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RESUMO 

 
O processo de planejamento tem como propósito determinar os objetivos de uma 

organização, para que possa, de forma eficiente e eficaz, alcançar seus planos e metas durante 
o ano. A partir destas perspectivas, as Micro e Pequenas Empresas são as que mais necessitam 
realizar o planejamento estratégico, pois através destas informações estruturadas e com as 
estratégias corretas conquistam posições de destaque no mercado. O objetivo desta pesquisa 
foi avaliar a aplicação do Planejamento Estratégico em uma Micro Empresa no Ramo de 
Eletrônica no Município de Porto Velho – RO, como ferramenta de gestão, considerando suas 
características e perspectivas. Este estudo possui natureza aplicada, de abordagem qualitativa, 
e foi desenvolvido através de entrevista como o proprietário da Eletrônica. Como resultado foi 
constatado que a empresa não possui estratégias que possam torná-la mais competitiva no 
mercado atuante. Por meio deste estudo elaborado, em conjunto com o proprietário da 
empresa, foi possível apresentar as características deste setor. Conclui-se que, com a análise 
da estrutura da organização, identificou-se que a empresa objeto deste estudo não possui 
dimensão das oportunidades e ameaças do ambiente externo, deixando-a mais sensível às 
reações do mercado. Observou-se ainda, que a empresa possui um conjunto de objetivos ou 
metas que abrange somente o ambiente interno. Para elaboração desta pesquisa, não houve 
restrições. O proprietário não se limitou para repassar as informações internas. É importante 
elaborar mais pesquisas sobre este ramo de atuação, pois não há tantas referências sobre este 
mercado. Este setor é pouco explorado, mas pode se tornar relevante para a economia 
brasileira. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the planning process is to determine the objectives of an organization so that it 
can efficiently and effectively achieve its plans and goals during the year. From these 
perspectives, Micro and Small Companies are the ones that most need to carry out strategic 
planning, because through this structured information and with the correct strategies they gain 
prominent positions in the market. The objective of this research was to evaluate the 
application of Strategic Planning in a Micro Enterprise in the Electronics Branch in the 
Municipality of Porto Velho - RO, as a management tool, considering its characteristics and 
perspectives. This study has applied nature, qualitative approach, and was developed through 
interview as the owner of the Electronics. As a result, it was verified that the company does 
not have strategies that can make it more competitive in the market. Through this elaborated 
study, together with the owner of the company, it was possible to present the characteristics of 
this sector. It is concluded that, with the analysis of the structure of the organization, it was 
identified that the company object of this study does not have dimension of the opportunities 
and threats of the external environment, leaving it more sensitive to the reactions of the 
market. It was also observed that the company has a set of objectives or goals that only covers 
the internal environment. For the elaboration of this research, there were no restrictions. The 
owner did not just go over the inside information. It is important to elaborate more research 
on this branch of action, as there are not so many references on this market. This sector is 
little explored, but may become relevant to the Brazilian economy. 

 

Key-Words: Strategic Planning; Micro Business; Electronic; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O processo de planejamento tem como propósito determinar os objetivos de uma 

organização para que possa, de forma eficiente e eficaz, alcançar seus planos e metas durante 

o ano. Compreendendo isto, os dirigentes de empresas necessitam estar sempre se atualizando 

e buscando estratégias para manter-se no mercado competitivo (TERENCE & FILHO, 2007). 

Um dos instrumentos administrativos que contribuem para esta busca de melhoria é o 

planejamento estratégico. Entende-se que é por meio de uma proposta organizada, que as 

empresas traçam um destino a ser seguido para atingir os objetivos desejados. As estratégias 

são escopos a serem seguidos para alcançar o que se tem planejado. São métodos claros que 

em determinado momento serão eficientes para alcançar o que foi estabelecido pela empresa 

(ARAÚJO & RONCHETI, 2013). 

MOURA et al(2014) afirma que toda organização deve definir seu escopo 

competitivo para desenvolver e estabelecer estratégias, para ter uma ampla visão do ambiente 

e assim direcionar os objetivos e metas, viabilizando o desenvolvimento coerente de planos de 

ação através de seus membros. O direcionador para esse alvo dever ser feito através de um 

plano estratégico, baseado nas características individuais de cada organização. 

Nas Micro e Pequenas Empresas (MPE) pouco se utiliza esta ferramenta, devido a 

sua complexidade, ou pelas características de gestão das empresas deste porte. Moura et al 

(2014) diz que elas têm a tendência em direcionar sua atenção a uma série de eventos que 

dizem respeito ao cotidiano, restando pouco tempo para elaboração de planos estratégicos. 

Este tipo de organização continua adotando posturas de gestão que não reagem ao ambiente 

externo, ignorando, na sua grande maioria, perspectivas futuras. 

Limas (2009) afirma que MPE são mais suscetíveis aos riscos do mercado, são 

carentes de recursos, possui fraca barreira aos novos entrantes, pouco poder de barganha com 

clientes e fornecedores e produtos oferecidos são facilmente substituídos. Este mesmo autor 

descreve que este tipo de organização apresenta características marcantes como: 

informalidade, a imaturidade organizacional, falta de planejamento, estrutura simples, 

centralização de poder no proprietário-dirigente, dependência de certos empregados, mão de 

obra pouco qualificada. 

Reis (2006) declara que as principais causas do encerramento das atividades 

empresariais são as falhas gerenciais na condução dos negócios. E ainda acrescenta outras 
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particularidades como à falta de capital de giro, problemas financeiros, ponto inadequado. 

Isso são fatores de falta de planejamento no início do negócio. 

Nas pesquisas apresentadas pelo SEBRAE (2014) sobre a alta taxa de óbito das 

empresas brasileiras, a falta de planejamento se identifica como uma das principais 

causadoras para o declínio das empresas, seguido de deficiências de gestão.  

Reis (2006, p. 48) também salienta que “as atividades empresariais das MPE 

necessitam estar atentas ao mercado, buscando novas posturas, tornando mais efetivos os 

recursos disponíveis, estabelecendo uma gestão voltada para a melhoria continua”. E tudo isso 

só é possível através de um plano estruturado, que dará uma visão mais ampla para as 

escolhas certas de estratégias, ganhando assim mais vantagem competitiva diante dos seus 

concorrentes. 

A partir destas perspectivas, Boechat (2008) comenta que as MPE são as que mais 

necessitam desenvolver planejamento estratégico, pois, através desta ferramenta estruturada e 

com as estratégias corretas, conquistam posições de destaque no mercado. Sendo assim, tendo 

a mesma visão de futuro e a certeza de que vão sobreviver neste mercado tão competitivo. 

A ME objeto desse estudo está situado na prestação de serviços de manutenção e 

assistência técnica de eletrônicos e necessita de estudo mais profundo para se tornar mais 

competitiva no mercado. Segundo o Relatório Setorial de Eletrônica para Automação (2009, 

p.20), este setor apresenta uma alta participação de segmentos de serviços, que são aqueles 

oriundos da formação de base no processo produtivo de eletroeletrônicos e suas áreas afins, 

como diversos prestadores de serviços envolvidos com vendas, instalação, consertos e 

manutenção. 

Porém, dentro do setor de prestação de serviços, as eletrônicas são normalmente ME, 

e costumam demonstrar, dentro do seu ambiente organizacional, uma estrutura totalmente sem 

planejamento, sem organização e sem controle, o que gera dificuldades para elaborar e 

estabelecer estratégias competitivas. Já a formulação de estratégia pode ser considerada como 

uma ferramenta simples, mas detentora de poder que possibilita a melhoria da 

competitividade desse segmento, visto que possibilita um aumento na produtividade e 

propicia novos negócios. 

Considerando a importância do planejamento estratégico para qualquer ambiente 

organizacional, a proposição desta pesquisa é compreender o planejamento estratégico em 

uma Micro Empresa no Ramo de Eletrônica. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

Avaliar a aplicação do Planejamento Estratégico em uma Micro Empresa no Ramo 

de Eletrônica no Município de Porto Velho – RO, como ferramenta de gestão, considerando 

suas características e perspectivas. 

 

1.1.1 Objetivos Específicos 

 

a) Identificaras características gerais de planejamento e organização da microempresa 

estudada; 

b) Descrever o ambiente competitivo da Micro Empresa em estudo; 

c) Descrever etapas do processo de planejamento estratégico aplicado na Micro empresa; 

d) Analisar plano estratégico da empresa considerando o seu ambiente competitivo; 

e) Formular proposta de melhorias para empresa; 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Araújo e Roncheti (2013) relatam que o aumento da competitividade influencia cada 

vez mais a elaboração de estratégias nas empresas e auxilia na construção do planejamento 

estratégico, tornando-se essencial para que os gestores possam acompanhar e executar o que 

foi planejado, cumprindo com a missão da organização. 

Dentro do planejamento estratégico podem-se encontrar métodos administrativos que 

auxiliam as empresas a diagnosticar a situação ambiental em que se encontram, e verificar as 

suas dificuldades e as qualidades que influenciam no andamento das suas atividades 

empresariais (ARAÚJO E RONCHETI, 2013). 

O Planejamento Estratégico é uma alternativa para os micro empreendimentos 

tomarem decisões coerentes e confiantes no ambiente organizacional. Sempre levando em 

conta a visão sistêmica do negócio formas de conduta e subsídios essenciais aos processos de 

apoio para posicionamento decisório. 

Neste sentido, Souza e Qualharini (2007) diz que o papel do Planejamento 

Estratégico deve ser o subsidio direto à operacionalização da estratégia e do suporte ao 

modelo de negócio, atuando para o mapeamento de potenciais problemas de cunho 
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estratégico. Por esse motivo nasce importância de estudar a aplicação do planejamento 

estratégico nas MEs. 

Os empreendedores devem compreender o planejamento para organizar, dirigir e 

controlaras atividades da empresa. Por serem normalmente administradas por pessoas que não 

possuem estudo técnico e nem capital, estão mais vulneráveis a riscos, podendo ter mais 

dificuldades de elaborar estratégias para o crescimento e manutenção de sua organização. Isso 

também ocorre devido ao fato de não deterem os mesmos recursos e atenção ao ambiente 

externo que as grandes empresas, dificultando dessa forma a competição em condições de 

igualdade a outras organizações (BOECHAT, 2008). 

Michael E Porter, citado por Boechat (2008) salienta que, quanto menor a empresa  

mais importante é a estratégia. Isso porque as empresas menores são mais vulneráveis às 

mudanças do ambiente externo e, por isso, precisam perceber o ambiente competitivo com 

maior rapidez para a continuidade nos negócios. 

Souza e Qualharini (2007) afirmam que a falta de conhecimento dos responsáveis 

pela gestão das MEs direcionam, em geral, às tomadas de decisões de forma desorganizada. 

Com isso, para que se possa aumentar o sucesso no negócio, analisando os ambientes 

constantemente, é necessário elaborar um planejamento estratégico. Boechat (2008) declarou 

que os planos não são uma garantia para mostrar o que é certo ou errado em relação ao futuro, 

mas um processo de preparação da empresa para as questões de instabilidade ambientais. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a aplicação do Planejamento Estratégico em uma 

Micro Empresa no Ramo de Eletrônica no Município de Porto Velho – RO, como ferramenta 

de gestão, considerando suas características e perspectivas. 

Sobre este ramo de atuação o relatório do Banco Nacional de Desenvolvimento, o 

BNDES descreve que o mercado mundial de bens eletrônicos de consumo atinge atualmente, 

cerca de US$120 bilhões, sendo aproximadamente 50% correspondente ao segmento de 

vídeo, 25% ao de áudio e 25% aos demais. E em uma reportagem feita pelo jornal digital do 

G1, em 2015, a associação que representa 11 mil assistências técnicas em todo país constatou 

um aumento de 28% nos reparos de eletroeletrônicos em relação ao ano anterior. 

Conforme reportagem feita pelo Jornal Eletrônico da Revista Pequenas Empresas 

Grandes Negócios (PENG), em 2017, o setor de serviços cresceu 7% em relação ao ano 

anterior. Em virtude da instabilidade econômica, a tendência é que o consumidor procure 

reparos, antes de adquirir novos produtos. 

O Jornal Eletrônico Folha UOL diz que o faturamento das redes de franquias que 

trabalham com reparos e manutenção cresceu 2,9% em comparação com o ano de 2015, 
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passando de R$1,09 bilhões para R$1,12 Bilhões. Os dados são da ABF (Associação 

Brasileira de Franchising). 

Conforme estas pesquisas é notório a importância de estudar sobre este ramo de 

atuação, que está em crescimento e pode trazer grandes retornos para a economia brasileira. 

Mas, para que isso aconteça às empresas que atuam neste ramo, necessitam incluir em sua 

cultura o planejamento. Esta ferramenta pode mostrar as melhores oportunidades e ameaças 

neste segmento, e auxiliar na tomada das decisões estratégicas da organização. 

Não é possível compreender o planejamento estratégico como uma ferramenta que, 

sozinha, assegure a melhor estratégia para a empresa ou mesmo o melhor desenvolvimento de 

seus recursos e habilidades. Trata-se de uma ferramenta que auxilia a organização a 

identificar e operacionalizar estratégias, mas que se deve encarar como um processo flexível, 

presente em todos os níveis da empresa (TERENCE E FILHO, 2007). 

O propósito deste estudo foi mostrar como o planejamento se comporta numa ME do 

setor eletrônico, onde sua atividade central é a prestação serviços de assistência técnica de 

eletroeletrônicos. Tem como objetivo contribuir para um melhor entendimento do processo 

estratégico na ME, especificamente apresenta os resultados da utilização de um roteiro 

desenvolvido na elaboração do planejamento levando em conta as especificidades de gestão 

das empresas. 

  



18 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda os principais conceitos teóricos sobre administração, as teorias 

que compõem a sua história, e conceitos sobre o planejamento estratégico e suas ferramentas 

administrativas para compreensão teórica desta pesquisa, que foi aplicada em uma 

organização do ramo de manutenção eletrônico. 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO 

 

Segundo Silva (2008, p.6) “Administração é um conjunto de atividades dirigidas à 

utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou 

metas da organização”. Para que se desenvolva uma boa administração é necessário existir 

objetivos claros e coerentes para a organização. Para Rossés (2014, p.19) é a “tomada de 

decisão sobre recursos disponíveis, trabalhando com e através de pessoas para atingir 

objetivos”. A administração se tornou parte das atividades humanas, uma vez que sempre 

estamos planejando o tempo para cumprir todas as atividades do dia a dia. 

É importante compreender o conceito de organização, pois está diretamente ligada à 

administração. O autor Gullo (2016) trata-o como um sistema humano, social e cultural que, 

através de colaboração das pessoas entre si (cooperação), recursos, normas estabelecidas e 

divisão de tarefas, realizam atividades com o objetivo de alcançar objetivos comuns 

(compartilhados). 

Este mesmo autor afirma que o objetivo da administração é aplicar suas funções às 

empresas, para que, através de recursos (materiais e humanos) possam concretizar os 

processos executados em todas as suas áreas, considerando os ambientes. 

O Termo Administrar ficou muito forte a partir da Revolução Industrial que ocorreu 

no século XVIII. Foi um evento que colaborou para a implementação dos processos 

administrativos. Entre as consequências da Revolução Industrial, figura a formação de um 

mercado em massa. Sob qualquer aspecto, foi esse, provavelmente, o mais importante 

acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das 

cidades (SILVA, 2010). 

Segundo Silva (2010), com Revolução Industrial desenvolveu-se uma indústria de 

carvão, sendo resultado das ferrovias e a expansão do capital. As ferrovias foram o ponto 
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principal de investimento capitalista nos outros continentes. Como outras marcas da 

Revolução Industrial verificam-se também a subordinação das diferentes formações sociais à 

dinâmica capitalista, aumento da produção, estímulo comercial, urbanização, aumento 

populacional, divisão técnica do trabalho, proletarização e assalariamento da força de 

trabalho, maquinização da produção, concentração industrial, nova configuração social, 

acirramento da luta de classes, globalização da economia, surgimento dos monopólios e a 

corrida imperialista (SILVA, 2010). 

Diversos fatores foram importantes para o desenvolvimento da ciência da 

administração no século passado como o desenvolvimento tecnológico, o livre comércio, 

mudanças nos mercados, aumento da capacidade de investimento e crescimento dos negócios 

da empresa. Todos esses fatores iriam criar condições para a busca de bases científicas para a 

melhoria da pratica empresarial (SILVA, 2010). 

As pessoas vêm sendo administradas em grupos e em organizações desde a pré-

história. A administração está inserida até mesmo nos bandos mais simples de caçadores e 

coletores, geralmente, reconheciam e obedecia a um líder ou a um grupo que tomava decisões, 

responsável pelo bem-estar do bando (ROSSÉS, 2014). 

As atividades da administração compreendem interpretar os objetivos propostos pela 

organização e transformá-los em ações organizacionais por meio do planejamento, 

organização, direção e controle, em todas as áreas e níveis da organização, a fim de alcançar 

os objetivos propostos (ROSSÉS, 2014). 

O propósito da administração constitui em fazer as atividades organizacionais da 

maneira mais adequada possível, usando o mínimo de recursos humanos, financeiros e 

materiais, sempre com o intuito de alcançar objetivos. A administração exige governabilidade 

e a gestão de uma empresa ou de uma organização requer que as atividades sejam 

administradas com planejamento, organização, direção, e controle (SILVA, 2010). 

A administração possui um circuito de atividades interligadas onde elas podem até 

ser identificadas como característica especifica do profissional administrador sendo elas: 

buscar a obtenção de resultados, proporcionar a utilização dos recursos físicos e materiais 

disponíveis, envolver atividades de planejamento, organização, direção e controle (ROSSÉS, 

2014). 

Mas, para compreender a evolução da administração, foram desenvolvidos por 

estudiosos, os pilares dos pensamentos administrativos onde são conhecidos como teorias da 

administração. Conforme as sociedades cresciam e se tornavam mais complexas, Rossés 

(2014) comenta que as necessidades dos administradores tornaram-se cada vez mais aparente, 
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levando os estudiosos dessas épocas a pensar de modo intuitivo sobre a natureza da 

administração. 

A primeira teoria da administração iniciou com ênfase nas tarefas, onde o foco era 

desenvolver estudos para que as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores se tornassem 

mais eficientes, sendo chamada de Administração Cientifica de Taylor. Depois, a 

preocupação passou para a estrutura da organização com a Teoria Clássica desenvolvida por 

Fayol e com a Teoria Burocrática de Weber, seguindo mais tarde com a Teoria Estruturalista.  

As primeiras teorias eram mais voltadas para organização e suas estruturas, porém 

iniciou a reação humanística com ênfase nas pessoas, através da Teoria das Relações 

Humanas e Teoria Comportamental. Logo veio a ênfase no ambiente com a Teoria dos 

Sistemas, sendo completada pela Teoria da Contingência, onde o foco era na tecnologia.  

Segundo SILVA (2010), cada uma das variáveis que compõem a história da 

administração (tarefas, estrutura, pessoas, ambiente e tecnologia) provocou, há seu tempo, 

uma diferente teoria, marcando assim a história da administração. Cada teoria contribuiu para 

o problema histórico que as organizações passavam pela época e hoje elas auxiliam muitos 

administradores a tomarem decisões corretas baseadas no passado. Essas teorias serão 

discutidas mais adiante. 

 

2.1.1 Administração Cientifica e Teoria Clássica. 

 
No decorrer do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros trabalhos a 

respeito da Administração. Um era americano, Frederick Winslow Taylor, e desenvolveu a 

chamada Escola da Administração Científica, que se preocupava em aumentar a eficiência da 

indústria através da racionalização do trabalho do operário. 

Henri Fayol, europeu, desenvolveu a chamada Teoria Clássica, onde se preocupava 

em aumentar a eficiência das empresas através da sua organização e da aplicação de 

princípios gerais da Administração em bases científicas. Tendo em vista que ambos não 

tenham se comunicado e tendo partido de pontos de vista opostos, o certo é que as suas ideias 

constituem as bases da chamada Abordagem Clássica da Administração. 

Contudo, a Teoria Clássica da Administração pode ser desenrolada em duas bases 

bastante diferentes e, até certo ponto, opostas entre si, mas que se complementam com relativa 

coerência. Motta e Vasconcelos (2005, p.32) salientam que o pensamento central dessa escola 
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está baseado na “afirmação de que alguém será um bom administrador à medida que planejar 

cuidadosamente seus passos, que organizar e coordenar racionalmente”.  

A Teoria da Administração Científica tem este nome devido à tentativa de utilizar os 

métodos da ciência para os problemas da administração. Foi formulada por Taylor e depois 

por Frank e Lilian Gilbreth, onde buscavam estabelecer cientificamente métodos racionais 

para realização de qualquer tarefa para selecionar, treinar e motivar seus trabalhadores. 

Rossés (2014, p 32) explica que Taylor baseou seu sistema de administração no estudo de 

tempos e movimentos dos operários nas linhas de produção, ele acredita que essa era a única 

maneira de executar eficientemente o trabalho para aumentar sua produtividade. 

Esta teoria surgiu da necessidade de encontrar as linhas mestras para administrar 

organizações complexas como as fábricas. Os empregados deviam ser cientificamente 

colocados em seus postos com materiais e condições de trabalhos adequados, para as suas 

características físicas. Eram treinados cientificamente para suas atividades na produção 

fossem cumpridas de forma eficiente e sem desperdício de tempo e materiais. 

Para Silva (2008), Taylor revolucionou os processos tradicionais dos métodos de 

trabalho por meio da aplicação de métodos científicos. Ele estimou que a produção de cada 

operário fosse somente um terço do que poderia ser. E esta perda de produção ele denominou 

de vadiagem sistemática. As pessoas eram vistas como instrumentos de produção e utilizados 

para alcançar a eficiência. 

Para aumentar a produtividade Frederick W. Taylor e Henri Fayol, entre outros, 

delinearam o conjunto de princípios conhecido como abordagem clássica, onde seu propósito 

era expandir a produtividade e aumentar a eficiência dos trabalhos (ROSSES, 2014). 

Silva (2008) apresenta em sua obra as cinco características do sistema desenvolvidas 

por Taylor dentro das organizações, sendo elas:  

1° analise do trabalho: onde compreende o estudo dos tempos e movimentos, com o 

objetivo de melhorar o processo de trabalho com menos espaço de tempo possível. 

2° padronização das ferramentas: com o fim de harmonizar os métodos de execução 

e uniformizar os operários. 

3° seleção e treinamento dos trabalhadores: os funcionários eram avaliados de acordo 

com suas aptidões físicas e iriam desenvolver atividades que mais se encaixassem com eles. 

4° supervisão e planejamento: cuja consequência foi a supervisão funcional, pela 

qual se efetivou a separação entre ‘planejamento’ e a ‘execução’. 
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5° pagamento da produção: além do salário normal e equivalente para todos os 

funcionários, o operário que produzisse acima da quantidade fixada receberia uma 

bonificação, proporcional ao acréscimo de produção. 

Desta forma, Rossés (2014, p.33) relata que “os trabalhadores eram incitados a 

ultrapassar seus padrões de desempenho anteriores para ganhar mais”. Acreditando que os 

trabalhadores que alcançassem os padrões mais elevados não precisariam ter medo de serem 

demitidos, porque as empresas se beneficiariam de sua maior produtividade. 

É preciso salientar que o movimento da administração científica melhorou a forma 

de mensurar a precisão das medidas, no campo produtivo das organizações e minimizou e 

solucionou problemas relativos ao fator fisiológico humano, ou seja, o operário produzia ao 

máximo sem desperdiçar movimentos que poderiam afetar negativamente sua produtividade 

ao longo dos dias, semanas e meses (ROSSÉS, 2014). 

As críticas a esta teoria foram duras, pois os estudiosos salientavam que a 

administração cientifica transformou o homem máquina, que não levava em conta o lado 

social e humano do trabalhador, somente as tarefas da linha de produção. E a falta de 

comprovação que as abordagens eram mesmo cientificas foram questionadas (ROSSÉS, 

2014) 

Enquanto Taylor se preocupou com a economia do trabalho humano, Henry Ford se 

preocupava com a economia de material e do tempo. Os princípios que reagiam o pensamento 

de Ford eram o da produtividade, da intensificação e economicidade. A política de Ford teve 

foco na produção em massa, em série e em cadeia continua, no pagamento de altos salários e 

na fixação de preços mínimos para os bens produzidos (SILVA, 2008). 

Silva (2008) diz que uma das razões do sucesso de Ford foi a atenção concentrada ao 

pessoal de alta competência. Ele demonstrou interesse nos problemas de seu pessoal e 

revolucionou a aplicação de benefícios salariais e assistenciais, podendo ser considerado um 

percussor da Escola das Relações Humanas. 

A administração cientifica se preocupava com o aumento da produtividade da fábrica 

e do trabalho individualmente. Outra abordagem desta teoria é conhecida como Teoria 

Clássica das organizações. Esta teoria surgiu com a necessidade encontrar as linhas mestras 

para administrar organizações complexas como as fábricas (ROSSÉS, 2014). 

Henri Fayol (1841-1925) foi o mais influente teórico da perspectiva clássica, e em 

suas experiências como executivo-chefe de uma empresa integrada no processo de larga 

escala desenvolveu suas ideias de administração. Ele iniciou a separar a habilidade 

administrativa do conhecimento tecnológico. 
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Segundo Rossés (p.36, 2014,) Fayol dividiu as operações empresariais em seis 

atividades inter-relacionadas, sendo elas: técnica (produção e fabricação), comercial (compra 

de matéria prima e venda de produtos), financeira (aquisição e uso do capital), segurança 

(proteção dos empregados e da propriedade), contábil (registros, balanços, custos, receitas e 

estatísticas) e administração, sendo que focalizou principalmente nesta última, pois era a mais 

negligenciada.  

Silva (2008) salienta que Fayol definiu administração como realização das atividades 

administrativas, que são previsão, organização, comando e controle.Essas atividades também 

são conhecidas como funções da Administração que são as atividades realizadas nas diversas 

áreas da empresa para que, assim, essas áreas possam executar seus processos de operação e 

de trabalho, e com isto,alcançar seus propósitos e objetivos no sentido de criar valores para as 

pessoas e para a sociedade (GULLO, 2016). 

Previsão compreende na tentativa de avaliar o futuro por meio de um plano e fazer 

provisão para executar esse plano. Seria visualizar o futuro e traçar o programa de 

ação.Compreende a criação de objetivos, a definição de estratégias e o desenvolvimento e 

aplicação de decisões e ações racionais para se alcançarem os objetivos (SILVA, 2008; 

GULLO, 2016). O Planejamento é uma função primordial e essencial para que as demais três 

funções da administração possam ser desenvolvidas e aplicadas. 

A segunda função é a Organização que, compreende na coordenação dos recursos 

humanos e materiais para transformar o plano de ação. Articula o aspecto material e social da 

empresa.A terceira Função é Direção, que significa liderar, influenciar e motivar as pessoas a 

realizarem tarefas essenciais à obtenção dos resultados. E, por fim, o controle é comparar o 

planejado com o executado para medir e efetividade alcançada em relação ao planejado e 

identificar a necessidade de modificar o que foi planejado (ROSSÉ, 2014; SILVA, 2008; 

GULLO, 2016). 

Essas funções compõe o processo administrativo, o qual visa adequar o fator externo 

à organização, visando estabelecer objetivos possíveis de serem alcançados.Contudo, a Fayol 

constituiu um sistema de administração antagônico de Taylor, mas foram essencialmente 

complementares. Ambos viram que a chave do sucesso industrial estava no problema do 

pessoal e da sua administração. E prestaram uma grande colaboração ao pensamento 

administrativo. 

 

2.1.2 Teoria Burocrática e Teoria Estruturalista 
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A Teoria Científica desenvolvida por Taylor, a Teoria Clássica elaborada por Fayol e 

a Burocrática que foi pensada por Weber, possuem o foco na estrutura mecanicista, mesmo se 

desenvolvendo de maneira independente. 

