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RESUMO 
 

De modo geral toda empresa independente 
do seu porte necessita administrar o seu 
negócio, uma vez que a administração é 
necessária em qualquer instância que 
necessite de planejamento e gestão, que são 
pilares de sustentação de qualquer 
organização. Diante deste contexto, o 
presente artigo científico buscou analisar em 
que medida a ausência de um modelo de 
gestão interfere na administração de 
pequenas empresas. Para atender a 
finalidade, foi realizada revisão bibliográfica, 
seguida de pesquisa de campo na empresa 
Almeida-ME. Como resultado ficou evidente a 
pouca profissionalização da gestão, visto a 
inexistência dos direcionadores estratégicos 
como a Missão, Visão e Valores 
organizacionais, o que reflete em todos os 
níveis da organização. Conclui-se que a 
ausência de um modelo de gestão não 
permite avanços nas práticas internas de 
gestão, além de contribuir para uma postura 
mais reativa dos gestores. Um fator 
importante foi, também a evidência, de uma 
gestão voltada para um modelo mais 
centralizador para a tomada de decisões e 
iniciativas de inovação.  
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INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo científico foi voltado para a área de Administração de 

Empresas, pretendeu-se focar nos instrumentos da gestão em pequenas empresas. As 

pequenas empresas, normalmente são caracterizadas por um número de trabalhadores 

e geralmente abrangem produtos/serviços alternativos ao mercado ou que não são de 

interesse de grandes empresas. Possuem configuração societária atípica, sendo 

formada, na maioria das vezes, pelo fundador e sua família (JAMIL MOHAMED, 2011; 

SEBRAE, 2016).  

Devido as peculiaridades, o modelo e as ferramentas de gestão ou a ausência 

destes é sempre objeto de pesquisa. Para Souza e Mazzali (2008) as pequenas 

empresas são entidades específicas, com problemas administrativos distintos daqueles 

vivenciados por grandes empresas, com destaque para: “estrutura administrativa 

centralizada; estratégias intuitivas e de curto prazo; baixa especialização; simplicidade e 

informalidade do sistema de informação e atuação em mercados locais”. 

Guerra (1999) afirma que não é possível definir as pequenas empresas com 

apenas um único conceito, pois elas não têm o mesmo comportamento econômico e 

social, mesmo sendo comumente categorizadas no mesmo segmento. Entretanto, são 

importantes alvos de pesquisa, pois o conhecimento da dinâmica, estrutura, modelos e 

ferramentas de gestão, contribui para compreensão das suas especificidades e para 

propor práticas que reduzam a ocorrência de falência, que apresenta altas taxas no 

segmento.  

Os determinantes para as altas taxas de falência de pequenas empresas são a 

falta de recursos, a gestão centralizadora, falta de planejamento organizacional, 

ausência de planejamento do trabalho, falta de especialização, estratégia intuitiva e 

informatização. 

Terence e Escrivão Filho (2001) entendem que com o aumento da importância 

do papel das pequenas empresas no desenvolvimento econômico, vários estudos 

passaram a abordar suas especificidades. Pequenas empresas demandam um processo 

diferenciado de gestão e avaliação de desempenho que contemplem os aspectos 

comportamentais, estruturais e contextuais. 

Diante do contexto surgiram as seguintes problemáticas: Em que medida a 

ausência de um modelo de gestão interfere na administração de pequenas empresas? 



3 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

Quais os instrumentos de gestão são utilizados para uma administração mais eficaz? 

Quais as atribuições dos gestores? 

Para responder aos questionamentos, esse artigo buscou analisar em que 

medida a ausência de um modelo de gestão interfere na administração de pequenas 

empresas. Como objetivos específicos foram pontuados, (I) identificar os instrumentos 

de gestão existentes; (II) identificar as atribuições dos gestores; e, (III) conhecer os 

procedimentos internos da empresa. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
1.1 Gestão e Administração de Negócios 

 

Inicialmente, é importante definir a diferença entre administração e administrar. 

Chiavenato (2007, p.3), afirma que a “administração é o veículo pelo qual as 

organizações são alinhadas e conduzidas para alcançar excelência em suas ações e 

operações para chegar ao êxito no alcance de resultados". Enquanto o termo 

administrar, para Maximiano (2000), significa em primeiro lugar “o ato de realizar uma 

ação”. 

