 % 
Acima de 500 4.989 0,1 % 

Total 5.610.789 100 % 
Fonte: Elaborada pelo autor, com base nas informações do SEBRAE-SP (2012) CEMPRE / IBGE (2005) 
 

Em 2005 a quantidade de micro, pequenas e médias empresas ultrapassavam os 

5,5 milhões o que representa 99,5% do total de empresas no Brasil. Empregam 59,4% 
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da força de trabalho formal e representavam 21% do P.I.B. e eram responsáveis por 

48% da produção nacional. 

 

Tabela 3 – Distribuição de Postos e Representação por Porte 
 

Porte Porte por nº 
de empregado 

Número de 
empregados 

Participação Média de 
empregados 

Micro 1 a 9 10.168.727 31,9 % 1,96 por empresa 
Pequena 10 a 49 6.642.264 20,9 % 18 por empresa 
Média 50 a 99 2.101.509 6,6 % 68 por empresa 
Grande 100 a 249 2.426.558 7,6 % 152 por empresa 
Grande 250 a 499 1.958.611 6,2 % 347 por empresa 
Grande Acima de 500 8.548.555 26,8 % 1.713 por empresa 

 Total 31.846.224 100 % 5,68 por empresa 
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos dados do SEBRAE-SP (2012) e CEMPRE/IBGE (2005) 
 

De acordo com o trabalho de Souza (2000), as empresas com até 100 

empregados são responsáveis por cerca de 30% das exportações em 1996 eram 

responsáveis por 6% das exportações. 

 

Segundo Chér (1990), as pequenas e médias empresas não conseguem 

sobreviver por muito tempo, 92% delas fecham suas portas antes de completarem cinco 

anos de vida.  Conforme a maioria dos autores que descrevem sobre este assunto, é de 

suma importância estudar e criar mecanismos, incorporando conhecimentos teóricos e 

empíricos, visando prolongar e até incentivar o crescimento e surgimento de pequenas 

empresas.  

  
 
3.3 Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas no Brasil  
 

O crédito dirigido a pequenas e médias empresas no Brasil teve início em 1965, 

através do BNDES, com a criação do FIPEME - Financiamento à pequena e média 

empresa. Através deste, as empresas poderiam adquirir máquinas e equipamentos com 

menor burocracia e, com isso, o governo incentivava o desenvolvimento do produtor de 

bens de capital (BARROS; MODENESI, 1973). 

  

Após esta data outros programas de financiamentos e incentivos foram criados 

com o objetivo de desenvolver as micros, pequenas e médias empresas. Quase que em 

sua totalidade esses programas de financiamentos e incentivos aos pequenos e médios 
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empresários, são criados por órgãos dos governos federais, estaduais e municipais, 

devido ao fato que os recursos utilizados sejam de origem fiscal. (MORAIS, 2008). 

 

Os prazos para o pagamento destes empréstimos são alongados, podendo muitos 

deles chegar a quinze anos. Além dos programas para aquisição de máquinas e 

equipamentos existe uma outra modalidade que é o empréstimo para Capital de Giro, no 

qual o governo também favorece os pequenos empresários nos prazos para pagamento, 

que se diferenciam das modalidades existentes no balcão dos bancos privados 

(MORAIS, 2008).  

 

Devido às formas com que os recursos para esses fins estão sendo utilizados, 

Morais (2008), alerta para a necessidade de uma averiguação mais profunda para onde 

esses recursos estão sendo destinados, pois os desvios do objetivo principal estão 

causando falhas nos programas e causando dificuldades aos pequenos e médios 

empresários. 

 
 

3.3.1 Definição do Porte das Empresas para o Acesso aos Programas de Fomento 
 

A criação de um critério uniforme para classificação de porte das empresas que 

possibilite mensurar a participação de cada segmento nos programas de acesso ao 

crédito é de suma importância, uma vez que os agentes financiadores poderiam fazer 

programas mais adequados para cada segmento. 

 

Como mencionando anteriormente, o Brasil dispõe de vários critérios para 

classificação do porte das empresas, porém são dois os mais utilizados: 

 

• Por número de funcionários; 

• Por faturamento. 

 

A classificação pelo número de funcionários é utilizada para levantamentos 

designados para avaliação na produção setorial, geração de empregos, nas exportações e 

em outros dados de cunho social e econômico.  Já a classificação dada pelo faturamento 

mensal ou anual possibilita um melhor enquadramento em programas de tributação do 
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governo federal e estadual, como por exemplo, o Simples, programas governamentais 

de incentivos aos financiamentos às pequenas e médias empresas e o acesso ao crédito 

dos bancos privados e públicos. 

 

Tabela 4 – Porte das Empresas de Acordo com o Faturamento 
 

Orgãos Micro Pequena Média 
BNDES 

 
1.200.000 1.200.000 a 

10.500.000 
10.500.000 a 
60.000.000 

Estatuto da micro-empresa e da 
empresa de pequeno porte 

Até 300.000 De 300.000 até 
3.000.000 

 

PROGER 
 

Até 120.000 De 120.000 até 
5.000.000 

 

Bancos Públicos e 
Privados 

Até 500.000 De 500.000 até 
5.000.000 

De 5.000.000 
até 80.000.000 

Fonte: Pelo próprio autor, tendo como base MORAIS (2008) BNDES e Estatuto da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte (2011). 
 

A Tabela 4, ilustra os cortes por faturamento das empresas, de acordo com os 

principais órgãos de fomento e de desenvolvimento das micro, pequenas e médias 

empresas do Brasil.   

 

No Brasil, o mercado de crédito é dividido por dois segmentos, que se 

diferenciam de acordo com suas especificidades, que são a origem dos recursos e as 

condições dos empréstimos (MORAIS, 2008). 

 

Dentre as condições de empréstimos podemos elencar duas modalidades de 

financiamento: 

 

• O crédito livre; 

• O crédito destinado a modalidades específicas. 

 

No crédito livre quem determina as taxas e prazos para pagamentos são os 

agentes emprestadores, normalmente são bancos privados e públicos. Já o crédito 

direcionado a modalidades específicas são oriundos de fontes institucionais, como por 

exemplo, os Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), do 

Norte (FNO), e do Nordeste (FNE) e as regras para a concessão dos empréstimos são 

definidas por órgãos responsáveis pelo programa (MORAIS, 2008). 
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Na modalidade onde os recursos são administrados pelo BNDES, os bancos 

privados podem intermediar essas negociações. Já nos empréstimos onde os recursos 

são administrados pelo PROGER e Fundos Constitucionais, somente os bancos federais 

e estaduais podem intermediar essas operações (MORAIS, 2008). 

 

Os recursos financeiros para as MPE`s estão descritos na constituição federal, 

através do artigo 159, I, C, e do artigo 239. 

 

O artigo 159, destina 3% do I.R. e do I.P.I. para empresas do Centro-Oeste, 

Nordeste e Norte. O artigo 239 diz sobre recursos destinados ao BNDES com finalidade 

especifica ao FAT e ao PROGER.  

 

A maior dificuldade das empresas está justamente em se enquadrar nos critérios 

para a concessão desses créditos, pois além da avaliação de classificação de risco 

determinada pelo BACEM - Banco Central do Brasil - os agentes financiadores exigem 

informações adicionais dos projetos, ilustrando a viabilidade da aplicação dos recursos 

solicitados, e conforme a atratividade do financiamento, maiores são as exigências para 

concessão. 

 

Dependendo da modalidade de crédito, as MPE`s encontram outra dificuldade, 

que é a garantia real, ou seja, bens que possam se utilizados como garantia para os 

agentes financiadores caso venha ocorrer a inadimplência.  

 

 

3.3.2 História dos Programas de Crédito 
 

No Brasil, vários programas foram criados com a finalidade de promover as 

micro, pequenas e médias empresas. Muitos já não existem mais devido a 

irregularidades do propósito.  Em 1965 iniciaram-se as atividades da mais importante 

fonte de recursos às MPE`s, atualmente o BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social, que inicialmente denominou-se como BNDE - Banco 

Nacional de Desenvolvimento, foi criado com a finalidade de conceder apoio financeiro 
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ao desenvolvimento da infra-estrutura econômica do País e à ampliação dos 

investimentos fixos das empresas brasileiras.  

 

Atualmente sendo a principal instituição de concessão de crédito do país, 

representava em 2007 quase 26% do total dos financiamentos concedidos no Brasil, isso 

em moeda corrente representava algo próximo de 160 bilhões de reais (BANCO 

CENTRAL, 2011). 

 

Criados pela constituição federal de 1988, para conceder crédito a empresas de 

três regiões do país, os Fundos Constitucionais, FCO (Centro-Oeste), o FNO (Norte) e o 

FNE (Nordeste), foram fundamentais para alavancar as micro, pequenas e médias 

empresas.  Em 1991 foi criado o PROEX - Programa de Financiamento às Exportações, 

que tinha como principal objetivo desenvolver as micro, pequenas e médias empresas 

exportadoras. 

 

Em 1995 foi criado o PROGER - Programas de Geração de Emprego e Renda, 

com recursos do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, para financiar as MPE`s e os 

microempreendedores informais, que não tinham acesso aos créditos ofertados pelos 

agentes responsáveis pela liberação desses recursos.   

 

Objetivando acelerar e ampliar o acesso ao crédito a micro e pequenos 

empresários, em 1999, foi criado o programa Brasil Empreendedor. Além de facilitar a 

concessão de crédito, esse programa, por meio do SEBRAE prestava assistência 

técnicas às empresas (MORAIS, 2005). 

 

Em 2004 foi criado o FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, com recursos 

do FAT, que concedia crédito a juros zero, para empresas com projetos de PD&I  - 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. 

 

Em 2005 foi criado o PNMPO - Programa Nacional de Microcrédito Produtivo 

Orientado, que utiliza recursos do FAT e parte de depósitos compulsórios, com a 

finalidade de financiar microempreendedores, em até dez mil reais, na compra de ativo 

fixo e capital de giro. 
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Tabela 5 – Valores em Milhões Liberados nos Programas Especiais 
 
Programas 2002 2003 2004 2005 2006 
BNDES 46.202 35.333 37.738 45.839 49.478 
PROGER 1.699 3.128 5.233 6.671 7.624 
Fundos constitucionais 805 1.395 3.044 3.232 3.348 
Total 48.706 39.856 46.015 55.742 60.450 
Fonte: Elaborada pelo autor adaptada de Morais (2009) 
 
  A tabela 5 demonstra o total de empréstimos efetuados pelo BNDES, PROGER 

e os Fundos Constitucionais de 2002 a 2006. 

 

A fatia que foi destinada às micro e pequenas empresas representam 20,1% do 

total de R$ 60,5 bilhões em financiamentos em 2006. Isso, em moeda corrente, significa 

12,2 bilhões de Reais. Se avaliados, os programas isoladamente, a fatia de 

financiamentos destinados as empresas de pequeno porte teríamos as seguintes 

representações: O BNDES com 8,3, os Fundos Constitucionais com 14,5%  e o Proger 

100%. 
 

Nas operações do BNDES, as empresas podem solicitar os empréstimos tanto 

diretamente, isso quando a necessidade de recursos ultrapasse os 10 milhões de reais, 

como também podem fazê-las através das instituições financeiras privadas ou públicas 

credenciadas, quando os recursos solicitados sejam inferiores a 10 milhões de reais. 

 

As operações de financiamento são realizadas tanto diretamente, nos casos de 

crédito de valor acima de R$ 10 milhões, como indiretamente, por intermédio de 

instituições financeiras credenciadas, constituídas por bancos privados e públicos, nas 

operações de qualquer valor. 
 

As empresas de pequeno porte possuem algumas linhas de crédito junto ao 

BNDES, sendo as principais: 

 

• O FINAME-MÁQUINAS; 

• O BNDES Automático; 

• Linhas de apoio as exportação. 
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Com a criação dessas linhas de crédito as empresas de pequeno porte podem 

adquirir bens de capital, inovar e desenvolver o parque industrial, importar produtos 

desde de que não tenha similar nacional, trocar a frota de veículos, alavancar capital de 

giro, entre outras modalidades 
 

Através de suas diretrizes, pode-se notar que o BNDES vem fazendo um esforço 

em tentar aumentar a participação das MPME`s na concessão de crédito. Essas 

diretrizes são notadas pelas taxas de juros e prazos para pagamento a esse segmento de 

empresas. 
 