Burocracia pode ser conceituada como um sistema de controle social baseado na 

racionalidade, tendo em vista a eficiência na obtenção dos resultados esperados. Weber 

acreditava que a burocracia era o único modo de organizar eficientemente um grande número 

de pessoas e assim expandir-se com o crescimento econômico e político. 

Segundo Maximiano (2010), as organizações formais ou burocráticas podem 

apresentar três características, que podem ser chamada de tipo ideal de burocracia sendo elas: 

formalidade, impessoalidade e profissionalismo. 

A formalidade, segundo o mesmo autor, significa que as organizações são 

constituídas com base em normas e regulamento explícitos, chamados de leis, onde vão 

estipular os direitos e deveres dos participantes. A impessoalidade diz que nenhuma pessoa é 

empregada de outra. As pessoas são ocupantes de cargos ou posições e a obediência é devida 

aos cargos, e não aos ocupantes. E, por fim, o profissionalismo refere-se que os cargos de uma 

burocracia oferecem a seus ocupantes uma carreira profissional. 

As burocracias foram estabelecidas para apresentarem o meio mais eficiente de obter 

o trabalho feito, onde os funcionários teriam definido precisamente as suas atividades. Os 

burocratas eram os gerentes que faziam a organização funcionar. A burocracia apresentava as 

seguintes características: divisão de trabalho, hierarquia de autoridade, racionalidade, regras e 

padrões, compromisso profissional, registros escritos e impessoalidade (SILVA, 2008). 

A divisão do trabalho tratava que cada posição (cargo) tem claramente definida as 

responsabilidades e a delegação de autoridades competentes. A hierarquia de autoridade 

abordava que posições são organizadas de modo a formar uma cadeia de comando na qual a 

organização está estruturada, onde cada posição nessa hierarquia contem responsabilidades e 

deveres específicos (SILVA, 2008). 

A racionalidade seria a seleção de pessoas para ocupar os cargos específicos tinha 

que ser com base na sua qualificação técnica. Regras e padrões dizem respeito às decisões 

guiadas por regas, disciplina e controles aplicados desde os empregados até aos clientes. 

O compromisso profissional seria o comprometimento dos empregados com a 

empresa mesmo sabendo que não são donos do negócio. O registro escrito compreende a 

manutenção dos registros e transações da organização com objetivo de estabelecer 
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continuidade organizacional. E, por fim, a impessoalidade se aplica as regras e os 

procedimentos de modo uniforme e imparcial (SILVA, 2008). 

As características citadas acima são apresentadas pelas organizações que Weber 

estudou e que propôs um modelo analítico de organizações. Weber buscava melhorar o 

desempenho das organizações, tornando suas operações previsíveis e produtíveis (ROSSÉS, 

2014). 

A Teoria Estruturalista desenvolveu-se após um estudo sobre a limitação e rigidez do 

modelo burocrático, que era considerado um modelo de sistema fechado. A partir do modelo 

burocrático, os estruturalistas introduziram o conceito de sistema aberto, onde tentaram 

compatibilizar as contribuições clássicas e humanísticas (ROSSÉS, 2014). 

O enfoque da Teoria Estruturalista é na estrutura e ambiente, onde mostra a 

organização como sendo um sistema que se relacionada com o ambiente e com outras 

organizações, conhecida como um sistema aberto. A abordagem estrutural desta Teoria diz 

que um todo é composto por partes que se inter-relacionam, assim é maior do que a simples 

soma das partes(ROSSÉS, 2014). 

A Teoria considerava os fatores internos e externos da organização dando a visão de 

flexível, onde as pessoas são tomadoras de decisões e considera os fatores, com o propósito de 

atender os objetivos organizacionais e individuais. 

Rossés (2014) diz que “A Teoria busca a ideia da sociedade das organizações, sendo 

elas formais e informais dependem uma da outra, e destaca o papel que o homem desempenha 

na organização”. A Teoria destaca a importância do homem organizacional, que serviu para 

de molde para a Teoria Comportamental. 

A Teoria Estruturalista ofereceu as seguintes contribuições para os estudos 

organizacionais (ROSSÉS, 2014). 

1. Uma visão mais compreensiva que integrasse os aspectos considerados ou 

emitidos pela Teoria Clássica e a Teoria das Relações Humanas; 

2. Visão da organização com unidade social complexa; 

3. Influência do estruturalismo nas ciências sociais e sua repercussão no estudo das 

organizações; e 

4. Novo conceito de estrutura; 

A Teoria Estruturalista fez a mudança do modo de se organizar do mundo 

empresarial. A Teoria Estruturalista abriu o campo de visão do homem simples e ampliou-a 
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para um homem articulado e capaz de se adaptar em qualquer ambiente empresarial, seja na 

indústria ou no comércio. 

 

2.1.3 Teoria das Relações Humanas e Comportamental 

 
A Teoria das Relações Humanas veio como forma de critica a Teoria Clássica 

proposta por Taylor (tarefa), Fayol (estrutura) e Weber (autoridade). Sua ênfase foi transferida 

para as pessoas que fazem parte das organizações. A preocupação se concentra no esforço em 

fazer os gerentes ou os próprios donos de empresas mais sensíveis às necessidades dos 

empregados. 

O percussor desta Teoria foi o psicólogo austríaco, Elton Mayo (1880-1949), que foi 

responsável pela coordenação e realização de experiência de Hawthorne e obteve descobertas 

importantes com relação ao comportamento e resultados da produtividade no trabalho. Um 

dos propósitos deste movimento das relações humanas foi romper o excessivo controle 

hierárquico e incentivar a espontaneidade dos trabalhadores. (SILVA, 2008). 

Dentro das conclusões desta experiência foi descoberto que o nível de produção não 

é determinado pela capacidade física das pessoas, mas sim pelas normas sociais e expectativas 

grupais. Os trabalhadores não reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros de 

grupos e buscam reconhecimento e aprovação social, e não somente incentivo salarial 

(ROSSÉS, 2014).  

Contudo, este estudo recebeu severas críticas,dentre elas foram citadas a validade 

cientifica do estudo, onde muitas das conclusões não eram sustentadas por evidencias 

cientificas, sendo baseadas em uma compreensão clinica mais do que experimentos 

controlados (SILVA, 2014). 

Outro ponto sobre as críticas foi a limitação no campo experimental, pois suas 

pesquisas concentraram em campo muito pequeno. A ênfase exagerada nos grupos formais e 

seu enfoque manipulativo fizeram com que esta teoria fosse repensada e precisasse de uma 

reestruturação, ficando conhecida como Teoria Comportamental (ROSSÉS, 2014). 

A Teoria Comportamental, que descende diretamente da escola das relações 

humanas, veio para direcionar um novo enfoque dentro da teoria administrativa.Rossés (2014, 

p. 54) diz que a “teoria defendia a valorização do trabalhador em qualquer empreendimento 

baseado na cooperação, buscando um novo padrão de teoria e pesquisa administrativas”. 
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Os estudiosos desta escola foi McGregor, Maslow, Herzberg, Porter entre outros e 

procuraram entregar uma visão mais ampla do que motivava as pessoas. A motivação pode 

ser compreendida como busca pela satisfação de uma necessidade interior do indivíduo, 

enquanto o incentivo é um estimulo externo associado à recompensa (BONETTI, 2010). 

A Teoria X e Y foi desenvolvida por McGregor que se baseou nos dois lados do 

comportamento humano. A Teoria X é a lado negativo, pois estão às pessoas preguiçosas e 

desmotivadas, que não gostam de trabalhar, evitam responsabilidades e precisam ser coagidos 

para mostrar desempenho. A Teoria Y é o lado positivo que abrange as pessoas motivadas, 

que são criativas, buscam responsabilidades e podem demonstrar auto orientação (ROBBINS, 

2002). 

MacGregor, em sua "Teoria X e Y", explica que, quando existe desmotivação dentro 

da organização e diminuição da produção, os gerentes atribuem o problema somente aos 

empregados, mas as causas,na maioria das vezes, vêm da alta gerência. As abordagens desta 

Teoria são reflexos de diversos fatores ambientais como: fenômenos históricos, culturais, 

econômicos tecnológicos e sociais. Esta teoria ainda pode ser vista nas organizações e cabe ao 

gestor criar mecanismos para que seus funcionários estejam sempre motivados e produzam 

com qualidades (BONETTI, 2010) 

A Teoria das Necessidades de Abraham Maslow é a mais conhecida a respeito de 

motivação.  A ideia da Teoria é que cada pessoa tem dentro de si uma hierarquia das cinco 

necessidades humanas, sendo elas: necessidades fisiológicas, de segurança, afetivo-social, de 

estima e de auto realização.Dentre deste conceito à medida que cada uma delas é satisfeita, a 

seguinte torna-se dominante. Assim, o indivíduo só passa a sentir a necessidade seguinte 

quando a anterior tiver sido satisfatoriamente saciada (BONETTI, 2010). 

A Teoria dos Dois Fatores de Frederick Herzberg entende que o maior fator 

motivacional para a pessoa está dentro do seu próprio trabalho. Ele acreditava que a relação 

das pessoas com seu trabalho é básica e que as atitudes tomadas podem refletir no seu sucesso 

ou no seu fracasso dentro da organização. Bonetti (2010) explica que a satisfação no trabalho 

ou no cargo que a pessoa ocupa na empresa é função do conteúdo ou das atividades que 

desafiam ou estimulam o funcionário, e são chamados de fatores motivacionais. Já a 

insatisfação tem relação com o contexto, com a realidade da organização, do ambiente 

organizacional, do salário são chamados de fatores higiênicos. 

Ao ponderar o ambiente organizacional é imprescindível que as necessidades que o 

indivíduo possui estejam relacionadas aos objetivos da organização, uma vez que o nível do 
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esforço feito trará satisfação pessoal e, consequentemente, satisfação organizacional, como o 

aumento de desempenho da empresa. 

Royer (2010) salienta que Michael Porter compreendia que estratégia competitiva 

visava estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a 

concorrência dentro da indústria. Conforme Poter, citado pelo mesmo autor,os modelos de 

concorrência estão conglomerados em cinco forças competitivas que são consideradas 

essenciais para a vantagem competitiva dentro de um dado mercado,sendo elas: entrada de 

novos concorrentes, ameaça de substitutos, poder de negociação dos compradores, poder de 

negociação dos fornecedores e rivalidade entre os concorrentes existentes. 

Diante disso, com o conjunto dessas forças é plausível identificar o potencial de 

desempenho, determinar os elementos da estrutura de um dado setor e compreender a 

importância de cada um deles no contexto, notando assim, a complexidade e os fatores 

críticos dos concorrentes internos e externos que ameaçam o desempenho e desenvolver 

estratégias para neutralizá-los (ROYER, 2010) 

O modelo das cinco forças permite que a empresa perceba a complexidade e aponte 

os fatores críticos para a concorrência, e identifique as inovações estratégicas que 

beneficiariam a rentabilidade da indústria. É essencial que cada uma dessas forças seja 

avaliada de forma detalhada para compreender sua aplicação dentro de um dado setor, para 

que possa formular as estratégias competitivas mais eficazes dentro da organização (ROYER, 

2010) 

A Ameaça de novos entrantes trata-se de grau de competitividade do mercado, 

entendendo até que ponto as empresas são capazes de inserir e concorrer por clientes. A 

ameaça de entrada em uma indústria depende das barreiras de entrada existentes, em conjunto 

com a reação que o novo concorrente pode esperar da parte dos concorrentes já existentes. Se 

as barreiras são altas, a nova empresa pode esperar retaliação acirrada dos concorrentes na 

defensiva (PONTES, 2009) 

Pontes (2009) descreveu exemplos de barreiras de entrada como, as economias de 

escala, as economias de experiência, o grau de diferenciação do produto, o investimento de 

capital inicial, os custos de mudança, o acesso a canais de distribuição, as políticas 

governamentais. 

Quando se trata de ameaças de serviços substitutos,Ponte (2009) diz que esses 

serviços limitam o potencial de um setor, a menos que consiga trazer uma melhora a 

qualidade do produto, ou sempre buscar uma diferenciação. Esta ameaça é a principal variável 
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que define preço no mercado e ativa a concorrência, mas a qualidade dos produtos ou serviço 

será o ponto chave que determinara a escolha final do consumidor. 

Este mesmo autor cita que a ameaça dos produtos substitutos trata-se quando os 

produtos e serviços ofertados no mercado por empresas rivais aproximam-se das mesmas 

necessidades dos consumidores da mesma oferta de uma determinada organização, mas de 

forma diferente. 

O Poder de negociação dos fornecedores, segundo Pontes (2009), é capaz de ameaçar 

o desempenho das empresas de uma indústria, fazendo com que eleve ou reduza a qualidade 

dos bens e serviços. Os fornecedores tem o poder de negociação que pode afetar 

positivamente ou negativamente um setor da indústria pois, ele pode impor preços, condições 

de pagamento, prazos de entrega e qualidade dos produtos caso este mercado for dominado 

por poucas empresas. 

O Poder de negociação dos consumidores também é uma das cinco forças pois, assim 

como os fornecedores possuem poder de negociação, os clientes também são capazes de 

negociar os preços dos produtos e serviços, e ainda exigir melhor qualidade. Pode-se dizer 

que quanto maior o poder de negociação dos consumidores, menor será a atratividade de um 

dado setor, devido à força eles podem exigir redução preços, aumento da qualidade dos 

produtos, e ainda barganhar condições de pagamento. Se a empresa não atender suas 

exigências ela pode ir ao concorrente (PONTES, 2009). 

E, por último, podemos citar a rivalidade entre as empresa existentes como uma das 

cinco forças proposta por Porter.  Quanto maior a rivalidade entre as empresas maior será a 

possibilidade de ocorrência de guerras de preços, disputas publicitárias, e investimento em 

qualidade. E isso é bom para os clientes (PONTES, 2009). 

Para que a empresa consiga se sobressair em relação à concorrência é necessário que 

estabeleça uma estratégia inovadora. A estratégia é formulada através do levantamento de 

informações do mercado atuante, e através destas informações poderá desenvolver uma 

melhor posição para se defender ou influenciar as forças competitivas, que podem ser uma 

ameaça ou oportunidade para a organização (MIRANDA, 2009). 

Em resumo, pode-se observar no quadro abaixo as principais características que 

compreende as Cincos Forças Competitivas de Michael Porter. 
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Quadro 1 - Características que compõe as Forças Competitivas de Poter 

Forças competitivas Características Forças competitivas Características 

 

 

Ameaças de novos 
entrantes 

Economias de escalas; 
Diferenças de produtos 
patenteados; 
Identidade de marca; 
Custo de mudança; 
Exigências de capital; 
Acesso a distribuição; 
Vantagens de custo 
absoluto; 
Curva de aprendizado; 
Acesso a insumos; 
Projeto de produtos de baixo 
custo; 
Retaliação esperada; 

 

 

Poder de barganha 
dos fornecedores 

Custos de mudança; 
Diferenciação de insumos; 
Concentração de 
fornecedores; 
Presença de insumos 
substitutos; 
Importância do volume para 
os fornecedores; 
Impacto dos insumos sobre 
custos ou diferenciação; 
Ameaça de integração ‘para 
frente’ ou ‘para trás’ 
Custos em relação às 
compras totais do setor; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ameaças de produtos 
ou serviços 
substitutos 

 
 
 
 
 
Desempenho relativo de 
preço dos concorrentes; 
Custos de mudança; 
Propensão do comprador a 
mudar 

 

 

 

Poder de barganha 
dos consumidores 

Concentração de 
compradores; 
Volume de compradores; 
Custo de mudança; 
Informação dos 
compradores; 
Lucros dos compradores; 
Produtos substitutos; 
Capacidade de empurrar 
produtos; 
Sensibilidade a preços; 
Preços/compras totais; 
Diferença entre produtos; 
Identidade da marca; 
Ameaça de integração ‘para 
frente’ do fornecedor versus 
ameaça de integração ‘para 
trás’ da empresa; 

Forças competitivas Características 

 

Rivalidade interna da indústria 

Crescimento da indústria; 
Concentração e equilíbrio; 
Custos fixos e valor agregado; 
Excesso de capacidade crônica; 
Diferenças entre produtos; 
Identidade da marca; 
Custos de mudanças; 
Complexidade das informações; 
Diversidade de concorrentes; 
Interesses empresariais 
Barreiras à saída; 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Barney (2002) apud Pontes (2009). 

Estas Cinco Forças trazem impacto sobre a lucratividade em determinado mercado, 

causam uma maior intensidade na concorrência, visto que as forças mais acentuadas dominam 

e torna-se cruciais na formulação de estratégias. Deste modo, é importante que cada uma 

dessas forças seja analisada, consideravelmente, para que uma empresa possa desenvolver 

estratégias competitivas eficazes (PONTES, 2009). 
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2.1.4 Teoria Sistêmica e Teoria Contingencial 

 

A Escola Clássica buscou uma visão da administração em que predominávamos 

fatores técnicos e mecânicos; na Escola comportamental, predominou os fatores humanos e 

seus complexos. A integração desses dois enfoques é um dos interesses do enfoque Sistêmico. 

A abordagem sistêmica não procura resolver problemas, mas sim desenvolver teorias e 

formulações conceituais que possam criar condições de aplicação na realidade empírica 

(MAXIMIANO, 2010); ROSSES, 2014). 

Rossés (2014) diz que esta Teoria não lida separadamente os vários segmentos de 

uma organização, ela compreende que a organização é um sistema unificado e propositado, 

composto de partes inter-relacionadas, permitindo que os gestores vejam a organização como 

um todo e como parte de um sistema maior, que seria o ambiente externo. 

Maximiano (2010) acrescenta dizendo que a organização é um sistema feito de um 

sistema técnico e um sistema social, e influenciam-se mutuamente, sendo o papel do gestor 

cuidar do desempenho global do sistema. Este mesmo autor cita a obra de Norbert Wiener, 

que diz que o sistema procura alcançar um objetivo, e que deve ser preparado e administrado 

de forma que seus elementos providenciem a informação necessária sobre sua situação e o 

objetivo. 

As organizações são sistemas abertos, pois não podem ser entendidas de forma 

isoladas, mas sim pelo inter-relacionamento entre diversas variantes internas e externas, que 

afetam seu comportamento. Rossés (2014, p.64) alega que “A gestão sistêmica ampliou a 

visão da organização, focando no valor do trabalho conjunto e na relação positiva com suas 

competências, sustentando assim, a competência organizacional”. 

Esta abordagem contribuiu para o desenvolvimento das organizações, orientando-as 

para a busca do conhecimento global, do alcance de melhores resultados, com o ser humano e 

a organização na sua totalidade (ROSSÉS, 2014). 

Na Teoria Contingencial, as condições de ambiente é que causam transformações no 

interior das organizações. O ambiente é que explica o fenômeno organizacional. A influência 

sobre a organização é ditada não pelo ambiente, mas apenas pelo que interessa diretamente a 

organização, isto é, a tecnologia existente no ambiente (ROSSÉS, 2014). 

Esta abordagem teve sua origem a partir da Teoria dos Sistemas. Silva et al (2014) 

diz que esta Teoria “apoia a interdependência organizacional e o meio ambiente, variável 

tecnológica, estrutura matricial, estrutura em redes, estrutura em equipes, dá ênfase na 
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tecnologia e no ambiente, vê o homem como complexo e foca a eficiência e eficácia”. Este 

mesmo autor explica porque se aborda o nome contingência e como funciona na organização. 

A contingência refere-se de algo que pode ocorrer ou não, traduzindo como que não 
existe um único e melhor caminho para administrar, e que depende da situação. 
Entende-se que alguns métodos são muito eficazes numa situação e que 
simplesmente não funcionam em outra, mesmo buscando uma explicação. Os pontos 
de vista de contingência estão dirigidos a sugerir projeção de organizações 
administrativas mais adequadas para situações específicas. Existem princípios de 
organização e administração que a teoria diz que são universais, porém cada 
organização deve ser analisada de maneira separada. (SILVA et al,2014, p. 3). 

No ponto de vista de Silva et al (2014, p.5), esta Teoria “busca atender as inter-

relações dentro e entre subsistemas, assim como entre organizações e seu meio ambiente” e, 

busca ainda proporcionar um modelo amplo para entender todas as organizações. A 

contingência reconhece que o meio ambiente e sistemas internos são base para desenhar e 

administrar organizações especificas. 

Concluindo, considera-se que a abordagem contingencial fornece um paradigma 

coerente para a análise da estrutura das organizações. Esta teoria adianta que não há uma 

estrutura organizacional única que seja altamente efetiva para todas as organizações. A ênfase 

na adaptação da organização ao seu ambiente faz da teoria da contingência estrutural parte do 

funcionalismo sociológico adaptativo (ROSSÉS, 2014) 

 

2.2 RAMOS DE NEGOCIOS E A COMPETITIVIDADE 

 
Muller (2003) compreende como negócio o campo de atuação da organização. Ele 

reflete ligações comuns que dão coerência e um caráter especial à empresa. Existem dois tipos 

de Negócios, conforme aborda este mesmo autor: Negócio Restrito e Negócio Amplo. O 

Negócio Restrito se restringe a escolhas de produtos/serviços para o atendimento as 

necessidades do mercado. Já no Negócio Amplo, o produto/serviço passa a ser um dos meios 

de satisfazer os desejos e necessidades do mercado. 

Para satisfazer as necessidades do mercado é necessário compreender como se 

organiza toda esta cadeia de geração de produtos, bens e serviços. Compreende-se como 

atividade econômica como uma combinação de ações resultantes em certos tipos de produtos 

ou, ainda, uma combinação de recursos que gera bens e serviços específicos. Portanto, uma 

atividade é caracterizada pela entrada de recursos, um processo de produção e uma saída de 

produtos bens e serviços (IBGE 2015, p.21) 
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Para entender o estudo da economia de um país, torna-se necessário decompor as 

atividades em setores da economia. Estes setores se dividem em três aspectos: Setor Primário, 

Setor Secundário e Setor Terciário. 

O setor primário compreende as atividades de agricultura, pecuária, pesca além de 

todas as atividades de extração. O setor secundário, também é conhecido como industrial, se 

constituí de todas as atividades de transformação dentro da economia. O setor terciário, ou de 

serviços, abrange as demais atividades que não estão diretamente relacionadas à produção de 

bens físicos, tais como administração pública, educação, comércio entre outras (PEREIRA, 

2012). 

O setor de serviços atinge posição de evidência na economia brasileira, com base em 

uma tendência histórica de crescimento da participação desse setor na geração de emprego e 

renda, com possíveis consequências para a produtividade agregada da economia (SILVA; 

FILHO; KOMATSU, 2016). 

Estes autores relatam que, no Brasil, não parece haver consenso sobre se os serviços 

possuem um papel ativo no sentido de aumentar ou reduzir a produtividade da economia. 

Bastos et al (2008) menciona, no entanto que historicamente o setor de serviços foi 

determinado como improdutivo, apenas complementar a indústria e a agropecuária. Apesar da 

visão pessimista sobre o papel do setor de serviços sobre a produtividade, no Brasil estudos 

empíricos recentes têm mostrado essa imagem pode ser relativizada (SILVA; FILHO; 

KOMATSU, 2016). 

Este autor relata que o progresso na participação no Produto Interno Bruto do setor 

terciário está associado a modificações tanto no aspecto da oferta como no da demanda. E este 

crescimento se deve a habilidade do setor terciário em criar novos produtos e mercados. E 

outra seria o aumento da renda per capita nos países industrializados acarretando um 

crescimento na demanda por serviços. (PEREIRA, 2012). Silva et al (2016, p. 3) explana que 

por mais que este ramo seja o que mais emprega ele é o que menor remunera. 

Como prevê a teoria, ramos de serviços mais relacionados ao consumidor final 
(serviços prestados às famílias, serviços de manutenção e reparação) apresentam 
produtividade e salários comparativamente menores. No outro extremo, serviços 
mais intensivos em capital ou tecnologia (alguns segmentos de transportes, 
telecomunicações, serviços auxiliares financeiros, compra, venda e aluguel de 
imóveis próprios) apresentam elevados níveis de produtividade e salários. Quando 
segmentamos os serviços por intensidade de conhecimento, observamos que, de fato, 
aqueles mais intensivos em conhecimento são mais produtivos e com maiores 
salários e remunerações. (SILVA et al, 2016, p. 3) 

Conforme Bastos et al (2008), podem ser identifica das quatro características 

principais para os serviços: simultaneidade, intangibilidade, interatividade e inestocabilidade.  
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Essas características são decorrentes da natureza dos serviços que é o trabalho em processo ou 

fluxo de trabalho. Assim, o insumo gerado pelo serviço pode ser tangível ou intangível, tanto 

bem físico, quanto uma informação, desde que exista exclusivamente a realização de trabalho 

em processo durante sua confecção. 

Estes autores relatam em sua obra o que Dunning descreveu em 1989 sobre as seis 

tendências para explicar o crescimento do setor terciário na economia, sendo elas: 

1 Alta elasticidade-renda da demanda de serviços de consumo, atreladas ao 

crescimento da renda per capita; 

2 Participação crescente dos serviços no consumo intermediário; 

3 Tendência das empresas em terceirizar atividades como contabilidade, auditoria, 

transporte e consultoria empresarial; 

4 Crescente importância do marketing, distribuição e manutenção pós-venda e 

assistência a fim de aumentar o valor adicionado da produção física, além do incentivo à 

produção de serviços intermediários, finais e de serviços diretamente relacionados com as 

funções de governo; 

5 Crescimento dos serviços financeiros, de seguros, de transporte, necessários para 

trazer maior eficiência à sociedade moderna; 

6 Habilidade do setor terciário em criar novos produtos e mercados. 

Conforme Pereira (2012), uma das alternativas de as empresas conseguirem adquirir 

vantagens competitivas foi investirem prestadores de serviços intermediários, o que 

proporcionou diferenciação dos serviços, concentração em sua principal atividade, menores 

custos, maior qualidade nos serviços, maior flexibilidade ao cliente, novas tecnologias, novos 

mercados.  

Competitividade é a balança para as adaptações das atividades de uma empresa em 

relação ao seu nicho de mercado. Ela é a base para o sucesso de um negócio onde há livre 

concorrência. Para ser competitivo é necessário conhecer o ambiente externo e o ambiente 

interno, definindo caminhos que garantam a continuidade empresarial. (MARINO, 2008) 

No Brasil, também há segmentos de serviços com capacidade de inovação e que têm 

contribuições positivas para o processo de inovação em outros setores. 

A inovação, segundo Manual de Oslo (OECD 2005, p.55)é conhecida dentro da 

organização como “implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou 

nas relações externas”  
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Segundo Rank et al (2008, p. 13) “A inovação no meio empresarial é a exploração de 

novas ideias para melhorar os negócios, criando vantagens competitivas e gerando sucesso no 

mercado”. 

Sendo um elemento propulsor do dinamismo e da competitividade,a inovação 

continua a representando um desafio no Brasil, que ainda carece de conscientização quanto a 

sua importância como principal caminho para a competitividade (RANK et al, 2008). 

A partir destes conceitos, todas as empresas podem inovar desde que procurem pôr 

em prática ideias e métodos diferentes, que resultem em novos produtos e processos 

inovadores.  

As empresas procuram inovar por fatores como o produto, mercados, eficiência, 

qualidade ou capacidade de aprendizado e de implementação de mudanças (OECD, 2005). A 

busca por inovação demonstra que a organização procura formas para se mostrar mais 

competitiva e sempre visa à oportunidade de ingressar em novos mercados. 

Nas organizações empresariais, a inovação tem três propósitos: criar diferencial, 

neutralizar a concorrência ou aumentar a produtividade. Pode ser feita nos produtos, nos 

processos e no negócio (SEBRAE, 2010). 

Organizações interessadas em serem competitivas necessitam atentar para o processo 

de inovação, visto que o cenário atual caracteriza-se por estar cada vez mais competitivo e 

globalizado. A inovação surge como ferramenta essencial à sobrevivência no das empresas, 

pois tal processo visa à exploração de novas ideias, que são imprescindíveis para uma 

organização competitiva.Rank et al (2008, p. 13) menciona que a inovação é muito 

importante para as empresa se manterem competitivas.  

