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Resumo:
O estudo se justifica pela possibilidade de compreender a estratégia enquanto ferramenta importante
na gestão, assumindo várias interpretações e sentidos que buscam refletir a conjuntura do mundo dos
negócios. Assim, este trabalho tem como objetivo a identificação da predominância das escolas nas
micro e pequenas empresas. Nesse contexto, as empresas são concebidas pela capacidade de adaptação
ao meio, isso pela possibilidade de flexibilidade e empreendedorismo. A investigação se insere na
abordagem descritiva de caráter quantitativo, se utilizando de questionários. O artigo tomou como
referência as discussões de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel no livro Safári da Estratégia (2010).
Verificou-se nesse estudo, que a escola Empreendedora apresentou destaque nas suas características
de organização, estrutura e liderança.
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Use of Mintzberg Schools as a strategic tool in identification of
predominance in micro and small enterprises
Abstract:
The study is justified by the possibility of understanding the strategy as an important tool in the
management, assuming various interpretations and meanings that seek to reflect the world of business
environment. This work aims to identify the predominance of schools in micro and small businesses.
In this context, companies are designed by the ability to adapt to the environment, that the possibility
of flexibility and entrepreneurship. The research is included in the descriptive approach of quantitative
character, using questionnaires. The article made reference to the discussion of Mintzberg, Ahlstrand
and Lampel in Safari book Strategy (2010). It was found in this study that the Enterprising school
presented prominently in their organizational characteristics, structure and leadership.
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1. Introdução
O desempenho do país na última década, através das políticas de crédito, vem proporcionando
um aumento das micro e pequenas empresas (MPEs) no Brasil. Entre 2000 e 2010, constatouse um aumento significativo no número de empreendimentos das MPEs e do emprego gerado
por essas organizações. Esse crescimento é representado na geração de empregos formais que
em 2000 totalizavam 4,2 milhões de postos de trabalhos efetivados, chegando em 2010 a um
total de 6,1 milhões em atividade (SEBRAE, 2012).
Contudo, as MPE’s são pressionadas a crescer prematuramente e rapidamente devem se
adaptar ao meio ambiente. Além disso, há outras variáveis inerentes, originadas de diversos
elementos, como inovações tecnológicas, alterações de custos de produção, integração de
mercados, concorrência global, novas necessidades dos consumidores, ou outras mudanças
econômicas e sociais que obrigam as entidades a, constantemente, avaliarem suas estratégias e
formas de desenvolverem e construírem seus planos para alcançar seus objetivos
(MEIRELLES, 2005).
As organizações sofrem constantemente ações externar e internas podem afetar de maneira
positiva ou negativa a sua estratégia. O gestor é pressionado a tomar decisões. Pode-se
entender este processo como estratégico na medida em que se busca o equilíbrio entre os
ambientes (MINTZBERG, 2001). A gestão estratégica compreende um conjunto de conceitos
e modelos com o objetivo de auxiliar a empresa a desenvolver diretrizes capazes de fornecer
soluções, como determinação da missão, visão de futuro, valores e crenças no cenário
empresarial.
Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000), a administração estratégica é pertinente para
organização porque vai muito além de estabelecer objetivos e metas, posteriormente, já que dá
ordens aos membros da empresa para se aterem a esses objetivos. Além disso, é um processo
contínuo que leva em consideração as variações que ocorrem desde o momento da formulação
da estratégia, passando por sua implementação, e, invariavelmente, incorrendo na condição de
alteração de rumos, à medida que as condições ambientais ou organizacionais se modificam.
Nesse sentido, buscou-se por meio da literatura o entendimento sobre o processo de
estratégia, através das perspectivas das escolas do: Desing, Planejamento, Posicionamento,
Empreendedora, Cognitiva, Aprendizado, Poder, Cultural, Ambiental e Configuração. Essas
são as escolas apresentadas por Mintzberg, autor do livro Safári de Estratégia. As escolas
possuem individualmente suas próprias características, que melhor semelha-se à visão que
cada uma tem no processo de formação estratégica.
Porém, muitos trabalhos são direcionados à construção e implantação da estratégia como
solução, ou como ferramenta de gestão estratégica, esquecendo o ponto de partida que é
realizar um estudo prévio nas organizações. Considerando o tema importante para
sobrevivência das entidades, neste sentido, faz-se oportuno o seguinte questionamento: Qual
é a escola predominante nas micro e pequenas empresas?
O objetivo desse artigo é verificar qual escola é predominante nas micro e pequenas empresas,
a partir da validação de um instrumento que mensure as dimensões das escolas através de um
modelo teórico estrutural que identifique as relações entre as escolas e as micro e pequenas
empresas.
2. Referencial teórico