 

Tabela 6 – Projetos Liberados de 2009 a 2012 pelo BNDES, por Porte de Empresas 
 

Porte Projetos Representação 
Micro 417.082 47% 

Pequena 169.561 19,1% 
Média 107.495 12,1% 
Grande 115.793 13,1% 

Pessoa Física 76.279 8,6% 
Fonte: Elaborada pelo autor com base no relatório anual do BNDES (2012) 
 

Para realçar o interesse do BNDES em aumentar a participação do segmento das 

empresas de pequeno porte, em 2003 criou-se o cartão BNDES, que é uma linha de 

crédito pré-aprovada e rotativa, através dele as empresas podem adquirir produtos 

diversos de valor até 250 mil Reais e pagar em 36 meses a uma taxa de 1% ao mês. 

 

Ao mesmo tempo em que o BNDES criou o cartão BNDES, também está 

fomentando o desenvolvimento deste segmento, uma vez que as empresas só podem 

comprar produtos que já estão cadastrados pelo Banco, desta forma incentiva as 

empresas de pequeno porte a cadastrar os produtos que fabricam no Banco, formando 

assim um elo econômico muito forte. Atualmente são mais de 6.000 fabricantes 

cadastrados, e vendem através do cartão BNDES. 

 

A operação deste cartão está sendo realizada por intermédio de três instituições 

financeiras, sendo duas públicas: Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e uma 

privada: O Banco Bradesco. 
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Gráfico 5 – Participação por Segmento no total de Financiamento Liberados em 2012 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor tendo como base BNDES (2012) 
 
 
3.3.3 Atratividade do Financiamento Através do BNDES 
 

O BNDES oferece aos pequenos e médios empresários condições diferenciadas 

para concessão de crédito, evidenciam-se algumas delas: 

 

• Do Spread básico é de no Maximo de 1,20% para as MPMEs, na linha BNDES 

Automático; 

• Da isenção da taxa de intermediação financeira de 0,8%; 

• Da Fixação do limite de spread a ser cobrado pelo agente financeiro nos 

financiamentos às MPMEs; 

• Da não obrigatoriedade de apresentação de garantias reais, quando a transação 

for inferior a 500 mil reais; 

• Do Finame, onde na concessão do financiamento, as MPMEs podem receber até 

100% do valor dos bens; 
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• Dos empréstimos para capital de giro associado ao investimento, as 

microempresas recebem até 50% do valor das máquinas e equipamentos, e, as 

pequenas e médias empresas, 30%. 

 

De acordo com Torres Filho e Puga (2006), as empresas que receberam 

financiamentos através do BNDES se desenvolveram mais ao longo do período de 2001 

a 2005. Ainda de acordo com o autor, enquanto as grandes empresas cresceram 3,7% ao 

ano, as médias cresceram 6,2%, as pequenas cresceram 8,2% e as microempresas 

cresceram 19%, além do fato que as empresas de menor porte geraram mais empregos 

em relação às grandes. 

 

Tabela 7 – Taxa de Empréstimo do BNDES por porte de Empresas 
 

Porte 
Empresas 

Valor Liberado 
Milhões 

Taxas 
Empréstimo 

Grande 205.319,63 1,93 % 
Média 37.075,53 1,20% 

Pequena 27.740,23 1,08% 
Micro 39.168,02 1,06 % 

Pessoa Física 9.574,07 1,00 % 
               Fonte: Elaborada pelo autor, com base no relatório anual do BNDES (2012) 
 
 

Os valores das taxas de empréstimos correspondem a soma da taxa de risco de 

crédito, taxa de intermediação financeira, fatores de alteração, remuneração BNDES e 

custos financeiro adicional, acrescida da taxa de equalização nas operações 

equalizáveis, ou de TJLP para as demais operações, reduzida do custo da moeda. 

(TJLP+1% a.a. ou TJLP+2,5% a.a.). ( BNDES, 2012). 

 

A evolução da concessão de crédito através do BNDES evoluiu de forma 

significativa no período entre 2002 a 2007. Somente em 2007 o BNDES financiou 

projetos na ordem de 60 bilhões divididos para todos os portes de empresas do 

segmento Indústria, Comércio e Serviços.  

 

Na comparação entre 2002 a 2007, o total de créditos liberados, pelo BNDES, 

para as micro e pequenas empresas passaram de 3 bilhões para 6 bilhões, uma evolução 
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de mais de 100% na concessão de crédito. Já empresas de médio porte receberam em 

2007 mais de 80% de recursos em comparação com 2002. 

 

Tabela 8 – Desembolso do BNDES por Setor e Porte em Milhões de Reais 
 

 
 Fonte: Morais (2009) 
 
 

Ilustrando a atenção do governo através dos programas de desenvolvimento, 

dada às micros, pequenas e médias empresas, enquanto a evolução média das empresas 

de pequeno porte foi próximo de 90%, as empresas de grande porte no período de 2002 

a 2007 evoluíram apenas 19,8%. 

 

Em 2003 as micro e pequenas empresas receberam 10% de recursos do BNDES, 

já as grandes receberam mais de 86%. Em 2007, embora tenha ocorrido um aumento 

significativo nos empréstimos realizados para as micro e pequenas empresas, os 

percentuais não se alteraram muito, ou seja, as micro e pequenas empresas ainda 

continuam representando 10% e as grandes empresas representam 80%, do total dos 

empréstimos feitos pelo BNDES. 
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Tabela 9 – Desembolsos por Porte e Setor em Milhares de Reais 
 

 
  Fonte: Morais (2009) 
 

Nota-se que o transporte composto do terrestre, aquaviário e aéreo, destacam-se 

no recebimento de verbas dos programas de desenvolvimento do BNDES. Essa 

interpretação fica mais bem ilustrada nas micro, pequenas e médias empresas e leva-nos 

a considerar que o transporte de cargas rodoviárias esteja sendo atendido de forma 

significativa, porém os números de projetos aprovados não ultrapassam de 50% dos 

propostos. 

 

Se forem observados somente os segmentos das pequenas e médias empresas, 

verifica-se que o transporte teve evolução de mais de 300% no período entre 2002 a 

2007, já no segmento das microempresas a evolução foi superior a 450%. 
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Tabela 10 – Número de Operações de Financiamentos do BNDES por Setor 
 

 
 Fonte: Morais (2009) 
 
 

A evolução dos números de projetos liberados pelo BNDES de 2002 a 2007 

ocorreram juntamente com o crescimento econômico brasileiro. O desenvolvimento 

econômico teve como um de seu alicerce o programa Brasil para todos, que em linhas 

gerais proporciona uma melhor equalização da renda e desenvolvimento de regiões 

pouco exploradas. 

 

Lançado em Janeiro de 2007 o P.A.C. - Programa de Aceleração do 

Crescimento, também foi um dos propulsores dessa evolução do número de 

operações/projetos de infraestrutura, conforme se pode notar na Tabela 10. 

 

Como se pode observar foi o transporte que teve o crescimento mais 

significativo, acima de 417% entre os anos de 2002 a 2007. Os programas de fomento 

desenvolvidos pelo governo fizeram explodir a necessidade de locomoção de cargas em 

geral pelo Brasil. Essa necessidade de transporte de carga fez com que as empresas 

transportadoras, que até então só tinham linhas limitadas de crédito entrassem com 

projetos audaciosos para aquisição de máquinas e equipamentos. 
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Dois foram os programas do BNDES que mais impulsionaram o 

desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas de transportes: 

 

• O Pró-caminhoneiro; 

• Cartão BNDES.  

 

O Pró-caminhoneiro que possibilita a aquisição de cavalo-mecânico, reboques, 

tratores, entre outros equipamentos para o transporte de cargas, em prazos mais 

alongados que podem chegar até 72 meses. A partir de 2012 o BNDES, beneficiou 

ainda mais os segmentos das MPME`s com a redução da taxa de juros para 0,25% ao 

mês. 

 

O Cartão BNDES possibilita as MPME`s a adquirirem bens de capital e de 

produção a prazos mais alongados e oferece taxas de juros que variam de acordo com o 

porte da empresas, mas que são muito mais atraentes do que as oferecidas pelos os 

bancos privados.   

 
 
3.3.4 O Planejamento como Ferramenta de Desenvolvimento das MPE´s 

 
De acordo com os estudos pesquisados pode-se notar a importância do crédito 

para o desenvolvimento e sobrevivência das MPE´S. Sendo assim, os empresários e 

gestores que desenvolverem um planejamento, mesmo que não seja estratégico, poderão 

se tornar mais competitivos e com isso conseguirão alavancar suas respectivas 

transportadoras. 

 

Através desse planejamento financeiro, os executivos terão mais facilidade para 

visualizar o quanto irão necessitar de crédito e qual destino irão dar a esses recursos, 

capital de giro, aquisição de novos equipamentos, compra de imóveis, novas tecnologias 

em busca de competitividade e sustentabilidade. 

 

Os Bancos que liberam crédito as MPE´s, viabilizam créditos com maior 

facilidade às empresas que apresentam um planejamento financeiro, que demonstre a 

aplicação dos recursos pleiteados, desta forma o planejamento iria contribuir para 
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elaboração do estudo de viabilidade econômica além de agilizar o processo de liberação 

do dinheiro.  Porém os recursos liberados deverão ser aplicados de acordo com 

planejamento desenvolvido, caso contrário, poderão comprometer a empresa e gerar a 

possibilidade de inadimplência. 

 
 
 
3.4 A Micro e Pequena Empresa Familiar 
 
 

De acordo com estudo apresentado pelo SEBRAE-SP, durante um evento em 

2012, as empresas constituídas a partir da força conjunta ou individual de uma família, 

indicam que a participação crescente nos mercados das MPE`s, porém mostra também a 

grande preocupação por parte dos órgãos ligados aos governos com relação aos altos 

índices de sua mortalidade.    

 

A empresa familiar sempre foi importante desde a concepção do capitalismo, 

como geradora de empregos, na produção de diversos produtos e na prestação de 

serviços. Estas empresas quase que na totalidade são constituídas a partir de ideias que 

são compartilhadas com familiares e daí juntam-se na busca de reunir o capital 

necessário para abertura do negócio, segundo dados publicados na Revista Familiar 

(2006). 

 

De acordo com este mesmo estudo, e com base nas informações do anuário de 

2011 do I.B.G.E. e do DIEESE de 2011, as MPE´s são responsáveis por: 

 
• Empregar mais de 60% de toda força de trabalho no Brasil; 

• Participam com aproximadamente 20  % do P.I.B; 

• Na somatória são mais de 5,5 milhões de empresa, isso corresponde a  99% 

de todas empresas abertas no Brasil.  

 
 

As MPE´s estão distribuídas da seguinte forma: 

• 12% estão no segmento de agronegócios; 

• 34% estão no segmento da indústria; 

• 54% estão no segmento de comércios e serviços; 
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Longenecker, Moore e Petty (p. 137, 1998) consideram que:”A empresa familiar 

compõe-se de uma família e uma empresa. Embora sejam instituições separadas cada uma com 

seus membros, metas e valores próprios – são levadas a uma condição de superposição nos 

negócios”. 

 

Enquanto que Grzybovski e Tedesco (p. 27, 2000) dizem que:” Empresa familiar 

é a que tem a família no comando, ou seja, é conduzida por pessoas do convívio da família”. 

 

Ainda de acordo com os autores os conflitos, que são muitas vezes causados por 

problemas familiares e não empresariais, poderiam ser reduzidos com a contratação de 

um profissional, o qual traria consigo novas técnicas, experiências e filosofias que estão 

sendo praticadas no mercado (GRZYBOVSKI; TEDESCO, 2000). 

 

Segundo Álvares (2003), os problemas causados por agentes internos e externos, 

são comuns a qualquer tipo de empresa, seja ela grande ou pequena, S/A ou Ltda, 

familiar ou não. 

 

Porém Bernhoeft (1999) constata que tais problemas, causados pelo ambiente 

externo, não chegavam a afetar as organizações brasileiras até a década de 70, isso 

porque o governo agia de forma a protegê-las, através de barreiras protecionistas, 

deixando o mercado pouco competitivo. 

 

A partir do governo Collor, o Brasil entrou na era da globalização, causando 

enormes dificuldades para as empresas a se adaptarem ao mercado mais competitivo. 

Por causa dessa transformação as empresas necessitaram redimensionar e remodelar o 

modelo gerencial de seus negócios (OLIVEIRA, 1999). 

