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RESUNO
Favero e Rezende (2004, p.1), comentam que “A economia do país passa por transformações
que afetam diretamente as organizações de tal forma que estas necessitam adaptar-se às novas
condições do mercado competitivo.” Sendo assim, os autores afirmam que existe a necessidade
de mudança organizacional de tempos em tempos, especialmente em microempresas. No
entanto sabe-se que as microempresas estão necessitando de um investimento mais amplo em
relação à estratégia empresarial, essa prática é comum em empresas de grande porte, que
acabam usando isso como estratégia de sobrevivência. Diante disso, este estudo se propõe a
analisar a gestão de mudanças na microempresa, melhorando o atendimento ao consumidor.
Este trabalho é de natureza exploratória e foi realizado através de um estudo de caso em uma
microempresa a XY, com verificação in loco e aplicação de questionário. Para que fosse
possível atingir o objetivo, optou-se pela abordagem quali/quant. A trajetória metodológica
divide-se em três fases: a primeira consiste na revisão teórica sobre os assuntos abordados neste
estudo; a segunda trata do estudo de caso, no qual se apresenta a empresa e calcula-se a
sustentabilidade empresarial, com base na primeira fase a segunda etapa demonstrar como o
planejamento estratégico deixou de ser um conjunto de atividades administrativas meramente de
apoio, para se transformar num conjunto de objetivos e ações estratégicas que visam valorizar a
microempresa; e na terceira e última fase apresenta-se a análise dos resultados da pesquisa.
Palavras-Chave: Gestão Empresarial, Estratégia Empresarial, Microempresa, Mudança
Operacional.

Internal analysis of the operating environment of a family
microenterprise, aiming to improve their management
SUMMARY
Favero and Rezende (2004, p.1), commented that "The country's economy goes through
changes that directly affect the organizations so that they need to adapt to the new conditions of

the competitive market." Thus, the authors state that there is the need for organizational change
from time to time, especially in microenterprises. However it is known that micro firms are
requiring a larger investment in relation to the business strategy, this practice is common in
large companies who end up using it as a survival strategy. Thus, this study aims to analyze the
change management in micro-enterprise, improving customer service. This work is exploratory
in nature and was carried out through a case study of a micro XY, with spot verification and
questionnaire. To make it possible to achieve the goal, we chose to quali / quant approach. The
methodology is divided into three phases: the first is the theoretical review of the issues
addressed in this study; the second deals with the case study, which presents the company and
calculate the corporate sustainability, based on the first phase of the second stage to demonstrate
how strategic planning is no longer a set of administrative activities merely support, to become
a set of strategic objectives and actions aiming to foster microenterprises; and the third and final
phase presents the analysis of the search results.
Keywords: Business Management, Corporate Strategy, Microenterprise, Operacional Change.