2.1 – Estratégia
O termo estratégia significa, literalmente, “a arte do general”, derivando-se da palavra grega
strategos, que significa, estritamente, general. Há décadas, o termo estratégia significava a
maneira como eram conduzidos os soldados para o campo de batalha a fim de derrotar o
oponente, ou ações para minimizar a derrota. Na época de Napoleão (1769-1821), a palavra
estratégia estendeu-se aos movimentos políticos e econômicos visando obter melhores
mudanças para a vitória militar (ANSOFF et al., 1993).
De acordo com Andrews (1971), a estratégia empresarial é vista como “o conjunto de
objetivos, metas, diretrizes fundamentais e os planos para atingir esses objetivos postulados
de forma a definir em que atividade se encontra a companhia, que tipo de empresa ela é ou
deseja ser”. Nesse mesmo sentido, Certo e Peter (1993) definem estratégia como “Um
processo iterativo que visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente
integrado ao seu ambiente”.
As organizações utilizam o planejamento estratégico como mecanismo de criar objetivos,
metas e ações que proporcionem a sobrevivência da entidade, e que permitam construir
condições de enxergar possíveis ameaças que possam de alguma forma prejudicar o
crescimento e desenvolvimento do negócio.
A empresa que compete no setor industrial deve possuir estratégia competitiva. A função
dessa estratégia é encontrar maneiras de proteger a empresa contra essas forças competitivas,
ou fazer com que essas forças possam trabalhar de maneira que assegurem a sua
competitividade. Para que isso seja possível, a companhia deve estabelecer ferramentas de
pesquisa com o propósito de analisar e interpretar as fontes de cada força competitiva, o que
promoverá o conhecimento necessário para que a organização compreenda os pontos fortes e
os pontos fracos críticos e os utilize como força motriz do desenvolvimento da organização
(PORTER, 2004).
Ribeiro (1997) destaca que, na perspectiva de Porter, a unidade adequada para a análise de
cenários é o setor industrial, já que as incertezas em nível macroeconômico, político,
tecnológico são ponderadas em busca de implicações para a concorrência. Na base para a
elaboração de cenários na metodologia de Porter é utilizado o modelo das cinco forças
competitivas, conforme a figura 01 apresenta.

Fonte:
Figura 01 - As cinco forças competitivas de Porter. Fonte: Porter (1996)

Segundo Mintzberg (2001), “estratégia pode ser considerada como uma força mediadora entre
a organização e o seu meio envolvente: um padrão, isto é, consistência em comportamento, ao