A inovação é essencial para que a empresa continue a ser competitiva num mercado 
cada vez mais dinâmico, exigente e globalizado. Mesmo as Micros, Pequenas e 
médias empresas, que não estão voltadas para o mercado exterior, enfrentam hoje a 
concorrência de empresas de outros países, cujos produtos e serviços invadem o 
mercado nacional (RANK et al, 2008, p. 13). 

Contudo, com uma organização competitiva pode-se observar a melhora significativa 

de desempenho no mercado atuante, quando bem utilizada. As empresas devem ficar atentas 

ao dinamismo do mercado e se posicionar de forma inovadora para se apropriarem das 

oportunidades que possam trazer o seu crescimento e fortalecer o serviço que oferecem. 

Diante do exposto, é importante exemplificar cada uma destas possibilidades em 

inovar no aspecto empresarial. Apesar de a inovação incorrer custos, não inovar pode trazer 

perdas significativas. Sempre de acordo com esta definição, podem existir diversos tipos de 
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inovação nas empresas. De acordo com o Manual de Oslo (OECD, 2005), existem tipos de 

inovação, sendo elas:  

Inovação em produtos (bens e serviços): quando há mudança no que já se faz, ou 

seja, desenvolvimento de novos produtos, os quais antes não existiam, ou melhoramento 

significativo de produtos já existentes, atendendo melhor às necessidades do mercado. 

Inovação em Processos: quando há mudança no como se faz, aprimorando ou 

desenvolvendo novas formas de fabricação ou de distribuição de bens e novos meios de 

prestação de serviços. 

Inovação Organizacional: quando são adotados ou desenvolvidos novos métodos de 

organização e gestão, seja no local de trabalho, sejam nas relações da empresa com o 

mercado, fornecedores ou distribuidores. 

Inovação em Marketing ou Modelos de Negócio – quando são adotados ou 

desenvolvidos novos métodos de marketing e comercialização, com mudanças significativas 

na concepção do produto, no design ou na sua embalagem, no posicionamento do produto no 

mercado, em sua promoção ou na fixação de preços. 

Contudo, a inovação pode estar no tipo de produto vendido, no modo de 

comercializar bens e serviços, nas técnicas de marketing utilizadas, no relacionamento e nos 

serviços prestados aos clientes, na forma de organização do trabalho e nos métodos de gestão 

da organização (RANK et al, 2008). 

 

2.2.1 Empresa 

 

Empresa pode ser abordada como organização econômica, civil ou comercial, 

constituída para explorar um ramo de negócio e oferecer ao mercado bens e/ou serviços. A 

empresa é uma criação essencialmente humana, desenvolvida para atender necessidades 

sociais, não sendo um resultado natural, mas sim, fruto da racionalidade, da lógica, de uma 

pessoa (TEIXEIRA, 2010). 

Conforme o IBGE (2015, p.23), no relatório de Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas – CNAE, empresa também pode ser retratada como “unidade jurídica 

caracterizada por uma firma ou razão social que engloba o conjunto de atividades econômicas 

exercidas em uma ou mais unidades locais/endereços de atuação”. Teixeira (2010) afirma que 

a empresa é um fenômeno complexo, que tem como princípio a função organizar a atividade 

econômica, produzindo e fazendo circular bens e serviços. 
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Quando se aborda o tema classificação de empresa, há uma dificuldade de discorrer 

com exatidão como se diferencia uma micro, pequena, média e grande empresa. Uma empresa 

pode ser descrita como “pequena” quando comparada com empresas maiores,mas “grande” 

quando comparada com menores (BOECHAT, 2008). Então, para poder distinguir uma da 

outra é avaliado seu faturamento anual. 

O tamanho da empresa não modifica a natureza da empresa ou os princípios de sua 

administração, não altera os problemas básicos dos administradores e, ainda, não afeta a 

administração e do trabalhador. Porém, o tamanho afeta a estrutura administrativa, onde cada 

tamanho afeta a estrutura administrativa e exige um comportamento e atitude diferente dos 

órgão administrativos (TERENCE, 2002). 

Terence (2002) diz que especificar um padrão de tamanho para definir pequenas 

empresas é algo necessariamente complexo e arbitrário, pois instituições, associações e 

pesquisadores adotam critérios diferentes para propósitos diferentes. A definição de Micro e 

Pequenas Empresas são influenciadas pela metodologia aplicada em cada mercado, mais 

especificamente, definida pelo tamanho da empresa. 

Na literatura não há definição clara para o enquadramento de Pequena e micro 

empresa, Terence (2002) diz que a classificação das empresas é uma problemática para os 

autores, devido os critérios como tamanho da empresa, condições financeiras e de produção. 

Porém, de acordo com os dados do Serviço Brasileiro de Apoio e Micro e Pequenas Empresa 

(SEBRAE, 2014), as Micro Empresas são divididas de forma que adota parâmetros como o 

número de empregados e divide estas em setor industrial, de comércio e prestação de serviços, 

sendo identificadas como: empresas industriais com até dezenove empregados são 

microempresas e empresas comerciais ou de prestação de serviços com até nove empregados. 

Geralmente, os critérios utilizados para definir o tamanho da uma empresa são de 

ordem qualitativa ou quantitativa. Os qualitativos, embora sejam mais subjetivos e difíceis de 

definir, uma vez que implicam fatores de difícil mensuração, exprimem com maior veracidade 

a natureza da empresa, levando em conta, na sua definição aspectos administrativos como: 

tecnologia empregada, estrutura da organização, nível de especialização da mão-de-obra, 

relacionamento entre administrador e empregados, tipos de maquinas e ferramentas, utilização 

de técnicas de administração, entre outros (TERENCE, 2002). 

Já as quantitativas são de ordem econômicas e/ ou contábil, sendo definido com base 

nos aspectos: faturamento bruto anual, números de funcionários, volumes de salários, capital 

social, lucro, patrimônio líquido, produtividade, participação no mercado etc. Este critério é 
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mais utilizado, pois facilita a obtenção de informações a respeito das empresas e permite a 

realização de analises comparativa entre elas. 

Há diversos órgãos no Brasil que utiliza seus critérios para avaliar o tamanho de uma 

empresa. De acordo com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), classifica uma Micro Empresa e empresa de pequeno porte como econômico- 

financeiro, o ramo de negócio e a forma jurídica. Ele adota os critérios estabelecidos pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que classifica segundo os números de 

empregados combinado com o setor de atuação, conforme se pode observar no quadro abaixo. 

(TERENCE, 2002). 

Quadro 2 - Classificação das Empresas 

Porte das Empresas Comercio e Serviços Indústria Faturamento Anual 

Micro Empresa Até 9 Até 19 Até 360.000 

Empresa de Pequeno Porte De 10 a 49 De 20 a 99 360.000 a 3.600.000 

Empresa de Médio Porte De 50 a 99 De 100 a 499 - 

Empresa de Grande Porte Mais de 99 Mais de 499 - 

Fonte: Terence (2002, apud SEBRAE, 2000:1) 

 

O melhor critério depende do propósito dos usuários, do onde vão utilizar as 

informações. O critério mais comum é o número de funcionários, pois quando uma empresa 

aumenta seu número de empregados sua estrutura administrativa se modifica. 

 

2.2.2 Características das MPEs 

 
Sabe-se que as Micro e Pequenas Empresas (MPE) possui grande participação no 

cenário econômico brasileiro.O papel social das MPE reflete a escolha estratégica dos 

governos, que através de programas de incentivos as pequenas unidades, modificarem a forma 

de produção, do emprego e do trabalho. 

Elas absorvem grande parte da mão de obra e gera renda nas cidades onde estão 

inseridas. Terence (2002, p.56) cita que as MPEs “possuem características próprias e 

exclusivas no âmbito econômico-social, como a contribuição majoritariamente nacional e a 

flexibilidade locacional, desempenhando importante papel no desenvolvimento econômico”. 

As MPE oferecem muitas oportunidades de emprego para uma população e uma 

economia em crescimentos, introduzem inovações, estimulam a competição, produzem bens e 

serviços com eficiência. Terence (2002) menciona que as atividades das micro e pequenas 



39 

 

empresas, em países em desenvolvimento, estão tipicamente voltadas para as necessidades de 

consumo das populações de baixo poder aquisitivos. 

De acordo com Terence e Filho (2001), as microempresas possuem particularidades 

que influenciam na sua atuação e demandam um processo diferenciado de gestão e, 

consequentemente, no processo estratégico. Moura et al (2014) aborda que MPEs tendem a 

direcionar sua atenção ao atendimento somente ao cotidiano, restando pouco tempo para a 

projeção de ações ou elaborar planos que lhes possibilitem agir estrategicamente. 

Boechat (2008) acredita que “microempresa ou pequena empresa aquela que é 

administrada pelo proprietário e sua família, possuindo um pequeno contingente de pessoal, 

desenvolvendo atividades produtivas que abasteçam a própria localidade onde estão 

instaladas”. 

Os autores Krakauer, Fischmann e Almeida (2010) dizem que o planejamento é uma 

técnica que direciona estrategicamente as MPEs, e possibilita que elas tomem decisões mais 

coerentes e que estejam mais preparadas para o futuro, e ainda permite que seus gestores 

compreendam da melhor maneira o ambiente onde estão inseridos, fortalecendo os pontos 

fortes e reduzindo os riscos. 

O estudo feito por Anholon et al (2005) relacionou as principais características das 

Micros e Pequenas Empresas com relação a sua gestão. Este autor afirma que a má gestão 

destas empresas se deve a participação de parentescos nas atribuições de cargos, a falta de 

planejamento estratégico, confusão entre pessoa física e jurídica dentro da empresa, pouca 

capacidade administrativa, falta de conhecimento do mercado que está inserido, pouco poder 

de barganha com os fornecedores, falta de política de recursos humanos e falta de uma visão 

de melhoria continua. 

Fonseca (2004, p.3) apresenta em sua pesquisa que as MPEs se dividem em três 

especificidades: organizacionais, decisionais e individuais. 

Quando se trata de suas especificidades organizacionais as pequenas empresas 

apresentam estruturas simples e de menor custo que respondem de maneira apropriada às suas 

fracas necessidades, levando em consideração as exigências momentâneas dos proprietários, 

de suas famílias e dos empregados. 

A respeito das especificidades decisionais, aborda que o proprietário-dirigente define 

todas as políticas de sobrevivência e de desenvolvimento do negócio, e considera a empresa 

como um prolongamento de si mesmo. O poder de decisão é localizado e centralizado, e as 

decisões baseiam-se na racionalidade econômica, política e familiar. 
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E por fim, a especificidade individual nas MPEs predomina em um só individuo da 

organização, seja o empreendedor, seja o proprietário-dirigente. Existem alguns aspectos 

culturais que caracterizam esse tipo de empresa, tais como: a identidade entre pessoa física e 

jurídica, dependência de certos funcionários, simbiose entre patrimônio social e pessoal e 

propensão a riscos calculados. 

 

2.3 ADMINISTRAÇAO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
O planejamento estratégico é um processo de formulação e práticas de estratégias 

para aproveitar as oportunidades e neutralizar as ameaças ambientais (TAVARES, 2005). 

Neste sentido, Terence (2002), complementa afirmando que o planejamento é uma ferramenta 

de gestão empresarial amplamente utilizada pelas organizações e em sua contribuição. 

Oliveira (2007) acredita que o planejamento estratégico corresponde a um conjunto de 

providências a serem tomadas pelo executivo para que o futuro tenda a ser diferente do 

passado.  

Diante disto, para melhor compreender esta ferramenta de gestão, busca-se na 

literatura discorrer sobre conceitos de planejamento e de estratégia, e os processos de 

planejamento estratégico. 

 

2.3.1 Planejamento Estratégico 

 

De acordo com Oliveira (2007), planejamento pode ser conceituado como 

desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, onde proporcionam uma 

situação viável de avaliação das implicações futuras de decisões. Diante disto, as decisões 

serão tomadas de forma mais fácil, rápido e coerente com o ambiente, sempre tentando 

reduzir as incertezas no processo decisório. 

Para Souza e Qualharini (2007), planejamento trata-se da capacidade de organização e 

previsão dos efeitos de uma série de eventos ambientais, atuando preventivamente às 

possíveis consequências indesejáveis resultantes da tomada de decisão. Conclui-se que o 

planejamento pode ser um processo baseado em estabelecer um estado futuro desejado pela 

organização, sendo que as decisões são tomadas de forma sistêmica e coerente com os 

objetivos da empresa. Lima (2015) tratada importância do planejamento no meio empresarial, 

que deve ser sempre baseado nos objetivos da organização. 
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O processo de planejamento é de suma importância para o direcionamento das 
atividades da empresa, pois, através deste é possível estabelecer diretrizes 
administrativas que atendam de maneira precisa a realização dos diagnósticos de 
oportunidades e melhorias no processo de gestão da organização, tais diretrizes tem 
como foco a busca pelo alcance das metas previstas e dos objetivos traçados pela 
empresa. (LIMA 2015, p. 7) 

Teixeira, Dantas e Barreto (2015) salientam que o planejamento estratégico tem uma 

função especial dentro da organização, onde para iniciar estes processos é necessário realizar 

um trabalho de avaliação e reconhecimento em cada ambiente da mesma. 

A estratégia é extremamente importante para a empresa, seu conceito citado por 

Oliveira (2007) deve-se a relação do ambiente organizacional com a arte de utilizar, 

adequadamente os recursos da empresa, tendo em vista a minimização dos problemas e a 

maximização das oportunidades. Este mesmo autor aborda estratégia como caminho adequado 

para alcance das metas, dos desafios e os objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento 

da empresa perante o seu ambiente. 

Quanto à importância da estratégia, Oliveira (2007) declara que é o instrumento 

facilitador e otimizador das interações da empresa com os fatores externos a empresa. Nesse 

sentido Boechat (2008) concretiza que o papel do planejamento estratégico deve ser o auxílio 

direto à operacionalização da estratégia e de suporte ao modelo de negócio. 

Boechat (2008) menciona que estratégia é, essencialmente, um plano de ação para 

coordenar recursos e compromissos de uma empresa, a fim de aumentar seu desempenho; a 

seleção das estratégias deve ser orientada mais pela situação da empresa do que pelas escolhas 

passadas. Tavares (2005) salienta que estratégia é a busca de forma restrita de alternativas de 

ações para conquistar e manter a vantagem competitiva de uma empresa. 

O mercado está alicerçado na vantagem competitiva sustentável que atribui ao 

controle dos custos ou a diferenciação como preceitos fundamentais para a consolidação da 

estratégia empresarial. Para competir no ambiente dinâmico de negócios, as organizações 

precisam estabelecer estratégias que tenham impactos substanciais no desempenho a longo 

prazo, dada a importância de se adotar estratégias capazes de forjar uma vantagem 

competitiva sustentável ao longo do tempo (MEDEIROS, 2006). 

Uma empresa pode adotar uma estratégia genérica de enfoque ao perceber que os 

concorrentes estão atuando em alvos amplos e estejam subaproveitando alguma parcela do 

mercado. As três estratégias genéricas desenvolvidas por Michael E. Poter são focadas em 

liderança de custo, diferenciação e enfoque. São métodos que exigem comprometimento total 

de disposição organizacional de apoio que serão diluídos mais de um alvo primário. 

(MEDEIROS, 2006; NETO, 2004) 
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Quando se trata de liderança em custo total, a intenção é proporcionar benefícios à 

empresa, com retornos acima da média, defesa contra a rivalidade dos concorrentes, defesa 

contra compradores e fornecedores poderosos. Obter a posição de custo total baixo exige 

quase sempre uma alta parcela de mercado relativa ou mesmo outras posições vantajosas, 

como acesso favorável a matérias-primas (MEDEIROS, 2006). 

Neto (2004) complementa que o custo baixo em relação aos concorrentes torna-se 

uma espécie de defesa, pois se o produto for com preço mais acessível, força os concorrentes 

a reavaliar seus custos, cria para os consumidores oportunidade de compras e, 

consequentemente, permite a empresa conquistar uma desejável parcela de mercado.  

Medeiros (2006) relata que a estratégia genérica conhecida como diferenciação 

determina um ou mais atributos que os compradores consideram importante posiciona-se 

singularmente para suprir as necessidades, sendo recompensada com um preço-prêmio por 

esta singularidade. A diferenciação pode ser de preço, imagem, qualidade, suporte, design etc. 

A diferenciação é a capacidade de proporcionar ao cliente um valor excepcional e 

superior, em termos de qualidade do produto, características especiais ou serviços de 

assistência. Quando à empresa, consegue distanciar os concorrentes, os consumidores de 

determinado produto geralmente tornam-se fiéis aos produtos ou até mesmo à marca (NETO, 

2004). 

A estratégia enfoque consiste em aperfeiçoar a cadeia de valores para um ou apenas 

alguns segmentos, alcançando ou a liderança de custo em sua atuação. A estratégia de 

enfoque possui duas variantes que são enfoque no custo e enfoque na diferenciação. Ambas 

variantes baseiam-se em diferenças entre segmentos-alvo, que devem ter compradores com 

necessidades incomuns, ou o sistema de produção e entrega que atenda da melhor 

(MEDEIROS, 2006). 

Para que a empresa se torne competitiva, o gestor deve sempre estar atento ao 

aperfeiçoamento de seu produto, serviço, ou processo. E, por isso,Terence (2002) acredita que 

o propósito do planejamento estratégico seja de auxiliar os executivos na tomada de decisão, 

proporcionando uma situação favorável para a empresa.  

As rápidas transformações do mercado fazem com que a administração se torne mais 

complexa e o planejamento estratégico dentro da organização pode auxiliar os empresários a 

prever e reagir de forma mais precisa ao ambiente externo. E quando se trata das Micro 

Empresas,que são mais sensíveis a estas mudanças, o planejamento pode se tornar vantagem 

competitiva. 
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2.3.2 Processo para implantação do plano estratégico 
 

O planejamento estratégico, conforme Oliveira (2007), é um processo contínuo que 

envolve um conjunto complexo de decisões inter-relacionadas, e considera a empresa como 

um todo. O propósito do planejamento estratégico é que as decisões tomadas pelos executivos 

no futuro tendam a ser diferente do passado. 

O conhecimento detalhado de uma metodologia de elaboração e implementação do 

planejamento estratégico nas empresas propicia ao empresário uma base teórica para otimizar 

sua aplicação (OLIVEIRA, 2007).Este mesmo autor salienta que o planejamento estratégico 

possui três dimensões operacionais para sua aplicação, sendo eles: delineamento, elaboração e 

implementação. O delineamento trata-se da estruturação do processo de planejamento, ou 

seja, a escolha da metodologia que será utilizada.  

A elaboração relaciona-se com a identificação das oportunidades e ameaças no 

ambiente da empresa. E por fim, a implementação envolve os assuntos organizacionais, a 

competência operacional, o treinamento e a liderança necessária para discorrer o 

processo.Pode-se dizer que para a elaboração e implementação do plano estratégico deve 

possuir as seguintes fases, conforme a figura abaixo desenvolvida por Oliveira. 

 

Figura 1 - Fases do plano estratégico 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Oliveira (2007) 

A primeira fase é feito o diagnóstico estratégico da empresa, ou seja, são verificados 

todos os aspectos externos e internos da empresa. Nesta fase Oliveira (2007) desmembrou em 

cinco etapas que são os principais aspectos do diagnostico, sendo elas identificação da visão, 

identificação dos valores, analise externa, analise interna e analise de concorrentes. O 

diagnóstico estratégico busca encontrar a situação real da empresa dentro dos ambientes 
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entorno da empresa, sempre verificando as qualidades e defeitos que ela possui com o 

objetivo de melhor delimitar as estratégias. 

A segunda fase trata-se da delimitação da missão, visão e valores da empresa. 

Oliveira (2007) diz que a missão é uma forma de se demonstrar os valores e crenças em 

termos de negócios, sempre abordando qual a razão de ser da empresa. Muller (2003) 

argumenta que a missão ajuda a concentrar o esforço das pessoas para uma direção comum. 

Ela servira para que todos os integrantes tenham a mesma percepção do significado e da 

finalidade da empresa. 

A visão do futuro trabalha a construção de cenários e objetivos a serem alcançados 

pela empresa em um futuro de médio prazo, considerando as atuais tendências e influencias, 

visando a sua competitividade. Para elaborar a visão, devem ser levadas em conta questões: 

como será o seu setor; em que mercados você vai competir, que produtos e serviços vai 

oferecer, que valor vai oferecer aos clientes, que vantagens de longo prazo terá, quais serão o 

porte e a lucratividade da empresa (MULLER, 2003). 

Os valores, segundo Muller (2003) são direcionamento para o processo decisório, 

para o comportamento da empresa no cumprimento da missão e a busca da visão de futuro. 

Valores é à base da cultura corporativa, dando as pessoas um senso de ação comum e servindo 

de referência para o comportamento do dia a dia. 

Nesta etapa são estabelecidos cinco passos para avaliação da empresa, sendo elas 

estabelecimento da missão da empresa, estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais, 

estruturação e debate de cenários, estabelecimento da postura estratégica, estabelecimento das 

macros estratégias e macro políticas. 

A terceira fase corresponde aos instrumentos prescritivos e quantitativos que é 

abordada a direção dos propósitos estabelecidos dentro da sua missão, ou seja, aonde a 

empresa deseja chegar. Nesta fase, são desenvolvidos o estabelecimento de objetivos, desafios 

e metas, estabelecimento de estratégias e políticas, estabelecimento dos projetos e plano de 

ação. 

Por fim, a fase de controle e avaliação é analisada os desenvolvimentos dos planos de 

ações através de indicadores pré-estabelecidos, com objetivo de avaliar a eficiência dos 

processos envolvidos no plano estratégico. Sempre observando se o que está sendo 

desenvolvidos está conforme o planejado, para que não haja efeitos adversos dentro da 

organização. 

Tavares (2007) trata o planejamento estratégico como gestão estratégica, pois a 

gestão abrange o processo de formulação das estratégias a partir da identificação do motivo de 
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existência organização. Este autor relata que a gestão estratégica é desenvolvida em onze 

etapas, diferente de Oliveira (2007), que descreve o plano estratégico em quatro fases. 

Para Tavares (2005), a formulação de estratégias de uma organização se vincula a 

sua visão e missão e condicionadas aos diferentes níveis de compreensão da sua realidade 

externa e interna. Este processo é conhecido como planejamento estratégico, que para 

Oliveira (2007) trata de um processo gerencial, onde o executivo estabelece o rumo a ser 

seguido pela empresa, visando obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu 

ambiente. Para desenvolver as estratégias iremos analisar alguns pontos, conforme figura. 

A primeira etapa da gestão estratégica descrita por Tavares (2007) dentro de 

organizações deve-se iniciar a partir de seu espaço de negócio, visão e missão, pois deste 

modo ira demonstrar de forma mais clara os três momentos da organização de acordo com 

seus níveis. É necessário que seja feito de forma que as características próprias da organização 

sejam valorizadas, uma vez que há influência direta na formulação das atividades que serão 

desenvolvidas. 

Após a definição de negócio, visão e missão devem ser feito a analise macro 

ambiental. Esta analise consiste em identificar e analisar as diversas variáveis ambientais que 

possam interferir de forma positiva ou negativa dentro da organização. Dentro deste macro 

ambiente existem diversas forças que interferem na atividade organizacional, por exemplo, a 

economia do país, cultura, política externas e internas etc. 

O mercado vive em um macro ambiente amplo, com forças que provocam 

oportunidades e ameaças para as organizações. Essas forças são consideradas incontroláveis, 

devendo a empresa compreende-las para então reagir da maneira correta. Em geral o macro 

ambiente é composto pelas forças: ambiente demográfico, econômico, natural, tecnológico, 

político-legal e sociocultural (CASTAGNA, 2009). 

Muller (2003) relata que Análise PEST é um conjunto de técnicas que permite 

identificar e monitorar permanentemente as variáveis competitivas que afetam o desempenho 

organização. Esta Analise define como alteração de ordem econômica, social, política e 

tecnológica que ganham corpo de forma lenta e que, depois de estabelecidas, influenciam o 

ambiente empresarial. 

Contudo, podemos dizer que a terceira etapa da gestão estratégica estabelecido por 

Tavares (2007) é analisar os públicos relevantes e as forças competitivas. Os públicos 

relevantes ou mais conhecidos como stakeholder são um grupo de pessoas ou órgãos que 

podem influenciar nos desempenhos das atividades na empresa. Eles são órgãos 
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governamentais, mídia, concorrente, comunidade financeira, sindicatos, fornecedores ou 

qualquer entidade publica que possam ter contato com a organização. 

A quarta etapa da gestão estratégias se deve a análise do ambiente interno da 

organização. Esta analise ira identificar as vantagens e desvantagens dentro da organização 

sempre levando em conta a missão e a visão da empresa. Para poder escolher as melhores 

estratégias para melhorar as fraquezas e transformá-las em oportunidades.  Após, concluir a 

quarta etapa será delimitado os valores e políticas da organização. Esta etapa é estabelecida as 

crenças que sustentam a organização e descrever quais serão as regras e diretrizes das áreas da 

organização como forma de orientação. 

Dando sequenciamento nas etapas, a sexta etapa consiste em estabelecer medidas 

para a formulação e implementação de estratégias. Neste momento, são analisadas todas as 

informações que foram levantadas nas etapas anteriores e são estabelecidos a partir delas as 

estratégias a ser seguidas pela organização. São desenvolvidas estratégias internas para 

adequação da empresa as oportunidades e ameaças e serão adotadas medidas que dará a 

organização um posicionamento mais competitivo dentro do mercado atuante. 

Após a formulação e implementação de estratégias serão desenvolvidos os objetivos 

a serem atingidos dentro e fora da organização. Tavares (2007, p. 317) diz que “os objetivos 

são influenciados pelas estratégias delineadas face ao escopo competitivo escolhido e as 

competências essenciais e distintivas que a organização pretende deter”. Para cada área da 

organização de ser delimitado um objetivo a ser atendido, assim as mudanças de hábitos será 

essencial para alcançar a vantagem competitiva no mercado. Tavares (2007) desenvolveu uma 

forma de desenvolver as estratégias dentro da organização, conforme figura abaixo. 

 
Figura 2 - Estrutura para formulação de estratégias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Tavares (2007). 
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Quadro3 - Especificação da formulação de estratégia 
Conceito de 
Estratégias 

Forma mais restrita como a busca deliberada de alternativas de ação para conquistar 
e manter vantagem competitiva de uma empresa; 

Analise Externa Consiste na identificação, classificação e análise das variáveis ou forças ambientais 
que interferem ou possam vir interferir de forma positiva ou negativa no desempenho 
da organização; 

Escopo competitivo Corresponde à área onde irá implementar suas estratégias para se posicionar da 
forma pretendida; 

Análise Interna Abrange os subsistemas diretivo, técnico e social da organização e estabelecimento 
de seu nível de adequação em face das oportunidades e ameaças ambientais e da 
qualidade pretendida com os públicos; 

Vantagem 
Competitiva 

Vantagem competitiva tem como base as estratégias de como a empresa procura se 
diferenciar de seus concorrentes atuais e futuros e como procura ser percebida e 
compreendida em termos de valor que proporciona para os clientes; 

Estratégias 
competitivas 
genéricas 

Posicionamento das empresas em relação à estratégia competitivas optando pela 
liderança de custos, diferenciação e enfoque, ou segundo sua combinação face ao 
ambiente que terão que enfrentar; 

Estratégias Internas O confronto entre a realidade externa e a interna vai permitir que a organização 
estabeleça uma estratégia que considera mais adequada ao seu estágio de 
crescimento e proporcione um posicionamento competitivo pretendido; 

Desenvolvimento de 
Estratégias 

Fase onde são analisadas todas as informações levantadas do ambiente interno e 
externo, e são desenvolvido estratégias adequadas para a organização; 

Implementação Após a escolha da estratégia considerada mais adequada para a organização, será 
posta em execução. 