1 Introdução
As microempresas, desde quando começaram a fazer parte do processo econômico do
Brasil, passaram a exercer um papel importante no contexto sócio-econômico do nosso
país. (SEBRAE, 2009).
Favero e Rezende (2004, p.1), comentam que “A economia do país passa por
transformações que afetam diretamente as organizações de tal forma que estas
necessitam adaptar-se às novas condições do mercado competitivo.” Sendo assim, os
autores afirmam que existe a necessidade de mudança organizacional de tempos em
tempos, especialmente em microempresas.
Concordando com Favero e Rezende (2004), Meurer (2002, p.30), comenta que, devido
ao desenvolvimento dos mercados, as microempresas necessitam buscar uma forma de
melhorar os recursos disponíveis, sendo necessário, para tanto, controlar “[...] as
atividades dos diversos setores da microempresa, o que geralmente é realizado através
da adoção de planejamento estratégico”.
Para Almeida (2009, p.3), a falta de planejamentos gerenciais para auxiliar nas decisões
dos negócios das microempresas está acarretando sérios problemas de sobrevivência
dessasempresas. Segundo esse autor, isto pode ser evidenciado em pesquisas realizadas
pelo SEBRAE, e salienta a importância de acompanhar e controlar resultados para
possibilitar uma melhor agilidade na tomada de decisões destas organizações.
Nas microempresas as atividades de planejamento estratégico são importantes, visto que
há a necessidade de normas de controles que garantam informações e o fluxo de
operações, viabilizando o alcance das metas e objetivos estabelecidos, registrando assim
uma forte ligação entre o empreendedorismo e a eficácia da gestão e continuidade das
organizações. (PIATELLI, 2009).
Magalhães Andrade (1998, p.77-78), evidencia que o planejamento estratégico funciona
bem em empresas de grande porte, que são mais estruturadas, onde as operações são
mais complexas e onde é fácil segregar funções. O autor ainda aduz que a realidade das
empresas de pequeno porte não é a mesma, onde o faturamento e também o número de
funcionários são reduzidos, dificultando a implantação de inovações. Mas o autor
reforça que essa limitação não dispensa a ausência de planejamento.
Assim, o planejamento estratégico se insere na mudança organizacional como um
instrumental técnico que expressa as decisões, ações e operações definidas no nível

estratégico de um processo de gestão. É elaborado para detalhar e governar o processo,
orientando o estabelecimento de ações táticas e operacionais.
Esta abordagem do planejamento é uma reação contra a mentalidade simplista de
solução de problemas à medida que surgem a cada momento nas microempresas.
2 Microempresas
Há algumas limitações básicas para que uma empresa seja considerada uma
microempresa (ME) no Brasil e, como conseqüência, aproveitar algumas vantagens
desse status como, por exemplo, a inclusão no Simples Nacional. A definição, mais
comum e mais utilizada, é a que está na Lei Geral para Microempresas. De acordo com
essa lei, que foi promulgada em dezembro de 2006 e alterada em 2011, as
microempresas são as que possuem uma receita bruta anual de, no máximo, R$
360.000,00 (R$ 240.000,00 até 31/12/2011).
2.1 Planejamento Estratégico
Para Oliveira (2004, p.324-325), planejamento é “Identificação, analisem estruturação e
coordenação de missões, propósitos, objetivos, desafios, metas, estratégias, políticas,
programas, projetos e atividades, bem como de expectativas, crenças, comportamentos e
atitudes, a fim de se alcançar de modo mais eficiente, eficaz e efetivo o máximo do
desenvolvimento possível, com a melhor concentração de esforços e recursos pela
empresa”.
Na visão de Oliveira (2006, p.324-325) Estratégia é “caminho, maneira ou ação
formulada e adequada para alcançar, preferencialmente, de maneira diferenciada, os
objetivos e desafios estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante seu
ambiente”.
2.2 Tipos de planejamento
Na visão de Oliveira (2004, p.45) na consideração dos grandes níveis hierárquicos,
podem-se distinguir três tipos de planejamento: Planejamento estratégico; Planejamento
tático; Planejamento operacional.
As cores destacadas na Pirâmide Organizacional indicam a distribuição dos processos,
bem como os diferentes tipos de planejamento de devem ser executados em cada nível,
relacionando-se ainda com a circulação das tarefas dentro dos distintos níveis
hierárquicos da Organização.

Figura 3 - Pirâmide Organizacional
Fonte: Dyego Rodrigo Barbosa Duarte (2005).