longo do tempo, no processo de tomada de decisões organizacionais para fazer face ao meio
envolvente”.
No entendimento de Porter (2004), ao enfrentar as cinco forças competitivas, existem três
abordagem estratégicas genéricas potencialmente bem-sucedidas para superar as outras
empresas em uma indústria: 1. Liderança no custo total; 2. Diferenciação; 3. Enfoque.
Ao adotar a liderança no custo total, a organização procura uma posição de baixo custo
produtivo para ganhar participação de mercado. Essa posição dá à empresa uma defesa contra
a concorrência, por causa do baixo custo de produção, e também proporciona uma barreira de
entrada de novos competidores. Já a estratégia genérica de diferenciação busca diferenciar o
produto ou serviço oferecido pela empresa, ou seja, produto e/ou serviços que são vistos pelos
consumidores como únicos em alguma(s) qualidade(s). Por fim, a estratégia genérica enfoque
dá ênfase a um determinado conjunto de consumidores, um segmento da linha de produtos, ou
regiões geográficas (PORTER, 2004).
Mintzberg e Quinn (2006) conceituam estratégia em cinco abordagens: plano, manobra,
padrão, posição e perspectiva. Como plano, a estratégia é um método (intenções conscientes)
de ação para diferentes situações, que pode ser geral ou específica. Quando a estratégia é
específica, ela é vista como uma manobra que, muitas vezes, tem a intenção de amedrontar
competidores. Como um padrão, a estratégia é o próprio padrão de comportamento de uma
empresa, que pode estar consciente dele ou não. A estratégia, como posição, identifica qual a
situação da empresa no mercado, sua posição no ambiente. E como perspectiva, é a visão de
mundo que a empresa possui.
Para Miles e Snow (1978), há a existência de quatro tipos de estratégias genéricas: defensiva,
prospectora, analítica e reativa. Eles propuseram categorias de estratégia competitiva que
diferenciam as empresas mediante a relação estratégia/estrutura e ambiente. Essas se
diferenciam nas respostas que as empresas dão aos três problemas que compõem o ciclo
adaptativo: 1. Problema empreendedor, com a definição de um domínio de produto/mercado;
2. Problema de engenharia, com a escolha de sistemas técnicos; 3. Problema administrativo,
relacionado à estrutura a aos processos organizacionais.
De acordo com Certo e Peter (2005), o processo de administração estratégica é contínuo,
inicia-se fora da organização e desdobra-se dentro dela. Sugerem ainda que, por ser um
processo contínuo, significa que começa na primeira etapa, segue até a última e, então, volta
para a primeira. Essa sequência qualifica o caráter cíclico do processo. Após a conclusão
dessas etapas, o processo poderá sofrer um feedback, voltando assim à primeira etapa (análise
do ambiente), se necessário. A metodologia apresentada pelo autor baseia-se em cinco etapas
necessárias para elaboração e implementação da administração estratégica, conforme a figura
02 apresenta.

Fonte: Certo e Peter, (1993, p.14)
Figura 02 – Principais etapas do processo de administração estratégica

O processo de administração estratégica tem como objetivo principal desenvolver em todos os
níveis hierárquicos os valores da organização, sua capacidade gerencial, suas

responsabilidades como entidade inserida na sociedade e os seus sistemas administrativos,
que interligam o processo de tomada de decisão estratégica, tática e operacional
(FISCHMANN, 1987).
2.2 – As escolas de pensamento de Mintzberg
As escolas de pensamento de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) criaram uma tipologia
profunda e detalhada dos distintos aspectos da administração estratégica, que resultou na
existência de dez escolas de planejamento estratégico, uma das mais recentes classificações
ambiciosas no entendimento de (VASCONCELOS, 2001).
Considerado um best-seller da área, com mais de duas mil publicações, essa obra-prima
tornou-se amplamente conhecida e reconhecida entre os estudiosos acadêmicos e
profissionais. O resultado do estudo foi uma grade de classificação que agrupa a produção
técnica e científica da área ao longo de quarenta anos em dez escolas de pensamento,
caracterizadas conforme suas ideias centrais de forma cronológica aproximada. Cabe ressaltar
que as hachuras mais escuras representam muito foco (ou atenção) da escola sobre a dimensão
(ou suas partes), ao passo que o sombreamento mais claro indica pouco foco. Analogamente,
as hachuras em tom acinzentado sinalizam relativa influência da escola de pensamento
estratégico sobre a dimensão correlata.
Mintzberg (2003) afirma a existência de dez escolas de planejamento estratégico e, para cada
escola, foi definido o adjetivo que melhor parece-lhe captar a visão que cada uma tem do
processo de estratégia. São elas: a escola do design, a qual propõe a formulação da estratégia
como um processo de concepção; a escola do planejamento, como um processo formal; a
escola do posicionamento, que vem a ser um processo analítico. Estas três primeiras escolas
têm natureza prescritiva. As escolas a seguir têm natureza descritiva, e são elas: a escola
empreendedora, que concebe a formulação da estratégia como um processo visionário; a
escola cognitiva, que entende a formulação da estratégia como um processo mental. Já a
escola do aprendizado propõe a ideia de um processo emergente e a escola do poder
posiciona-se como um processo de negociação. A escola cultural entende a estratégia como
sendo um processo coletivo, e a escola ambiental, como um processo reativo. Finalmente, a
escola da configuração propõe a combinação de todas as outras aqui citadas e sugere a
transformação. Convém destacar que cada escola foca uma abordagem importante e diferente
para a formulação da estratégia.
A primeira escola apresentada é a Escola de Design, que propõe a estratégia como sendo um
processo de concepção de uma ideia. Ela também representa a visão mais influente do
processo da formação estratégica, usando conceitos-chaves que continuam a formar a base
dos processos de curso de graduação e mestrado em estratégias (MINTZBERG, 2003).
O principal ponto dessa escola é a adequação para compreender a estratégia, sendo proposto o
modelo básico, que contempla avaliações internas e externas, retratando, respectivamente,
questões como pontos fortes e pontos fracos, assim como as ameaças e as oportunidades
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).
No entendimento de Ansoff e Mc Donnell (1993), a estratégia se faz necessária para que os
objetivos de uma organização mudem drasticamente em consequência de transformações
importantes no contexto institucional.
Embora existam críticas à escola do design, principalmente na dificuldade de ter consciência
dos pontos fortes e fracos sem tê-los colocado em prática, e também ao foco no executivo
líder como único e principal executivo, além de arquiteto responsável pela formulação da
estratégia, excluindo assim os demais integrantes da organização, considerando a essência da
proposta da escola, que é a análise do ambiente interno e externo, esta escola supre as