Fonte: TAVARES (2005) 

 

Quando se trata de objetivos empresariais e seu processo de formulação deve-se 

iniciar com a identificação da missão da empresa que abrange a lista de aspiração dos grupos 

influentes de interesse (stakeholder). Muller (2003) explica que os objetivos se encaixam em 

quatro categorias: de desempenho (crescimento e rentabilidade), de risco (participação da 

empresa em áreas de oportunidades importantes), de sinergia (compartilhamento de 

potencialidades) e sociais (atividades filantrópicas externas ao comportamento de geração de 

lucros). 

A oitava etapa deverá ser elaborada o orçamento necessário para o andamento das 

metas e a das ações. O orçamento deve estar compatível com custo para alcançar os objetivos 

propostos na etapa anterior. A questão financeira é importante também para efetuar 

investimento para a manutenção da organização. 

O orçamento corresponde ao detalhamento das operações planejadas, normalmente 

abrangendo o período de um ano. O orçamento é um instrumento importante para o 

planejamento e controle das empresas em curto prazo. É uma repetição de todos os relatórios 

gerenciais atuais, porém, suas alterações decorrem da melhor perspectiva que a empresa tem 

do mercado no momento de sua elaboração (MARTINS, 2014). 



48 

 

Para que haja recurso para desenvolver e investir nos objetivos, é importante à 

empresa desenvolver o plano financeiro compreensão e controle de suas atividades. Ribeiro 

(2001) o plano financeiro de uma pequena empresa contém os mesmos elementos de uma 

grande empresa, porém, menos detalhadas e documentadas podendo estar totalmente na 

cabeça do proprietário. O plano consiste em balanços, demonstrações de resultados, 

demonstrativos de origens e aplicação de recursos provisionados. 

O planejamento financeiro é necessário para que as tomadas de decisões de 

investimento e de financiamento resultem no que o proprietário espera. Mas, conforme foi 

salientado, as decisões do empresário não foram planejadas e sua situação financeira atual 

passa por dificuldades. Ribeiro (2011) diz que o planejamento financeiro estabelece diretrizes 

de mudanças na empresa, mas para que este seja viabilizado, é necessário que a empresa 

defina metas e que estas possam ser confrontadas com a situação corrente da empresa.  

Para que haja um melhor desenvolvimento deste trabalho serão abordados alguns 

conceitos na área da financeira para que avaliar a empresa objeto de estudo. Martins (2014) 

afirma que as demonstrações financeiras devem proporcionar informações claras e 

verdadeiras da real situação da empresa e dos resultados das operações, origens e aplicações 

de recursos monetários, sendo úteis aos investidores, credores e outros interessados, a fim de 

investirem, concederem crédito e tomarem decisões contribuindo assim para o funcionamento 

eficiente dos mercados de capitais. 

As demonstrações financeiras identificadas nesta etapa foram o faturamento mensal 

da empresa, seus custos e despesas fixas, custo de mão de obra, estoque, os valores investidos 

da empresa, as suas dívidas e investimento, e demonstração de resultado do exercício. Para 

melhor compreensão destas demonstrações financeiras é importante conhecer seus conceitos e 

sua importância dentro da organização. 
Oldini (2014) relata que o faturamento de uma empresa é peça de maior importância 

principalmente as comerciais. É dele que provem todas as receitas que designaram a 

rentabilidade e por consequência a sobrevivência da empresa e a atratividade para seus 

acionistas. 

Este mesmo autor aborda que nas empresas o faturamento é previsto e projetado para 

um determinado período. Sendo que ele o fator básico do processo de planejamento financeiro 

de curto prazo é a previsão de vendas, pois esta será um dos subsídios principais para que o 

administrador financeiro planeje e projete um fluxo de caixa futuro. 

Para que as empresas obtenham lucro com as vendas é necessário estabelecer o preço 

de vendas que cubra seus custos e despesas fixas. Martins (2014) explica que o preço de 
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venda é valor que deverá cobrir o custo da mercadoria, produto ou serviço, as despesas 

variáveis (como impostos e comissões), as despesas fixas proporcionais (como aluguel, água, 

luz, telefone, salários e pró-labore), além de permitir a obtenção de um lucro líquido 

adequado. 

Compreende-se como despesa sacrifício de ativos realizado em troca da obtenção de 

receitas, ou seja, são gastos realizados pela empresa para gerar capital no futuro. Quando se 

trata de custos é a parcela dos gastos consumida no ambiente fabril para fabricação do 

produto, pela aquisição de mercadorias para revenda e para realização de serviços. Os custos 

são incorporados ao produto, até o momento da venda (OLDINE, 2014)  

Segundo o SEBRAE (2014), tanto os custos como as despesas devem ser 

classificados como Fixos ou Variáveis. Os custos e despesas fixos são aqueles que acontecem 

de forma independente ao volume de produção ou venda do produto/serviço. Isto é, eu tenho 

sempre o mesmo custo ou despesa, sem importar a quantidade vendida do produto ou serviço. 

O custo ou despesas que mais trazem impactos na área das finanças da empresa é 

com mão-de-obra. Este custo/despesas compreende todos os gastos realizados, direta ou 

indiretamente, a título de remuneração por contribuições fornecidas pelos empregados da 

entidade ao processo de produção de bens e serviços, incluindo todos os tributos dela 

decorrentes, bem como os benefícios adicionais a eles concedidos e ainda todos os gastos 

necessários para atrair, contratar, manter e desligar os empregados (MARTINS, 2014). 

Quando se aborda investimento dentro da organização quer dizer a respeito à 

avaliação e escolha de alternativas para aplicação de recursos nas atividades da empresa. 

Ribeiro (2011) diz que as decisões de investimento envolvem as atividades operacionais 

(caixa, clientes, estoques), bem com investimento permanentes (maquinas, equipamento, 

imóveis e pesquisas). 

Os estoques são uma forma de investimento para as organizações comerciais, e 

constituem a base de suas funções, pois é do seu giro que a empresa obterá seus resultados. 

Sob essa ótica, é necessária a busca ferramentas para administrar os estoques da melhor forma 

objetivando a redução dos volumes ao essencial (OLDINE, 2014). 

Martins (2014) diz que o papel do administrador financeiro atuar em conjunto ao 

gerente de compras a fim de garantir a manutenção dos níveis de estoque, para que sejam 

preservadas de forma plena as atividades operacionais da organização. 

Martins (2014) diz que quando se trata de demonstração de resultado do exercício 

(DRE), reconhece que ela é uma poderosa ferramenta para a tomada de decisão, pois retrata o 

confronto entre receitas e despesas do período, ou seja, é a ferramenta que mostra o resultado 
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do período em análise. Oldine (2014) complementa dizendo que ele pode ser positivo, quando 

as receitas superam as despesas, negativo, quando as despesas superam as receitas, ou nulo, 

quando elas se equivalem. 

Ribeiro (2011) diz que este quociente apurado mensura o quanto a empresa está 

sendo lucrativa ou não, pelo capital investido, pelo rendimento dos investimentos e pelo 

resultado econômico. Normalmente, quanto maiores os índices de rentabilidade, melhor para 

a empresa.  

A nona etapa define os parâmetros de avaliação e controle da eficácia das estratégias 

estabelecidas. Tavares (2007) salienta que os indicadores são importantes para o 

desenvolvimento de ações corretivas, ou seja, caso as estratégias saiam do curso o indicador 

deverá mostrar. 

O desenvolvimento estratégico tem como elemento crucial os sistemas de 

indicadores. Medir o desempenho pode ser considerado fator chave para garantir a 

implantação eficiente de um plano estratégico da empresa. Medir o desempenho tem se 

tornado muito relevante no contexto da gestão, por se propor a preencher as lacunas 

identificadas entre definições estratégicas e a gestão operacional das empresas (MULLER, 

2003). 

Podemos observar algumas ferramentas e indicadores para avaliar a estratégia 

estabelecida pela a empresa. É de suma importância conhecer as ferramentas que abrange o 

planejamento estratégico, lavando em conta que a aplicação deve ser executada de forma clara 

e coerente para que se consiga alcançar os objetivos desejados pela organização. Para manter-

se competitiva, a empresa deve sempre estar em alerta e acompanhar as mudanças que 

ocorrem no ambiente externo da organização (CASTAGNA, 2009). 

• Matriz SWOT 

Rodriguez (2010) diz que em qualquer planejamento, uma das principais fases é a da 

análise do ambiente, tanto interno (pontos fortes e fracos) dos funcionários e colaboradores, 

inter-relações pessoais, grau de conhecimento, estrutura, quanto externo (oportunidades e 

ameaças) em relação a seus clientes, público-alvo, fornecedores, dentre outros. 

A Matriz SWOT é uma ferramenta utilizada no planejamento das ações estratégicas, 

auxiliando também na sua priorização. Esta matriz busca apontar as Forças, Fraquezas, 

Oportunidade e Ameaças de uma organização, onde se faz o relacionamento entre os 

ambientes interno e externo. Nesta análise, é possível tomar uma serie decisões sobre que 
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oportunidades serão mais bem aproveitadas, quais ameaças serão enfrentadas e que ponto 

fraco será corrigido (MULLER, 2003). 

Em um contexto geral, a Matriz SWOT é a ferramenta mais aplicada, devido à sua 

simplicidade, praticidade e completude, sendo utilizada para qualquer tipo de análise de 

cenário, que é um dos pontos principais no Planejamento Estratégico. 

• Balanced Scorecard (BSC) 

Rodriguez et al (2010, p.19) cita em sua obra o autor Freitas (2011), que apresenta o 

Balanced Scorecard (BSC) como um sistema de medição e avaliação das alternativas 

estratégicas, que foi criado pelos norte-americanos Robert Kaplan (professor na Harvard 

Business School) e David Norton (consultor de empresas). 

 Com o BSC, os objetivos estratégicos são desenvolvidos com base em quatro pontos 

de vista: cliente/beneficiário, processos internos, aprendizado e conhecimento e perspectiva 

financeira, e deverão ser relacionadas de forma a gerar um equilíbrio entre as estratégias 

propostas para as várias áreas da organização, deixando de privilegiar apenas o aspecto 

financeiro (RODRIGUEZ et at, 2010). 

Conforme Rodriguez et al (2010), o BSC simplifica a estratégia e a sua comunicação 

a todos os membros da organização, alinhando a organização com a estratégia. E ainda ligar a 

estratégia ao plano e ao orçamento anual medindo a eficácia da estratégia. 

• Ciclo de Vida das Organizações 

 

As empresas, assim como todos os seres vivos, têm um ciclo de vida e, por isso, 

vivenciam crises que as levam a passar por períodos de crescimento e de envelhecimento até 

atingirem a morte.Devido a isso, compreender como uma organização nasce, cresce, se 

desenvolve e morre tem sido o objetivo de muitos pesquisadores e empresários, pois 

compreensão deste ciclo pode determinar as melhores estratégias para a organização e 

enfrentar mais cedo os problemas futuros (MACEDO, 2008) 

Com isso, Hoffmann (2013) afirma que com a solução dos problemas da organização 

identificados através do seu ciclo, haverá a melhora da saúde da empresa como um todo. A 

identificação das necessidades da empresa de acordo com seu estágio de vida pode ser a 

diferença entre o sucesso e o fracasso do empreendedor no comando de sua firma. 

Macedo (2008, p.20) salienta que assim como o “ser humano é movido por 

necessidades, e mudam de acordo com a sua fase de desenvolvimento, também as 
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organizações são movidas por necessidades que caracterizam cada estágio de 

desenvolvimento do seu ciclo de vida”. 

O modelo utilizado para essa pesquisa foi apresentado por Scott e Bruce descrito na 

obra de Macedo (2008, p. 37) que apresenta um modelo o qual denomina um modelo 

funcional e que compreende cinco fases de crescimento: inicial, sobrevivência, crescimento, 

expansão e maturidade. 

 

• Diagnostico de áreas funcionais 

O modelo utilizado nesta pesquisa é citado no trabalho de Estrada, Silva e Frazzon 

(2012, p. 6) com base na obra de Fernandes e Berton, que escreveu em seu livro 

Administração estratégica: da competência empreendedora à avaliação de desempenho, 

editora Atlas, em 2005.Eles analisam a empresa a partir das áreas funcionais. O modelo 

previsto de diagnóstico aborda quatro campos: marketing, recursos humanos, 

produção/operações e finanças.  

A análise prevista pelos autores propõe uma avaliação quantitativa, mencionando 

uma pontuação de 1 para muito fraco e 5 para muito forte de cada quesito abordado nas áreas 

funcionais. Depois de distribuída a pontuação em cada área específica, será apurada a média 

aritmética, chegando-se a uma média geral.  

Martins (2012, p.35) relata em sua pesquisa que a análise na área de marketing e 

vendas é fundamental na avaliação do desempenho de uma empresa, porque é a única que 

pode gerar receitas para empresa. As vendas estão orientadas a transformar os produtos do 

vendedor em dinheiro e o marketing em satisfazer às necessidades do cliente com o produto e 

com o produto de fatores associados à formulação, à distribuição e ao consumo do produto e 

serviço. 

A função de marketing será analisar a organização em relação aos seguintes 

aspectos: sistema de distribuição, análise de portfólio de produtos, satisfação dos clientes 

internos e externos, pontos-de-venda, novos produtos, ciclo de vida dos produtos, estrutura de 

preços, promoção e propaganda, a organização do departamento de marketing (ESTRADA, 

SILVA E FRAZZON, 2012). 

O diagnóstico da situação da estrutura de produção e operações é de suma 

importância em uma empresa com dificuldades competitivas e de geração de valor 

econômico, porque normalmente é a área que consome a maior proporção dos recursos 

físicos, humanos, tecnológicos e financeiros (MARTINS, 2012). 
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Com relação à função produção e operações, o modelo apresenta as seguintes 

variáveis para análise: instalação industrial, equipamentos, processo produtivo, planejamento 

e controle da produção, qualidade dos produtos, sistemas de custos, organização da fábrica, 

nível de suprimentos, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos (ESTRADA, SILVA E 

FRAZZON, 2012). 

Martins (2012) explica que o diagnóstico aplicado na área de recursos humanos deve 

determinar quais são os fatores na administração de recursos que contribuem para uma baixa 

produtividade na capacidade da empresa de gerar valor econômico e também avaliar quais são 

os recursos humanos que deverão ser protagonistas. 

Em relação à função de Recursos Humanos, aconselha-se que seja analisado o grau 

de motivação dos funcionários, o nível de treinamento proporcionado pela empresa, à 

especialização em relação às atividades desenvolvidas pelos funcionários, o grau de 

absenteísmo, rotação dos funcionários e o clima organizacional (ESTRADA, SILVA E 

FRAZZON, 2012). 

A relação entre a posição financeira da empresa e seus credores é essencial para 

credibilidade futura dos negócios, se as projeções econômicas e financeiras utilizadas pela 

diretoria são pouco realistas, as reações dos credores, quanto à credibilidade da diretoria, 

podem ser devastadoras (MARTINS, 2012). 

Outra função a ser analisada, sob a perspectiva do modelo é a financeira. Em relação 

a ela, sugere-se a análise dos indicadores de desempenho financeiro e econômico da empresa, 

da sua estrutura de capitais e do sistema de planejamento e controle financeiro, bem como o 

sistema de registro e análise contábil (ESTRADA, SILVA E FRAZZON, 2012). 

• Fatores Críticos de Sucesso 

Fatores críticos de sucesso podem ser definidos como o número limitado de áreas 

que devem apresentar resultados minimamente satisfatórios para garantir o sucesso do 

desempenho competitivo organizacional (MARIOKA & CARVALHO, 2012) 

Gonçalves, Colauto e Beuren (2004) expõem que os fatores críticos de sucesso 

podem como elementos determinantes para o melhor desempenho da organização, pois, se a 

empresa os identifica e consegue incorporá-los ao planejamento estratégico e ao sistema de 

informações, eles passam a complementar as atividades de análise competitiva. Os fatores 

críticos de sucesso consubstanciam-se em um método que auxilia na definição das 

necessidades dos gestores e especialistas focarem questões estratégicas da empresa. 
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Gonçalves, Colauto e Beuren (2004) descreve em sua pesquisa a afirmação de Price 

(1997, p.70) que diz que os fatores críticos de sucesso são aquelas poucas áreas chave nas 

quais tudo tem de dar certo para que o negócio prospere. Nascem do que é fundamental para a 

sobrevivência da empresa: seus clientes, seu posicionamento, sua estabilidade financeira e sua 

estratégia empresarial. Para o autor, quase tudo pode ser um fator crítico. 

Os fatores críticos deste trabalho estão baseados no preço, qualidade do serviço, 

atendimento, infraestrutura, capilaridade e propaganda/publicidade. 

A décima etapa é desenvolvida a formulação de um sistema de gerenciamento de 

responsabilidades, onde todos tem o empoderamento para o a implantação do processo. 

Por fim, a décima primeira etapa é a implantação de tudo o que foi planejado e 

desenvolvido dentro da organização. Ela é essencial para a execução da gestão estratégica, 

pois todas as informações que foram levantadas durante o plano estratégico deverá ser 

implementada. 

 

2.4 FUNÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Segundo Gullo (2016), as funções da Administração são as atividades desenvolvidas 

nas diversas áreas da empresa para que, assim, essas áreas possam realizar seus processos de 

operação e de trabalho, e com isto, atingir seus propósitos e objetivos no sentido de criar valor 

para as pessoas e para a sociedade como um todo. Silva (2008) acrescenta que são atividades 

básicas que devem ser desempenhadas por administradores para alcançar os resultados 

determinados pelas organizações. Rossés (2014) compreende função como técnicas 

administrativas e que seu objetivo é ordenar ideias. 

Compreende técnica administrativa que procura ordenar as ideias das pessoas, de 
forma que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir (estratégia). 
Depois de ordenar as ideias, são ordenadas as ações (implementação) de modo que a 
organização “caminhe” na direção pretendida, sem desperdício de esforços. Isso 
permite inferir que ninguém ganha dinheiro apenas porque é esforçado e faz seu 
trabalho. Na realidade, é preciso também saber dirigir os esforços para aquilo que 
traz resultados. (ROSSES, 2014 p.99) 

A primeira função administrativa é o Planejamento, e tem como base a análise e 

diagnostico do ambiente externo e interno da empresa. É primordial e essencial para que as 

demais três funções possam ser desenvolvidas e aplicadas. Seu objetivo é: estabelecer metas e 

missão, examinar as alternativas, determinar as necessidades de recursos e criar estratégias 

para o alcance dos objetivos (GULLO, 2016; SILVA, 2008). 
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Rossés (2014) acrescenta que o planejamento compreende um processo consciente e 

sistemático de tomada de decisões relativas a objetivo e atividades que uma organização 

buscará no futuro. É importante salientar que o planejamento não constitui uma resposta 

informal ou casual a uma crise, mas corresponde a um esforço que tem um propósito. 

Este mesmo autor acrescenta que planejar é tomar, no presente, decisões que afetam 

o futuro, visando reduzir sua incerteza. O planejamento tem como prioridade a interação 

otimizada da empresa com o seu ambiente, através de formas inovadoras e diferenciadas, uma 

vez que considera a organização como um todo. O planejamento traz muitos benefícios para 

organização, ela proporciona uma visão a ser alcançada. 

Através do planejamento, a organização consegue estabelecer um fluxo de 
informações com maior eficiência para os tomadores de decisão. Por oportuno, 
permite uma interação maior com o ambiente, de modo a tornar a organização 
proativa e possibilita o comportamento sinérgico das unidades de negócio da 
organização. Como consequência, a organização pode compensar incertezas e 
mudanças, enfocar a atenção aos objetivos, operar economicamente e facilitar o 
controle. (ROSSÉS, 2014, p.100) 

Quando se trata de planejamento é importante ter visão de que processo acontece em 

partes que são oriundas dos diferentes níveis das organizações e, como o planejamento é uma 

função administrativa relevante é necessária sua utilização nos três níveis 

organizacionais,conforme podemos classificar da seguinte forma: estratégico, tático e 

operacional (ROSSÉS, 2014). 

O estratégico corresponde à alta administração, pois determina os objetivos de longo 

prazo e a direção para a organização como um todo. Os planos estratégicos têm uma visão 

externa forte e envolvem as partes principais da organização, no qual a alta administração é 

responsável pela elaboração e execução do plano estratégico, embora não formulem ou 

implementem pessoalmente o plano todo (SILVA, 2008; ROSSÉS, 2014). 

Silva (2008) diz que o nível tático corresponde a media administração e coordena e 

decide os produtos ou serviços que serão produzidos. Rossés (2014) acrescenta que planos 

táticos focalizam as principais ações que uma unidade deve empreender para realizar sua parte 

do plano estratégico. Esse tipo de planejamento busca determinar onde a abordagem do 

negócio deve utilizar com relação ao seu mercado, e como deverá se conduzir devido aos 

recursos disponíveis e condições de mercado. 

Rossés (2014, p.104) diz que “o planejamento operacional trabalha o nível mais 

operacional, o chão de fabrica, identifica os procedimentos e processos específicos requeridos 

nos níveis inferiores da organização”. Silva (2008) diz que corresponde a supervisão, pois 

coordena a execução das tarefas de todo pessoal operacional.  
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O planejamento operacional demonstra algumas características relevantes 

como:comunicar metas de curto prazo, descrever ações necessárias para alcançar metas de 

curto prazo e criar um ambiente que estimule o alcance das mesmas. É necessário que os 

administradores de nível operacional participem da definição e do desenvolvimento das 

estratégias primárias com a finalidade de minimizar conflitos e aumentar as chances de 

alcance dos resultados (ROSSÉS, 2014). 

Concluindo, compreende que o planejamento é uma peça fundamental para o 

crescimento das organizações, e é tão constante quanto às mudanças do mercado. 

A segunda função administrativa é a Organização, que trabalha o processo de 

designação de tarefas, de agrupamento de tarefas em departamento e de alocação de recursos 

para os departamentos. Rossés (2014, p.106) diz que “é a atividade básica da administração, 

pois serve para agrupar e estruturar todos os recursos, humanos e não humanos, no intuito de 

atingir os objetivos estabelecidos”. Dentre seus objetivos estão: desenhar cargos e tarefas 

específicas, criar estrutura organizacional, definir posições de staff, coordenar as atividades de 

trabalho, estabelecer políticas e procedimentos e definir a alocação de recursos (SILVA, 

2008). 

Rossés (2014) afirma que com a Organização a empresa concentra e integra os 

recursos, e define a estrutura de órgãos que deverão administrá-los. Estabelecendo então a 

divisão do trabalho por diferenciação, possibilita os meios de coordenar as diferentes 

atividades pela integração de seus setores e define os níveis de autoridade e de 

responsabilidade. 

Silva (2008) relata que terceira função da administração é a Direção, seu objetivo é 

influenciar as outras pessoas para realizarem suas tarefas de modo a alcançar as metas 

estabelecidas, envolvendo a energização, ativação e persuasão dessas pessoas. Para Gullo 

(2016),a direção tem a ver com colocar as ações em pratica para concretizar os processos de 

trabalho, atividades, estratégias e objetivos planejados pela empresa. É quem faz funcionar e 

matem a existência da empresa. 

Rossés (2014, p.113) diz que para que o “planejamento e organização sejam eficazes, 

eles precisam ser complementados pela orientação a ser dada às pessoas através de uma 

adequada comunicação e habilidade de liderança e de motivação”. Para que a direção possa 

ser desenvolvida de modo a oportunizar que a organização alcance seus objetivos, faz-se 

necessário que ela apoie-se em alguns elementos. Sendo eles, a motivação, a liderança e a 

comunicação. 
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A motivação entende-se como um conjunto de fatores que provocam, canalizam e 

mantém o comportamento de uma pessoa. Já a liderança corresponde ao processo de direção e 

influência das atividades relacionadas ao trabalho de membros de grupos. Finalizando, a 

comunicação se aplica em todas as funções administrativas, mas é particularmente importante 

na função de direção, pois representa a troca de pensamentos e de informações entre os 

membros da organização (ROSSÉS, 2014). 

E por fim,a função Controle que, segundo Silva (2008) se encarrega de comparar o 

desempenho atual com os padrões predeterminados, isto é, com o planejado com o executado, 

medindo assim a efetividade alcançada em relação ao planejado e identificar a necessidade de 

alteração dos objetivos. Rossés (2014) diz que o controle trata-se de um processo através do 

qual os lideres asseguram que as atividades executadas estarão de acordo com as atividades 

planejadas. 

É função do controle é estabelecer, além de parâmetros quantitativos, também 

desenvolver parâmetros qualitativos, analisando o porquê de os objetivos não derem certos. 

(GULLO, 2016) Existem vários tipos de padrões para avaliar e controlar os diferentes 

recursos da organização, como padrão de qualidade, quantidade, tempo, custos e padrões 

éticos (ROSSÉS, 2014). 

Segundo Rossés (2014) o controle, em qualquer nível, se baseia nas informações 

obtidas no acompanhamento da execução dos planos de ação ou da operação dos programas 

previamente estabelecidos. Seu objetivo é manter o desempenho dentro dos limites previstos. 

Podemos classificar os controles de acordo com sua atuação, sendo controle estratégico 

(controla o desempenho e resultados como um todo), controle tático (aborda cada setor da 

empresa isoladamente) e o controle operacional (subsistema de controle realizado ao nível de 

execução das operações).  

Diante dessas considerações, podemos salientar que a importância do controle está 

em identificar problemas, falhas e erros que se desviam do planejado, com o objetivo de 

corrigi-los e de evitar a sua reincidência. 
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Silva & Menezes (2005, p. 20) “pesquisa é um conjunto de ações, propostas 

para encontrar a solução para um problema, que têm por base procedimentos racionais e 

sistemáticos”. A proposta da pesquisa é baseada na busca de respostas para uma indagação 

especifica através de métodos e procedimentos ordenados. Provanov e Freitas (2013) trata a 

pesquisa científica como um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o 

que distingue é o aspecto científico da investigação. 

Portanto, compreendendo que pesquisa é desenvolvida por um estudo planejado, esta 

pesquisa foi ordenada de forma sistêmica com base em Silva & Menezes (2005) quando 

descreve quatro pontos de vista para classificar o estudo ordenado. 

3.1Ponto de vista de sua natureza 

Este estudo teve natureza aplicada, pois conforme Silva & Menezes (2005) visa 

estudar a pratica da geração de conhecimento dirigido a solução de problemas específicos. 

Esta pesquisa visa solucionar a gestão de uma micro empresa do ramo eletrônico usando o 

planejamento estratégico como ferramenta competitiva para o crescimento e desenvolvimento 

da organização. 

3.2 Abordagem do Problema 

A abordagem deste trabalho foi classificada como qualitativa, pois não foi necessário 

o uso métodos estatísticos e a visão foi de descrever o maior número possível de elementos 

existentes na realidade da empresa. Neste sentido,Provanov e Freitas (2013) relatam que esta 

abordagem de pesquisa procura a interpretações de fenômenos e que o ambiente natural é a 

fonte direta para a coleta de dados. A abordagem do problema nesta pesquisa foi entender de 

que forma o planejamento estratégico pode auxiliar na competitividade de um micro 

empreendimento do ramo eletrônico que desenvolve atividades comerciais em Porto Velho, 

Rondônia. 

3.3 Ponto de vista dos objetivos 

Esta pesquisa adotou o método exploratório para alcançar os objetivos, visto que sua 

finalidade proporcionou mais informações sobre o assunto investigado. E como estratégia de 

pesquisa, será conduzido um estudo de caso, com o propósito de, a partir da coleta de dados 
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por meio de entrevistas, entender os padrões de atividades relacionados com o tema abordado, 

confrontarem os dados com a teoria anteriormente apresentada na revisão teórica. 

3.4 Ponte de vista dos Procedimentos técnicos 

A pesquisa foi baseada no procedimento de estudo de caso que conforme Provanov e 

Freitas (2013, p.60) “consiste em coletar e analisar informações sobre determinado indivíduo, 

uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de estudar aspectos variados de sua vida, 

de acordo com o assunto da pesquisa”. Esta pesquisa foi elaborada dentro de uma 

organização, sendo que a coleta de dados foi obtidas junto ao empresário e funcionários da 

empresa. 