O planejamento estratégico relaciona-se com objetivo de longo prazo e com maneiras e
ações para alcançá-los que afetam a empresa com um todo, enquanto o planejamento
tático se relaciona a objetivos de mais curto prazo e com maneiras e ações, que,

geralmente, afetam somente partes da empresa, já o operacional corresponde a um
conjunto de partes homogêneas do planejamento tático.
Oliveira (1991, p.62) conceitua planejamento como “[...]um processo gerencial que
possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido para a empresa, com vistas a
obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente”.
Para esse mesmo autor, planejamento tático tem por objetivo otimizar de terminada área
de resultado e não a empresa como o todo, trabalhando com objetivos estabelecidos no
planejamento estratégico, desenvolvendo-se em níveis organizacionais fixados, segundo
uma estratégia predeterminada.
Planejamento operacional é formalização, principalmente através de documentos
escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas. Portanto,
nesta situação tem-se, basicamente, os planos de ação ou plano operacionais. Os
planejamentos operacionais correspondem a um conjunto de partes homogenias do
planejamento tático (OLIVEIRA, 2006, p.49).
2.3 Análise Ambiental Interna
Dentro de uma ME existe uma boa relação entre estes dois ambientes que estão
entrelaçados, e, para isso, nota-se que um ambiente interno dividido em recursos físicos
e recursos humanos. Onde as estruturas físicas, ou seja, tangíveis que estão dentro da
empresa (espaço físico, máquinas, as peças são desenvolvidas na própria empresa, etc.),
relacionam-se diretamente com a parte dos recursos humanos dos colaboradores,
podendo receber treinamento proporcionado pela própria empresa dentro da empresa.
Há estímulo à diversidade, como por exemplo, a autoestima do funcionário ou do
colaborador, podendo proporcionar um plano de carreira, recursos financeiros: como
são obtidos os recursos para investir nas atividades, como nos próprios recursos
tecnológicos, existindo uma outra aplicação já encontrada na empresa, seja esta, na
produção, nas vendas ou nos controles, tudo isso nada mais é que um ambiente interno.
O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da empresa, uma vez que ele é
resultado das estratégias de atuação definida pelos próprios membros da organização.
Desta forma, durante a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser
ressaltado ao máximo; e quando for percebido um ponto fraco, a organização deve agir
para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito.
E na visão de Oliveira (1991, p.66), Takeshy e Maxumiano, análise interna verifica-se
os pontos fortes, fracos e neutros da empresa. É fundamental para o sucesso da
estratégia que a área de atuação da empresa seja escolhida, considerando aquilo que ela
melhor pode fazer, ou seja, a empresa deve ser “puxada” pelas suas principais
capacidades.
Na visão de Oliveira (2004, p.64), através do planejamento estratégico a empresa
espera:conhecer e melhor utilizar seus pontos fortes: Pontos fortes é a diferenciação
conseguida pele empresa – variável controlável – que lhe proporciona uma vantagem
operacional no ambiente empresarial.
Conhecer e eliminar ou adequar seus pontos fracos: Pontos fracos é uma situação
inadequada da empresa – variável controlável – que lhe proporciona uma desvantagem
operacional no ambiente empresarial.
Conhecer e usufruir as oportunidades externas: Oportunidade é a força ambiental
incontrolável pela empresa, que pode favorecer sua ação estratégica, desde que
conhecida a aproveitada, satisfatoriamente, enquanto perdurar.

Conhecer e evitar as ameaças externas: Ameaça é a força ambiental incontrolável pela
empresa, que cria obstáculo a sua ação estratégica, mas que poderá ou não ser evitada,
desde que conhecida em tempo hábil. (OLIVEIRA, 1991, P.63-64)
3. Estudo de Caso: Microempresa XY
Sendo este trabalho voltado à microempresa comercial bem como de atendimento ao
público feminino e masculino, faz-se necessário um comentário a respeito da atividade
desenvolvida por essa microempresa. A microempresa comercial tem como atividade
econômica à obtenção de mercadorias para posterior venda e prestação de serviço, com
finalidade de obtenção de lucro, o qual é adquirido através da diferença entre o preço de
compra, venda dos produtos e prestação de serviços. A microempresa do Estudo de
Caso é voltada ao atendimento ao público na indústria e comercio de Manutenção de
Motores Elétricos e Motobombas, venda de peças para motores elétricos e motobombas,
venda de motores elétricos e motobombas (novos e revisados), venda de equipamentos
eletroeletrônicos para alimentação de motores e motobombas. Utilizando: clientes,
fornecedores, concorrentes e também para realizar uma atividade econômica.
Microempresa XY