necessidades de autoconhecimento do negócio, para definir seu posicionamento no mercado e
buscar seu diferencial competitivo.
Atualmente o conhecimento acerca do planejamento estratégico está ainda apenas nas grandes
corporações, mas a tendência natural é que as médias e pequenas empresas passem a adotar a
ideia, à medida que elas se tornem massificadas, cada uma delas buscando de que forma irá
atuar positivamente frente a esta questão social e assim buscar o seu diferencial competitivo.
A respeito da Escola do Planejamento, sabe-se que ela surgiu basicamente na mesma época da
escola do design e apresentou semelhanças bem peculiares, sendo tratadas como o modelo
SWTO que é definido de forma clara e objetiva, junto com a elaboração de orçamentos e
planos operacionais (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).
A Escola do Planejamento se apresenta como uma das maneiras para formalizar a organização
desses temas e auxiliar na formulação da estratégia, sua implementação e seu controle
(MINTZBERG; QUINN, 2006).
As premissas dessa escola passam pelo aspecto tecnicista do planejamento. As estratégias são
fundamentalmente deliberadas e o sucesso deverá ser decorrente de sua implementação
controlada e livre surpresa.
A Escola do Planejamento Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) é uma das mais importantes
e completas, dentre as dez escolas. A configuração estrutural de uma empresa é resultante de
um ajustamento mútuo e permanente das tendências internas (centralização, divisões
hierárquicas e colaboração) e de fatores contingenciais (dimensão e ideia da organização,
poder, meio envolvente, estratégia da empresa, tecnologia, etc.).
Quanto à Escola do Posicionamento, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) afirmam que ela
tem sua sustentação baseada nos princípios de Michael Porter. Assim como as duas escolas
anteriores, pressupõe que a formação da estratégia é um processo controlado e consciente que
produz estratégias deliberadas e bem desenvolvidas. Resumidamente, o processo de formação
da estratégia segue os seguintes passos: realização de cálculos analíticos; repasse dos cálculos
analisados aos gerentes; elaboração da estratégia com base nos cálculos, a qual sai desse
processo totalmente desenvolvida para ser articulada e implementada.
Poter (1986) apresenta cinco forças no ambiente que influenciam a concorrência, sendo elas:
ameaça de novos entrantes, poder de barganha de fornecedores, poder de barganha de
clientes, ameaça de produtos substitutos e intensidade da rivalidade dos concorrentes. Além
disso, este autor também descreve três estratégias genéricas resultantes da combinação do
custo com a diferenciação: liderança em custo (produção em grande escala e a baixos custos),
diferenciação (desenvolvimento de produtos ou serviços únicos) e foco (atender a segmentos
de mercados estreitos).
Day e Reibstein (1997) têm como críticas à escola do posicionamento: foco estreito, centrada
no quantificável, voltada para as grandes empresas tradicionais, não estimula o dinamismo,
aprendizado, criatividade e visão do futuro.
As principais críticas expostas por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010) a esta escola são:
foco orientado para o econômico e estratégias vistas como posição genérica e não como uma
perspectiva única.
Na Escola Empreendedora, os estudos têm despertado interesses em pesquisadores de
diversas áreas do conhecimento das Ciências Sociais e Aplicadas. Não obstante, esse tema
tem se apoiado em teorias da Psicologia, até mesmo nas de Liderança, com o intuito de
entender esse fenômeno. Esta escola procura explicar o processo de formação estratégica,