Provanov e Freitas (2013) salientam que pesquisa tem o objetivo de conhecer e 

confrontar os fenômenos, para tratar deste estudo terá o contato direto com o ambiente da 

empresa, iremos verificar como funcionam os processos e os métodos da empresa sempre 

com base ao planejamento estratégico. A figura abaixo demonstra as etapas de estudo, para 

atingir os resultados da pesquisa.  

Figura 3 - Etapas de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora, com base em LUNA (2015). 

A empresa objeto deste estudo esta localizada no município de Porto Velho, capital 

do Estado de Rondônia. Atua na zona leste da cidade desde 1995 e possui sete funcionários 

incluindo o dono que também atende na empresa. O ramo de negocio é serviços de 

manutenção de eletrônicos, em especial televisores, DVDs e caixa amplificadas. A empresa 

vende antenas para televisores, controles para televisores e DVDs, cabos coaxial entre outros. 
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3.5 Entrevista 

As entrevistas foram realizadas in loco, o período de coleta das informações foi entre 

setembro a novembro de 2016, com o objetivo de colher informações específico sobre o tema 

com o proprietário da Eletrônica e sua assistente, sendo que os entrevistados acompanham a 

execução das atividades na microempresa, podendo deste modo contribuir com dados 

detalhados. As informações serão analisadas e confrontadas com a teoria para atendimento 

dos objetivos específicos.Os dados coletados serão inteiramente explicativos, e retratarão o 

maior número de elementos existente na realidade estudada.  

Com o intuito de auxiliar o proprietário da empresa no desenvolvimento do 

planejamento estratégico, foi apresentada uma metodologia que procurava ao mesmo tempo 

viabilizar os custos e criar objetivos comuns. 

As metodologias descritas pelos autores que trabalham o planejamento estratégico 

possuem poucas variações de conceitos, etapas e abrangências, porem elas são muitos 

complexas para implantação dentro da realidade das MPEs. Como o objetivo foi trabalhar 

com um micro empreendimento, o planejamento estratégico precisou ser aplicado de forma 

mais fácil e claro, em formato de uma planilha de Excel. Desse modo, facilitou a aplicação e 

investigação do problema inicial. Contudo, o roteiro para a elaboração do planejamento 

estratégico foi desenvolvido conforme as etapas descritas abaixo. 

Quadro 3 -Fases de aplicação do Plano Estratégico                                                                                (Continua) 

Etapas Descrição Elementos 

1° Etapa Analise PEST 
Levantamento de fatores macro ambientais (políticos, sociais, 
econômico e tecnológico). 

2° Etapa Cinco Forças de Poter 
Levantamento de Fatores como entrada de novos concorrentes, 
rivalidade entre as empresas do ramo, Ameaça de produtos 
substitutos, poder de negociação de fornecedores e clientes; 

3° Etapa Ciclo de Vida 
Analise do estagio de ciclo de vida da empresa. Sendo eles: 
introdução no mercado, crescimento, maturidade ou declínio. 

4° Etapa Fatores de Sucesso 
Identificar os fatores chaves de sucesso do setor, como avaliação da 
empresa junto com seus concorrentes. Os elementos avaliados são: 
preço, qualidade do serviço, atendimento, infraestrutura, capilaridade 
e publicidade. 

5° Etapa Competências 
Organizacionais 

Levantamento de quais, na visão do empresário, são as competências 
organizacionais que a empresa se destaca frente aos seus 
concorrentes. 

6° Etapa Estratégias Genéricas 
Avaliação da empresa quantos aos aspectos: liderança em custo, 
diferenciação e enfoque. 

7° Etapa Diagnóstico de Áreas 
Funcionais 

Comparação dos pontos fortes e fracos da empresa com os seus 
concorrentes. A avaliação foi feitas a parti dos seguintes aspectos: 
marketing, recursos humanos, operação/produção e finanças. 

8° Etapa SWOT 
Levantamento e avaliação dos pontos fortes e pontos fracos da 
empresa e suas ameaças e oportunidades. 

9° Etapa Missão e Visão 
Avaliação do propósito da empresa e sua visão para o futuro e se 
corresponde com a realidade do ramo. 
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(Conclusão) 

10° Etapa Objetivos Gerais 
Levantamento dos objetivos desejado pelo empresário, frente a sua 
empresa e estabelecer os indicadores. 

11° Etapa Objetivos Funcionais 
Estabelecer estratégia especifica para empresa e estabelecer 
indicadores. 

12° Etapa Balanced Scorecard 
Elaboração de estratégias baseada nos aspectos: finanças, clientes, 
processos internos, aprendizados e crescimento. 

13°Etapa Plano de Ação 
Após, estabelecer todas as estratégias foi feito um plano de ação para 
cumprir todos objetivos pré-estabelecidos, determinando tempo e os 
custos. 

14° Etapa Finanças da empresa 
Levantamento das finanças da empresa, seus custos e despesas, seu 
estoque, sazonalidade, indicadores e Demonstração de resultados e 
avaliá-los.  

Fonte:Elaborado pela autora. 

As metodologias existentes foram desenvolvidas para as grandes empresas e sua 

aplicação não deve ser a mesma para as Micro e Pequenas Empresas. Para este tipo de 

organização o planejamento deve ser aplicado de forma simplificada, auxiliando e 

direcionando as ações futuras das empresas. 

A metodologia abordada na Eletrônica exibe vários aspectos relacionados ao dia a 

dia do proprietário da empresa. É um roteiro pratico que sintetiza todas as metodologias já 

existentes sobre esse assunto. Conforme o quadro 5, vemos como foi avaliado todos os 

aspectos do planejamento estratégico dentro da empresa. 

Quadro 4 - Forma de utilização das Ferramentas                                                                                   (Continua) 

Descrição Forma de identificação 

Analise PEST 
Para avaliar a Analise PEST na Eletrônica, foram desenvolvidas afirmativas para 
cada ambiente (político, sociais, econômico e tecnológico). Cada ambiente era 
avaliado com nota de 1 a 5 (discordo parcialmente a concordo totalmente) 
indicando como oportunidades ou ameaças para a empresa. 

Cinco Forças de Poter 
Para identificar a qual o grau de impacto das Forças de Porter na organização, 
foram desenvolvidas afirmativas e avaliadas de 1 a 5 (discordo parcialmente a 
concordo totalmente). Após avaliação de cada afirmativa, foram tiradas as médias 
de cada força, e a maior média foi a que a empresa apresenta o maior destaque no 
mercado que atua. 

Ciclo de vida 
Para identificar em que estagio de maturidade a empresa se encontra, foram 
desenvolvidas afirmativas e feito uma avaliação de 1 a 5 (discordo parcialmente a 
concordo totalmente).Após a avaliação foram tiradas a média de cada ponto e 
descobriu em que ciclo de vida a Eletrônica se encontra. 

Fatores críticos de 
sucesso 

Foi elaborado afirmativas baseado nas características apresentadas nos fatores 
críticos de sucesso, para avaliar a empresa estudada e seus maiores concorrentes. A 
avaliação foi de 1 a 5 (discordo parcialmente a concordo totalmente) para cada fator 
critico, após isto, feito um gráfico comparando com cada concorrente.  

Competências 
organizacionais 

Para identificar qual a competências organizacionais em que a empresa possui mais 
destaque foi estabelecido afirmativa baseada nesta abordagem. A avaliação foi de 1 
a 5 (muito fraco a excelente) para preço, atendimento e qualidade. 

Estratégias genéricas  
Para identificar em que aspecto a empresa esta mais forte, foram elaboradas 
afirmativas sobre estas estratégias apresentadas por Porter. As afirmativas foram 
avaliadas de 1 a 5 (discordo parcialmente a concordo totalmente) e tirado a media 
de cada enfoque. A estratégia com a maior média será a o aspecto que a empresa 
possui mais força. 
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    (Conclusão) 

Diagnostico de áreas 
funcionais 

Foram desenvolvidas afirmativas na área de Marketing, Recursos humanos, 
operação/produção e finanças, e a cada afirmativa foi avaliada de 1 a 5 (Ponto 
muito fraco da empresa a Ponto muito forte da empresa) e comparada à empresa 
estudada com seus concorrentes. Depois de avaliadas, foi tirada a média de cada 
ponto e identificado em quais aspectos cada empresa possui domínio no setor. 

SWOT 
Após analise do ambiente interno e externo, foram descrito as oportunidades e 
ameaças e os pontos fortes e pontos fracos da empresa em estudo. 

Missão e visão 
Foi estabelecida junto com proprietário uma missão e visão para empresa para 
empresa, tendo em vista que a empresa não possuía anteriormente. 

Objetivos gerais 
Foram descritos três objetivos que o proprietário da empresa deseja alcançar em 
curto prazo e estabelecido indicadores para os mesmo. 

Objetivos estratégicos 
Foram descritos mais detalhadamente todos os objetivos proposto na etapa anterior. 
Foram identificado o que deve ser feito em cada abordagem na área do marketing, 
operação/produção, pessoas e finanças para que possa desenvolver e aplicar os 
objetivos.  

BSC 
O balanced scorecard foi utilizado para monitorar cada objetivo com base na área 
das finanças, clientes e processo interno. 

Plano de Ação 
O plano de ação foi necessário para descrever como aplicar cada objetivo dentro da 
organização. As perguntas apresentadas foram: o que deve ser feito; como foi feito; 
quanto tempo levou para inicio e termino; quais os recursos necessários; quais os 
custos; quem participou e quem é o responsável para o monitoramento de cada 
objetivo. 

Financeiro 
Foi identificada a situação financeira da empresa através de demonstrações 
financeira. No levantamento foi identificado o faturamento mensal da empresa, 
seus custos e despesas fixas, custo de mão de obra, estoque, os valores investidos 
da empresa, as suas dividas e investimento, e demonstração de resultado do 
exercício. Foi avaliada cada demonstração e comparada à realidade com bases 
bibliográficas.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

A partir das características levantadas na revisão bibliográfica, o roteiro foi 

estruturado tendo de acordo com a realidade encontrada na ME. É importante destacar que as 

características podem variar entre empresas, devido às particularidades individuais de cada 

uma. O roteiro foi aplicado em reuniões com o proprietário e uma funcionária, durante três 

sábados do mês. Foi explicado cada etapa para o empresário e mostrando a importância de 

cada uma. 

Na Eletrônica, foi perceptível encontrar as seguintes características de falta de gestão 

quando se apresentou a ferramenta de gestão. Sendo elas: desconhecimento da ferramenta, 

falta de pessoas qualificadas para a realização do mesmo, falta de visão de longo prazo, 

imediatismo de resultados, falta de tempo do proprietário da empresa, visão subestimada da 

concorrência, centralização de poder no proprietário da empresa, desconhecimento de 

estratégia atual. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A aplicação do roteiro foi realizada pela pesquisadora, na empresa especializada de 

vendas e manutenção de aparelhos eletrônicos, em especial televisores, caixa de som 

amplificada e DVDs. Para melhor compreender esta aplicação, destacam-se alguns aspectos 

administrativos da empresa selecionada, sendo o processo atual de planejamento, as 

dificuldades encontradas pelo empresário, as particularidades que exercem maior influência 

no processo estratégico e os resultados esperados com a pesquisa do plano estratégico na 

Micro Empresa no Ramo de eletrônica. 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA 

EMPRESA 

 
Rossés (2014) afirma que com a Organização a empresa concentra e integra os 

recursos, e define a estrutura de órgãos que deverão administrá-los. Estabelecendo então a 

divisão do trabalho por diferenciação, possibilita os meios de coordenar as diferentes 

atividades pela integração de seus setores e define os níveis de autoridade e de 

responsabilidade. 

Ao ponderar o ambiente organizacional é imprescindível que as necessidades que o 

individuo possui estejam relacionadas aos objetivos da organização, uma vez que o nível do 

esforço feito trará satisfação pessoal e, consequentemente, eficiência organizacional, como o 

aumento de desempenho da empresa. 

A empresa em que este estudo foi desenvolvido tem por nome Eletrônica Chaves e 

está localizada na região leste da Cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. Com 

cede na Avenida José Amador dos Reis, no bairro Tancredo Neves. O ramo de negocio é 

serviços de manutenção de eletrônicos, em especial televisores, DVDs e caixas amplificadas. 

A empresa vende antenas para televisores, controles para televisores e DVDs, cabos coaxial 

entre outros. 

Atuante na Cidade desde 1995, o proprietário da empresa iniciou seu 

empreendimento com recursos próprios em uma pequena loja alugada, nesta mesma Avenida. 

E com o passar do tempo, o negocio se expandiu e o proprietário adquiriu o respectivo 

espaço, que até os dias atuais localiza se o estabelecimento. Boechat (2008, p.35) acredita que 

“microempresa ou pequena empresa é toda aquela administrada pelo proprietário e sua 
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família, possuindo um pequeno contingente de pessoas, desenvolvendo atividades produtivas 

que possam sanar as necessidades da localidade onde estão instaladas”. 

Conforme a crença de Boechat (2008) a empresa possui em sua cultura de gestão 

familiar, pois a maior parte dos funcionários são membros da família do empresário ou 

amigos íntimos. A empresa em pauta possui sete funcionários incluindo o proprietário-

dirigente da empresa, que atua em todas as áreas da organização. Anholon et al (2005) relata 

que as principais características das Micros e Pequenas Empresas, em relação a sua gestão, 

deve a participação de parentescos nas atribuições de cargos. 

Diante disto, percebeu-se que a empresa está corretamente enquadrada como Micro 

Empresa, conforme critérios estabelecidos pelo SEBRAE e o IBGE, onde diz que as MPEs 

são divididas de forma que adota parâmetros como o número de empregados e divide estas em 

setor industrial, de comércio e prestação de serviços. 

As decisões gerenciais são tomadas pelo dono da empresa, com o auxilio da 

assistente administrativa. O empresário não possui subsídios para a tomada de decisões. Não 

há clareza dos clientes, não há planejamento e não há capacitação de funcionários. Fonseca 

(2004) classifica este tipo de administração como especificidade decisionais, onde o 

proprietário-dirigente define as políticas de sobrevivência e de desenvolvimento do negócio. 

Considerando sua empresa como um prolongamento de si mesmo. 

A Eletrônica possui três áreas estabelecidas: financeira, produção (serviço) e vendas 

(produtos). A área financeira é composta por uma funcionaria que organiza e separa todas as 

despesas da empresa (pagamento de Documento de Arrecadação Social - DAS, fornecedores, 

água, energia, telefone). A área de produção (serviços) é composta por dois funcionários, um 

faz manutenção de televisores e outro DVDs e caixa de amplificadas. E a área de vendas é 

composta por três balconistas que lidam diretamente com o atendimento ao cliente. 

A empresa onde foi realizada a pesquisa não possui um organograma oficial, mas é 

nítido como funciona a hierarquia no estabelecimento. Conforme pode ser visto na figura 4 a 

seguir. Conforme foi salientado, a empresa em estudo possui apenas seis funcionários e mais 

o proprietário-dirigente. 
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Figura 4 - Organograma do empreendimento pesquisado 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Com o número de funcionários reduzidos, a empresa será cada vez melhor dirigida se 

o seu gestor conseguir dinamizá-la por inteiro. Como uma da suas peculiaridades é possuir 

uma estrutura funcional enxuta, a possibilidade de atingir todo o contingente de funcionários 

em tempo menor que uma grande empresa, pode ser um atributo a ser explorada (FONSECA, 

2004). 

Outro fator identificado para descrever a característica da empresa foi à missão 

organizacional, visão e valores. A missão expõe o compromisso e o dever da empresa para 

com a sociedade. É a proposta para a qual uma organização existe (MULLER, 2003) A 

missão conforme informado pelo proprietário-dirigente da Eletrônica é “oferecer atendimento 

cordial e respeitoso, entregando aos clientes serviços e produtos de qualidade, para que estes 

possam ter a garantia do funcionamento normal de seus equipamentos”. 

A visão trabalha a construção de cenários e objetivos a serem alcançados pela 

empresa em um futuro de médio prazo, considerando as atuais tendências e influencias, 

visando a sua competitividade (MULLER, 2003). A visão da empresa conforme informado 

pelo proprietário-dirigente da empresa é “ser referencia no ramo de empresas de reparos de 

eletrônicos conquistando novos clientes e oferecendo produtos e serviços de qualidade”. 

Os valores, segundo Muller (2003) são direcionamento para o processo decisório, 

para o comportamento da empresa no cumprimento da missão e para busca da visão de futuro. 

Os valores são à base da cultura corporativa, dando as pessoas um senso de ação comum e 

servindo de referencia para o comportamento do dia a dia. Os valores culturais da organização 

correspondem ao respeito, educação e a cordialidade. 
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• Setor econômico 

 

As rápidas transformações do mercado contribuem com que a administração se torne 

mais complexas. As empresas modernas precisam aprender a viver em um ambiente sujeito a 

mudanças constantes.E o planejamento estratégico dentro da organização pode auxiliar os 

empresários a prever e reagir de forma mais precisa ao ambiente externo. 

O setor elétrico e eletrônico brasileiro tem atuação transversal, ou seja, é aquilo que 

atravessa determinado ponto. Existe uma série de atividades contempladas na lei, referente a 

reparos de eletroeletrônicos tais como: assistência técnica de computadores, periféricos e 

projetores, manutenção de caixas eletrônicos, reparo de equipamentos de sonorização e 

iluminação, manutenção de eletrodomésticos, além de reparos de encanamentos e reparação 

DVDs e Televisores LCD, entre outros — segunda a analista do SEBRAE Juliana Lohmann, 

para entrevista para a Jornal Eletrônico PENG, em 2017. 

Conforme reportagem feita pelo Jornal Eletrônico da Revista Pequenas Empresas 

Grandes Negócios (PENG), em 2017, o setor de serviços cresceu 7% em relação ao ano 

anterior.Em virtude da instabilidade econômica, a tendência é que o consumidor procure 

reparos, antes de adquirir novos produtos. 

O Jornal Eletrônico Folha UOL diz que o faturamento das redes de franquias que 

trabalham com reparos e manutenção cresceu 2,9% em comparação com o ano de 2015, 

passando de R$1,09 bilhões para R$1,12 Bilhões. Os dados são da ABF (Associação 

Brasileira de Franchising). 

Conforme relatório do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES o mercado 

mundial de bens eletrônicos de consumo atinge atualmente, cerca de US$120 bilhões, sendo 

aproximadamente 50% correspondente ao segmento de vídeo, 25% ao de áudio e 25% aos 

demais. E em uma reportagem feita pelo jornal digital do G1, em 2015, a associação que 

representa 11 mil assistências técnicas em todo país constatou um aumento de 28% nos 

reparos de eletroeletrônicos em relação ao ano anterior. 

Estas são algumas reportagens discorrendo sobre este setor de reparos de 

eletroeletrônicos no Brasil. E é notório que o mesmo vem progredindo durante os anos, e 

conforme a reportagem feita por Bruno Lee para o Jornal Eletrônico Folha UOL, em 2017, há 

dois fatores nos bastidores deste cenário, conforme declaram os especialistas: a crescente 

profissionalização do setor e a retração econômica.  



67 

 

Nesta reportagem, Bruno Lee também afirma que os efeitos da retração econômica 

favorecem o setor de reparos. As pessoas tende a adiar a compra de itens e buscam prolongar 

a vida útil dos que já possuem. 

A quantidade de assistências técnicas autorizadas pelos fabricantes são pequenas, e 

muitas regiões não possuem profissionais oferecendo o serviço atualmente.Investir neste setor 

pode ser uma alternativa viável para o empreendedor. Assim, como fez o proprietário 

dirigente da empresa estudada nesta pesquisa. 

 

• Fornecedores 

 

O poder de negociação dos fornecedores é uma das cinco forças desenvolvidas por 

Poter, que segundo Pontes (2009) é capaz de ameaçar o desempenho de um mercado, levando 

a empresa a alavancar ou reduzir a qualidade dos bens e serviços.Diante disto, a empresa 

possui quatro distribuidores de produtos diretos, mas nem sempre elas atende a necessidade 

do proprietário-dirigente.Sendo eles a MC Distribuidora, Evoluciona, Cores e BrEletron. 

MC Distribuidora 

Distribuidor de produtos de informática, seguranças, materiais eletroeletrônicos e 

câmeras bateria. Ele fornece os produtos para Eletrônica há mais de oito anos. Os principais 

produtos fornecidos são: 

• Antenas para televisores; 
• Cabo coaxial para antenas de televisores; 
• Aparelhos de telefone fixos; 
• Controle para portão eletrônico; 

 
Evolussion 

Este empresa fornece seus produtos a Eletrônica Chaves há mais de cinco anos, e 

seus principais produtos são relacionados com a manutenção de caixas amplificadas. 

• Placa da fonte; 
• Cone; 
• Conector auxiliar; 

Cobix 

Esta empresa oferece produtos relacionados a soldas. As soldas são muito utilizadas 

para o processo de manutenção das caixas de sons e televisores. 



68 

 

BrEletron 

A empresa fornece somente produtos relacionados a acessórios para televisores, ela 

distribui há mais 10 (dez) anos para empresa Eletrônica Chaves. 

• Antenas para Televisores; 
• Cabo coaxial;  

Os fornecedores tem o poder de negociação que pode afetar positivamente ou 

negativamente um mercado. Pois, ele pode impor preços, condições de pagamento, prazos de 

entrega e qualidade dos produtos caso este mercado for dominado por poucas empresas. 

(PONTES, 2009) 

 

• Clientes 

 

O poder de negociação dos consumidores também é uma das cinco forças, assim 

como os fornecedores possuem poder de negociação, os clientes também são capazes de 

negociar os preços dos produtos e serviços, e ainda exigir melhor qualidade. Pode-se dizer 

que quanto maior o poder de negociação dos consumidores, menor será a atratividade de um 

dado setor, devido à força que podem exigir redução preços, aumento da qualidade dos 

produtos, e ainda barganhar condições de pagamento. E se a empresa não atender suas 

exigências ela pode ir ao concorrente (PONTES, 2009). 

A empresa não possui clientela fixa, devido o ramo em que é atuante. A demanda de 

produtos/serviços se deve a necessidade de concertos ou aquisição relacionados a televisores e 

caixas de som amplificadas.E como esses produtos não de deterioram rapidamente, a 

frequência de clientes fieis são menores. Porem, os consumidores que já necessitaram dos 

serviços da empresa são responsáveis por indicar novos clientes. E esse o poder de barganha 

que o proprietário-dirigente tem sobre seus clientes. Os clientes que mais frequentam a 

empresa são os que utilizam todo equipamento sonoro, como exemplo as igrejas da região que 

usam aparelhos sonoros para realizarem seus cultos. 

 

• Ciclo de vida da empresa 

 

Após entender que as empresas, assim como todos os seres vivos, possuem um ciclo 

de vida e, por isso, vivenciam crises que as levam a passar por períodos de crescimento e de 

envelhecimento até atingirem a morte. 
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Devido a isso, compreender como uma organização nasce, cresce, se desenvolve e 

morre tem sido o objetivo de muitos pesquisadores e empresários, pois a compreensão deste 

ciclo pode determinar as melhores estratégias para organização e enfrentar mais cedo os 

problemas futuros (MACEDO, 2008). 

É importante compreender como esta abordagem é utilizada pois entende-se que 

diferentes estágios demandam atividades e recursos distintos e, portanto, poder-se-á ter 

diferentes características dos planejamentos dessas organizações. 

Figura 5 -Ciclo de vida da Eletrônica Chaves 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

A empresa esta a mais de vinte anos no mercado, por isso está incluída na fase de 

maturidade. Nesta fase, as organizações passaram pelo crescimento, desenvolvendo-se a um 

ponto que podem proteger tudo que conquistaram em vez de procurar novos mercados. O foco 

da administração de cúpula deve ser planejamento estratégico, enquanto as operações 

rotineiras são executadas por gerentes do nível intermediário.  

O proprietário-dirigente já conhece o mercado e como ele se comporta. A tendência 

ao declínio se da pela grande quantidade de produtos ou serviços substitutos. Este mercado 

esta em crescimento, e há muitas ameaças de novos entrantes neste setor. Com isso deve-se 

criar estratégia para que a empresa volte para o estagio de crescimento, e consiga entrar se 

tornar líder no mercado. 

A partir desse entendimento, espera-se uma postura proativa no sentido de identificar 

aspectos de melhoria que possam ser implementados e permitam à organização posicionar-se 

com maior maturidade em termos de atividade, desenvolvimento de estratégias e, 

consequentemente, em alguma dimensão, obter ou mesmo antecipar melhores resultados. 
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4.2 AMBIENTE COMPETITIVO DA MICRO EMPRESA EM ESTUDO 

 
Entendemos como competitividade como a balança para as adaptações das atividades 

de uma empresa em relação ao seu nicho de mercado. Ela é a base para o sucesso de um 

negocio onde há livre concorrência. Para ser competitivo é necessário conhecer o ambiente 

externo e o ambiente interno, definindo caminhos que garantam a continuidade empresarial 

(MARINO, 2008). 

A cidade de Porto Velho possui diversas empresas que trabalha no setor reparos de 

eletroeletrônicos e vendas de peças deste segmento. A rivalidade entre as empresa existentes é 

uma das cinco forças proposta por Porter.  Quanto maior a rivalidade entre as empresas maior 

será a possibilidade de ocorrência de guerras de preços, disputas publicitárias, e investimento 

em qualidade (PONTES, 2009). 

Compreendendo isso, foi identificado junto com o proprietário da Eletrônica em 

estudo,seus principais concorrentes sendo eles: Eletrônica Horiente, Eletrônica Criativa e 

Ponto Eletrônica. E foram avaliados alguns aspectos para tentar compreender quais são as 

vantagens e desvantagem que a empresa estudada possui referente aos seus concorrentes.  

Para que a empresa consiga se sobressair em relação à concorrência é necessário que 

estabeleça uma estratégia inovadora. A estratégia é formulada através do levantamento de 

informações do mercado atuante, e através destas informações poderá desenvolver uma 

melhor posição para se defender ou influenciar as forças competitivas, que podem ser uma 

ameaça ou oportunidade para a organização (MIRANDA, 2009). 

Os aspectos analisados foram os pontos como marketing, recursos humanos, 

operação/produção e finanças.A análise prevista pelos autores propõe uma avaliação 

quantitativa, mencionando uma pontuação de 1 para muito fraco e 5 para muito forte de cada 

quesito abordado nas áreas funcionais. Depois de distribuída a pontuação em cada área 

específica, será apurada a média aritmética, chegando-se a uma média geral.  

Martins (2012, p.35) relata em sua pesquisa que a analise na área de marketing e 

vendas é fundamental na avaliação do desempenho de uma empresa, porque é a única que 

pode gerar receitas para empresa. 

As vendas estão orientadas a transformar os produtos do vendedor em dinheiro e o 

marketing em satisfazer às necessidades do cliente com o produto e com o produto de fatores 

associados à formulação, à distribuição e ao consumo do produto e serviço. Pode-se observar 

conforme a quadro abaixo, que a empresa estudada apresenta uma posição bem balanceada 

em comparação aos seus concorrentes nesta área. 
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Quadro 5 - Diagnostico na área de Marketing 
ÁREAS DA EMPRESA Empresa Concorrentes 

MARKETING 
ELT. 

CHAVES 
PONTO 
ELET. 

ELT. 
HORIENTE 

ELT. 
CRIATIVA 

Clientes fiéis à empresa 5 4 4 4 

Situação financeira dos clientes da empresa 3 3 3 4 

Imagem da empresa 4 3 2 4 

Participação de mercado da empresa 4 3 3 4 

Localização e número de pontos de venda 5 3 3 4 

Localização e número de pontos de armazenagem 5 3 3 3 

Sistema de distribuição 2 2 2 2 

Capacidade de pesquisa de mercado 3 3 3 3 

Competitividade em preço 4 4 4 2 

Amplitude da linha de produto/ serviços 4 4 4 4 

Produtividade da força de vendas 4 5 3 5 

Integração e relacionamento com outras áreas da empresa 2 3 3 3 

Sistema de informações de marketing 1 2 2 4 

Média 3,54 3,23 3,00 3,54 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Durante a pesquisa verificou-se que a empresa possui plano de marketing pouco 

efetivo. Para tanto, pode-se perceber que a empresa necessita investir em um sistema de 

informação de marketing que contemple todos os dados referentes às ações de marketing e 

vendas. Em comparação com as concorrentes, os pontos que mais se destacam na Eletrônica 

Chaves são a fidelidade dos clientes, e a localização da empresa que por ser situada em uma 

avenida movimentada, gera mais visibilidade para o negocio na região. 