Figura01 – Estrutura comercial da Loja
Fonte: Organograma Adaptado por Teresinha

A empresa surgiu em meados da década de 90, em uma garagem no fundo de uma
microempresa, no bairro de Nova Rússia, na cidade dos Campos Gerais. A princípio a
microempresa era muito tímida, mas com muita persistência, vontade e qualidade no
serviço do proprietário, a microempresa foi crescendo se reestruturando e hoje já tem
sua sede própria e conta com número expressivo de clientes, que variam desde
particulares até grandes indústrias. Fazendo uma forte concorrência com as maiores
empresas do ramo na cidade.
4. Procedimentos Metodológicos
Os dados coletados para o desenvolvimento da pesquisa exploratória foram obtidos
através de questionários realizados junto aos clientes da microempresa, procurando
formular perguntas de acordo com o perfil dos usuários de produtos diversificados. As
pesquisas foram registradas em formulários utilizando do Word e os gráficos foram
desenvolvidos no Excel. Acredita-se que a evolução mercadológica tem proporcionado
situações em que cada vez mais as microempresas precisam se organizar e definir seus

objetivos e estratégias anuais, para que possam atingir os resultados esperados e, até
mesmo, contornar possíveis situações que possam eventualmente comprometer o
sucesso dos negócios. Essa ação organizacional em definir objetivos e estratégias, tornase importante em ser efetuada anualmente, sendo assim, é possível traçar objetivos e
metas organizados, para que o ano seguinte ou até mesmo aquele que esta iniciando,
obtenha a definição de um projeto consistente para a organização, tornando-o eficaz e
alcançando o sucesso pretendido. Ressalta-se que as mudanças do ambiente globalizado
têm sido rápidas e radicais e, em face de tais mudanças, as organizações precisam, cada
vez mais, investir no desenvolvimento de seus profissionais e de novas visões, pois
disso depende sua competitividade.
5 Resultados e Discussão
O objetivo, que se tratava em demonstrar como o planejamento deixa de ser um
conjunto de atividades administrativas meramente de apoio, para se transformar num
conjunto de objetivos e ações estratégicas que visam valorizar a microempresa.
Descobriu-se que as microempresas brasileiras tomam os seus caminhos sem muita
noção do que fazer e o grande diferencial entre o negócio bem sucedido e um à beira da
falência, está em saber como se planejar para disputar o mercado e manter-se
sobrevivente a ele. Acredita-se que a evolução mercadológica tem proporcionado
situações em que cada vez mais as microempresas precisam se organizar e definir seus
objetivos e estratégias anuais, para que possam atingir os resultados esperados e, até
mesmo, contornar possíveis situações que comprometeriam o sucesso dos negócios.
Além disso, para assim, traçar os objetivos e metas do ano seguinte ou do que está se
iniciando, definindo um projeto consistente para a organização. O maior desafio das
organizações hoje é crescer de forma ordenada e saber quando, aonde e em que investir.
O problema é que a concorrência simultânea, tanto no presente como no futuro, exige
uma gama de processos, estruturas, prioridades e modos de pesquisa e desenvolvimento.
Em um negócio maduro, a ênfase na inovação é colocada na solução absolutamente
certa. O mercado não aceita nada menos que isso. É preciso à realização de uma análise
externa, partindo-se para uma verificação dos aspectos do macro e do micro ambientes,
deve-se partir para uma síntese, visando identificar as principais oportunidades e
ameaças encontradas. Depois, a análise interna que é uma análise das condições
internamente permissíveis para uma avaliação dos principais pontos fortes e fracos que
a microempresa possui. Durante a pesquisa de campo foram entrevistados 100 clientes
da Empresa XY. Onde os dados coletados foram compilados e transformados em
gráficos, apresentando os resultados alcançados, bem como a análise dos mesmos
através das Tabelas especificando os itens explorados, demonstrados na sequência.
Antes da realização da pesquisa, os pontes fortes e fracos que a administração da
empresa julgava possuir estão relacionados a seguir, através da Tabela 1
Pontos Fortes