 

Para sobreviver a essa nova realidade mercadológica, as empresas necessitaram 

alterar ou até criar um novo modelo gerencial que permitisse elas competirem e 

otimizarem seus resultados (OLIVEIRA, 1999). 
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De acordo com Grzybovski e Tedesco (p. 56, 2000):”A nova realidade da abertura 

de mercado e a globalização consolidaram nova situação na economia, com forte influência nas 

empresas familiares” . 

 

Desta forma, o grande desafio imposto às empresas familiares era de não deixar 

ligações familiares interferirem nas decisões do gestor, manter a estrutura enxuta e criar 

um modelo de gestão capaz de reagir rapidamente às ameaças. 

 

Mesmo diante aos vários desafios impostos, de acordo com dados do IBGE, a 

quantidade de empresas familiares cresceu 2,9% ao ano, entre o período de 1985 a 

2001, atingindo a marca de dois milhões de empresas. 

 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo SEBRAE-SP em 2012, as taxas de 

mortalidade são as seguintes: 

 

 
Quadro 9 – Percentual de Mortalidade das MPE´s em São Paulo 

Indíce Mortalidade Brasil Ciclo de Vida 
27 % Até um ano de existência 
42 % Até dois anos de existência 
53 % Até três anos de existência 
56 % Até quatro anos de existência 
58 % Até cinco anos de existência 

Fonte: Adaptado pelo autor do SEBRAE-SP (2012 e 2008) 
 
 

 

Se comparado aos estudos realizados anteriormente, verificar-se-a que embora 

os índices de mortalidade das empresas brasileiras com até cinco anos de vida tenham 

caído de 71% no estudo de 2000/2001, para 58% para este estudo, eles ainda são muito 

altos se comparados a outros países. 
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Gráfico 6 – Mortalidade das MPE´s no Estado de São Paulo / Períodos Diferentes 

 

 
Fonte: elaborada pelo autor de acordo com dados dos estudos da JUCESP (2006) e do SEBRAE-SP de 
2012 e 2006 

 

De acordo com a pesquisa realizada entre 1990 a 2004, pela JUCESP- Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, o órgão registrou mais de dois milhões de novas 

empresas e encerrou o registro de 1,3 milhões. 

 

A mortalidade destas empresas causou a extinção de aproximadamente 281 mil 

empregos diretos e a retirada da economia 15,6 bilhões de reais de faturamento e capital 

investidos. 

 

3.5 As causas da Mortalidade das MPE´s 
 

Os últimos estudos realizados pelo SEBRAE-SP, apontam que as principais 

causas dos altos índices da mortalidade das MPE´s em São Paulo são: 
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• Falta de conhecimento, habilidades e atitudes; 

• Falta de planejamento do negócio; 

• Falta de gestão; 

• Conjuntura econômica; 

• Legislação tributária; 

• Falta de crédito; 

• Problemas pessoais; 

• Problemas com sócio; 

• Falta de competitividade. 

 

Fleck (2003) diz que a receita para o sucesso de uma organização é a habilidade 

com que ela lida com as ameaças ao longo de sua existência. 

 

Um estudo realizado nos revela que há comportamentos consistentes em 

empresas com mais de dez anos de existência e que esses formam traços 

organizacionais. De acordo com Fleck (2003, p. 01) “Um traço pode ser visto como o tipo 

de resposta da empresa a um desafio gerencial associado ao processo de crescimento 

organizacional”.  

 

Longenecker, Moore e Petty (2004) em seu trabalho relatam que empresários 

dizem que: 

 

..A possibilidade de fracasso nos negócios é uma ameaça constante aos 
empreendedores. Ninguém garante sucesso nem concorda em tirar um 
proprietário de uma situação financeira difícil... Ninguém gosta de 
perder, mas essa é sempre uma possibilidade para alguém que inicia um 
negócio. (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 2004, p.9). 
 

De acordo com estudos realizados por Lezana e Tonelli (1998), as empresas 

brasileiras possuem fortes tendências ao fracasso. 

 

Na pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2004, foram levantados os principais 

problemas gerenciais que encaminharam as MPE´s  para o encerramento das atividades: 
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• Falhas gerenciais; 

• Conjuntura econômica; 

• Logística operacional; 

• Políticas e legislação para MPE´s. 

 

Quadro 10 – Dificuldades Gerenciais e Razões de Encerramento das MPE´s 

 
 Fonte: SEBRAE Nacional (2004) 
 

Todas as dificuldades gerenciais, além de serem as principais causas para o 

encerramento das atividades, também comprometem o planejamento fato que se 

contornados poderiam reduzir as taxas de mortalidade das MPE´s. 

 

Os resultados da pesquisa realizada por Ibrahim e Goodwin (1993) revelam que os 

empreendedores acreditam que são importantes os seguintes fatores: 

 

• Características pessoais - Criatividade, independência, propensão para assumir 

riscos e Intuição; 

• Características gerenciais – planejamento, estratégia, tecnologia da informação 

e controle financeiro; 

• Relacionamento – bom relacionamento com os bancos, com os colaboradores, 

com os fornecedores e clientes. 
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Porém existem autores, Warren, 1998 e Geus, 1999, Endeavor, 2005 que 

defendem que não é possível ensinar a uma pessoa a se tornar um bom empresário, eles 

afirmam que o melhor aprendizado é a prática. Neste sentido, os autores reforçam que o 

empreendedor deve passar por processo que lhe permitirá fazer uma auto análise, e não 

simplesmente checar suas características no sentido de avaliá-lo com empreendedores 

bem sucedidos. 

 

 

3.6 A Relevância do Planejamento para as Empresas  
 

Frost, (2003) apud Wickham (1998) dizem que o plano de negócio é uma das 

ferramentas chave na abertura de uma empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande 

porte. Isso porque se um plano de negócios for bem elaborado, qualquer negócio terá 

condições de se desenvolver.  

 

Devido a grande importância de se elaborar um plano de negócio que contemple 

todos os stakeholders, eles devem ter como alicerce o planejamento estratégico, que 

determinará as metas e objetivos que a empresa deseja alcançar. 

 

Frost (2003), após uma pesquisa realizada em pequenas empresas, demonstra a 

importância do planejamento para essas empresas que sobrevivem em um ambiente 

hostil, competitivo e em constantes mudanças. Conclui dizendo que o planejamento 

estratégico seria determinante para ajudar as pequenas empresas equilibrarem as 

desigualdades por meio de um incremento nos níveis de performance, tendo como base 

suas forças e fraquezas e na leitura correta das oportunidades e ameaças geradas pelo 

ambiente. 

  

Turner e Keetelaar (2001) sugerem que as empresas desenvolvam o 

planejamento estratégico, o qual contemple a análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities and Threats) como ferramenta para interpretar e desenvolver meios para 

trabalhar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que surgem e geram riscos 

negativos ou positivos. 
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3.6.1 Fatores Relacionados ao Sucesso Empresarial 
 
 

Ortigara (2006) realizou uma pesquisa com empresas que estão em atividade, 

bem como com outras que já as encerrou. Questionou seus proprietários sobre os fatores 

que consideravam importantes na condução de seus negócios, obteve os seguintes 

resultados demonstrados aqui na tabela 11.  

 

 
Tabela 11 – Classificação das Áreas de Conhecimentos com Maior Grau de 

Importância para o Sucesso 
 

 
Fonte: Ortigara (2006, pg.101) 
 
 
 

Como se pode observar o planejamento é o mais importante fator de sucesso, 

assim como sua falta é o principal causador da mortalidade das empresas. Ainda de 

acordo com o autor, as principais razões para estagnação e para o encerramento dos 

empreendimentos, são demonstrados na tabela 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 
Tabela 12 – Classificação das Razões para Encerramento ou Paralisação das 

Empresas 

 
Fonte: Ortigara (2006, pg.103) 
 
 

Os três fatores mais citados, tanto pelas empresas ativas como as empresas que 

já encerraram suas atividades, estão relacionados à carga tributária, falta de capital e a 

inadimplência dos clientes. 

 
Os fatores relacionados a estagnação e encerramento, embora não seja o objetivo 

principal deste trabalho, irão surgir através das entrevistas que serão realizadas junto aos 

proprietários e executivos das transportadoras de cargas do ABC. Neste sentido, foi 

criada uma metodologia especifica para que os empreendedores relatem quais têm sido 

as principais dificuldades e ameaças na gestão de suas transportadoras. 
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4 METODOLOGIA 
 

 

Após realizar uma pesquisa na literatura sobre o assunto, verificou-se a 

existência de uma diversificação enorme das metodologias de análise, elaboração, 

implantação e avaliação do planejamento estratégico, por esse motivo, serão 

apresentadas apenas três propostas de alguns dos autores da área de estratégia 

empresarial que contemplam a todas as etapas. 

 

São eles: 

• FISCHMANN, 1987 e 2009; 

• OLIVEIRA, 1991; 1998; 

• CERTO e PETER, 1993 e 2005. 

 

Na pesquisa preliminar realizada, foram encontrados cinco autores que 

demonstram bem definidas as etapas do planejamento estratégico, são eles: 

• FISCHMANN, 1987 e 2009; 

• OLIVEIRA, 1991; 1998; 

• CERTO & PETER, 1993 e 2005; 

• BENTHLEM, 1998; 

• THOMPSON JR e STRICKLAND III, 2000. 

 

A opção por utilizar os três primeiros autores deu-se pelo fato de serem os mais 

citados nos artigos acadêmicos, sobre o assunto planejamento estratégico, apresentados 

nos ENANPAD’s, Revista RAE da FGV e a Revista de Administração da USP-SP, 

durante os períodos de 2005 a 2012. 

 
A partir das etapas do planejamento estratégico proposto pelos três autores 

referenciados, elaborou-se uma síntese de todas as etapas que serviu de base teórica para 

a confecção de um questionário que foi enviado via e-mail, bem como um roteiro semi-

estruturado de perguntas, as quais foram realizadas nas sedes das transportadoras de 

cargas do Grande ABC, que constavam em revistas, sites, web, feiras e outros meios 

que foram pesquisados para levantamento de dados cadastrais, com o objetivo de: 
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•    Verificar se as micro, pequenas e médias empresas de transporte de cargas 

utilizam o planejamento estratégico; 

 

•    Quais são as etapas mais desenvolvidas no processo de desenvolvimento do 

planejamento estratégico dentro das micro, pequenas e médias empresas de 

transportes de cargas do grande ABC. 

 

 

4.1 Instrumento de Pesquisa 
 

Após um levantamento junto SETRANS-ABC e órgão relacionados com o 

transportes de cargas rodoviárias do ABC, foram enviados de 150 questionários e 

buscou-se agendar 10 entrevistas. 

 

A amostra para este estudo foi a realização de  4  entrevistas e o retorno de 20 

questionários respondidos.  

 

O questionário (apêndice A) foi composto por 20 questões binárias (sim – não), 

dentro das quais, cada etapa do planejamento estratégico possuía no mínimo duas 

questões, em sua maior parte não seguidas.  

 

O roteiro da entrevista foi construído de acordo com o referencial teórico do 

planejamento estratégico. Dentro do roteiro haviam algumas perguntas fechadas e 

outras abertas de tal forma que se conseguisse absorver o máximo de informações sobre 

o processo de planejamento das estratégias dos gestores. 

 

Tanto os questionários assim como as entrevistas foram respondidos pelos 

diretores e sócios das transportadoras. Houve apenas uma exceção no preenchimento de 

um dos questionários, onde o diretor não era sócio da empresa. 

  

Para análise dos resultados obtidos através dos questionários, foi utilizada a 

técnica da estatística descritiva simples, sem nenhuma utilização de programas ou 
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sistemas de triangulação de dados. Para análise das respostas obtidas através das 

entrevistas, utilizou-se a técnica da observação não participante e análise de conteúdo. 

 

Os resultados foram analisados tendo como base conceitual uma síntese de todas 

as etapas do processo do planejamento estratégico apresentados por três autores que 

escrevem sobre o assunto. 

 

 

4.2 Característica da Pesquisa 
 

A pesquisa científica tem como uma de suas funções, articular a teoria à 

realidade empírica do universo estudado. O método tem a função fundamental de 

possibilitar a abordagem da realidade a partir de perguntas feitas pelo pesquisador. A 

escolha do método está intrinsecamente relacionada à natureza do objeto de estudo e à 

sua utilidade em face do tipo de informações necessárias para obtenção dos objetivos da 

pesquisa (MINAYO, 2008 APUD TEIXEIRA, 2012). 