Quanto ao aspecto de recursos humanos, Martins (2012) explica que o diagnóstico 

aplicado a essa área deve determinar quais são os fatores na administração de recursos que 

contribuem para uma baixa produtividade na capacidade da empresa de gerar valor 

econômico e também avaliar quais são os recursos humanos que deverão ser protagonistas. 

Como foi dito por Anholon et al (2005) quando relacionou as principais 

características das micros e pequenas empresas com relação a sua gestão, os principais pontos 

de deficiências de gestão se deve a participação de parentescos nas atribuições de cargos, 

pouca capacidade administrativa, falta de política de recursos humanos e falta de uma visão 

de melhoria continua. 

A empresa Eletrônica Chaves possui sete funcionários incluindo o proprietário-

dirigente da empresa, que atua em todas as áreas da organização. Sendo uma parte é composta 

por familiares do proprietário e outra parte amigos conhecidos na área de atuação. Conforme 

foi visto a empresa não investe em capacitação, não existe política de recrutamento, não 

elabora avaliação de desempenho. Conforme demonstrado na quadro 6. 
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Quadro 6 -Diagnostico na área Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 
ELT. 

CHAVES 
PONTO 
ELET. 

ELT. 
HORIENT

E 

ELT. 
CRIATIV

A 
Políticas de recrutamento 2 1 2 3 

Políticas de seleção 2 3 3 3 

Treinamento 2 2 2 2 

Avaliação de desempenho 2 2 2 2 

Remuneração 3 2 3 4 

Plano de carreira 2 2 2 2 

Índice de acidentes de trabalho  1 1  1  1  
Diretores competentes, líderes, empreendedores e 
motivados 4 3 3 4 

Gerentes/chefes competentes e motivados 4 3 3 4 

Pessoal competente e motivado 3 4 4 3 

Trabalho desenhado de forma adequada 3 3 3 3 

Clima de trabalho 4 3 3 3 
Integração e relacionamento com outras áreas da 
organização 3 3 3 4 

Sistema de informações de recursos humanos 2 3 3 3 

Média 2,77 2,62 2,77 3,08 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A Teoria Comportamental defendia a valorização do trabalhador em qualquer 

empreendimento baseado na cooperação, buscando um novo padrão de teoria e pesquisa 

administrativas. Entende-se que não é o setor que não investe tempo e dedicação na área de 

recurso humano, pois isto é uma característica das Micros Empresas. A falta muitas vezes de 

recursos e de conhecimento impede de o proprietário-dirigente invista em capacitação ou ate 

mesmo de buscar profissionais capacitados no mercado, achando que serão gastos 

desnecessários por não ser a área fim. 

Quando os proprietários-dirigentes compreender que investir em seus colaboradores 

poderá trazer grandes melhorias para a sua organização, e poderá resultar ate mesmo no 

aumento de vendas e na prestação de serviço. A área de Recurso Humano nunca foi muito 

valorizada, conforme conta a historia da administração, mas hoje ela é crucial para um bom 

desenvolvimento das atividades da organização. 

Quando Ford entendeu que era necessário dar atenção especial aos seus funcionários, 

ele obteve uma maior produtividade em sua fabrica. Silva (2008,p.121) diz que uma das 

razões do sucesso de Ford foi à atenção dispensada ao pessoal de alta competência. Ele 

demonstrou interesse nos problemas de seu pessoal, e revolucionou a aplicação de benefícios 

salariais e assistenciais, e pode ser considerado um percussor da Escola das Relações 

Humanas. 

O diagnóstico da situação da estrutura de produção e operações é de suma 

importância em uma empresa com dificuldades competitivas e de geração de valor 
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econômico, porque normalmente é a área que consome a maior proporção dos recursos 

físicos, humanos, tecnológicos e financeiros (MARTINS, 2012). 

Quando tratamos de operação e produção abordamos o poder de compras de peças 

referente à manutenção e reparos de televisores, DVDs e caixas amplificadas e algumas 

produtos em varejo que o proprietário vende em sua loja. As empresas não produzem nada, 

somente fazem manutenção de eletrônicos. Devido a isso, os contextos das perguntas foram 

com base na realidade do setor, conforme pode ser visto no quadro. 

Quadro 7 - Diagnostico em operações/produções 

OPERAÇÕES/PRODUÇÃO 
ELT. 

CHAVES 
PONTO 
ELET. 

ELT. 
HORIENT

E 

ELT. 
CRIATIV

A 
Localização e número de plantas 4 4 3 5 

Tamanho das plantas 5 2 2 5 

Idade das plantas 4 3 4 5 

Nível de automação 5 1 1 5 

Nível de qualidade 4 4 4 4 

Produtividade 3 3 3 3 

Poder de barganha em compras 3 4 3 5 

Confiabilidade de fornecedores 4 4 3 4 

Nível adequado de estoques 4 3 3 4 

Disponibilidade de matéria prima 1 1 1 1 

Integração e relacionamento com outras áreas da empresa 4 3 3 4 

Sistema de informações de produção / operações 4 3 3 4 

Média 3,75 2,92 2,75 4,08 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

A Eletrônica Chaves possui vantagens no tamanho de sua loja, a área que ocorrem as 

vendas é pequena, porem a área de manutenção e deposito é adequada as necessidades da 

empresa. Mas, quem possui maior vantagem nesta área do diagnostico é a empresa Eletrônica 

Criativa. Esta empresa possui a maior média neste segmento, e isto se deve uma melhor 

localização, que atende suas necessidades, ao nível de automação que ela possui e o principal 

é o poder de barganha em compras com os fornecedores. 

A empresa estudada, não possui diversidade de fornecedores e por muitas vezes tem 

dificuldades em adquirir peças para manutenção, o que pode gerar atrasos na entrega dos 

serviços. O Poder de negociação dos fornecedores segundo Pontes (2009) é capaz de ameaçar 

o desempenho das empresas de uma indústria, fazendo com que eleve ou reduza a qualidade 

dos bens e serviços.  

Os fornecedores possuem o poder de negociação que pode afetar positivamente ou 

negativamente um setor. Pois, ele pode impor preços, condições de pagamento, prazos de 

entrega e qualidade dos produtos caso este mercado for dominado por poucas empresas. 
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Quanto à relação entre a posição financeira da empresa e seus credores é essencial 

para credibilidade futura dos negócios, se as projeções econômicas e financeiras utilizadas 

pela diretoria são pouco realistas, as reações dos credores, quanto à credibilidade da diretoria, 

podem ser devastadoras. (MARTINS, 2012) 

A área das finanças é a mais sensível de uma empresa, ainda mais falando em um 

contexto de uma micro empresa. Em uma analise comparativa com as concorrentes da 

Empresa Eletrônica Chaves, pôde-se observar algumas dificuldades encontradas na área 

financeira da empresa. 

Quadro 8 - Diagnostico na área de finanças 

FINANÇAS ELT. 
CHAVES 

PONTO 
ELET. 

ELT. 
HORIENT

E 

ELT. 
CRIATIV

A 
Lucratividade da empresa 4 3 3 4 

Liquidez da empresa 3 3 3 4 

Endividamento 3 2 2 3 

Receitas / vendas da empresa 4 3 3 4 

Custos da empresa 3 3 3 3 

Sistema de custos gerenciais 3 2 2 4 

Contabilidade fiscal atualizada e confiável 4 3 3 4 

Políticas de concessão de crédito 3 3 3 3 

Políticas de cobrança 4 3 3 4 

Passivo trabalhista 3 3 3 3 

Capacidade de investimento 3 4 3 4 

Integração e relacionamento com outras áreas da empresa 3 3 3 4 

Sistema de informações financeiras 3 3 3 4 

Média 3,31 2,92 2,85 3,69 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Novamente, a concorrente Eletrônica Criativa possui mais controle dos seus custos 

do que a empresa estudada. A dificuldade em interpretar e elaborar melhores estratégias 

concernentes à área financeira é característica de qualquer proprietário de uma MPE. As 

MPEs não possuem área financeira e contábil integradas o que gera dificuldade na troca de 

informações e consequentemente não se programam para as mudanças no mercado. 

Outra dificuldade encontrada na empresa estudada, é a mistura de pessoa jurídica 

com pessoa física. Não há retiradas de pró-labore, e as contas pessoais são pagas com dinheiro 

do caixa da empresa e isso afeta também a área da empresa, dificultando o controle 

financeiro. A empresa também possui dificuldades de fazer investimento, pois somente usa o 

caixa para pagar despesas decorrentes do dia a dia e arcar com as responsabilidades com 

fornecedores, governo, e pagamento de salários. 

A empresa necessita de reformas, e a falta de capital dificulta o investimos no layout 

da empresa. E Eletrônica possui um empréstimo com o Banco, que inicialmente usou o 
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recurso para expandir suas instalações. Porem, com a falta de planejamento a obra ficou 

incompleto e gerando transtorno com layout da empresa. 

 
• Cinco forças competitivas de Poter 

 
Royer (2010) salienta que Michael Porter compreendia que estratégia competitiva 

visava estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a 

concorrência dentro da indústria. Conforme Poter, citado pelo mesmo autor, os modelos de 

concorrência estão conglomerados em cinco forças competitivas que são consideradas 

essenciais para a vantagem competitiva dentro de um dado mercado, sendo elas: entrada de 

novos concorrentes, ameaça de substitutos, poder de negociação dos compradores, poder de 

negociação dos fornecedores e rivalidade entre os concorrentes existentes. 

Esta Cinco Forças que trazem impacto sobre a lucratividade em determinado 

mercado causam uma maior intensidade na concorrência, visto que a força mais acentuadas 

dominam e tornando-se cruciais na formulação de estratégias. Deste modo, é importante que 

cada uma dessas forças seja analisada, consideravelmente, para que uma empresa possa 

desenvolver estratégias competitivas eficazes (PONTES, 2009). 

Em uma analise feita neste setor, foi elaborada uma serie de questões que propõe 

saber quais as forças competitivas que mais podem atingir a empresa Eletrônica Chaves. 

Quanto à entrada de novos concorrentes trata-se de grau de competitividade do mercado, 

entendendo ate que ponto as empresas são capazes de inovar para se manter no mercado. 

Quadro 9 - Entrada de novos concorrentes. 
FORÇA 1- POSSIBILIDADE DE ENTRADA DE CONCORRENTES 

FATORES Nota 

A. É possível ser pequeno para entrar no negócio. 4 

B.  Empresas concorrentes têm marcas desconhecidas ou os clientes não são fiéis. 1 

C. Baixo investimento em infraestrutura, crédito a clientes e produtos. 2 

D. Os clientes terão baixos custos para trocarem seus atuais fornecedores. 3 

E.  Tecnologia dos concorrentes não é patenteada. Não é necessário investimento em pesquisa. 2 

F.  O local, compatível com a concorrência, exigirá baixo investimento. 4 

G.  Não há exigências do governo que beneficiam empresas existentes ou limitam a entrada de novas empresas. 2 

H. Empresas estabelecidas têm pouca experiência no negócio ou custos altos 1 

I É improvável uma guerra com os novos concorrentes. 2 

J O mercado não está saturado 1 

  TOTAL 22 

  Média da Força 1 = 2,20 

Fonte: Dados de Pesquisa. 
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Para entrar neste setor não é necessário grandes investimentos, podendo ate mesmo 

possuir poucos espaços para trabalhar com a manutenção de eletrônicos. Este mercado está 

em crescimento e as entradas de novos concorrentes fazem com que as empresas busquem 

diferenciação para se manter mais competitivas. 

Pontes (2009) descreveu exemplos de barreiras de entrada como, as economias de 

escala, as economias de experiência, o grau de diferenciação do produto, o investimento de 

capital inicial, os custos de mudança, o acesso a canais de distribuição, as políticas 

governamentais. 

Quando se trata de ameaças de serviços substitutos Ponte (2009) diz que esses 

serviços limitam o potencial de um setor, a menos que consiga trazer uma melhora a 

qualidade do produto, ou sempre buscar uma diferenciação. Esta ameaça é a principal variável 

que define preço no mercado e ativa a concorrência. Mas a qualidade dos produtos ou serviço 

será o ponto chave que determinara a escolha final do consumidor.  

Quando se trata de serviços substitutos a empresa Eletrônica Chaves não possui 

diferencial e não agrega valor aos serviços e produtos, podendo seus concorrentes procurar 

facilmente seus concorrentes, conforme pode ser visto no quadro 10. 

 

Quadro 10-Produtos Substitutos. 

FORÇA 3 - AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS 

FATORES Nota 

A. Verifica-se uma enorme quantidade de produtos/serviços substitutos. 4 

B. Produtos/serviços substitutos têm custos mais baixos que os das empresas existentes no negócio. 4 

C. Empresas existentes não costumam utilizar publicidade para promover sua imagem e dos produtos/serviços. 2 

D Setores de atuação dos produtos/serviços substitutos estão em expansão, aumentando a concorrência. 2 

  TOTAL 12 

  Média da Força 3 = 3,00 
Fonte:Dados da Pesquisa. 

 

A ameaça dos produtos substitutos trata-se quando os produtos e serviços ofertados 

no mercado por empresas rivais aproximam-se das mesmas necessidades dos consumidores da 

mesma oferta de uma determinada organização, mas de forma diferente. 

O Poder de negociação dos consumidores também é uma das cinco forças, assim 

como os fornecedores possuem poder de negociação, os clientes também são capazes de 

negociar os preços dos produtos e serviços, e ainda exigir melhor qualidade. Como pode ser 

visto no quadro 11, os consumidores não tem grande poder de negociação neste setor, e em 

especifico a empresa estudada, a diferença de preços deste segmento é mínima, e a única 
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forma de negociar preços seria nos serviços de manutenção dos televisores, DVD ou caixas 

amplificadas. 

Quadro 11-Poder de negociação dos compradores. 
FORÇA 4 - PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS COMPRADORES 

FATORES Nota 

A. Clientes compram em grandes quantidades e sempre fazem forte pressão por preços menores. 2 

B. Produto/serviço vendido pela empresa representa muito nos custos dos clientes ou de suas compras. 2 

C. Produtos/serviços que os clientes compram são padronizados. 2 

D. Clientes não têm custos adicionais significativos se mudarem de fornecedores. 2 

E.  Há sempre uma ameaça dos clientes virem a produzir os produtos/serviços adquiridos no setor. 1 

F.  Produto/serviço vendido pela empresa existente não é essencial para melhorar os produtos do comprador. 2 

G.  Clientes são muito bem informados sobre preços e custos do setor. 1 

H. Clientes trabalham com margens de lucro achatadas. 2 

  TOTAL 14 

  Média da Força 4 = 1,75 

Fonte:Dados de Pesquisa. 

Pode-se dizer que quanto maior o poder de negociação dos consumidores, menor será 

a atratividade de um dado setor, devido à força eles podem exigir redução preços, aumento da 

qualidade dos produtos, e ainda barganhar condições de pagamento. E se a empresa não 

atender suas exigências ela pode ir ao concorrente (PONTES, 2009). 

O Poder de negociação dos fornecedores segundo Pontes (2009) é capaz de ameaçar 

o desempenho das empresas de uma indústria, fazendo com que eleve ou reduza a qualidade 

dos bens e serviços. Os fornecedores possuem o poder de negociação que pode afetar 

positivamente ou negativamente um setor da indústria. Pois, ele pode impor preços, condições 

de pagamento, prazos de entrega e qualidade dos produtos caso este mercado for dominado 

por poucas empresas. 

O poder de compra com os fornecedores é uma dificuldade que a empresa possui. 

Somente três empresas abastecem as necessidades da Eletrônica Chaves, sendo que cada uma 

fornece produtos diferentes. Quando há necessidade de algum produto urgente, o fornecedor 

pode não fornecer em tempo hábil ou ate mesmo não possuir o produto em questão. 

Como a Eletrônica estudada não possui poder de compra com os fornecedores, eles 

podem não atender as necessidades da empresa quando necessário. Conforme pode ser visto 

no quadro abaixo. 
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Quadro 12-Poder de negociação dos fornecedores 
FORÇA 5 - PODER DE NEGOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES 

FATORES Nota 

A. O fornecimento de produtos, insumos e serviços necessários é concentrado em poucas empresas 
fornecedoras. 

4 

B. Produtos/serviços adquiridos pelas empresas existentes não são facilmente substituídos por outros. 2 

C. Empresas existentes no negócio não são clientes importantes para os fornecedores. 5 

D. Materiais/ serviços adquiridos dos fornecedores são importantes para o sucesso dos negócios no setor. 5 

E.  Os produtos comprados dos fornecedores são diferenciados. 4 

F.  Existem custos significativos para se mudar de fornecedor. 1 

G.  Ameaça permanente de os fornecedores entrarem no negócio do setor 1 

  TOTAL 22 

7 Média da Força 5 = 3,14 

Fonte: Dados de Pesquisa. 

E por ultimo podemos citar a rivalidade entre as empresa existentes como uma das 

cinco forças proposta por Porter.  Quanto maior a rivalidade entre as empresas maior será a 

possibilidade de ocorrência de guerras de preços, disputas publicitárias, e investimento em 

qualidade(PONTES, 2009). 

Quadro 13-Rivalidade entre as empresas 

FORÇA 2 - RIVALIDADE ENTRE AS EMPRESAS DO RAMO 

FATORES Nota 

A. Existe grande número de concorrentes, com relativo equilíbrio em termos de tamanho e recursos. 4 

B. O setor onde se situa o negócio mostra lento crescimento. Uns prosperam em detrimento de outros. 3 

C. Custos fixos altos e pressão no sentido de vender o máximo para cobrir estes custos 2 

D. Acirrada disputa de preços entre os concorrentes. 5 

E.  Não há diferenciação entre os produtos/ serviços comercializados pelos concorrentes. 5 

F.  É muito dispendioso para as empresas já estabelecidas saírem do negócio. 5 

  TOTAL 24 

  Média da Força 2 = 4,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Como se pode observar, a disputa é muita intensa neste setor. Como foi salientado, 

existem três grandes empresas que disputam em igualdade com a Eletrônica Chaves. Também 

existem as empresas entrantes que estão na disputa mercado com as que estão consolidadas. 

Não existe diferenciação de produtos e serviços entre as concorrentes, e a faixa de preços são 

competitivas. O que pode ser diferencial na escolha da empresa seria a localização. 

Normalmente, os consumidores procuram os serviços mais próximos de suas residências. 
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Em resumo, pode-se observar que os fatores que são mais sensíveis a este setor são a 

possibilidade de novos entrantes, devido ao baixo custo de investimento no segmento. Outro 

fator critico para a empresa estudada é a rivalidade com os concorrentes, este setor possui 

quatro empresas já consolidadas, e faixa de preços são parecidas, fazendo com que os 

consumidores não possuam grande poder de barganha, mas a escolha da empresa pode ser a 

mais próxima de sua residência. 

 

4.3 ETAPAS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO 
NA MICRO EMPRESA 

 

Boechat (2008) menciona que estratégia é, essencialmente, um plano de ação para 

coordenar recursos e compromissos de uma empresa, a fim de aumentar seu desempenho; 

seleção das estratégias deve ser orientada mais pela situação da empresa do que pelas escolhas 

passadas.Tavares (2005) salienta que estratégia é a busca de forma restrita de alternativas de 

ações para conquistar e manter a vantagem competitiva de uma empresa. 

A primeira etapa de analise do planejamento estratégico da empresa Eletrônica 

Chave foi Analise PEST. Que busca encontrar a situação real da empresa dentro dos 

ambientes entorno da empresa, sempre verificando as qualidades e defeitos que ela possui 

com o objetivo de melhor delimitar as estratégias. Esta analise compõe descrever as ameaças 

e as oportunidades dentro dos âmbitos político, econômico, social e tecnológico. 

Muller (2003) relata que Análise PEST é um conjunto de técnicas que permite 

identificar e monitorar permanentemente as variáveis competitivas que afetam o desempenho 

organização. Esta Analise define como alteração de ordem econômica, social, política e 

tecnológica que ganham corpo de forma lenta e que, depois de estabelecidas, influenciam o 

ambiente empresarial. 

Foram apresentados os questionamentos descritos para o proprietário-dirigente sobre 

cada ambiente, e foi relatado qual o nível de impacto esses ambientes teria em sua empresa. A 

primeira abordagem foi ambiente político, como pode ser observado abaixo no quadro. 
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Quadro 14-Ambiente Político 

Importância Ambiente Político 

Oportunidade Ameaça Variável 

  4 Impacto tributário/ informalidade/ incentivos fiscais 

  2 Mudança de legislação 

  1 Concessões do Estado 

  1 Legislação antitruste e monopólios 

  2 Política internacional (incentivos à exportação/ importação; acordos internacionais) 

  3 Direito do consumidor 

 3 3 Legislação trabalhista 

  2 Fiscalização 

1   Compras governamentais 

  1 Infraestrutura (estradas, portos, aeroportos, ferrovias etc.) 

  1 Direito comercial/ propriedade intelectual 

Fonte:Dados da pesquisa. 

A variável que trás mais impacto para o setor de eletrônica é o tributário, na visão do 

proprietário dirigente.  As Micro Empresas são as que mais sofrem com o aumento de tributos 

geridos pelo governo, com os autos custos e despesas as empresas tente a não possuir capital 

para investirem na organização. Outro fator ligado aos tributos são as altas taxas de 

financiamento que dificulta os empréstimos para fazer investimentos na empresa. 

A legislação não é alterada constantemente, mas o que pode afetar é a política 

internacional, devido aos produtos serem importados com os aumentos das taxas podem afetar 

no valor final das vendas. O consumidor possui algumas vantagens sobre a organização. Uma 

dificuldade encontrada na organização é o grande numero de televisores estocados, muitos 

clientes solicitam os concertos de seus aparelhos, porem por acharem que os preços são muito 

altos preferem deixar os equipamentos na empresa. Porem, não há nenhuma legislação que 

autorize o proprietário de revender estes aparelhos, gerando custos com estoques. 

Quanto se fala em legislação trabalhista, pode ser uma vantagem e uma desvantagem 

para empresa. Com a nova reforma trabalhista, o proprietário pode aproveitar as novas 

oportunidades para melhorar o atendimento, relacionamento com os funcionários etc. 

Uma oportunidade no ambiente político, segundo o proprietário, seria as compras 

governamentais, mas neste setor o poder de compra do governo é bem discreto. A cultura do 

governo sempre adquirir novos produtos, deixando de fazer reparos nos equipamentos 

eletrônicos.  
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Quanto a analise dos fatores econômicos enfrentados por uma organização têm um 

impacto significativo na forma como uma empresa transportará suas operações no futuro. 

Como pode ser visto no quadro abaixo, a situação no ambiente econômico neste setor. 

Quadro 15-Ambiente econômico 

Importância Ambiente econômico 

Oportunidade Ameaça Variável 

4 3 Mercados globais 

1 1 Abertura da economia 

1 1 Aumento do comércio entre países 

1 1 Queda de barreiras comercias 

4   Estabilização econômica 

4   Aumento do poder de compra das classes mais pobres 

  4 (Des) valorização da moeda nacional 

  4 Planejamento financeiro 

4   Liberalização do crédito 

 3 3 Taxa de juros 

4   Crescimento dos serviços 

  2 Fusões e aquisições entre empresas 

Fonte:Dados da pesquisa. 

 

O ambiente econômico é o que apresenta mais perigo para a empresa estudada. O 

mercado global podem trazer oportunidades e ameaças dentre deste setor, devido a total 

dependência de produtos importados gerando receitas para as empresas deste segmento. A 

empresa pode ter novos fornecedores e conseguir condições especiais de compra reduzindo 

custos; a ameaça é que os concorrentes podem ter acesso aos mesmos fornecedores. 

A estabilização econômica é vista como uma oportunidade para este setor. Os 

clientes possuem maior poder de compra e tem a tendência de aumento da procura por 

serviços e produtos da empresa. A classe mais pobre é o que mais tente a procurar reparos dos 

seus equipamentos e isso também gera uma oportunidade a empresa. 

A desvalorização da moeda nacional pode gerar aumento no poder de barganha dos 

fornecedores, aumentando os custos para empresa. A falta de planejamento financeiro 

desencadeia uma serie de problemas para a organização, levando ate mesmo a falência. A 

liberação e credito pode ser positivo tanto para a empresa quanto aos clientes que podem 

adquirir novos produtos no mercado. 

A taxa de juros elevadas podem trazer dificuldades para solicitação de financiamento 

para Eletrônica. Porem, se as taxas de juros estiverem baixas, pode ser uma oportunidade de 

fazer grandes investimentos na empresa. O crescimento no setor de serviços agrega muito 
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valor à empresa, pois ela estará atendendo mais clientes e consequentemente gerando mais 

receitas. 

O outro ambiente que pode ameaçar ou gerar oportunidades para a empresa é o 

social. Como pode ser visto no quadro abaixo, o que mais pôde gerar oportunidades a empresa 

foi à pressão pela conservação do meio ambiente. A sociedade de consumo costuma adquirir 

novos produtos sempre que antigo não funciona. Mas, ao mudar a cultura para repará-la ao 

invés de descartá-la, será uma vantagem para este setor.  

Quadro 16 - Ambiente Social. 

Importância Ambiente social 

Oportunidade Ameaça Variável 

1   Envelhecimento da população 

1   Preocupação com saúde 

1   Preocupação com estética 

3   Pressões pela conservação do meio ambiente 

1   Busca por qualidade de vida/ entretenimento/ viagens 

1   Concentração nas grandes cidades x migração para subúrbios 

1   Aumento do trânsito nas grandes cidades 

1   Menor tempo livre 

1   Fim do emprego 

1   Mais atividades centradas no lar 

1   Incorporação da mulher ao mercado de trabalho 

3   Crescimento no nível educacional 

1   Aumento dos valores democráticos 

1   Transformação da família 

1   Aumento das taxas de violência 

1   Convergência x divergência cultural 

3   Consumo ético 

1   Responsabilidade na comunidade 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O ambiente tecnológico é o que mais trás impacto para este setor, devido o negocio 

girar em torno da área tecnológica. Todas as variáveis do ambiente tecnológico trazem uma 

oportunidade para empresa. Em um mundo globalizado em que se vive, a comunicação pode 

ser abordada com uns dos fatores chaves para o sucesso. Com a internet, pode-se comunicar 

com o outro lado do mundo e conseguir novos fornecedores e ate mesmo clientes. 
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Quadro 17-Ambiente Tecnológico. 

Importância Ambiente tecnológico 

Oportunidade Ameaça Variável 
4   Internet 

4   Telecomunicações 

5   TV digital 

4   Informática 

3   Convergência tecnológica 

3   Novos materiais 

3   Nanotecnologia 

3   Automação 

1 1 Biotecnologia e engenharia genética 

3   Redução do ciclo de vida dos produtos 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A empresa pesquisada presta serviços de assistência técnica em televisores e DVDs, 

então qualquer mudança que envolva a fabricação destes produtos trazem um impacto para 

este setor. Quando se inova no produto, consequentemente vai trazer inovação para o setor de 

manutenção e assistência do mesmo. Aconteceu isto quando o mercado de televisores parou 

de fabricar televisores de tubo e passaram a fazer televisores LCD e LED. O mercado mudou, 

e os clientes deixaram de adquirir televisores antigos e passaram a comprar somente LCD e 

LED. E o setor de eletrônica se adaptou as novas mudanças, e buscou-se profissionalizar a 

manutenção deste produto melhorado. 