Atendimento personalizado
Localização estratégica
Facilidade de Pagamento
Exclusividade
Vendas direcionadas
Prazo de entrega e/ou instalação

Pontos Fracos

•
•

•

Não existir um crediário
MK personalizado
Não ter assistência técnica de grandes
marcas

Tabela 1 - Pontos Fortes e Fracos segundo percepção da área administrativa antes da análise
Fonte: Adaptado por Teresinha

Durante a pesquisa de campo foram entrevistados 100 clientes da microempresa, para
concluir os resultados da pesquisa em questão. Os resultados encontram-se
descriminados na sequência.
A Tabela 2, apresenta os dados coletados, quanto aos entrevistos pelas idades,
escolaridade, sexo e nacionalidade dos clientes da microempresa, os dados da Tabela
estão apresentados graficamente através das Figuras 1 e 2, logo a seguir da Tabela.
Item

Idade até 25 anos
Idade de25 até 70 anos
Sexo feminino
Sexo masculino
Zona rural
Zona urbana

Quantidade

Percentual

22
78
33
67
34
66

78%
22%
67%
33%
66%
34%

Tabela 2 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa
Fonte: Adaptado por Teresinha

GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA TABELA 2

22%

Idade até 25 anos

66%

Idade de 25 até 70 anos
78%

Sexo feminino
Sexo masculino

34%

Zona rural
33%
67%

Zona urbana

Após a análise dos dados a percepção da administração foi confrontada com os dados
encontrados na pesquisa de campo, podendo essa percepção ser refutada ou aceita.
Após a realização da pesquisa, os pontos fortes e fracos que a administração da
microempresa precisa possuir estão relacionados a seguir, através da Tabela3.
Pontos Fortes
Fidelidade e comprometimento ao cliente
Atendimento individual aos clientes
Prestação de serviço com qualidade
Exclusividade dos produtos para clientela
Garantia e qualidade dos produtos
Melhorias no layout : vitrine, fachada, entre
outras

Pontos Fracos
Satisfação quanto à variedade e qualidade
dos da prestação de serviços
Satisfação quanto à variedade e qualidade
das dos produtos
Prazo de pagamento
layout, fachada

Fonte: Adaptado por Teresinha
Tabela 3 – Pontos Fortes e Fracos encontrados durante o período de análise para Aplicação

A tabela a seguir apresenta a satisfação do público consumidor, entre os entrevistados,
em relação a vários aspectos relacionados a microempresa, incluindo a parte do
ambiente físico e a parte que implica ao relacionamento humano. Os itens estão
descriminados na referida Tabela, assim como, o grau de satisfação a cada idem
apresentado, pelos entrevistados. Através da Tabela foi possível elaborar os Gráficos
que estão apresentados através das Figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Item

MS (%)

S (%)

R (%)

PS (%)

Fidelidade e comprometimento ao cliente

32%

28%

22%

18%

Atendimento individual aos clientes

26%

35%

24%

15%

Prestação de serviço com qualidade

47%

31%

12%

10%

Exclusividade dos produtos para clientela

33%

39%

22%

6%

Garantia e qualidade dos produtos

27%

37%

19%

17%

Melhorias no layout : vitrine, fachada, entre
15%
23%
outras
Fonte: Adaptado por Teresinha
Tabela 4 – Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa

38%

24%

Figura 3 – Fidelidade

e comprometimento ao cliente

Figura 4 - Atendimento individual aos clientes

Figura 5 – Prestação

de serviço com qualidade

Figura 6 – Exclusividade

dos produtos para clientela

Figura 7 – Garantia e qualidade dos produtos

Figura 8 – Melhorias no layout : vitrine, fachada, entre outras

Conclui-se que todos os objetivos (geral e específico) foram atingidos com a execução
do presente estudo.