 

De acordo com Gil (1999), o objetivo principal de um trabalho cientifico é 

encontrar respostas para problemas que ocorrem em determinadas situações, condições 

e localidades, através de ferramentas e procedimentos científicos.  

 

A pesquisa cientifica pode ser classificada em três grupos: Explicativa; 

Exploratória e Descritiva. Na pesquisa descritiva o foco principal é a descrição das 

características de determinado universo e o estabelecimento de relações entre as 

variáveis que existam entre os elementos desse universo (GIL, 1999). 

 

Após a revisão da literatura, realizou-se uma pesquisa exploratória que consistiu 

no contato com as empresas transportadoras do ABC, através de telefonemas, e-mail e 

visitas em loco, para confirmação do interesse e a entrega dos questionários e realização 

das entrevistas na participação da pesquisa de campo.  

 

A pesquisa pode ser exploratória quando se tem a intenção de conhecer melhor o 

problema com maior lucidez e, a partir daí realizar levantamentos bibliográficos de 
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autores que vivenciam e descrevem sobre o assunto objeto da pesquisa (SILVA E 

MENEZES, 2000) 

 

A pesquisa é qualitativa quando existe uma relação direta entre o mundo real e o 

objeto da pesquisa e não se pode utilizar nenhum método ou técnica estatística avançada 

(SILVA e MENEZES, 2000). 

 

Desta forma, pode-se caracterizar este trabalho de pesquisa como: 

 

•  Exploratória, de acordo com seus objetivos; 

•  Qualitativa, de acordo com o tratamento e a análise dos resultados; 

•  Descritiva, de acordo com sua natureza. 

 

 

4.3 Critério de Análise das Etapas do Planejamento Estratégico 
 

Tendo como base o Quadro 5 (pg. 60), pode-se estabelecer as etapas do processo 

de planejamento estratégico, as quais serão apresentadas a seguir, utilizando a mesma 

metodologia de apresentação do SEBRAE, que divide em sete níveis o planejamento 

estratégico. Será através deste conceito que analisaremos os questionários objetivando 

verificar se empresas utilizam o planejamento estratégico e quais são as etapas mais 

desenvolvidas por elas. 

 

Através das entrevistas buscou-se identificar se as empresas de transportes de 

cargas rodoviárias do ABC desenvolvem o planejamento estratégico, e se não, quais as 

maiores dificuldades e limitações para o desenvolvimento e implantação. Somente a 

título de convencionar-se uma única compreensão, o que os autores selecionados para 

este estudo definem como etapas, o SEBRAE descrevem como níveis.   

 

A seguir serão apresentadas as etapas e suas respectivas descrições, do 

desenvolvimento do planejamento estratégico para análise das empresas pesquisadas. 
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Etapa 1 – Definição da Visão e Missão do Negócio  

 

Visão:  

É a direção em que a empresa pretende seguir, ou ainda, um quadro do que a 

empresa deseja ser. Deve refletir as aspirações da empresa e suas crenças. 

 
Missão:  

A declaração de missão da empresa deve refletir a razão de ser da empresa, qual o 

seu propósito e o que a empresa faz. 

 

 

Etapa 2 – Análise do Ambiente Externo  
 

Os dirigentes devem estar atentos às informações do mercado e precisam 

monitorá-las para atingir seus objetivos. Neste nível os dirigentes devem analisar as 

forças macroambientais (demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, 

sociais e culturais) e os atores microambientais (consumidores, concorrentes, canais de 

distribuição, fornecedores) que impactam e afetam diretamente os resultados da 

empresa. 

 
 

Oportunidades: 

O propósito da análise de mercado macro e microambiental é a identificação de 

novas oportunidades, que surgem a todo instante no mercado.  

 

Ameaças: 

Da mesma forma que as oportunidades, as ameaças estão a todo instante 

forçando as empresas serem ágeis nas tomadas de decisão e estarem atentas no 

mercado. Caso contrário os resultados serão desfavoráveis e levarão a 

deterioração da empresa.  
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 Etapa 3 – Análise do Ambiente Interno 

 

Os executivos e dirigentes saberiam dizer quais são as qualidades e o que pode 

ou deve ser melhorado na sua empresa? Esses são os pontos fortes/forças e 

fracos/fraquezas do seu negócio. 

 
 
Etapa 4 – Análise da Situação Atual  
 

 

Depois de identificados os pontos fortes e pontos fracos e analisadas as 

oportunidades e ameaças, pode-se obter a matriz FOFA- Fortalezas, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças, ou SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats). 

Inclua os pontos fortes e fracos de sua empresa, juntamente com as oportunidades e 

ameaças do setor, em cada uma das quatro caixas: 

 

 

 Etapa 5 – Definição dos Objetivos e Metas 

 

São elementos que identificam de forma clara e precisa o que a empresa deseja e 

pretende alcançar. A partir dos objetivos da empresa é que são definidas as metas 

departamentais. 

 

As Metas existem para monitorar o progresso da empresa. Para cada meta existe 

normalmente um plano operacional, que é o conjunto de ações necessárias para atingi-

la. Toda meta, ao ser definida, deve conter a unidade de medida e onde se pretende 

chegar. 

 

 

Etapa 6 – Formulação e Implementação da Estratégia  

 

É necessário definir um plano para atingir os objetivos e metas estabelecidas. 

Neste nível, para alcançar os objetivos almejados os dirigentes assim como a empresa 

necessitam  formular e implantar as estratégias. 
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           Após o desenvolvimento das principais estratégias da empresa, devem-se adotar 

programas de apoio detalhados com as áreas envolvidas juntamente com os 

responsáveis, visando programar os recursos e  prazos. 

 

 

 Etapa 7 – Feedback e Controle dos Resultados 
 
 

À medida que implementar sua estratégia, a empresa precisa rastrear os 

resultados e monitorar os novos desenvolvimentos nos ambientes interno e externo. 

Alguns ambientes mantêm-se estáveis de um ano para outro. O ideal é estar sempre 

atento à realização das metas e estratégias, para que sua empresa possa melhorar a cada 

dia. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 
 

5.1 Resultados e Análises dos Questionários 
 

Do total de vinte e quatro empresas participantes da pesquisa, vinte responderam 

através de questionários e quatro concederam entrevistas, oito dessas transportadoras 

são de grande porte, seis de médio porte, sete são pequenas e três são micro empresa. 

 
Gráfico 7 – Distribuição das Empresas Participantes por Porte 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Das oito transportadoras de grande porte, seis possuem o planejamento 

estratégico formalizado. Das seis empresas de porte médio, apenas uma possui o 

planejamento estratégico formalizado. Das dez transportadoras restantes, micro ou 

pequenas, nenhuma possui o planejamento estratégico formalizado. 
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Gráfico 8 – Empresas que Possuem o Planejamento Estratégico Formalizado por 
Porte 

 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Após efetuar a análise dos 20 questionários respondidos e 4 entrevistas 

realizadas pode-se observar que 29% das transportadoras de cargas do ABC possuem o 

planejamento estratégico formalizado, porém os resultados apresentados merecem 

analises mais profundas (gráfico 9). 

 
Gráfico 9 – Percentual das Empresas que Possuem o Planejamento Estratégico 

Formalizado 
 

 
        Fonte: Elaborado  pelo autor 
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Se analisarmos o desenvolvimento do planejamento estratégico por porte das 

transportadoras, os resultados seriam os seguintes:  

 

Gráfico 10 – Percentual das Transportadoras que Possuem Planejamento 
Estratégico por Porte 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Outro dado que chama a atenção é a idade dessas transportadoras participantes. 

A mais nova possui dez anos de fundação e a mais antiga tem mais de 45 anos de 

operação. 

 

Gráfico 11 – Tempo de Atividade 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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As médias e grandes empresas são as mais antigas, juntas representam 60% da 

amostra da pesquisa, foram fundadas nas décadas de 70 e 80. São as que possuem 

processos de gestão mais desenvolvidos e algumas delas, como já demonstrado 

anteriormente, desenvolvem o planejamento estratégico por completo, fato que as torna 

mais ágeis e competitivas. 

 
As micro e pequenas empresas possuem algum tipo de processo de gestão, 

embora não muito bem definidos e estruturados. As transportadoras de menor porte são 

as mais jovens, embora a mais nova tenha dez anos de fundação. 

 

Todas as transportadoras desenvolveram a primeira etapa do planejamento 

estratégico. A definição de negócio é clara, a missão, a visão e os valores são definidos 

em todas elas. 

 

Gráfico 12 – Desenvolvimento da Primeira Etapa 
 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Quando perguntados sobre a clareza da definição do negócio os executivos 

foram unanimes, ou seja, 100 % deles responderam ter bem clara a definição de negócio 

de sua empresa. 

 

Com relação à existência da missão da empresa declarada, também 100% dos 

executivos afirmaram ter clara a missão de seus negócios. Porém, através da observação 
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pode-se notar que na recepção de algumas dessas transportadoras, que declaram ter uma 

missão clara e divulgada, não havia nenhum quadro indicando este posicionamento. 

 

Gráfico 13 – Desenvolvimento da Segunda Etapa 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Trinta e cinco por cento das empresas estão trabalhando algumas oportunidades 

de mercado. Estas oportunidades vão desde mudança de equipamentos para atender 

novos negócios, até a contratação de consultorias para obtenção de certificações 

especificas. 

 

As transportadoras que estão diversificando os negócios representam vinte e 

cinco por cento da amostra. Das que citaram que estão diversificando seus negócios 

66% estão trabalhando para o atendimento do segmento de transporte de produtos 

perigosos e 33% para iniciar no segmento de transporte de cargas especiais ou 

específicas.  

 

 Quase todas transportadoras se manifestaram, afirmando que estão sofrendo com 

alguma ameaça de mercado. As que mencionaram as ameaças citaram o preço do óleo 

diesel, a carga tributária e a falta de mão de obra qualificada. 
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Gráfico 14 – Desenvolvimento da Terceira Etapa 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 

Quase que na totalidade as transportadoras, independente de tamanho e idade, 

reconhecem que existem pontos fracos a serem trabalhados visando obter  melhoria  nos 

resultados para conquistar uma fatia maior de mercado. Os pontos fracos mais citados 

foram a idade dos equipamentos, a falta de controle gerencial e a falta de capital para 

aquisição de novos equipamentos. 

 

O desenvolvimento de pontos fortes em relação aos seus concorrentes está em 

torno de sessenta e cinco por cento das transportadoras pesquisadas. Os destaques estão 

por conta da inovação dos equipamentos que conseguem transportar maior quantidade 

de carga em uma mesma viagem, bem como sistemas de controle e monitoramento 

através da tecnologia de informação. 
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Gráfico 15 – Desenvolvimento da Quarta Etapa 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Cinquenta por cento das transportadoras relataram que possuem alguma 

vantagem competitiva perante seus concorrentes. A vantagem mais relatada está 

relacionada aos equipamentos utilizados, que são diferenciados, o que lhe permite a 

elevação de valores dos fretes. 

 

 

Gráfico 16 – Desenvolvimento da Quinta Etapa 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Setenta e cinco por cento das transportadoras pesquisadas definem suas metas e 

objetivos de forma clara. Porém, apenas sessenta por cento delas fazem com que os 

funcionários conheçam suas metas e objetivos. Vinte e cinco por cento deixa que cada 

departamento desenvolva seu próprio planejamento estratégico. 

 
Gráfico 17 – Desenvolvimento da Sexta Etapa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

Vinte e cinco por cento das transportadoras possuem algum tipo de processo de 

seleção das estratégias implantadas, sendo que o desenvolvimento desse processo é de 

responsabilidade de todos os seus colaboradores. 

 

Setenta por cento das transportadoras deixam a implantação a cargo do mesmo 

grupo que desenvolveu as estratégias.  

 

Gráfico 18 – Desenvolvimento da Sétima Etapa

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quando perguntado aos dirigentes das transportadoras sobre a existência de 

controles rígidos em relação às estratégias formuladas e implantadas, quarenta e cinco 

por cento responderam que há sim critérios rígidos. Alguns mencionaram que o não 

cumprimento das metas formuladas em um prazo determinado é motivo real para 

demissão. 