visto que está no grupo das escolas de descrição, retratando assim a estratégia como
perspectiva.
De acordo com Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), a Escola Empreendedora vem
conquistando cada vez mais importância no meio acadêmico e empresarial, e tem despertado
grande interesse em pesquisadores de diversas áreas. Muito se tem discutido sobre uma
definição que retrate de maneira consistente as palavras empreendedor e empreendedorismo,
com o intuito de estudar as ações, comportamentos, competências e outros aspectos de
relevância no contexto social, econômico e organizacional.
Segundo a teoria que embasa tal escola, a figura do líder é fundamental, pois a organização
torna-se sensível ao indivíduo e o ambiente é o terreno no qual o líder realiza manobras.
Dessa forma, o conceito central desta escola é a visão que corresponde à representação mental
da estratégia criada (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).
Seguindo a linha da descrição, a Escola Cognitiva busca compreender como as estratégias se
formam, utilizando em especial o campo da psicologia humana. Os estrategistas são
entendidos como autodidatas, os quais desenvolvem suas estruturas de conhecimento,
principalmente pela experiência direta, que forma o que eles sabem, que por sua vez dá forma
ao que eles fazem, moldando a experiência subsequente (MINTZBERG; AHLSTRAND;
LAMPEL, 2010).
Para Quintela e Cabral (2007), a Escola Cognitiva “se caracteriza por seu potencial, se
apresenta com o claro objetivo de estudar o processo de entendimento e construção da
estratégia a ditar um corpo de conhecimento resultante desse processo”.
Daniels (2004) concebe a personalidade de maneira diferente de Freud, pois seu enfoque
prende-se mais às características atuais e ao comportamento imediato, valorizando mais o
presente, ao contrário de Freud, que valorizou mais o passado em seu estudo.
As premissas de maior destaque desta escola são: as estratégias são resultantes de processo
cognitivo que tem lugar na mente do estrategista, o mundo visto pode ser moldado e
remodelado e as estratégias são difíceis de realizar em primeiro lugar.
As criticas voltadas para essa escola, pode-se considerar, conforme exposto por Mintzberg,
Ahlstrand e Lampel (2010), consistem no fato de que esta escola possui uma ideia central
válida, porém, de maneira prática, a psicologia cognitiva deve atender a questões de maior
interesse da administração estratégica, respondendo a questionamentos no tocante à forma
como a mente distorce ou integra a diversidade de informações complexas que estão
disponíveis.
Outra escola da abordagem descritiva é a Escola do Aprendizado, a qual sugere que os
estrategistas aprendem ao longo do tempo e, por isso, sabem como proceder. Sustenta-se a
visão de que as pessoas, atuando especialmente de maneira coletiva, aprendem com as
situações e com a capacidade das suas organizações lidarem com tais situações
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).
Na Escola do Aprendizado, Prahalad (1995) acredita que algumas mudanças afetarão
significativamente o contexto das organizações no século XXI: o ambiente aconchegante se
tornará hiper competitivo; o ambiente local tornar-se-á ambiente global; a concorrência não
será apenas com as empresas similares; as fronteiras setoriais que eram claras passam a ser
incertas; a estabilidade foi substituída pela volatilidade; os intermediários serão trocados pelo
acesso direto; as tecnologias isoladas se tornarão tecnologias integradas.
Conclui Drucker (1986) que a vantagem competitiva não pode ser compreendida observando
a empresa como um todo. Ela tem origem nas inúmeras atividades que uma empresa executa.