5. Conclusões Finais
A empresa já está no mercado há duas décadas. Os clientes são antigos e bastante fieis.
A empresa acreditava conhecer bem o que os clientes pensavam sobre a loja e seus
produtos, e que estes estavam totalmente satisfeitos. A empresa tinha uma visão própria,
a respeito dos pontos fortes e fracos, conforme estabelecidos no início do estudo de
caso. Após a aplicação da pesquisa, tabulação e análise dos dados, percebeu-se que essa
visão não representava a realidade. Assim sendo, comprova-se a relevância da análise
interna do diagnóstico estratégico para uma microempresa, como ferramenta de
avaliação e apoio a mudança organizacional. Essa mudança focaliza e enfatiza a
flexibilidade que uma organização precisa ter em um mundo altamente competitivo e
mutável, especialmente o mundo comercial. Através deste estudo, pode-se dizer que não
é difícil perceber as vantagens da utilização do diagnóstico interno em microempresas,
afinal, com o passar do tempo, percebe-se que é uma ferramenta que acaba se tornando
essencial. Só é imprescindível adaptá-los para o tipo de negócio que se abre, pois, deve
ser determinado pela atividade exercida e, claro, pelo tamanho e volume das operações.
Assim, para os pequenos negócios, o diagnóstico interno deve ser cuidadosamente
utilizado, pois o número de funcionários é bastante menor, bem como o volume de
operações e tipos de atividades desempenhadas. Entretanto, não se pode justificar a falta
de qualquer tipo de controle pelo tamanho da empresa. Acredita-se que a concepção e o
projeto são de fundamental importância para a qualidade e a sustentabilidade do produto
e para a eficiência dos processos. Devido às limitações da presente pesquisa, sugere-se
que novas pesquisas relacionadas ao planejamento estratégico sejam realizadas em
microempresas, como um contexto diferente e por outros pesquisadores com outro tipo
de vivência, a fim de que os resultados possam ser confrontados. Sendo assim, sugerese à microempresa, implantar um sistema informatizado que ofereça uma visão mais
clara sobre os clientes. Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir
para a Universidade, para os acadêmicos, para a comunidade científica, fazendo com
que mais pesquisadores se interessem pelo problema enfrentado pelas microempresas, e
por pesquisas relacionadas ao assunto. Espera-se, também, que a pesquisa contribua
para as microempresas e para os empresários destas, visto que, perceberem a
importância do planejamento estratégico, e que a resistência por mudanças pode
atrapalhar a implantação de mudanças. E, principalmente, em relação a outros
pesquisadores, a presente pesquisa espera alertar a estes que implantar planejamento
estratégico em microempresas não é tão fácil quanto possa parecer. A importância do
planejamento consiste no fato de que sem planos, os administradores não podem saber
como devem organizar as pessoas e os recursos, podendo até mesmo, não ter uma ideia
clara sobre o que precisam organizar. Sem um plano, não podem liderar com confiança
ou esperar que os outros os sigam. E sem um plano, os administradores e seus
seguidores têm pouca chance de alcançar seus objetivos ou de saber quando e onde
saíram do caminho. Planejar é pensar antecipadamente em objetivos e ações. Os atos
dos administradores são baseados em algum método, plano ou lógica, e não em palpites.
São os planos que organizam seus objetivos e que definem o melhor procedimento para
alcançá-los. Além disso, os planos são as linhas-mestras pelas quais a organização
obtém e aplicam recursos necessários ao alcance dos seus objetivos; os membros da
organização realizam atividades consistentes com os objetivos e procedimentos
escolhidos; e o progresso na direção dos objetivos é monitorado e medido, de modo que
possam ser tomadas atitudes corretivas caso ele não seja satisfatório.
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