 

• Fatores Chaves de Sucesso 

 

Gonçalves, Colauto e Beuren (2004) expõem que os fatores críticos de sucesso 

podem como elementos determinantes para o melhor desempenho da organização, pois, se a 

empresa os identifica e consegue incorporá-los ao planejamento estratégico e ao sistema de 

informações, eles passam a complementar as atividades de análise competitiva.  

Os fatores críticos de sucesso levantados neste setor foi preço, qualidade dos 

serviços, atendimento, infraestrutura, capilaridade e propaganda. Foi pontuado de 1 (muito 

fraco) a 5 (excelente) para cada tópico deste fatores para a empresa pesquisa em relação a 

suas correntes. Conforme pôde-se observar na figura 6, as empresas apresentadas não 

possuem excelência em nenhum fator. 

 
 

 



 

Figura 6-Fatores críticos de sucesso

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

No item preço, a Eletrônica Chaves está em uma posição competitiva se igua

empresa Ponto Eletrônico e Horiente

o cliente deve pagar para ter acesso os produtos e os serviços que são colocados no mercado.

Os preços das três empresas 

trabalhada na empresa Eletrônica Chaves. O preço é um 

efetivação de uma compra, devido a isso deve ser trabalhado uma forma 

neste segmento. 

O Fator critico como a qualidade do serviço 

cliente, garantir lucros e permanência no mercado. 

conhecemos aliada aos serviços constitui

empresa se destacar em seu mercado de atuação.

quesito são as Eletrônica Chaves, Criativa e Harley. São empresas que recebem 

seus clientes elogiando seus serviços e produtos que são entreguem de maneira eficiente e 

eficaz. 

Outro Fator Critico avaliado f

empresas disputam de maneira cada vez mais acirrada a preferência de um mesmo

qualidade no atendimentos

apresentaram um bom atendimento aos seus clientes. As empresas que mais se destacaram 

neste quesito foram as Eletrônicas Ponto, Horiente e Chaves.

A infraestrutura pode ser vista como base de funcio

dado que concentra todos os componentes para que suas atividades sejam adequadamente 

desempenhadas. A Eletrônica Chaves possui grande espaço para a atuação da sua empresa, 

porem o layout não é bem aproveitado. Houve um investime
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de sucesso 

No item preço, a Eletrônica Chaves está em uma posição competitiva se igua

e Horiente. Entendemos como preço o dinheiro

o cliente deve pagar para ter acesso os produtos e os serviços que são colocados no mercado.

das três empresas são bem atrativos, e este é um fator critico

trabalhada na empresa Eletrônica Chaves. O preço é um fator forte no poder de decisão de 

efetivação de uma compra, devido a isso deve ser trabalhado uma forma 

O Fator critico como a qualidade do serviço pode fazer a diferença, conquistar o 

cliente, garantir lucros e permanência no mercado. A qualidade da maneira como a 

serviços constitui-se numa ferramenta capaz de realmente fazer a 

empresa se destacar em seu mercado de atuação. A três empresas que mais se destacam neste 

quesito são as Eletrônica Chaves, Criativa e Harley. São empresas que recebem 

seus clientes elogiando seus serviços e produtos que são entreguem de maneira eficiente e 

Outro Fator Critico avaliado foi o atendimento aos clientes. Em

empresas disputam de maneira cada vez mais acirrada a preferência de um mesmo

s e tornou essencial. Mesmo sem preparo adequado as empresas 

apresentaram um bom atendimento aos seus clientes. As empresas que mais se destacaram 

neste quesito foram as Eletrônicas Ponto, Horiente e Chaves. 

A infraestrutura pode ser vista como base de funcionamento de uma organização, 

dado que concentra todos os componentes para que suas atividades sejam adequadamente 

Eletrônica Chaves possui grande espaço para a atuação da sua empresa, 

porem o layout não é bem aproveitado. Houve um investimento para expansão do 

HALEY PONTO HORIENTE CHAVES

84 

 

No item preço, a Eletrônica Chaves está em uma posição competitiva se igualando a 

dinheiro que o comprador ou 

o cliente deve pagar para ter acesso os produtos e os serviços que são colocados no mercado. 

, e este é um fator critico que poderão ser 

fator forte no poder de decisão de 

efetivação de uma compra, devido a isso deve ser trabalhado uma forma torná-lo mais atrativo 

pode fazer a diferença, conquistar o 

qualidade da maneira como a 

se numa ferramenta capaz de realmente fazer a 

ês empresas que mais se destacam neste 

quesito são as Eletrônica Chaves, Criativa e Harley. São empresas que recebem opinião de 

seus clientes elogiando seus serviços e produtos que são entreguem de maneira eficiente e 

Em um cenário em que 

empresas disputam de maneira cada vez mais acirrada a preferência de um mesmo cliente, 

Mesmo sem preparo adequado as empresas 

apresentaram um bom atendimento aos seus clientes. As empresas que mais se destacaram 

namento de uma organização, 

dado que concentra todos os componentes para que suas atividades sejam adequadamente 

Eletrônica Chaves possui grande espaço para a atuação da sua empresa, 

nto para expansão do 

Preço

Qualid. Serviços

Atendimento

Infraestrutura

Capilaridade

Propag/Publicid.
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empreendimento, mas devido à falta de organização o projeto ficou incompleto e não pode ser 

concluído.  

Em geral, as concorrentes possuem um espaço adequado para atendimento e para 

área de manutenção, e atende os quesitos mínimos de qualidade. Uma característica de layout 

destas empresas é colocar um balcão para o atendimento dos clientes e expor seus produtos 

atrás em uma parede. As áreas de manutenção e reparos são escondidas atrás da área de 

atendimento. 

Capilaridade de mercado é a abrangência que o negócio tem no seu mercado de 

atuação. Isso significa que quanto mais pessoas você consegue alcançar, quanto maior for a 

sua abrangência, maior será a capilaridade de seu negócio. Devido ao posicionamento 

geográfico, a tendência é que a maioria das empresas possua alta capilaridade. As empresas 

estão alocadas por vários pontos cidade e podem atingir muitos clientes, sem que haja uma 

disputa significativa por clientes. 

E por fim, quando se trata de publicidade e propaganda dos produtos e serviços neste 

setor é possível enxergar a falta de investimento. Não existe divulgação constantemente dos 

produtos e as empresas não fazem parcerias para ter mais visibilidade no mercado. Esta é uma 

área que pode ser trabalhada estrategicamente nos próximos anos. 

 
• Analise das estratégias genéricas 

 
As três estratégias genéricas do Modelo de Poter são liderança de custo, 

diferenciação e enfoque. São métodos que exigem comprometimento total de disposição 

organizacional de apoio que serão diluídos mais de um alvo primário (ARREBOLA, 2013). 

Para Arrebola (2013) Quando se trata de liderança, o objetivo é proporcionar 

benefícios à empresa, com retornos acima da media, defesa contra a rivalidade dos 

concorrentes, defesa contra compradores e fornecedores poderosos. Obter a posição de custo 

total baixo exige quase sempre uma alta parcela de mercado relativa ou mesmo outras 

posições vantajosas, como acesso favorável a matérias-primas. 

Porem, a Eletrônica Chaves não possui tanta vantagem competitiva neste aspecto, ela 

não possui sistema instalação de produção em larga escala e não possui estratégia para 

redução de custos. Produzir em larga escala trás diminuição nos custos da empresa, o que gera 

receita para fazer investimentos nas áreas mais que necessita. 

A estratégia genérica conhecida como diferenciação determina um ou mais atributos 

que os compradores consideram importante posiciona-se singularmente para suprir as 



 

necessidades, sendo recompensada com um 

diferenciação pode ser de preço, imagem, qualidade, su

Esta é a estratégia genérica que mais precisa ser trabalhada na Eletrônica Chaves, ela 

possui pouca diferenciação entre suas concorrentes e necessita urgentemente elaborar 

estratégias para que melhore a visão que os clientes possuem da e

estratégia seria o pós-vendas

valor a empresa. 

A estratégia enfoque consiste em otimizar a cadeia de valores para um ou apenas 

alguns segmentos, alcançando ou a lideran

pelo seu ramo de atuação, dentro da região leste do município ela possui grande participação, 

mas não é líder neste setor na cidade. 

A figura demonstra a avaliação das estratégias genéricas da Eletrônica C

do seu ramo de atuação. 

 
Figura 7-Analise das Estratégias Genéricas

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os quesitos que mais deve ser trabalhado nesta empresa é sua diferenciação, pois 

pode leva-la a ser a líder do mercado

estratégias intermediárias que conciliam o custo e a diferenciação e conseguem obter 

vantagens competitivas no ramo a que pertencem. E Eletrônica pesquisada pode se tornar 

líder do mercado desde que invista 
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A Matriz SWOT é uma ferramenta utilizada no planejamento das ações estratégicas, 

auxiliando também na sua priorização. Esta matriz busca apontar as Forças, Fraquezas, 

Oportunidade e Ameaças de uma organização, onde se faz o relacionamento entre os 

ambientes interno e externo. Nesta analise, é possível tomar uma serie decisões sobre que 

oportunidades serão mais bem aproveitadas, quais ameaças serão enfrentadas e que ponto 

fraco será corrigido (Muller, 2003). 

A análise SWOT será demonstrada através de um quadro, onde serão elencados os 

pontos fracos, fortes, ameaças e oportunidades, identificadas através dos questionários 

aplicados e através da observação da pesquisadora. 

Quadro 18-Analise SWOT da Eletrônica 

  Oportunidades Ameaças 

A
m

bi
en

te
 

Possibilidade de alavancar o negócio com 
estratégia de marketing 

Possibilidade de entrada de concorrentes é alta 

 Trabalhar por meio de contratos com instituições 
como igreja, organizadores de eventos etc. 

Rivalidade entre as empresas do ramo é alta 

Preocupação com o meio ambiente; Ameaça de produtos substitutos é alta 

 Pós-vendas; garantia de manutenção; Poder de negociação dos fornecedores é alto 

E
m

pr
es

a 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Localização privilegiada; Estrutura Física Pequena  

Mão de obra dos técnicos qualificada Recursos financeiros para investimento. 

Preço justo e facilidade no pagamento. Falta de investimento em publicidade 

 Boa imagem no mercado; Falta de direção estratégica; 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

O objetivo da análise externa é verificar e apresentar as oportunidades e ameaças 

para empresa no contexto o qual ela esta inserida, sendo que primeiramente deve-se buscar 

conhecer todos os fatores externos controláveis e assim somá-los aos incontroláveis, nesta 

análise considera-se fatores como concorrentes diretos e potenciais contingências 

governamentais e econômicas entre outras, ao se efetuar uma análise externa precisa pode-se 

minimizar os impactos das variáveis incontroláveis. 

Verifica-se que tanto no macro como no micro ambiente, ou seja, no ambiente 

interno e externo da empresa existem fatores que podem ser considerados como relevantes a 

um planejamento estratégico pela empresa, com atenção especial a ser atribuída aos pontos 

fracos da empresa.  
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A empresa possui potencial para expansão do negocio, porem a falta de capital para 

investir dificulta esse processo. Um fator que pode gerar receita para a empresa é a divulgação 

de seus produtos, porem é uma área pouco explorada pela organização. O proprietário da 

empresa necessita desenvolver estratégias para divulgação de seus produtos. Pode ser 

alternativas simples como, panfletos sendo entregue em áreas estratégias como igrejas e 

empresas que trabalham com eventos. 

Como foi salientado, as principais ameaças é a facilidade de novos entrantes neste 

setor, pois não há a necessidade de grandes investimos visto que a empresa precisa somente 

de uma área grande para depositar os aparelhos enquanto sofrem manutenção. A ameaça de 

produtos substitutos se deve a escolha dos clientes em comprar um novo aparelho ao invés de 

pagar no concerto do que já possui. Os fornecedores possui grande poder negociação devido o 

baixo poder de compra que a empresa possui. 

O potencial de crescimento da empresa é grande, basta ela focar suas estratégias na 

divulgação e nas vendas. Ela deve conhecer seus clientes e atender as suas necessidades. 

Trabalhar por contratos pode ser uma alternativa para o crescimento e divulgação do nome da 

empresa no mercado. 

No mercado atual, um dos pontos fortes de diferenciação é o pós-venda, que deve ser 

encarado com seriedade, pois cada vez mais, este serviço é um elemento de fidelização dos 

clientes, e certamente irão dar preferência de compras ao invés de comparem os serviços de 

outra empresa. 

 

4.4 PLANO ESTRATÉGICO DA EMPRESA CONSIDERANDO O SEU AMBIENTE 

COMPETITIVO 

 

Dando sequenciamento nas etapas, a sexta etapa conforme Oliveira (2007) consiste 

em estabelecer medidas para a formulação e implementação de estratégias. Neste momento, 

são analisadas todas as informações que foram levantadas nas etapas anteriores e são 

estabelecidos a partir delas as estratégias a ser seguidas pela organização. São desenvolvidas 

estratégias internas para adequação da empresa as oportunidades e ameaças e foram adotadas 

medidas que dará a organização um posicionamento mais competitivo dentro do mercado 

atuante. 

Após a formulação e implementação de estratégias foram desenvolvidos os objetivos 

a ser atingidos dentro da organização. Tavares (2007, p. 317) diz que “os objetivos é 
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influenciada pelas estratégias delineadas face ao escopo competitivo escolhido e as 

competências essenciais e distintivas que a organização pretende deter”. Para cada área da 

organização de ser delimitado um objetivo a ser atendido, assim as mudanças de hábitos será 

essencial para alcançar a vantagem competitiva no mercado. 

Após a analise do ambiente externo e interno da empresa foi desenvolvido junto com 

o proprietário-dirigente três objetivos gerais para ser trabalhado dentro da organização. As 

maiores dificuldades a ser trabalhado na organização são a diminuição de custo, melhorar a 

estrutura do atendimento e relacionamento de clientes, conforme pode ser visto no quadro. 

Quadro 19-Objetivos da Eletrônica Chaves 
Objetivo Geral Estratégia Geral Indicadores 

1 Reduzir os custos operacionais Continuidade da empresa Lucro Líquido da empresa 

2 Ampliar o atendimento de serviços Criar estrutura de logística Quantidade de serviços 

3 Relacionamento com os clientes 
Fidelizar os clientes para agregar 
valor ao serviço 

Aumento da procura de antigos 
e novos clientes 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Diante do exposto, foi desenvolvida estratégia especifica para delinear os objetivos 

proposto. Para desenvolver cada estratégia foi desdobrado cada objetivo a fim de que possa 

ser aplicado pelo proprietário da empresa. Os fatores analisados em cada objetivo foram 

marketing, operações/produções, pessoas e finanças. 

Quadro 20 -Objetivo geral – Reduzir custos 
Objetivo Geral Reduzir custos operacionais 

Estratégia Geral Continuidade da Empresa 

Área funcional MARKETING 

Planos de ação 

Objetivo Estratégia Indicador 

Não se aplica Não se aplica Não há custo como o 
marketing 

OPERAÇÕES/PRODUÇÃO 
Objetivo Estratégia Indicador 

Aumentar o lucro da 
empresa em relação aos 
serviços 

Reduzir custos com as 
peças utilizados nos 
serviços; Buscar novos 
fornecedores;  

Aumentar lucro por serviços; 

PESSOAS  
Objetivo Estratégia Indicador 

Ajuste na porcentagem de 
ganho dos técnicos 

Diminuir a porcentagem de 
ganho dos técnicos 

Aumento lucro por serviços 

FINANÇAS 
Objetivo Estratégia Indicador 

Ajustes nas contas Diminuir a retirada do 
empresário 

Diminuição dos custos 

Fonte: Dados da Pesquisa. 



90 

 

Objetivamos conforme o quadro, apresentar alguns métodos para identificar 

oportunidades de ganho no ambiente empresarial com fins de reduzir ao máximo os custos 

fixos conhecidos, de modo a proporcionar a maior lucratividade. Uma das principais 

características de aumento lucrativo de uma empresa se estabelece primeiramente na forma de 

como ela realiza e prepara seu planejamento. 

Uma alternativa para diminuir os custos na operação seria reduzir os valores de peças 

utilizadas no concerto dos aparelhos. Como o custo para o reparo menor, o lucro que a 

empresa ira maior. Para que isso ocorra, a empresa precisa aumentar a diversidades de 

fornecedores, para adquirir o poder de negociação maior e ter as melhores alternativas de 

peças e preços. 

A porcentagem de ganho dos técnicos pode ser revista a fim de diminuir os custos 

dos serviços. A empresa arca com todos os insumos necessários para a manutenção dos 

aparelhos, só que o retorno que recebe muitas vezes não cobre os custos fixos. Então, foi 

necessário rever a porcentagem de ganho dos técnicos a fim de haver retorno financeiro 

rentável para a organização.  

As retiradas do proprietário da empresa também foi um fator a ser trabalhado. Como 

toda Micro Empresa, os proprietários misturam as despesas de pessoa jurídica e física, o que 

gera a falta de organização financeira da organização. Foi necessário ajustar as retiradas do 

pró-labore do empresário, afim de que possam ser visto o real valor de lucro da empresa. 

Quadro 21 - Objetivo geral – Atendimento de serviços 
Objetivo geral Ampliar o atendimento de serviços 

Estratégia geral Criar estrutura logística 

Área funcional MARKETING 

Planos de ação 

Objetivo Estratégia Indicador 

Alcançar clientes de bairros 
mais distantes  

Marketing pelas redes 
sociais  

Novos clientes  

OPERAÇÕES/PRODUÇÃO 
Objetivo Estratégia Indicador 

Busca e entrega dos 
equipamentos 

Usar o veículo para esse 
fim 

Aumento dos serviços 

PESSOAS  
Objetivo Estratégia Indicador 

Realizar o serviço de busca 
e entrega 

Utilizar o funcionário do 
balcão para realizar estes 
serviços 

Quantidade de serviços 

FINANÇAS 
Objetivo Estratégia Indicador 

Maior número de clientes e 
aumento da lucratividade 

Cobrança de taxa 
adicional por serviços 

Receita extra  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O segundo objetivo geral foi proposto ampliar o atendimento de serviços da 

organização. Conforme mostra o quadro acima, o primeiro plano de ação é trabalhar a área de 

marketing da empresa. A divulgação dos produtos e serviços é essencial para que novos 

segmentos de clientes conheçam a empresa. Conforme salientado, a Eletrônica Chaves não é 

líder de mercado, mas é conhecida na região que esta alocada. Porem, para ser conhecida em 

novas regiões será necessário à divulgação por redes e mídias sociais. 

Uma alternativa operacional para atingir os clientes de outras regiões seria a 

implantação de uma logística de busca e entrega dos aparelhos nas residências dos clientes. 

Este método seria cobrado uma pequena taxa no valor final do concerto, porem seria mais 

confortável para o cliente que não tem condições ou tempo para levar o aparelho para 

organização. Para que se realize esta logística de busca e entrega é necessário que um 

atendente realize este serviço. O balcão de atendimento possui três funcionários, então será 

destinado somente um para realizar este serviço. 

O terceiro objetivo esta focado no relacionamento com os clientes. A fidelização do 

cliente está fortemente ligada à questão da qualidade de serviços. Muitas organizações 

perceberam que a melhoria no relacionamento cliente-empresa proporciona ótimos benefícios 

em longo prazo. 

A empresa precisa ter conhecimentos quantitativos e qualitativos das percepções e 

das preferências dos clientes sobre o relacionamento que mantêm com a organização – do 

ponto de vista da empresa, como um todo e da equipe da linha de frente, que está em contato 

direto com a clientela. Tal conhecimento fornece à empresa as bases para que ela possa 

compreender e gerenciar completamente os clientes. Além disso, uma iniciativa consistente 

em relação a pesquisas e medições demonstra que a gerência não está interessada apenas em 

pregar ideias. 

Manter um bom relacionamento com os clientes proporciona uma boa visão da 

empresa no mercado tornando-a diferenciada. Clientes fieis sempre indicam bons serviços 

para seus amigos e familiares, o que proporciona mais clientes para a organização. Para 

manter um bom relacionamento com os clientes foram proposta quatro estratégias para a 

empresa adotar no seu dia a dia. 

A primeira proposta conforme o quadro abaixo é fidelizar os clientes antigos, 

garantindo benefícios para que ele volte a procurar a empresa. Mas para conhecer quem são 

os clientes antigos ou os mais frequente deve ser feito um banco de dados para conhecê-los. 

Após conhecer os clientes é necessário trazer benefícios aos antigos e novos clientes para que 
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queiram se fidelizar a empresa. O objetivo final desta estratégia é que os clientes fieis possam 

indicar novos clientes para empresa gerando mais receita para o proprietário. 

Quadro 22 - Objetivo Geral - Relacionamento com os clientes 
Objetivo geral Relacionamento com os clientes 

Estratégia geral Fidelizar os clientes. 

Área funcional MARKETING 

Planos de ação 

Objetivo Estratégia Indicador 

Fidelização de clientes 
antigos 

Cartão fidelidade; Indique um 
amigo; Pós venda; 

Numero de clientes 

OPERAÇÕES/PRODUÇÃO 
Objetivo Estratégia Indicador 

Manter um banco de dados 
de clientes 

Oferecer benefícios aos 
clientes mais frequentes 

Aumento nas vendas; 

PESSOAS  
Objetivo Estratégia Indicador 

Atendimento diferenciado 
aos clientes 

Oferecer descontos a clientes 
antigos; 

Volta do cliente na 
empresa; 

FINANÇAS 
Objetivo Estratégia Indicador 

Maior lucratividade Aumentar o prazo de 
pagamento para os clientes 

Quantidade vendas 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Depois de expostos os objetivos desenvolvidos pelo proprietário da empresa, é 

importante mensurar cada estratégia. Com o balanced scorecard, os objetivos estratégicos são 

desenvolvidos com base em quatro pontos de vista: cliente/beneficiário, processos internos, 

aprendizado e conhecimento e perspectiva financeira, e deverão ser relacionadas de forma a 

gerar um equilíbrio entre as estratégias propostas para as várias áreas da organização, 

deixando de privilegiar apenas o aspecto financeiro (RODRIGUEZ et at, 2010). 

Este mesmo autor relata que o BSC simplifica a estratégia e a sua comunicação a 

todos os membros da organização, alinhando a organização com a estratégia. E ainda ligar a 

estratégia ao plano e ao orçamento anual medindo a eficácia da estratégia. O balanced 

scorecard, conforme Rojo e Couto (2008)trata-se de um relatório único que contém tais 

variáveis como medidas de desempenho, que indicam como a estratégia da organização será 

cumprida, porém seu foco esta centrado no desdobramento da estratégia, tratando-se de um 

sistema de suporte a decisão. 

A área financeira da empresa é a mais delicada a ser tratada. E o objetivo do 

empresário foi diminuir os custos que possui na produção. Nos tempos atuais de elevada 

competição realmente exigem a consideração de variáveis financeiras e não financeiras na 

elaboração de planejamento. 
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Quadro 23 -Estratégia na área das finanças 

FINANÇAS 

Objetivo  
Estratégia/ 
iniciativa Indicador Descrição Meta Responsável 

Redução 
dos 

custos 
fixos 

Aumentar o 
crescimento 

da 
rentabilidade 

Retorno 
sobre o 

investimento 

Reduzindo os custos, o 
empresário sairia com maior 

facilidade da situação atual de 
inadimplência. 

Reduzir 20% em 
dois meses 

Empresário 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Como pode ser observado no quadro acima, a meta de diminuição de vinte por cento 

do custo total para objetivo de redução dos custos. Isso inclui na economia dos insumos, de 

energia e água, economia nas despesas variáveis etc. Isso trará um retorno financeiro para 

empresa que poderá investir em áreas que mais necessitam de reparos e terá recursos para 

quitar suas dividas com o banco e fornecedores.  

Como plano de ação, o empresário terá que rever todas as contas da empresa, e 

identificar os gastos mais supérfluos da empresa que a empresa possui identificar onde pode 

economizar com energia e água. Essa ação tem que ser tomada imediatamente, e não trarão 

gastos a mais a empresa e todos os funcionários podem participar. 

Quadro 24 - Estratégia na área dos clientes 

CLIENTES 

Objetivo 
Estratégia/ 
iniciativa 

Indicador Descrição Meta Responsável 

Melhor 
atendimento 
Pós-vendas 

Garantir a 
qualidade do 
serviços 

Garantia do 
produto 

Com melhor atendimento 
e garantia pós venda , 
ocorre a fidelização de 
clientes. 

Inicio imediato e 
será feito ate 
encontrar 
melhores ajuste 
neste objetivo 

Empresário 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A área estratégia relacionada aos clientes também é um fator importante para 

desenvolver meios que garanta um bom relacionamento entre empresa-cliente. Uma 

alternativa para que esse relacionamento der certo é adotar medidas de Pós-Vendas, com o 

objetivo de agregar valor aos serviços oferecidos aos clientes e consequentemente fideliza-los. 

Como plano de ação para execução deste objetivo terá inicio imediato, porem levara 

tempo para ser adequado às necessidades da empresa. Devera ser feito uma planilha com 

cadastro dos clientes, e iniciar a divulgação nos atendimentos, nas redes sociais e por meio de 

panfletos. 
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Quadro 25 -Estratégia no Processo interno 

PROCESSOS INTERNOS 

Objetivo  Estratégia/ 
iniciativa 

Indicador Descrição Meta Responsável 

Melhorar a 
produtividade 

Reduzir perdas Controle de 
custos 

Reduzir gastos com 
operações de rotina 

Reduzir a 
inadimplência 
no ano de 2017. 

Empresário 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Quando se trata de estratégias no processo interno o objetivo sempre é melhorar a 

produtividade da empresa. Isso inclui reduzir perdas e controlar custos com peças de 

manutenção. A meta é diminuir custos e aumentar as receitas para sanar a inadimplência da 

empresa. O inicio deste objetivo deve ser imediato e todos os técnicos devem estar inclusos 

nesta estratégia. 

Quadro 26 -Estratégia no Aprendizado e crescimento 

APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

Objetivo  
Estratégia/ 
iniciativa 

Indicador  Descrição Meta Responsável 

Melhorar o 
atendimento 
para clientes 

Manter os 
funcionários bem 
informados sobre 
funcionamento de 
produtos e serviços 
oferecidos pela 
empresa 

Satisfação 
dos clientes 

Oferecendo 
atendimento 
personalizado, 
satisfazendo as 
necessidades dos 
clientes oferecendo 
este serviço como 
diferencial 
competitivo 

 Capacitar todos 
os funcionários 
do balcão em seis 
meses. 

Empresário 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Para o objetivo do aprendizado foi proposto melhorar o atendimento para clientes. 

Esta proposta tende capacitar os funcionários para que possam tratar de forma diferenciada os 

clientes e gerar um bom relacionamento. Os clientes é o que mais divulgam bons serviços 

para seus amigos e familiares. Então um bom atendimento é crucial para a imagem da 

empresa no mercado atual. O inicio desta atividade deve ser imediato e o prazo para que todas 

estejam capacitadas pelo menos seis meses para o curso de atendimento ao cliente. Os custos 

que a empresa terá para realizar esta atividade será o valor do curso e o retorno será em longo 

prazo. 

Oldoni (2014) narra que o faturamento de uma empresa talvez seja a peça de maior 

importância, principalmente as comerciais. É dele que provem todas as receitas que 

designaram a rentabilidade e por consequência a sobrevivência da empresa e a atratividade 
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para seus acionistas. O termo faturamento compreende-se como o total de vendas realizadas 

em determinado período. 

Para fazer o levantamento do faturamento mensal da Eletrônica Chaves foi 

necessário identificar primeiramente a quantidade vendida de cada produto no mês avaliado e 

multiplicado pelo valor de seu custo unitário. Após avaliar o valor do custo da mercadoria, foi 

multiplicado pelo o preço de venda repassado aos clientes. Com essa multiplicação, foi feito a 

somatória dos produtos vendidos e assim tivemos o resultado do faturamento mensal, 

conforme quadro demonstrado abaixo. 