 

Quarenta e cinco por cento das transportadoras declararam haver algum tipo de 

controle do planejamento estratégico implantado. Com relação ao desenvolvimento de 

ferramentas de avaliação do planejamento estratégico, sessenta por cento disseram que 

avaliam com frequência os resultados. Algumas com base no atingimento de metas e 

objetivos traçados no planejamento estratégico premiam os funcionários que alcançaram 

os resultados desejados. 

 

Com relação ao planejamento estratégico preparado para o ano seguinte, apenas 

trinta por cento já o tem preparado. Os dirigentes que informaram ainda não ter 

preparado, alegaram que o desenvolvimento do planejamento estratégico ocorre a partir 

do segundo semestre.   

 

 

5.2 Análise e Resultados das Entrevistas 
 

Após efetuar as quatro entrevistas com os empresários e gestores das 

transportadoras de cargas do grande ABC e transcrevê-las, pode-se compreender que: 

 

O perfil das transportadoras visitadas era: de porte pequeno a médio, o tempo de 

atividade empresarial variou entre 15 e 30 anos, todas com a matriz instalada no grande 

ABC, possuíam entre 30 a 40 equipamentos (cavalos e carretas). 

 

A maturidade das empresas transportadoras ocorre mais tardiamente que 

empresas dos segmentos industrial e comercial. Isso devido a necessidade do capital 

inicial investido ser maior. Até o empreendedor conseguir quitar todo investimento 

inicial, para poder reinvestir no seu negócio, leva um tempo maior, devido às margens 

de lucratividade serem muito justas e os recursos financeiros dos empreendedores 

também escassos. Os empreendedores entrevistados citaram que iniciaram suas 
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transportadoras como autônomos, adquirindo o primeiro equipamento financiado entre 

48 e 60 meses. O segundo equipamento foi adquirido após a quitação do primeiro e 

também com financiamento, porém a partir de então os pagamentos das parcelas eram 

realizados com maior tranquilidade financeira e assim por diante. 

 

O perfil do empreendedor do segmento de transporte de cargas rodoviárias é do 

gênero masculino, faixa etária entre 45 a 50 anos de idade, o grau de escolaridade vária 

entre ensino fundamental e médio, suas experiências anteriores são no mesmo 

segmento. 

 

São empresas que pouco se desenvolveram na questão de processos gerenciais e 

administrativas e que quando necessitam de mão de obra especializada na área, 

contratam pelo tempo necessário para desenvolvimento do projeto ou  até a solução de 

determinada situação. Todas elas não possuíam e nem estavam desenvolvendo o 

planejamento estratégico, porém duas delas possuíam planejamentos táticos e as outras 

duas desenvolvem planejamentos operacionais. 

 

Não existe a comunicação e participação dos funcionários no desenvolvimento 

desses planejamentos táticos e operacionais, somente os diretores conhecem esses 

planos. Desta forma, entende-se que os funcionários trabalham desconhecendo suas 

metas e objetivos organizacionais. 

 

Os empresários e gestores das transportadoras consideram que o 

desenvolvimento do planejamento estratégico poderia contribuir para obtenção de 

melhores resultados, porém não sabem quantificar em termos de resultados. Os 

empresários entrevistados não souberam especificar por qual motivo não desenvolvem o 

planejamento estratégico, porém foram humildes em dizer que não teriam capacidade de 

fazê-lo, haveria a necessidade de contratação de um profissional externo. 

 

Embora os gestores não desenvolvam o planejamento estratégico eles se 

dedicam na busca por obter melhor reconhecimento de seus clientes e para isso 

investem nas certificadoras que preparam e implantam o SASSMAQ e a ISO (9000, 

9001, 14,000 e a 18.000). Essas empresas certificadoras, quando no processo de 
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preparação da empresa, implantam processos, que se cultivados, facilitariam o 

desenvolvimento do planejamento estratégico.  

 

Quando perguntados sobre as principais ameaças que surgem no dia a dia de seu 

negócio, os empresários e gestores foram unânimes nas seguintes citações: 

 

•   A carga de impostos elevada; 

•  Os custos com óleo diesel; 

•  A falta de mão de obra qualificada; 

•  A falta de crédito. 

 

Estas ameaças, independente do tipo de carga que a transportadora carrega, são as 

maiores dificuldades que os gestores encontram para administrar seus 

empreendimentos.  

 

     Outras ameaças também foram citadas, porém isoladamente: 

 

• A legislação de trânsito; 

• A falta de infraestrutura nas rodovias; 

• O custo e a qualidade da manutenção dos equipamentos; 

• Falta de infraestrutura dos portos; 

• Legislação trabalhista. 

 

Estas ameaças que foram citadas isoladamente por um ou por outro empresário, 

são dificuldades provenientes do tipo de carga que a transportadora carrega. Por 

exemplo, uma delas trabalha com produtos perigosos e citou a legislação do trânsito 

como ameaça, a outra trabalha com grãos cultivados no centro-oeste do país e 

exportados pelo porto de Santos, e citou a falta de infraestrutura dos portos. 
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6  CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento do planejamento estratégico não deve ser visto como um 

processo que garantirá melhores resultados para a organização e sim como uma 

ferramenta auxiliadora dos gestores na busca da competitividade e do desenvolvimento 

empresarial. 

 

Através da pesquisa observou-se que utilizando uma ferramenta administrativa 

gerencial adequada, o processo de planejamento estratégico apresenta vários benefícios 

para a organização, dentre os principais benefícios estão: 

 

•    O crescimento e desenvolvimento organizacional; 

•    Melhores resultados financeiros e operacionais; 

•    Facilidade nas certificações SASSMAQ e ISO; 

•   Maior adequação em momentos de crises; 

•   Facilidade na liberação de financiamentos por órgãos governamentais de 

fomentos.  

 

 É importante que as organizações se estruturem com objetivo de criar e iniciar 

processos gerenciais que contemplem o planejamento estratégico, mesmo que 

informalmente, pois desta forma estarão garantindo um melhor posicionamento e 

desempenho no mercado em que atuam. 

 

Pode-se observar, que mesmo que não seja de forma comprobatória, as 

metodologias formais do planejamento estratégico auxiliam na operacionalização das 

atividades de uma transportadora, uma vez que todos os colaboradores saibam de suas 

obrigações, metas e objetivos. 

 

É fato que todas as grandes empresas possuem o planejamento estratégico 

formalizado enquanto que as pequenas e médias somente desenvolvem algumas etapas e 

as micro só a primeira etapa. 

 

Isso deixa uma pergunta no ar. As grandes empresas chegaram nesse estágio 

devido a formalização do planejamento estratégico ou a implantação do planejamento 
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estratégico fez com que as empresas chegassem nesse porte? Outro fato a ser observado 

é que as certificações ISO e SASSMAQ só foram desenvolvidas e conquistadas por 

grandes e médias empresas. 

 

Para que o planejamento estratégico seja desenvolvido e implantado há 

necessidade de certa estrutura organizacional, a qual somente as grandes e médias 

possuem. As pequenas e médias empresas são pouco desenvolvidas estruturalmente, 

isso acaba por impossibilitar o desenvolvimento do planejamento estratégico. 

 

As micro e pequenas empresas desenvolvem planejamentos operacionais, uma 

vez que o planejamento se resume a roterização, prazos e financeiro. Uma grande parte 

das médias empresas transportadoras, desenvolvem planejamento tático, uma vez que o 

desenvolvimento e implantação ocorre somente em nível gerencial. Os funcionários das 

micro e pequenas empresas não participam e nem conhecem os planos das empresas em 

que trabalham.  

 

A participação no desenvolvimento e na implantação do planejamento 

estratégico, bem como conhecimentos de suas metas e objetivos, faz com que os 

funcionários sintam-se responsáveis pelo sucesso da empresa, sendo um diferencial, 

criando  força extra para a organização. 

 

Todas as transportadoras passam por momentos difíceis, porém as grandes 

conseguem se adaptar e superar melhor os momentos de crise do que as micro, 

pequenas e médias. Esta melhor adaptação ocorre devido a preparação antecipada para o 

enfretamento dessas situações, devido ao provisionamento futuro composto no 

planejamento estratégico. 

 

As micro e pequenas transportadoras em sua grande maioria trabalham para as 

grandes transportadoras, pois são elas que conseguem participar e atender as grandes 

licitações e contratos de grandes empresas. Por esse motivo as micro e pequenas 

empresas por trabalharem como terceiros das grandes transportadoras não conseguem 

planejar seu futuro, pois este depende do planejamento das empresas que as contratam. 
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É comum as grandes transportadoras romperem acordos feitos com as micro e 

pequenas, sem prévio aviso, isso devido a problemas financeiros e ao não atendimento 

dos prazos e equipamentos. As transportadoras de menor porte não conseguem impor 

suas condições, pois no mercado possui uma vasta quantidade de autônomos e micro 

transportadores que gostariam de transportar para as grandes empresas no atendimento 

de grandes contratos isso forma um estoque de reserva.  

 

Embora exista vasto material de pesquisa mostrando a importância do 

planejamento para a prosperidade dos negócios, quase que na totalidade as MPE´s 

resistem em não utilizá-lo e esse pode ser um dos motivos que o Brasil está entre os 

países que mais se encerram empresas. 

 
 
 
6.1 Planejamento com Fator de Longevidade 
 
 

No primeiro momento de qualquer empreendimento, é clara a inquietude dos 

empresários no sentido de colocar em funcionamento e o desenvolvimento do negócio. 

Por mais e melhores características de sucesso que o empreendedor possa ter, o que  

realmente pode ser o divisor de águas entre a longevidade e o fracasso é o planejamento. 

 

Elaborar um bom planejamento antes de iniciar as operações, mesmo que isso 

possa levar um tempo maior que o esperado, é o que permitirá o empreendedor a guiar 

seu negócio com sucesso.  

 

O fato de aplicar poucos recursos no planejamento é um aspecto comum entre os 

ocidentais. No Brasil onde as condições são ainda mais desfavoráveis, devido a 

instabilidade econômica, falta de crédito, legislação e política, o planejamento deveria 

ser a etapa com maior aplicação de recursos e atenção por parte dos empreendedores.  

 

Mesmo que o empreendedor tenha feito um ótimo planejamento de seu negócio 

isso não lhe garantirá a longevidade, pois os ambientes onde a empresa vive se altera 

constantemente, forçando o empreendedor a se adaptar e superar esses desafios. 
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Geus, 1999 diz que as empresas se desenvolvem através das lições aprendidas 

em épocas de crise, pois necessitam realizar mudanças para sua continuidade e 

continuarem a ser competitivas.   

 

Essas experiências se tornam um diferencial e facilitam o planejamento que 

permitirá o empreendedor reagir de forma mais rápida em situações de vulnerabilidade 

do mercado.  

 

Não é tarefa fácil planejar diz Geus (1999, p. 29) “Planejar é um trabalho que 

visa minimizar as incertezas por meio da previsão de futuro”, uma vez que se faz 

necessário vislumbrar cenários futuros e trazê-los o mais próximo possível da realidade.  

 

O planejamento não deve se limitar apenas aos departamentos financeiros e de 

contabilidade, para fazer o efeito desejado ele deve contemplar ações que possam fazer 

com que a empresa aja e reaja de forma a prevení-la de ameaças advindas do mercado e 

que possibilite realizar mudanças estratégicas de marketing, de produto e até estruturais. 

 

O planejamento deve ser repensado regularmente, pois de acordo com Hisrich e 

Peters, 2004, à medida que o negócio se desenvolve, a empresa necessita de novos 

objetivos e suas metas de curto e longo prazo devem ser revistas. 

 

De acordo com Grzybovski e Tedesco, (2000, p.47), os planejamentos: 

 
...são processos de orientação das atividades e determinam sua 
natureza, sua localização, seus níveis, suas distribuições temporais, 
seus componentes operacionais principais, em referência aos 
princípios de ação coletiva definidos ou simplesmente praticados 
pelos tomadores de decisão. Os sistemas de planejamento são 
procedimentos racionais que estabelecem objetivos para a organização 
e produzem planos (estratégicos e operacionais) coerentes e 
coordenados entre si para viabilizar o atendimento de tais objetivos. 
(GRZYBOVSKI; TEDESCO, 2000, p.47). 
 

O desenvolvimento do planejamento estratégico não deve ser visto como uma 

ferramenta que garantirá melhorias para a organização e sim como uma ferramenta 

auxiliadora dos gestores na busca da competitividade e do desenvolvimento 

empresarial. 