A Escola do Poder, segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010), pressupõe a formação da
estratégia como um processo de negociação. Nesse sentido, as estratégias passam a ser
políticas, tendo em vista a distinção de dois tipos de poder que cercam as organizações: poder
micro, que lida com o jogo de política dentro de uma organização (processos administrativos),
e poder macro, que diz respeito ao uso do poder pela organização. As premissas desta escola
apresentadas por estes autores são: a formação da estratégia é moldada por poder e política; o
poder micro aborda a formação da estratégia como interação, seja por persuasão ou até
mesmo confronto direto, e o poder macro vê a organização como promotora de seu próprio
bem-estar por controle ou cooperação com outras companhias, utilizando manobras
estratégicas ou redes e alianças.
Depois da Escola do Poder, tem-se a Escola Cultural, que apresenta como característica a
formulação do processo da estratégia de maneira coletiva.
Diferentemente da escola do poder, a escola cultural aborda a formação da estratégia como
um processo coletivo, pois, enquanto o poder toma a organização e a fragmenta, a cultura
junta uma coleção de indivíduos em uma unidade integrada nomeada organização,
preocupando-se com a influência da cultura para manutenção da estabilidade estratégica
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).
Tendo em vista a visão baseada em recursos, é possível afirmar que a vantagem competitiva é
sustentada pelo que a empresa tem de mais raro e inimitável, ou seja, aquilo que a
organização tem e diz respeito ao seu sistema cultural. As premissas principais da escola
cultural são: a formação da estratégia é um processo de interação social baseado em crenças
que um indivíduo adquire através da socialização. A partir dessa aquisição, a estratégia
assume uma perspectiva enraizada em intenções coletivas.
Na socialização secundária, o individuo já socializado é introduzido em novos setores ou
grupos da sociedade. O mundo do trabalho e seus diversos papéis substituem a família na
tônica desse processo (BERGER; LUKMANN, 1990).
A penúltima escola apresentada por estes autores é a Escola Ambiental, que trata a formação
da estratégia como um processo reativo. O ambiente é abordado de maneira diferenciada do
que fora visto nas demais escolas, pois nelas ele é um fator de influência, enquanto que para a
escola ambiental ele é um ator. Liderança e organização estão subordinadas ao ambiente
externo, que retrata todas as esferas fora da organização (MINTZBERG; AHLSTRAND;
LAMPEL, 2010).
Os autores apresentam as seguintes premissas desta escola ambiental: o ambiente (conjunto de
forças gerais) é o agente central no processo de geração da estratégia e a liderança torna-se
um elemento passivo para garantir a adaptação. É apontado como crítica o fato de as
dimensões do ambiente serem abstratas, vagas e agregadas. Além disso, nenhuma organização
enfrenta um ambiente em específico, já que podem existir vários ambientes dinâmicos, hostis
e complexos.
A Escola da Configuração, a qual aborda a formação do processo estratégico como uma
transformação, o que significa que ela proporciona a possibilidade de integrar as mensagens
das outras escolas apresentadas. A crítica feita a esta escola diz respeito ao fato de, nas
configurações, haver caricaturas rígidas, mas simplistas (estruturas simples, burocracia de
máquina e adocracias inovadoras) que proveem pouco auxílio, já que as organizações
necessitam mapear suas experiências e produzir prescrições altamente diferenciadas
(MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 2010).