Quadro 27-Faturamento mensal 

FATURAMENTO - OUTUBRO/2017 

Custo da mercadoria Faturamento Vendas 

R$ 15.142,57 R$ 33.650,90 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Os custos das mercadorias são os valores pagos no momento da compra. Este valor 

pago deve ser alvo de observação e controle para que o valor seja restituído pela empresa no 

momento da venda. Através do Reconhecimento do custo das mercadorias no processo de 

venda, é que se pode formular o preço de venda devendo ser alocados os respectivos valores 

para que o administrador não tenha prejuízo no momento da venda (MARTINS, 2014). 

Martins (2014) explica que o preço de venda é valor que deverá cobrir o custo da 

mercadoria, produto ou serviço, as despesas variáveis (como impostos e comissões), as 

despesas fixas proporcionais (como aluguel, água, luz, telefone, salários e pró-labore), além 

de permitir a obtenção de um lucro líquido adequado. 

Segundo o SEBRAE, tanto os custos como as despesas devem ser classificados como 

Fixos ou Variáveis. Os custos e despesas fixos são aqueles que acontecem de forma 

independente ao volume de produção ou venda do produto/serviço. Isto é, eu tenho sempre o 

mesmo custo ou despesa, sem importar a quantidade vendida do produto ou serviço. 

Conforme demonstra o quadro abaixo, a empresa em uma visão superficial conseguiria 

cumprir com suas obrigações mensais. 
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Quadro 28-Custos e despesas fixos da empresa 

CUSTOS E DESPESAS FIXAS 

Discriminação Valor R$ 
Mão de obra + encargos R$ 13.515,83 
Retiradas do Proprietário (Pró labore) R$ 5.000,00 
Água R$ 79,00 

Luz R$ 527,00 
Telefone R$ 305,90 
Contador R$ 430,00 
Despesas com veículos R$ 300,00 
Material de Expediente e consumo R$ 100,00 
Seguros R$ 169,00 
Depreciação Mensal. R$ 1.942,75 

TOTAL R$ 22.369,48 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Pró-Labore corresponde à retirada do proprietário pelo trabalho que prestou, como se 

fosse um salário do proprietário. Podemos identificar o Pró-Labore como sendo uma Despesa 

Fixa. A despesa mais alta que a empresa possui é com mão de obra e encargos pertinentes. 

Um ponto importante a ressalta é que o técnico em eletrônica ganha 50% do valor da mão de 

obra, no caso deve-se adotar uma estratégia a qual esse salário de comissão seja benéfico para 

a empresa já que o empresário visa mais lucro sobre este serviço. 

Quadro 29 - Despesas com mão de obra. 

CARGO/FUNÇÃO Nº FUNC. SALÁRIO %* ENCARGOS  TOTAL 
Balconista 3 876,00  37,54%     328,85    3.614,55  
Assistente administrativo 1 1.500,00  37,54%     563,10    2.063,10  
Técnico de eletrônica 1 5.500,00  - -   5.500,00  
Técnico de eletrônica assistente 1 1.700,00  37,54%     638,18    2.338,18  

1.530,13  13.515,83  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Custos e despesas com de mão-de-obra compreende todos os gastos realizados, direta 

ou indiretamente, a titulo de remuneração por contribuições fornecidas pelos empregados da 

entidade ao processo de produção de bens e serviços, incluindo todos os tributos dela 

decorrentes, bem como os benefícios adicionais a eles concedidos e ainda todos os gastos 

necessários para atrair, contratar, manter e desligar os empregados (MARTINS, 2014). 

Outro fator para abordar a área financeira da Eletrônica Chaves é o estoques. Os 

estoques representam a quantidade necessária de produtos para garantir o desenvolvimento da 

produção ou garantir a pronta entrega aos clientes. Os níveis de estoque nesse caso devem 

estar adequados aos fluxos de entrada e saída de materiais e produtos. 
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 No caso das empresas comerciais os níveis devem adequar-se às expectativas de 

vendas. O quadro demonstra o valor dos produtos estocados pela empresa e sua política de 

compras com os fornecedores. 

Quadro 30 -Prazos e Estoques 
PRAZOS E ESTOQUES 

POLÍTICA DE VENDA 

Prazo médio de venda das mercadorias % Dias 

Venda à Vista 60,00% - 

Venda a Prazo 40,00% 90 

Este quadro apresenta a divisão das vendas à vista e a prazo em relação às vendas totais. 
Prazo 
Médio 36  

POLÍTICA DE COMPRA 

Prazo médio de compras % Dias 

À Vista 15,00  - 

A Prazo 85,00  90 
 Este quadro apresenta a divisão das compras à vista e a prazo em relação às compras 
totais. 

Prazo 
Médio 77  

POLÍTICA DE ESTOQUE Dias 

Necessidade média de estoques 30 

Este quadro define qual deve ser o estoque mínimo necessário em dias 

ESTOQUE ATUAL R$ 

Estoque atual 1.717.497,44  

Este quadro define o valor atual do estoque   
Fonte: Dados da Pesquisa. 

O prazo médio de vendas das mercadorias em estoque é de 36 dias, e sua a maior 

parte de suas vendas são a vista. A empresa parcela em até três vezes para as compras a prazo. 

Quando se trata de compra com o fornecedor, a empresa sempre compra parcelada para pagar 

em menos de três meses. Mas o que se pode observar que a empresa ainda possui alto valor de 

estoque, isso se deve a compras excessivas em épocas que os produtos estavam sendo muito 

vendido. 

Os estoques para as organizações comerciais constituem a base de suas funções, pois 

é do seu giro que a empresa obterá seus resultados. Sob essa ótica, é necessária a busca 

ferramentas para administrar os estoques da melhor forma objetivando a redução dos volumes 

ao essencial. Para que os excessos de mercadorias sejam vendidas de forma rápida será 

necessário fazer promoções para que os clientes possam ver vantagem em adquirir os 

produtos. 

No decorrer da historia da empresa, o proprietários fez varias aquisições para poder 

melhorar as atividades da organização, como pode ser visto no quadro abaixo. Investimento se 

diz respeito à avaliação e escolha de alternativas para aplicação de recursos nas atividades da 
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empresa. Ribeiro (2011) diz que as decisões de investimento envolvem as atividades 

operacionais (caixa, clientes, estoques), bem com investimento permanentes (maquinas, 

equipamento, imóveis e pesquisas). 

Quadro 31 - Investimento da Eletrônica Chaves 
INVESTIMENTO FIXO 

DISCRIMINAÇÃO  VALOR R$   %*  

Construções 50.000,00  4,0% 
Construção do segundo piso 50.000,00    

Máquinas e Equipamentos 
 14,0% 

Computador     

Móveis e Utensílios 950,00  14,0% 

Balcão 800,00    

Cadeira longarina 150,00    

Reformas 124.000,00  10,0% 

Estrutura da loja 74.000,00    

Mao de obra pedreiro, instalações elétrica, vidros, matérias de construção. 50.000,00    

Veículos 43.900,00  20,0% 

ONIX 43.900,00    

Total Investimento Fixo e Depreciação Anual 218.850,00   

Depreciação Anual 23.313,00 
Depreciação mensal 1.942,75 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A Eletrônica adquiriu um financiamento e o proprietário decidiu investir na estrutura 

física da empresa. O objetivo do empresário foi fazer um segundo piso para ser alugado e 

gerar receita para a empresa. Porem, a falta de planejamento gerou muito gastos 

desnecessários e a estrutura não foi finalizada. E a área que mais necessitava de investimento, 

que é onde a empresa atende seus clientes, não foi melhorada. Hoje, a empresa tem que sanar 

uma divida que não teve retorno.  

O proprietário da empresa adquiriu um veiculo para auxiliar nas atividades, porem 

este veiculo é utilizado para passeio da família. O veiculo esta no nome do proprietário e as 

despesas que ele gera não pode ser incluso nas demonstrações financeira da empresa. Mas são 

feitas retiradas do caixa da empresa para custear as despesas com o veiculo.  

Como foi abordado à empresa adquiriu muitas dividias e tem dificuldades de cumprir 

suas obrigações. A empresa possui dividas com bancos onde foram feitos empréstimos e 

financiamentos, com fornecedores, conforme pode ser visto abaixo. 
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Quadro 32 - Dividas e Investimentos 

OBRIGAÇÕES MENSAIS 
Discriminação Valor Mensal Número Parcelas Total 

Empréstimos Bancos R$ 6.800,00 15 R$ 102.000,00 
BNDS R$ 394,00 48 R$ 18.912,00 

MC Distribuidora R$ 588,61 3 R$ 1.765,83 
MC Distribuidora R$ 362,76 2 R$ 725,52 
Evolussom R$ 284,00 3 R$ 852,00 
Evolussom R$ 489,25 1 R$ 489,25 
Cobix R$ 551,27 2 R$ 1.102,54 
Cobix R$ 131,82 1 R$ 131,82 
BrEletron R$ 374,00 3 R$ 1.122,00 
José Romero R$ 943,13 4 R$ 3.772,52 

DAS R$ 327,43 2 R$ 654,86 

Pellegrino Distribuidora R$ 335,04 1 R$ 335,04 

Nova Era R$ 554,09 1 R$ 554,09 

TOTAL  R$ 3990,03  R$ 132.417,47 
Fonte: Dados da pesquisa. 

O planejamento financeiro é necessário para que as tomadas de decisões de 

investimento e de financiamento resultem no que o proprietário espera. Mas como conforme 

foi salientado, as decisões do empresário não foram planejadas e sua situação financeira atual 

passa por dificuldades. Ribeiro (2011) diz que o planejamento financeiro estabelece diretrizes 

de mudanças na empresa, mas para que este seja viabilizado, é necessário que a empresa 

defina metas e que estas possam ser confrontadas com a situação corrente da empresa.  

Quadro se trata de demonstração de resultado do exercício (DRE), reconhece que ela 

é uma poderosa ferramenta para a tomada de decisão, pois retrata o confronto entre receitas e 

despesas do período, ou seja, é a ferramenta que mostra o resultado do período em análise. 

(MARTINS, 2014) 

Este mesmo autor relata que para ás Micro e Pequenas Empresas, a estrutura da 

DRE, pode ser demonstrada pela forma simples, deduzindo todas as despesas da receita bruta, 

apurando-se assim, o lucro ou prejuízo não sendo necessário o destaque dos principais grupos 

de despesa. O Quadro mostra a Demonstração financeira da Eletrônica Chaves que descreve 

seus principais custos e seus faturamento do período em foi desenvolvido este trabalho. 
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Quadro 33-DRE Eletrônica Chaves 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

DISCRIMINAÇÃO VALOR R$ 

 1. Receita Total 33.650,90  

Vendas (à vista) 20.190,54  

Vendas (a prazo) 13.460,36  

 2. Custos Variáveis Totais 22.545,76  

Previsão de Custos (Custo da Mercadoria) 15.142,57  

Impostos Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL ou SIMPLES) 4,00% 1.346,04  

Impostos Estaduais (ICMS) 13,00% 4.374,62  

Imposto Municipal (ISS) 5,00% 1.682,55  

 3. Margem de Contribuição 11.105,14  

 4. Custos Fixos Totais 22.369,48  

Mão de Obra + Encargos 13.515,83  

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 5.000,00  

Água 79,00  

Luz 527,00  

Telefone 305,90  

Contador 430,00  

Despesas com Veículos 300,00  

Material de Expediente e Consumo 100,00  

Seguros 169,00  

Propaganda e Publicidade 0,00  

Depreciação Mensal 1.942,75  

 5. Resultado Operacional -11.264,34  

 6. Dívidas e Investimentos 7.194,00  

Empréstimos Bancos 6.800,00  

BNDS 394,00  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

A empresa estudada apresentou resultado negativo na demonstração de resultado. 

Como pode ser observado, as despesas superam os ganhos da empresa, o que gerou um déficit 

de (- R$ 11.264,34) no final de seu exercício. É necessário rever todas as finanças da empresa, 

e identificar onde está havendo desperdícios de recurso e investir na área de marketing para 

aumentar as vendas.  

A conclusão é que a empresa possui dificuldade na área financeira e não pode no 

momento investir recursos em nenhuma área. Devido a isso, buscou-se elaborar estratégias 

sem haver necessidade de gastos de recursos financeiros até que haja aumento da receita. A 

divulgação intensiva nas redes sociais é uma alternativa sem custo para esse fim. Deve-se 

também adotar a estratégia para o giro do estoque, ou seja, vender os produtos que está a mais 

tempo no estoque da empresa. Diminuir o valor destes produtos e divulgá-los é uma 

alternativa rápida para a venda dos mesmos.  
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4.5 PROPOSTA DE MELHORIAS PARA EMPRESA 

 

Devido à grande competitividade e ao aumento significativo no número de 

informações existentes no mercado, existe sempre a necessidade da busca pela excelência, e 

por melhores formas de administrar. Para que a empresa se torne competitiva, o gestor deve 

sempre estar atento ao aperfeiçoamento de seu produto, serviço, ou processo. 

Sendo um elemento propulsor do dinamismo e da competitividade,a inovação 

continua a representando um desafio no Brasil, que ainda carece de conscientização quanto a 

sua importância como principal caminho para a competitividade (RANK et al, 2008) A partir 

destes conceitos, todas as empresas podem inovar desde que procurem pôr em prática ideias e 

métodos diferentes, que resultem em novos produtos e processos inovadores.  

E por isso Terence (2002) acredita que o propósito do planejamento estratégico seja 

de auxiliar os executivos na tomada de decisão, proporcionando uma situação favorável para a 

empresa. As rápidas transformações do mercado fazem com que a administração se torne 

mais complexa e o planejamento estratégico trás o auxilio para o proprietário-dirigente a 

prever e reagir de forma mais precisa ao ambiente externo. E quando se trata de uma 

microempresa, que é mais sensíveis às mudanças, o planejamento se torna uma vantagem 

competitiva. 

Após avaliar todo o planejamento estratégico da Eletrônica Chaves foi proposto 

algumas alternativas de inovação para o proprietário dirigente da empresa. Visto que Segundo 

Rank et al (2008, p. 13) “A inovação no meio empresarial é a exploração de novas ideias para 

melhorar os negócios, criando vantagens competitivas e gerando sucesso no mercado”. 

Nas organizações empresariais, a inovação tem três propósitos: criar diferencial, 

neutralizar a concorrência ou aumentar a produtividade. Pode ser feita nos produtos, nos 

processos e no negócio (SEBRAE, 2014) 

A quantidade de assistências técnicas autorizadas pelos fabricantes é considerada 

pequena, devido aos requisitos mínimos que as grandes empresas exigem. Então, em muitas 

regiões não possui empresas que oferece o serviço atualmente. Baseado nesta informação, as 

eletrônicas pode ser uma alternativas rápida para o concerto dos aparelhos eletroeletrônicos.  

A empresa Eletrônica Chaves possui grande potencial de crescimento, sua 

estabilidade no mercado a torna mais competitiva em relação aos novos entrantes. Porem há 

muitos processos que podem ser inovados de forma que ira atingir grande parte dos problemas 

da organização. O primeiro ponto a ser abordado na organização são os recursos disponíveis. 
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A empresa possui uma loja física, escriturada no nome do empresário. Há um espaço 

amplo, possibilitando a expansão do negócio. Este espaço quando for bem aproveitada poderá 

facilitar na prestação de serviços e na amostragem dos produtos. Quando ao recurso 

financeiro, a empresa deve trabalhar no capital de giro dos seus estoques para poder conseguir 

pagar seu empréstimo aos Bancos e eventuais fornecedores, e cumprir com suas obrigações 

mensais. 

 A empresa possui poucos recursos humanos, que por enquanto eles suprem as 

demandas básicas. Para que haja crescimento organização é necessário capacitar todos na 

organização. Foi observado que os funcionários aprenderam os procedimentos na empresa 

somente com as instruções do empresário, não tiveram uma capacitação para ingressar em 

suas funções e só trouxeram alguns conhecimentos técnicos de outras empresas. 

Portanto, foi relatado que é necessário treinamento para as atendentes e para os 

técnicos. É importante capacitar os técnicos em outras áreas de atuação, para que a empresa 

possa abrangi mais seu negocio e atingir outros públicos. 

Deve ser mais trabalhado na empresa a questão da publicidade/propaganda dos 

produtos na internet. As publicações não são constantes, e o segmento de mercado é 

desconhecido. Conforme analise dos segmentos de clientes, os que mais frequentam a 

empresa são os religiosos, pois utilizam os meios sonoros para realizarem seus cultos.  

Portanto, a empresa deve focar suas vendas a estes clientes, utilizando métodos de 

fidelizar eles a empresa. Também pode haver contratos com pequenas empresas para a oferta 

de serviços de reparo e manutenção de aparelhos, por exemplo. É um nicho grande, que 

abrange diferentes classes: A, B e C. 

A empresa encontra-se com grandes estoques de televisores inutilizáveis no galpão e 

não pode descartá-los devido à necessidade de autorização dos clientes. Uma proposta de 

inovação será a elaboração de um contrato com os clientes, onde eles autorizam caso o 

televisor não estiver concerto o descarte correto pela empresa. Este é um problema que tange 

a empresa há muitos anos, e esta é uma ideia para diminuir o estoque de produtos inutilizado. 

Diante do exposto, é importante exemplificar cada uma destas possibilidades em 

inovar no aspecto empresarial. Apesar de a inovação incorrer custos, não inovar pode trazer 

perdas significativas. Sempre de acordo com esta definição, podem existir diversos tipos de 

inovação nas empresas. Podemos resumir as proposta de inovação para Eletrônica Chaves no 

quadro34 , são alternativas de fácil implantação e pode trazer mudanças significativas para a 

empresa, visto que ela não adota nenhuma alternativa inovadora em sua rotina. 
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Quadro 34– Proposta de Inovação 

INOVAÇÃO PROPOSTA DE AÇÃO 

Cadastros de Clientes 
O objetivo são identificar os clientes e compreender suas necessidades e 
expectativas para oferecer vantagens a eles consequentemente agregar valor à 
empresa. 

Plano de Marketing 
Compreendendo qual é o público-alvo será mais fácil atrair desenvolver 
estratégias de marketing.Um plano de marketing é um planejamento das ações de 
marketing de uma empresa, buscando alcançar um determinado objetivo . O 
planejamento pode ser voltado para a marca, um produto específico ou serviço 
oferecido pela empresa 

Pós-Venda 
Uma alternativa para fidelizar e criar valor para empresa seria investir em pós-
vendas. O objetivo do pós-venda seria trazer benefícios aos clientes que já 
utilizaram os serviços da empresa, como: descontos para outra manutenção de 
aparelhos, descontos nos produtos, etc. 

Contratos 
Elaborar um contrato para resolver a situação de estoque de televisores no galpão. 
Dentre as clausulas principais seria a autorização dos clientes em vender os 
aparelhos caso eles não possam pagar pelo serviço ou deixem por mais de três 
meses o aparelho na empresa. 

Investir em novas áreas 
de atuação 

Investir na área da segurança eletrônica. Com as vendas de equipamentos e 
instalação do sistema de monitoração em residências e empresas. 

Inserir política de 
sustentabilidade 

Alterar a destinação das peças que não são mais utilizáveis para manutenção dos 
aparelhos.  

Processos 
Implantar práticas e ferramentas de otimização do sistema de gestão, exemplo: 
BSC, 5s e buscar se adequar na certificação ISO. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Para que esse consiga enxergar novas formas de fazer melhor, mais rápido e mais 

barato, ele necessário olhar a empresa com um olhar diferente daquele da rotina diária, deve-

se ter um olhar sistemático para conseguir enxergar tudo que ocorre no cenário interno e 

externo da empresa, e é nesse momento que surgem as oportunidades de novos produtos, 

mercados ou até mesmo de solucionar uma fraqueza que antes não era notada na empresa. 

Para desenvolver essas estratégias foi avaliado a Matriz SWOT da empresa e suas principais 

dificuldades. 

Uma organização competitiva pode-se observar a melhora significativa de 

desempenho no mercado atuante, quando bem utilizada. As empresas devem ficar atentas ao 

dinamismo do mercado e se posicionar de forma inovadora para se apropriarem das 

oportunidades que possam trazer o seu crescimento e fortalecer o serviço que oferecem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As rápidas transformações do mercado fazem com que a administração se torne mais 

complexa e o planejamento estratégico dentro da organização pode auxiliar os empresários a 

prever e reagir de forma mais precisa ao ambiente externo. E quando se trata das Micro 

Empresas que são mais sensíveis a estas mudanças, o planejamento pode tornar vantagem 

competitiva. 

A Empresa Eletrônica Chaves é especializada de vendas e manutenção de aparelhos 

eletrônicos, em especial televisores, caixa de som amplificada e DVDs. Ela esta registrada 

como Micro Empresa conforme as descrito pelo IBGE e o SEBRAE. 

Suas características administrativas conferem, conforme salientou Boechat (2008) 

dizendo que uma “microempresa ou pequena empresa aquela que é administrada pelo 

proprietário e sua família, possuindo um pequeno contingente de pessoal, desenvolvendo 

atividades produtivas que abasteçam a própria localidade onde estão instaladas”. 

A Eletrônica consegue atender as expectativas de sua missão que é oferecer 

atendimento cordial e respeitoso, entregando aos clientes serviços e produtos de qualidade, 

para que estes possam ter a garantia do funcionamento normal de seus equipamentos. Porem 

possui dificuldades de alcançar o propósito de sua visão que é ser referencia no ramo de 

empresas de reparos de eletrônicos conquistando novos clientes e oferecendo produtos e 

serviços de qualidade. 

A empresa está a mais de vinte anos no mercado, por isso está incluída na fase de 

maturidade. O proprietário-dirigente já conhece o mercado e como ele se comporta. A 

tendência ao declínio se da pela grande quantidade de produtos ou serviços substitutos e de 

novos entrantes no mercado. 

Quando se tratou o ambiente competitivo da Micro Empresa em estudo percebeu-se 

que não há liderança em nenhum aspectos do pesquisado (marketing, recurso humanos, 

operação/produção e finanças) seus concorrentes estão melhores estruturados quando se 

aborda o diagnostico de áreas funcionais. Porém, a Eletrônica traz destaque à área de 

operação/produção que se deve a qualidade dos serviços oferecidos. 

Em outra analise feita neste setor, foi elaborada uma serie de questões que propõe 

saber quais as forças competitivas que mais podem atingir a empresa Eletrônica Chaves. Foi 

visto que o fator que mais trouxe impacto para empresa foi à rivalidade entre as empresas do 

ramo. Isso se deve a falta de diferenciação dos produtos e serviços oferecidos e ser muito ser 

muito difícil as empresas estabelecidas saírem do negocio.  
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Quando foi levantadas informações sobre a Análise PEST ficou evidente que o 

ambiente que mais pode trazer impacto para empresa é o econômico e o político. O impacto 

tributário, legislação trabalhista, o mercado globais, a falta de planejamento financeiro, taxas 

de juros todas essas questões podem trazer impacto para o mercado em que a Eletrônica atua. 

A empresa objeto deste estudo possui grande potencial para desenvolver e crescer, 

mas como foi observado, há muitos processos do planejamento que não são feitos 

corretamente ou ate mesmo deixado de lado. Na analise SWOT foi descrito muitas 

oportunidades para a empresa como estratégia de marketing, serviços por meio de contratos e 

investir em Pós venda. Porem, o que mais ameaça a empresa e a entrada de novos 

concorrentes e a falta de diferenciação dos produtos e serviços.  

Com a análise externa foi verificado as oportunidades e ameaças da empresa no 

contexto o qual ela esta inserida, sendo que primeiramente buscou conhecer todos os fatores 

externos controláveis e assim somá-los aos incontroláveis, nesta análise considerou fatores 

como concorrentes diretos e potenciais contingências governamentais e econômicas entre 

outras, ao se efetuar uma análise externa precisou minimizar os impactos das variáveis 

incontroláveis. 

Na análise da estrutura da organização identificou-se que a empresa estudada não 

possui dimensão das oportunidades e ameaças do ambiente externo, deixando-a mais sensível 

as reações do mercado. Uma empresa que não consegue tomar medidas antecipadas as 

mudanças sofrem mais impacto (perdas) no mercado em que esta inserida. 

Observou-se ainda, que a empresa possui um conjunto de objetivos ou metas que 

abrange somente o ambiente interno. Quando se trata de estratégias no processo interno o 

objetivo sempre é melhorar a produtividade da empresa. Isso inclui reduzir perdas, controlar 

custos com peças de manutenção e organizar as finanças da empresa. 

A preocupação do proprietário dirigente é somente com suas atividades rotineiras, 

deixando de lado as ações que podem trazer crescimento e aumento da competitividade no 

mercado. 

No decorrer da historia da empresa, o proprietários fez varias aquisições para poder 

melhorar as atividades da organização. Foram feitos investimento que envolveram as 

atividades operacionais (caixa, clientes, estoques), bem com investimento permanentes 

(maquinas, equipamento, imóveis e pesquisas). 

A Eletrônica adquiriu um financiamento e o proprietário decidiu investir na estrutura 

física da empresa. O objetivo do empresário foi fazer um segundo piso para ser alugado e 

gerar receita para a empresa. Porem, a falta de planejamento gerou muito gastos 



106 

 

desnecessários e a estrutura não foi finalizada. E a área que mais necessitava de investimento, 

que é onde a empresa atende seus clientes, não foi melhorada. Hoje, a empresa tem que sanar 

uma divida que não teve retorno.  

O planejamento financeiro é necessário para que as tomadas de decisões de 

investimento e de financiamento resultem no que o proprietário espera. Mas como conforme 

foi salientado, as decisões do empresário não foram planejadas e sua situação financeira atual 

passa por dificuldades. 

Quanto ao planejamento estratégico dentro do ambiente organizacional foi 

encontrado poucas atividades voltada a este tema. A empresa tem característica de não 

elaborar planos futuros, isto se deve a centralização de decisão por parte do empresário, que 

prefere cuidar das atividades rotineiras da empresa ao invés de planejar estratégias para o 

crescimento e aumento da competitividade da organização. Isto é uma característica das 

Micros Empresas, onde se preocupam mais com a rotina da empresa como a venda e a 

produção, do que planejar estratégias de crescimento para obter vantagem competitiva. 

O conceito de planejamento, conforme foi salientado por Oliveira (2007), trata de 

desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, onde proporcionam uma 

situação viável de avaliação das implicações futuras de decisões. As decisões serão tomadas 

de forma mais fácil, rápido e coerente com o ambiente, sempre tentando reduzir as incertezas 

no processo decisório. 

Planejar é tomar, no presente, decisões que afetam o futuro, visando reduzir sua 

incerteza. O planejamento tem como prioridade a interação otimizada da empresa com o seu 

ambiente, através de formas inovadoras e diferenciadas, uma vez que considera a organização 

como um todo. O planejamento trás muitos benefícios para organização, ela proporciona uma 

visão a ser alcançada. 

Os autores Krakauer, Fischmann e Almeida (2010) dizem que o planejamento 

possibilita que as ME tomem decisões mais coerentes e que estejam mais preparadas para o 

futuro incerto no mercado atual. Permite ainda que seus gestores compreendam da melhor 

maneira o ambiente onde estão inseridos, fortalecendo os pontos fortes e reduzindo os riscos. 

As Micros Empresa necessitam dar mais valor a visão do futuro da empresa, 

priorizando seu crescimento e se mantendo mais competitiva. A visão do futuro trabalha a 

construção de cenários e objetivos a serem alcançados pela empresa em um futuro de médio 

prazo, considerando as atuais tendências e influencias, visando a sua competitividade. 

Para que a empresa se torne competitiva, o gestor deve sempre estar atento ao 

aperfeiçoamento de seu produto, serviço, ou processo. E por isso Terence (2002) acredita que 
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o propósito do planejamento estratégico seja de auxiliar os executivos na tomada de decisão, 

proporcionando uma situação favorável para a empresa.  

Para elaboração desta pesquisa não houve restrições, o proprietário da empresa se 

apresentou sempre cordial e prestativo, e não se privou de repassar as informações de sua 

empresa. É importante explorar mais pesquisas sobre este ramo de atuação, pois não há tantas 

referencias sobre este mercado. Este setor é pouco explorado, mas pode se tornar relevante 

para a economia brasileira. 
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