 



114 
 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 

Foram enviados mais de cento e cinquenta questionários para as transportadoras, 

porém só vinte foram respondidos, após inúmeros telefonemas e e-mail´s. Essa situação 

me levou a pensar que a falta de estudos para esse segmento é consequência do 

desinteresse por parte dos empresários do setor de transportes. 

 

As analises efetuadas foram feitas tendo como base a amostra conseguida de 

vinte questionários e quatro entrevistas, sendo que a expectativa mínima inicial era de 

receber cinquenta questionários. 

 

Apenas um dos questionários foi respondido por um diretor que não fazia parte 

da sociedade, todos os demais eram os fundadores das transportadoras. 

 

As empresas que aceitaram participar da pesquisa tinham mais de 10 anos de 

fundação. Não foi objetivo dessa pesquisa selecionar as empresas participantes, sendo 

assim,  ressalta-se que por opção as transportadoras com pouco tempo de fundação não 

responderem ao questionário. 

 

Importante salientar que a dificuldade para a realização dessa pesquisa foi 

imensa, primeiro pela falta de colaboração do sindicato das empresas transportadoras do 

ABC – SETRANS, e segundo pela falta de interesse dos empresários do setor. Imaginei 

em meu projeto inicial que por se tratar de um estudo que poderia contribuir para o 

desenvolvimento das transportadoras, teria maior facilidade para captação e 

desenvolvimento dos dados para a pesquisa.  

 

Algumas sugestões para estudos futuros são de verificar se: 

 

• A maturidade das empresas tem alguma relação direta com o desenvolvimento 

do planejamento estratégico? 

• O tamanho das transportadoras tem relação com o desenvolvimento e 

implantação do planejamento estratégico? 
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• Um roteiro simplificado para o desenvolvimento e implantação do planejamento 

estratégico poderia contribuir para o desenvolvimento das micro e pequenas 

transportadoras? 

• O planejamento estratégico contribui para os resultados financeiros e   

operacionais? 

• O índice de mortalidade poderia ser reduzido com a implantação do 

planejamento estratégico, tático ou operacional? 

• O prazo de maturidade das empresas transportadoras de carga é semelhante ao 

das indústrias e comércios? 

 

Devido aos poucos estudos na área de transporte de cargas no Brasil, acredita-se 

que se os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento desse segmento, buscarem ajuda 

nas universidades que ministram cursos voltados para a área de Planejamento 

estratégico, aumentarão significativamente as chances de sucesso em seus projetos, 

além de capacitar seu público alvo, para uma melhor gestão. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Apresentação do questionário 

O questionário foi desenvolvido tendo como base os níveis de desenvolvimento do 
planejamento estratégico. O questionário possui 23 questões, sendo 20 do tipo binária 
(Sim ou Não) sobre as etapas do planejamento estratégico e 3 questões das 
características das empresas (regime tributário utilizado, número de funcionários e 
tamanho segundo o executivo). 

As questões 2, 3 e dizem respeito a primeira etapa de desenvolvimento. As questões 7,8 
e 9 dizem respeito a segunda etapa. As questões 4 e 6 dizem respeito a terceira etapa. As 
questões 5 e 12 dizem respeito a quarta etapa. As questões 10, 11 e 17 dizem respeito a 
quinta etapa. As questões 14, 15 e 16 dizem respeito a sexta etapa.  E as questões 13, 
18, 19 e 20 dizem respeito a sétima e última etapa. O objetivo é verificar se as empresas 
transportadoras possuem o planejamento estratégico e quais as etapas mais 
desenvolvidas.  

Grato por sua colaboração 

José Roberto Campanele 

Mestrando da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

1. Sua empresa possui planejamento estratégico formalizado 
(    ) Sim  (     ) Não 
 

Se sim, por favor, abaixo estão listadas algumas frases referentes a etapas do 
planejamento estratégico. Indique se você possui ou não possui cada uma das delas.  

2. A definição de negócios da empresa é clara.  
(   ) Sim (    ) Não 

3. A definição da missão da empresa é clara.  
(   ) Sim (    ) Não 

4. Há pontos fracos a serem trabalhados pela empresa.  
(   ) Sim (    ) Não 

5. Sua empresa possui uma vantagem competitiva perante seus concorrentes. 
(   ) Sim (    ) Não 

6. A empresa possui pontos fortes em relação a seus concorrentes.  
(   ) Sim (    ) Não 

7. A empresa esta trabalhando em alguma oportunidade de mercado. 
(   ) Sim (    ) Não 

8. A empresa pensa em diversificar seus negócios.  
(   ) Sim (    ) Não 

9. A empresa esta sofrendo com algum tipo de ameaça.  
(   ) Sim (    ) Não 

10. As metas e objetivos da empresa são claros.  
(   ) Sim (    ) Não 
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11. Os funcionários conhecem suas metas.  
(   ) Sim (    ) Não 

12. A empresa possui estratégias alternativas.  
(   ) Sim (    ) Não 

13. Existe critério rígido em relação as estratégias formuladas e implantadas.  
(   ) Sim (    ) Não 

14. A empresa possui um processo de seleção das estratégia.  
(   ) Sim (    ) Não 

15. A implantação da estratégia é feita pelo mesmo grupo que há desenvolveu.  
(   ) Sim (    ) Não 

16. A execução da estratégia é desenvolvida e comunicada a todos os colaboradores.  
(   ) Sim (    ) Não 

17. Cada departamento desenvolve e implanta o seu Planejamento estratégico.  
(   ) Sim (    ) Não 

18. Existe algum tipo de controle do planejamento estratégico implantado.  
(   ) Sim (    ) Não 

19. Existe algum tipo de avaliação do Planejamento estratégico implantado.  
(   ) Sim (    ) Não 

20. Para o próximo ano existe um planejamento estratégico preparado.  
(   ) Sim (    ) Não 

Qual regime tributário utilizado pela empresa? 
Simples (    )   Lucro Presumido (    )  Lucro real (    ) 
 
Sua empresa é: 
Micro empresa (    )     Pequeno porte (    )  Médio porte (    )   Grande 
porte (    ) 
 
Quantos funcionários possuem sua empresa? 
1 a 9 (    )     10 a 49 (     )              50 a 100 (    )           Acima de 100  (    ) 
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ANEXO B - Transcrição da entrevista transportadora A 

Entrevista Realizada em 15/3/2013 e 28/5/2013 

 

José Roberto: Muito obrigado por participar desta pesquisa, que visa verificar se as 
empresas de transportes de cargas do grande ABC utilizam o planejamento estratégico 
formalizado e quais as etapas mais desenvolvidas. 

José Roberto: Como o Sr. começou no segmento de transporte de cargas? 

A.R.A.: Na realidade quem começou essa empresa foi meu pai, até hoje ele trabalha. 
Ele é um dos diretores. O início se deu porque meu pai foi motorista durante muitos 
anos e quando ele se aposentou ele abriu sua própria transportadora. 

José Roberto: Sua empresa possui o planejamento estratégico formalizado? 

A.R.A.: Não, o planejamento estratégico formalizado não. 

José Roberto: Que forma o Sr. Trabalha a questão estratégica e que tipo de 
planejamento elabora? 

A.R.A.: A empresa trabalha com dois focos de planejamento. O planejamento de 
crescimento e o planejamento de oportunidades. 

O planejamento de crescimento é o principal, por exemplo, no final do ano passado 
elaboramos nosso planejamento para este ano com objetivo de crescer 20%. Para que 
este objetivo seja alcançado esta sendo feito um trabalho de redução de custo e aumento 
de faturamento, ou seja, estamos planejando de que forma podemos transportar mais 
carga com o mesmo número de funcionário, desta forma estaríamos crescendo nosso 
faturamento com o mesmo número de motoristas. 

José Roberto: Podemos dizer que o Sr. tem o objetivo de maximização dos 
equipamentos utilizando o mesmo número de funcionário. 

A.R.A.: Na realidade estamos trocando nossos equipamentos, que em média 
transportam 35 toneladas, por equipamentos que transportam 48 toneladas, com isso 
estaremos aumento nosso faturamento com o mesmo número de funcionário.  

Então JR, funciona assim, para esse ano quero transportar X mil toneladas mantendo o 
quadro de funcionários, ou seja, estamos buscando fazer com que cada motorista leve 
mais carga e com isso aumente nosso faturamento. 

Esse planejamento teve como base reuniões que efetuamos com os empresários, os 
quais nos disseram que esperam uma safra recorde para 2013, isso porque tivemos um 
clima favorável para o plantio e colheita da safra e os contratos que estamos fechando 
desde a virada do ano. 

Tudo indica que nosso planejamento vai ter sucesso, pois o transporte da safra já iniciou 
e o que havíamos pensando esta acontecendo. Porém já estamos enfrentando um 
problema que não havíamos contabilizado que é o tempo para descarregarmos no porto 
de Santos. Estamos demorando em média 48 horas para descarregar. Somente para se 
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ter uma ideia do problema, levamos 30 horas para ir e voltar do centro-oeste, algo em 
torno de 3.500 quilômetros  e demoramos 48 horas para descarregar, ou seja, não tem 
com prevermos este estrangulamento, uma vez que desde o presidente até o prefeito 
alegam estar investindo na infraestrutura do pais. 

Esta falta de infra-estrutura do porto de Santos pode sim fazer com que não consigamos 
atingir nossos objetivos. 

José Roberto: Pensando no planejamento, não haveria a possibilidade de substituir o 
Porto de Santos por outros Portos? Ou seja, ter o plano B 

A.R.A.: Não, isso poderia acontecer se estivesse sob os nossos cuidados a contratação 
de portos, mas infelizmente no contrato está estipulado o ponto de retirada e de entrega. 
Quem determina onde carrega e descarrega a carga é nosso cliente. 

A.R.A.: Existe outro planejamento sim, porém é para atender algumas oportunidades, 
as quais surgem através de licitações e cotações esporádicas, porém por se tratar de uma 
oportunidade, não temos como saber se vai acontecer, porém está planejado que 
podemos crescer mais 10% com essas oportunidades que surgem. Toda nossa estrutura 
(pátio, equipamentos, motoristas) esta preparada para aproveitar estas oportunidades.  

José Roberto: Obrigado, agora irei fazer algumas perguntas sobre as características de 
sua empresa, tudo bem? 

A.R.A.: OK. 

José Roberto: Qual regime tributário utilizado pela sua empresa? Simples, Lucro 
Presumido, Lucro real ou outro. 

A.R.A.:  Hoje trabalhamos com lucro real. 

José Roberto: O Sr. Considera que sua empresa seja uma micro empresa, média 
empresa ou grande empresa. 

A.R.A.: Médio porte 

José Roberto: Quantos funcionários possui a sua empresa? 0-3, 4-10, 11-20, 21-50, 51-
100 ou acima de 100.  

A.R.A.: de 51 a 100 

José Roberto: Gostaria de agradecer o Sr.  pela entrevista e também agradecer em 
nome do meu Orientador Prof. Dr. Luciano Venelli Costa da Universidade Metodista. 
Muito obrigado 

A.R.A.: Foi um prazer recebê-lo. Estou â disposição. 

 

José Roberto: Obrigado por nos receber novamente, virtude da necessidade de 
fazermos algumas perguntas complementares a respeito do mesmo assunto, 
planejamento estratégico. 
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José Roberto: O planejamento que o senhor elabora, participa algum profissional de 
fora da empresa, por exemplo, consultor ou empresa como o SEBRAE? 

A.R.A.: Não JR, quem elabora esse planejamento são somente os diretores da empresa, 
tendo como base as informações que colhemos através de reuniões que temos com 
nossos clientes. 

José Roberto: Qual a periodicidade dessas reuniões? 

A.R.A.: Normalmente duas reuniões por anos com os principais clientes. Porém existem 
clientes que nos reunimos inúmeras vezes ao ano, isso porque qualquer problema, 
dúvida ou até mesmo alguma oportunidade eles nos chama.   

José Roberto: O senhor poderia me dizer quais têm sido as ameaças que tem lhe 
causado dificuldades para administrar e planejar seu negocio? 

A.R.A.: Jr. São várias, vou citar as que me vem a cabeça neste momento, porém em 
nossas reuniões semanais, sempre aparece uma situação de ameaça nova. 

A 1ª é com relação a carga tributária, me parece que trabalhamos para pagar o governo, 
é impressionante...quanto mais faturamos maior a carga tributária. 

A 2ª ameaça que enfrentamos é com relação a falta de mão de obra capacitada, só para 
se ter uma ideia há uns 2 ou três anos atrás chegamos a ter mais de 10% da frota parada 
devido a falta de motoristas. 