2.3 Micro e pequenas empresas e o processo de estratégia
O Brasil, vem presenciando ao desenvolvimento de movimentos e situações em que o cenário
empresarial é cada vez mais dinâmico, turbulento e incerto; as mudanças tecnológicas,
políticas, sociais e culturais provêm mercados cada vez mais competitivos. As inovações
tecnológicas obtidas nas últimas décadas são responsáveis por uma sequência de mudanças
nas relações econômicas, em termos de agilidade e magnitude, raramente notadas ao longo do
tempo.
De acordo com Mytelka (1999), a inovação é vista como um dos principais elementos
propulsores da mudança no cenário econômico dos negócios. A inovação faz com que formas
tradicionais de comercialização modifiquem-se, mudando o ambiente de concorrência
empresarial. Para Santana (1999) afirma que, se as MPEs demoram em perceber o turbilhão
que as assola e em adotar medidas gerenciais eficazes, elas perdem competitividade e acabam
sendo devoradas pelos concorrentes. Para La Rovere (1999), as micro e pequenas empresas
vêm sendo há muito tempo alvo de atenção de analistas econômicos devido a seu potencial de
geração de renda e de emprego. No pós-fordismo, esta atenção se intensifica na medida em
que os atributos de flexibilidade e rapidez de adaptação às demandas do mercado,
características de muitas empresas, são valorizadas.
A Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), 2001, do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) e das pesquisas econômicas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) apontam que as MPEs possuem papel diferenciado na economia e na sociedade: elas
representam 99% das empresas existentes; são responsáveis por 20% de tudo que é
produzido; empregam 41% das pessoas com carteira assinada; representam 4% da
arrecadação tributária; participam com 43% da renda nacional; e ainda respondem por 12,4%
do valor total das exportações (SEBRAE, 2009).
As MPEs atuam também como parceiros que complementam outros empreendimentos de
grande porte. Com a sua atuação de forma estratégica no comércio exterior, contribuem para
diversificação nas exportações e tornam a economia menos suscetível às adversidades que
ocorrem na conjuntura comercial mundial e, o mais importante, acentuam a economia da
região e consequentemente de todo o país.
São duas maneiras clássicas de classificação do porte das empresas no Brasil. Uma pelo
modelo utilizado pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas)
e outra pela legislação tributária brasileira. O SEBRAE adota o critério estabelecido pelo
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), classificando as entidades segundo o
número de colaboradores combinado com o setor em que atua a empresa. A tabela 01 a seguir
mostra o critério adotado pelo SEBRAE para classificação das empresas:
Porte
Microempresa
Pequena Empresa

Número de Empregados por Tipo de Empresa
Indústria
Comércio e Serviços
até 19 funcionários
até 09 funcionários
de 20 a 99 funcionários De 10 a 49 funcionários

Fonte: SEBRAE, 2009
Tabela 01 - Classificação das empresas segundo o número de funcionários