A 3ª com certeza é a falta de crédito para aumentarmos nossa frota e as vezes para 
capital de giro. 

A 4ª ameaça é a falta de pontualidade de pagamento e a burocracia para receber...são 
inúmeros documentos que solicitam para podermos receber um frete, sem contar que 
temos que pagar os custos das viagens para depois receber do cliente, que em mais de 
30% atrasam pagamento.   

A 5ª é com certeza a falta de infraestrutura das estradas e portos brasileiros. Isso não a 
santo que consegue prever escoamento, acidentes, reformas, paralisações e 
manifestações. 

José Roberto: Com relação ao crédito, quais as linhas de crédito que vossa empresa 
tem utilizado?                

A.R.A.: Os bancos privados, pois os bancos estatais só emprestam para quem não 
precisa ou não tiver nenhum tipo de restrição, não tiver outros financiamentos em aberto 
e quando conseguimos uma linha de crédito, não chega a 50% de nossa necessidade. 

José Roberto: O senhor conhece todas as linhas disponíveis do BNDES? 

A.R.A.: Isso só serve para propaganda política, as pequenas e médias empresas não 
conseguem crédito através dessas linhas do governo...já tentamos pelo menos 5 vezes e 
todas foram negadas. Uma porque estávamos com impostos atrasados, outra por que 
tínhamos algumas ações na justiça do trabalho, outra porque alegaram que estamos 
comprometidos mais que 30% do faturamento...enfim, nunca conseguimos. 
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José Roberto: O senhor já teve algum profissional dedicado exclusivamente para o 
desenvolvimento e implantação do planejamento estratégico? 

A.R.A.: Não, mas já vieram me propor esse tipo de trabalho. Porém nossa margem não 
permite o pagamento desse tipo de profissional e dentro da empresa não temos ninguém 
com essa capacidade, nem mesmo os diretores...nascemos e fomos criados dentro de 
caminhão. Nossa escola foi a vida. 

José Roberto: O Sr. Acredita que se tivesse o planejamento estratégico implantado 
poderia crescer e ser mais competitivos? 

A.R.A.: Sinceridade não saberia lhe responder, porém acredito que iríamos melhorar 
em alguns pontos. 

José Roberto: Quais são esses pontos que o Sr. Acredita que poderia melhorar? 

A.R.A.: Acho que na questão da velocidade da informação para se tomar decisões, na 
padronização, no controle dos resultados e das atividades. Atualmente quando 
precisamos de alguma informação é um caos, temos que pedir informações de vários 
departamentos para se chegar a uma conclusão, ou seja, às vezes demoramos muito para 
decidir, isso com certeza impacta negativamente.  

José Roberto: O cargo de presidente ou do principal executivo é exercido por algum 
membro da Família? 

A.R.A.: Atualmente não existe o cargo de presidente, meu pai, eu e meus irmãos somos 
diretores. 

José Roberto: As decisões são tomadas por alguém ou algum cargo específico? 

A.R.A.: Não, todas as decisões são tomadas em conjunto, pelos diretores. Toda semana 
temos uma reunião onde são pautadas todas as decisões que precisam ser tomadas e 
decidimos em conjunto. 

José Roberto: Mais uma vez, gostaria de agradecer por me receber, agradeço também 
em nome do meu Orientador Prof. Dr. Luciano Venelli Costa e da Universidade 
Metodista de São Paulo. Muito obrigado. 

A.R.A.: Fico a disposição no que puder ajudar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

ANEXO C - Transcrição da entrevista transportadora B 

 

Entrevista Realizada em 15/3/2013 e 27/5/2013 

José Roberto: Muito obrigado por participar desta pesquisa, que visa verificar se as 
empresas de transportes de cargas do grande ABC utilizam o planejamento estratégico 
formalizado e quais as etapas mais desenvolvidas. 

José Roberto: Como o Sr. e a Sra. começaram no segmento de transporte de cargas? 

C: Eu comecei de garoto a trabalha em uma empresa automobilística, e me aposentei 
cedo e nos últimos anos fui gerente de logística, dessa forma acumulei bastante 
experiência. Quando parei de trabalhar lá montei essa transportadora. 

S: Eu fui convidada por ele para trabalhar sei lá do que, pois eu até caminhão cheguei a 
dirigir. Depois de um tempo o Sr. C me convidou para fazer parte da sociedade, sem 
que precisasse colocar nenhum dinheiro, ele apenas queria que ajudasse a tomar conta 
da transportadora. 

José Roberto: A empresa possui o planejamento estratégico formalizado? 

C: Não 

S: Não 

José Roberto: Que forma o Sr(a). Trabalha a questão estratégica e que tipo de 
planejamento elabora? 

C: Acho que é o planejamento bombeiro, ou seja, fazemos um planejamento para 
resolver determinada situação. 

S: É nessa linha, porém temos alguns planejamentos. Atualmente estamos trabalhando 
na questão de mudarmos para um prédio com espaço maior, pois este ficou pequeno, 
devido ao crescimento de nossa empresa. 

A pouco tempo atrás fizemos um trabalho para aumentar nossas receitas, elaboramos 
um planejamento para começar a armazenar alguns produtos. Essa diversificação de 
negócio foi devido a inúmeros pedidos de clientes de fora de São Paulo nos solicitarem 
um espaço para armazenar seus produtos e com isso poderem produzir mais e a 
escoarem mais rapidamente seus produtos. Esse planejamento foi para aproveitar essa 
oportunidade. Isso fez nossas receitas cresceram consideravelmente e com isso nosso 
lucro melhorou, por que a armazenagem não requer tantos funcionários como a 
operação do transporte de cargas. 

José Roberto: O planejamento que o(a) senhor(a) elabora, participa algum profissional 
de fora da empresa, por exemplo, consultor ou empresa como o SEBRAE? 

C.: Até pouco tempo atrás não contratávamos nenhum tipo de consultoria ou assessoria, 
porém após a ideia de um consultor de ampliarmos nosso negócio, começamos a 
consultá-lo regularmente. 
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S: Sim, decidimos que a partir daquele evento, sempre que precisássemos planejar 
alguma situação, contrataríamos um profissional competente na área. 

José Roberto: Qual a periodicidade dessas consultorias? 

C.: Acho que de duas a três vezes por anos. 

S: Ultimamente temos contratado bastante esse tipo de trabalho, nos últimos dois anos 
tivemos consultores trabalhando aqui dentro por pelo menos seis meses. Primeiro foi a 
certificação, depois o planejamento do espaça para armazenagem, agora a ISO.  

José Roberto: O quanto o(a) senhor(a) acredita que esses planejamentos realizados por 
consultores externos tem ajudado e contribuído para o crescimento de vossa empresa? 

C: Tem contribuído muito, devemos muito a eles. Por mais tempo que tenha trabalhado 
em uma grande empresa, nunca fui responsável por projetos ou planejamento. Sempre 
atuei na área de operações. Desta forma acredito que todo crescimento deve ser 
creditado aos profissionais que contratamos.  

S: Dou crédito total a eles. Eles foram e estão sendo o alicerce da empresa. É claro que 
precisamos investir em T.I., infraestrutura, treinamento, mas quem nos conduziu foram 
os consultores através de seus planejamentos, os quais eram discutidos e aprovados por 
nós. Participamos ativamente de todas as etapas dos projetos. 

José Roberto: O(a) Sr(a). Acreditam que se tivesse o planejamento estratégico 
implantado poderia crescer e ser mais competitivos? 

C: Pelas experiências que estamos tendo, acredito que sim. 

S: Nunca nos passou pela cabeça de elaborar um planejamento estratégico propriamente 
dito, porém pelo fato de sermos pequenos, acredito que até poderia fazer alguma 
diferença, mas não seria tão significativa. 

José Roberto: A empresa possui algum tipo de certificação? 

C: Sim SASSMAQ e estamos sendo auditados para ter o ISO 

S: Isso SASSMAQ já temos a uns 3 anos agora estamos em busca da ISO. 

José Roberto: O(a) senhor(a) poderiam me dizer quais tem sido as ameaças que tem lhe 
causado dificuldades para administrar e planejar seu negocio? 

C.: Vou falar no que se refere a parte administrativa. Impostos nos comem pelas pernas, 
a. O custo de aluguel tem subido muito, só para se ter uma ideia em nossa última 
mudança, quatro anos atrás, saímos de um aluguel de R$ 3.000,00 para um de R$ 
8.000,00, são quase 200% de aumento. A  falta de crédito para aumentarmos nossa frota 
e as vezes para capital de giro. Os constantes atrasos dos pagamentos dos nossos 
clientes. 

S: Nossa, não sei nem por onde começar, vou tentar fazer uma ordem de acordo com a 
ameaça e o impacto nas operações:  
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1ª o custo de óleo diesel de uns anos para cá nosso sentimento é que parte de nossa 
lucratividade foi desviada para o combustível. 

A 2ª legislação de trânsitos é terrível, para se ter uma ideia tivemos que romper um 
contrato com uma grande empresa devido aos inúmeros atrasos, só que na realidade não 
aconteceram atrasos, o que nos impede de chegar no horário estipulado é o horário de 
rodízio, que foi implantado depois de termos assinado o contrato. Atualmente nem os 
órgãos de transito sabem que tipo de licença deve ser solicitado, em uma fiscalização, 
no final do ano passado, fomos multados por não portar determinada licença, mas essa 
licença que o policial estava solicitando o departamento responsável nos deu um 
protocolo, o qual poderíamos portá-lo até que a licença oficial ficasse pronta e até hoje 
não ficou, veja o absurdo que é nossa legislação de transito.   

A 3ª é a falta de motoristas bons, isso porque todos os dias chegam inúmeros currículos 
mas, quando vamos checar, deus me livre, é só curva de rio como dizia meu falecido 
pai. 

A 4ª são as condições que se encontram nossas estradas. Para o transportador é uma 
insegurança terrível, toda vez que temos que levar alguma carga para o Paraná, ficamos 
aflitos, não paramos de nos comunicar com o motorista, sem contar que mais da metade 
do trajeto não existe sinal de nada, e esses pontos são os mais perigosos, a estrada 
embora depois de terem colocado o pedágio ter melhorado, ainda esta ruim de viajar por 
ela, sem contar que se der uma pane no equipamento em 10 minutos te levam tudo, 
independente do que estiver carregando. 

Eu costumo dizer que todo dia somos presenteados com o Kinder Ovo, sempre temos 
uma surprezinha. 

José Roberto: Com relação ao crédito, quais as linhas de crédito que vossa empresa 
tem utilizado?                

C.: De uns três anos para cá estamos conseguindo alguma coisa através do BNDES, 
isso para aquisição de novos equipamentos, mas o que mais temos usado são os bancos 
privados. Devido nosso relacionamento com os bancos privados já conseguimos ter 
linhas de crédito pré-aprovadas, ou seja, quando necessitamos é só entrar em contato 
com o gerente da conta que ele nos atende, sem a necessidade de levar aquela montanha 
de documentos. , pois os bancos estatais só emprestam para quem não precisa ou não 
tiver nenhum tipo de restrição, não tiver outros financiamentos em aberto e quando 
conseguimos uma linha de crédito, não chega a 50% de nossa necessidade. 

José Roberto: O(a) senhor(a) conhecem todas as linhas disponíveis do BNDES? 

C.: Na realidade começamos a ter acesso ao BNDES de uns três anos para cá, antes as 
portas estavam sempre fechadas, foi um período difícil, os bancos privados estavam 
sempre aqui na empresa oferecendo financiamentos, porém as taxas eram bem mais 
altas do que o BNDES. Eu perguntava o porquê de tanta diferença, os gerentes dos 
bancos privados me diziam que aqueles números só serviam para comício dos políticos, 
na prática eles não liberam recursos para micro e pequenas empresas justificando N 
motivos. E era verdade, enquanto nós mais precisávamos eles nunca nos atenderam, 
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agora que estamos em uma situação financeira um pouco mais tranquila eles começaram 
a liberar crédito. É intrigante isso. 

José Roberto: O cargo de presidente ou do principal executivo é exercido por algum 
membro da Família? 

C.: A empresa é dirigida por dois diretores, eu e a S, não existe o cargo de presidente. 
Eu cuido da área administrativa e financeira e ela cuida das operações. 

José Roberto: Agora irei fazer algumas perguntas sobre as características de sua 
empresa, OK? 

C: OK. 

José Roberto: Qual regime tributário utilizado pela sua empresa? Simples, Lucro 
Presumido, Lucro real ou outro. 

C.: Simples Nacional. 

José Roberto: O Sr. Considera que sua empresa seja uma micro empresa, média 
empresa ou grande empresa. 

C: Pequena empresa 

José Roberto: Quantos funcionários possuem a sua empresa? 0-3, 4-10, 11-20, 21-50, 
51-100 ou acima de 100.  

C: são 29 funcionários 

José Roberto: Muito obrigado por me conceder as duas entrevistas. Agradeço também 
em nome do meu orientador Prof. Dr. Luciano Venelli Costa e da Universidade 
Metodista de São Paulo. Muito obrigado. 

C: Nós é que agradecemos. 
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ANEXO D - Transcrição da entrevista transportadora C 

Entrevista Realizada em 02/5/2013  

José Roberto: Muito obrigado por participar desta pesquisa, que visa verificar se as 
empresas de transportes de cargas do grande ABC utilizam o planejamento estratégico 
formalizado e quais as etapas são mais desenvolvidas. 

José Roberto: Sua empresa possui o planejamento estratégico formalizado? 

C.A: Não. 

José Roberto: Como surgiu a ideia de montar essa transportadora? 

C.A: Um amigo que era gerente de uma grande transportadora, me ofereceu para 
comprar um caminhão já com o serviço. Passou-me as condições e achei interessante. 
Aproveitei a oportunidade.  

José Roberto: De que forma o Senhor Trabalha a questão estratégica e que tipo de 
planejamento elabora? 

C.A.: Na minha empresa a única estratégia que existe é o dia de se pagar as contas, pois 
o restante não dá para se planejar...acontece tudo ao contrário. Para você ter uma ideia 
do que o planejamento no transporte de carga, quando vamos comprar um caminhão de 
acordo com o planejamento e os cálculos efetuados é para se fazer, por exemplo, 15 
viagens por mês e faturar R$ 50.000,00. Quando o caminhão entra em operação ele não 
consegue fazer 60% do planejado e com isso o faturamento cai na mesma proporção e 
todo seu planejamento e cálculos vão para o lixo. Por isso, já faz uns dois anos que não 
faço mais nenhum tipo de planejamento. 

José Roberto: Pensando no planejamento, não haveria a possibilidade de se elaborar 
um o plano B? por exemplo, construir outro cenário mais pessimista. 

C.A.: Não, porque a decisão de se comprar um equipamento esta baseada em fatos e 
acontecimentos futuros...e nós que trabalhamos como terceiros as empresas que nos 
contrata nunca fala o ruim da operação, é só coisas boas...ora se fosse tão boa porque 
que eles mesmos não estão fazendo. Então de dois anos para cá eu só entro em uma 
determinada operação depois de fazer um teste. 

José Roberto: A gestão da empresa do senhor esta nas suas mãos ou tem mais 
profissionais participando. 

C.A.: Eu e deus me iluminando, somos pequenos e pensando em encerrar as atividades. 

José Roberto: Quais os motivos ou dificuldades que levaram o senhor a tomar essa 
decisão? 

C.A.: Como costumo dizer, estou que nem caranguejo, andando de lado e às vezes para 
trás. Isso não é trabalho para gente séria...As grandes transportadoras, que nos repassam 
o serviço, brincam com a gente. Atrasam pagamento, não nos paga de acordo com o 
combinado, mudar os valores de frete de acordo com suas necessidades, entre outras 
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tantas coisas...me enchi de ser feito de idiota. Eles que comprem caminhões e ponham 
para funcionar. 

Todos os riscos ficam nas nossas costas, funcionário, Diesel, impostos, pneus, 
manutenção. Quando termina de pagar tudo é que você vê que não sobrou nada e as 
vezes ainda tem que tirar de suas economias particular para pagar algumas contas que 
restaram. É funcionário te ameaçando deixar caminhão na rua, é caminhão roubado, é 
seu nome sujo devido duplicatas que nem foi eu quem fiz...enfim não quero mais isso 
para mim...vou aposentar dessa profissão. 

José Roberto: Quais as principais ameaças para a gestão do transportador? 

C.A.: Além das que já falei, não dá para saber quando o óleo diesel vai aumentar. E 
quando aumenta as empresas não nos repassa o aumento no valor do frete. Outro fator 
que me incomoda são os impostos, que enquanto você fatura pouco o valor é pequeno, 
mas a medida que vai faturando mais o valor vai subindo. Porém o lucro não aumentou, 
sendo assim o único que esta ganhando com o maior faturamento de nossa empresa é o 
governo. Já ia esquecendo do principal, a falta de profissionais bons, pois ultimamente 
para contratar um motorista esta terrível, o que chega nas empresas pequenas é só coisa 
ruim. 

José Roberto: Como o Sr. lida com a gestão de recursos financeiros? O Sr. Conhece as 
linhas de crédito do governo e BNDES. 

C.A.: Isso é para inglês vê, a primeira vez que tentei, me negaram dizendo que não 
tinha um ano de empresa aberta, respondi ao vendedor de uma determinada 
concessionária, mas é claro que não tenho, eu abri a empresa agora e para iniciar as 
atividades preciso de um caminhão, se não fosse assim por estaria aqui, perdendo meu 
tempo! Ai o vendedor me disse que era muito difícil conseguir comprar o primeiro 
caminhão através do BNDES. Na segunda vez que tentei o vendedor disse que o 
BNDES negou o financiamento devido eu já ter um caminhão financiado. Ai eu perdi a 
linha e mandei o vendedor e o BNDES para aquele lugar. Eles só emprestam para quem 
não precisa. 

José Roberto: O senhor já pediu ou foi em busca de ajuda profissional com objetivo de 
montar um plano ou planejamento? 

C.A.: Não, nesse ramo você só cresce se for grande. Pequeno como nós só pegamos 
frete ruim. Eu tenho a formula do crescimento, basta eu pegar uns R$ 20.000.000,00, 
comprar uns 50 conjuntos, você sabe, cavalo e carreta, e preparar um pátio com bomba 
de combustível e certificação SASSMAQ, ai eu consigo pegar os fretes bons e lucrar, 
do contrário não há que resista. 

José Roberto: O Sr. Acredita que se tivesse o planejamento estratégico implantado 
poderia crescer e ser mais competitivos? 

C.A.: Não, entenda, nesse ramo para ser competitivo tem que ter muito dinheiro, 
somente isso, o resto é só saber fazer. 

José Roberto: O que o Sr. Quer dizer com saber fazer? 
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C.A.: Entender de transportes, ou seja, que tipo de equipamento é utilizado para 
determinada operação, qual a melhor rota para se chegar a determinado local, 
manutenção preventiva e corretiva, quanto o caminhão gasta de diesel com determinada 
carga e peso, enfim tudo que envolve a operação. 

José Roberto: Agora gostaria de fazer algumas perguntas sobre as características de sua 
empresa, tudo bem? 

C.A.: Tudo bem. 

José Roberto: Qual regime tributário utilizado pela sua empresa? Simples, Lucro 
Presumido, Lucro real ou outro. 

C.A.: Simples. 

José Roberto: O Sr. Considera que sua empresa seja uma micro empresa, média 
empresa ou grande empresa. 

C.A.: Micro 

José Roberto: Quantos funcionários possui a sua empresa? 0-3, 4-10, 11-20, 21-50, 51-
100 ou acima de 100.  

C.A.: Quatro funcionários 

José Roberto: Eu,  meu Orientador Prof Dr. Luciano Venelli Costa e a Universidade 
Metodista e São Paulo gostaríamos de agradecê-lo por essa entrevista, Muito obrigado. 

C.A.: Se puder ajudar com mais alguma informação, fico a disposição. 
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ANEXO E - Transcrição da entrevista transportadora D 

Entrevista Realizada em 22/5/2013 

José Roberto: Muito obrigado por participar desta pesquisa, que visa verificar se as 
empresas de transportes de cargas do grande ABC utilizam o planejamento estratégico 
formalizado e quais as etapas mais desenvolvidas. 

José Roberto: Como o Sr. Começou no segmento de transporte de cargas? 

F: A empresa foi fundada pelo meu pai, que infelizmente faleceu a oito anos, foi então 
que assumi a presidência. Trabalhamos juntos durante 25 anos. 

José Roberto: A empresa possui o planejamento estratégico formalizado? 

F: Não, porém existe planejamento para cada área. 

José Roberto: Que forma o Sr(a). Trabalha a questão estratégica e que tipo de 
planejamento elabora? 

F: Cada um dos diretores fica responsável pelo desenvolvimento de seu próprio 
planejamento. Uma vez por mês nos reunimos para discutirmos a respeito de todos os 
planejamentos apresentados. Trocamos ideias e conciliamos para que um departamento 
não atrapalhe outro. 

José Roberto: O planejamento que os diretores elaboram, participa algum profissional 
de fora da empresa, por exemplo, consultor ou empresa como o SEBRAE? 

F: Não. 

José Roberto: O Sr. já contratou algum profissional ou empresa de consultoria? 

F.: Sim, uma vez por ano contratamos uma empresa para auditar nossas operações, com 
intuito de mantê-las adequadas ao SASSMAQ. 

José Roberto: O quanto o senhor acredita que essas auditorias contribuem para 
elaboração dos planejamentos realizados pelos diretores? 

F: Não saberia quantificar, mas posso lhe dizer que assim que recebo os relatórios dos 
consultores, chamo todos os diretores, e nossa reunião é pautada em cima dos 
apontamentos feitos. Poderia dizer que serve como base, alicerce dos planejamentos. 

José Roberto: O Sr Acredita que se tivesse o planejamento estratégico implantado 
poderia crescer e ser mais competitivos? 

F: Talvez, mas não saberia lhe afirmar, pois não conheço todos os detalhes do 
planejamento estratégico formalizado. 

José Roberto: A empresa possui algum tipo de certificação? 

C: Sim, SASSMAQ. 

José Roberto: O senhor poderia me dizer quais tem sido as ameaças que tem lhe 
causado dificuldades para administrar e planejar seu negocio? 



139 
 

F: A falta de motoristas com curso MOP e categoria E com experiência em transporte 
de produtos perigosos. 

O custo do óleo diesel, que nos últimos anos subiu bem mais do que os aumentos de 
nossos contratos, nos causando um buraco no financeiro. 

A carga tributária. Temos que fazer uma engenharia financeira para adequar nossa 
empresa. Às vezes começamos com lucro presumido e mudamos para real e vice versa, 
temos que estar atentos. 

O custo do pedágio, para se ter uma ideia, de Cubatão/SP até Uberaba/MG, são 600 
quilômetros, dependendo do equipamento gastamos mais de R$600,00, ou seja R$1,00 
por quilômetro rodado. 

José Roberto: Com relação ao crédito, quais as linhas de crédito que vossa empresa 
tem utilizado?                

F.: Os bancos privados tem sido nossa salvação, pois já estamos tomados com o 
BNDES e bancos públicos. 

José Roberto: O(a) senhor(a) conhecem todas as linhas disponíveis do BNDES? 

F.: Sim, conhecemos, porém não há mais crédito disponível para nossa empresa. 

José Roberto: O cargo de presidente ou do principal executivo é exercido por algum 
membro da Família? 

F.: Sim, eu sou o presidente, porém na linha logo abaixo temos o diretor financeiro que 
é meu cunhado, a diretoria de operações é exercida pelo meu primo, a diretora de R.H. é 
minha esposa e a diretora jurídica é minha irmã. 

José Roberto: Qual regime tributário utilizado pela sua empresa? Simples, Lucro 
Presumido, Lucro real ou outro. 

F: Lucro presumido e lucro real, na apuração final é que vamos saber por qual regime 
iremos apresentar nossa declaração. 

José Roberto: O Sr. Considera que sua empresa seja uma micro empresa, média 
empresa ou grande empresa. 

F: Média empresa 

José Roberto: Quantos funcionários possuem a sua empresa? 0-3, 4-10, 11-20, 21-50, 
51-100 ou acima de 100.  

F: Acima de 100 

José Roberto: Muito obrigado por me receber e contribuir com a entrevista em nome 
do meu Orientador Prof. Dr. Luciano Venelli Costa e da Universidade Metodista de São 
Paulo. Muito obrigado. 

F: Estamos de portas abertas, sejam sempre bem vindos. 
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