Esse critério é utilizado pelo próprio SEBRAE. Conforme se observa, são classificadas como
micro as empresas que possuem até 19 empregados e como pequena, aquelas que possuem
entre 20 e 99 empregados (SEBRAE, 2009).
O Governo Federal, para fins de tributação e vigência do Simples Nacional (Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte), faz a classificação das empresas considerando a Receita Bruta de Vendas
anual delas, de acordo com a Lei Federal nº 9.841, de 05/10/99, que aprovou o novo Estatuto
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. De acordo com o Decreto 5.028/2004,
enquadram-se como microempresa (ME) aquelas que obtiverem faturamento anual de até R$
120 mil; já para se enquadrar como Empresa de Pequeno Porte (EPP), a empresa deverá
apresentar faturamento anual entre R$ 120 mil e R$ 1.200 mil. Dentro de cada categoria (ME
e EPP).
A gestão das MPE's são negligenciadas pela ausência de metodologias que permitam o
crescimento progressivo e sustentável Cerca de 80% das dificuldades apresentadas são de
natureza estratégica (ausência do fluxo de caixa, de um posicionamento de mercado, de
pesquisa de mercado, de segmentação de mercado, entre outros), e apenas 20% são de
recursos insuficientes (SEBRAE, 2009).
A estratégia em pequenas empresas é influenciada por duas vertentes: a primeira de natureza
econômica e a segunda de natureza empreendedora. A vertente econômica, desde a década de
oitenta, tem sido predominante. Contudo, a mais recente vertente, a empreendedora, está
tendo reconhecimento pela influência do comportamento individual sobre o processo de
construção e implantação de estratégia. A nova obordagem estuda a associação entre
características comportamentais pessoais do gestor e o processo de administração estratégica
da pequena empresa (BAMBERGER, 1983; MILLER; TOULOUSE, 1986; RICE JR.;
LINDECAMP, 1989).
Os esforços de pesquisa no campo de administração estratégica em pequenas empresas têm se
mostrado pouco conclusivos em muitos aspectos. Um dos únicos pontos, em que parece haver
uma convergência dos estudos, diz respeito à natureza do processo de planejamento
estratégico em pequenas empresas, que tem sido descrito como incompleto, não estruturado,
irregular, esporádico, reativo, informal e pouco sofisticado (SHUMAN, 1975; SEXTON;
VAN AUKEN, 1982).
3. Metodologia
Para que o presente estudo seja compreendido é fundamental entender o tipo de pesquisa que
foi realizada. De acordo com Vergara (2006), o critério de classificação de uma pesquisa
define-se quanto aos fins e aos meios. Quanto aos fins, o presente estudo utilizou-se descritiva
e quantitativa, pois pretende realizar a exploração das escolas das estratégias Mintzberg
adotadas no interior das micro e pequenas empresas, buscando com isso identificar qual das
escolas tem predominância no processo de gestão.
Para Lakatos e Marconi (2005), a pesquisa descritiva “descreve um fenômeno ou situação,
mediante um estudo realizado em determinado espaço-tempo”. A escolha por uma
metodologia quantitativa deve-se ao fato de que este estudo pretendeu garantir precisão nos
resultados, buscando assim evitar distorções de análises e interpretações. A pesquisa
quantitativa, conforme Moresi (2003) é apropriada para medir opiniões, atitudes e
preferências como comportamentos. Pode-se ainda utilizar esta técnica para traçar o perfil de
um grupo de pessoas, através de características que estas mantenham em comum.
Quanto aos fins, a pesquisa foi realizada através da pesquisa de campo, que tem como
objetivo conseguir informações ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se
procura uma resposta, ou que se queira comprovar e também descobrir novos fenômenos.
Segundo Severino (2007), na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio
ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos
ocorrem, sendo assim diretamente obsevados, sem intervenção e manuseio por parte do
pesquisador.

A pesquisa de campo utilizada foi a quantitativo-descritiva, que consiste na averiguação de
pesquisa que possua o objetivo de analisar as características de uma determinada população.
A escolha desse modelo deu-se, principalmente, porque ele permite a utilização de métodos
formais que refletem com precisão e controle estatísticos as informações obtidas, além disso,
possibilita a utilização de técnicas de coleta de dados como: entrevistas, formulários,
questionários etc., e empregam procedimentos de amostragem (LAKATOS E MARCONI,
2005).
O instrumento de coleta foi o questionário, já que predomina na pesquisa quantitativa
envolvendo as micro e pequenas. Para Gil (1994, p.124), “O questionário é uma técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentados por
escrito as pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situação vivenciada, etc”.
O tratamento dos dados foi feito através de questionário elaborado no programa Microoft
Excel, versão 2010, que permitiu a construção do gráfico com a representatividade de
predominância de cada tipo de escola estratégica.
4. Conclusão
Após o levantamento dos dados, foi realizada a análise estatística que se constatou que as
micro e pequenas empresas possuem características predominante da Escola Empreendedora.
Conforme gráfico 01.

Fonte: Elaborado pelos pesquisadores
Gráfico 01 – Predominância das escolas nas micro e pequenas empresas.

Com 25% a Escola empreendedora é a que mais possui predominância nas empresas, onde
foram aplicados os questionários, com 23% a Escola do Planejamento ficou em segundo
lugar, em terceiro e quarto lugar respectivamente ficaram as Escolas do Design e a Escola do
Posicionamento.
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