Sendo assim, administrar pode ser entendido como o processo de tomada de 

decisões e realização de ações que compreendem quatro processos interligados: 

planejamento, organização, execução e controle. E, para realizar essas ações é 

necessário um líder que coordene o trabalho dos membros da organização, utilizando os 

recursos disponíveis para alcançar os objetivos propostos (TEIXEIRA, 2009, p. 3).  

Chiavenato também contextualiza a ação de administrar, nas palavras do autor, 

refere-se a: 

Interpretar os objetivos propostos pela empresa e transformá-los e ação 
empresarial através de planejamento, e organização, de direção e de controle 
de esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da empresa, a 
fim de atingir tais objetivos (CHIAVENATO, 2007, p. 158). 

 

O conceito de administração é bastante complexo e amplo, todavia existem 

algumas palavras chave que estão presentes em todas as definições elaboradas no 

decorrer dos anos de evolução da administração como ciência: gerenciamento e 

organização. 
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1.2 Planejamento 

 

Um determinante para o insucesso de pequenas empresas é a falta planejamento. 

Embora o processo de planejar as atividades seja considerado trabalhoso e demorado, 

por ser detalhista, é necessário realizar projeção dos custos e tempo inerentes aos 

processos de trabalho. De acordo com Bio (1985), o planejamento pode ser definido 

como um processo de identificação dos problemas, estabelecimento das alternativas e 

a escolha da que oferece melhor resultado, obedecendo determinados critérios, visando, 

ao final alcançar o objetivo proposto. 

Figura 1 - Processo do planejamento 

. 
Fonte: CHIAVANETO, 2005. 

 

O planejamento se faz necessário devido ao fato de os bens disponíveis estarem 

escassos, aumentando a preocupação com a disponibilidade dos produtos 

indispensáveis para a manutenção da vida moderna. Ao se planejar, o ambiente é 

analisado, novas diretrizes são traçadas, a evolução dos produtos e mercados é 

considerada; para posteriormente ser realizada a definição dos métodos e objetivos, que 

só poderão ser alcançados através de um controle eficaz (LAUFER e TUCKER, 1987).  
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Figura 2 – Etapas do Planejamento. 

 
Fonte: GUERRA, 1999. 

 

Laufer e Tucker (1987), o processo de planejamento se configura em 5 fases: 

1. Planejamento do processo de gestão; 

2. Reunião dos dados obtidos através da pesquisa dos problemas 

apresentados na obra; 

3. Delimitação dos planos de gestão, estabelecendo estratégias para a 

resolução dos problemas apresentados; 

4. Transmissão das informações para os envolvidos, repassando os 

métodos para que sejam executados pela equipe e; 

5. Avaliação do processo de planejamento, bem como sua eficácia, 

determinando se o mesmo tem sido suficiente para alcançar os objetivos 

propostos. 

 

Para que o processo do planejamento tenha êxito, um fator importante é a ação. 

O gestor realiza o planejamento das ações, porém que executa as tarefas são os 

operários que necessitam estarem preparados para contribuírem com as metas 

estabelecidas pelo engenheiro durante o planejamento (LAUFER e TUCKER, 1987).  

 

1.2.1 Estágios do planejamento 

 

O planejamento, ainda deve abranger as variáveis, pois não é um processo 

estático, mas modificável. Considerando a grande dimensão do processo, o mesmo foi 
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dividido, a longo prazo, em planos anuais, método que recebeu o nome de planejamento 

estratégico. 

De acordo com Crozatti o Planejamento Estratégico consiste na: 

 

...fase em que as diretrizes estratégicas, em nível global, e as diretrizes táticas, 

em nível de áreas, são formuladas. O estabelecimento de diretrizes claras, 

objetivas, consistentes e flexíveis é de importância vital, haja vista o número de 

empresas que estão sucumbindo às mudanças na economia nacional 

(CROZATTI, 2003). 

 

O planejamento estratégico, ainda é subdividido em níveis hierárquicos: 

estratégico, tático, operacional. 

 

1.2.1.1 Estratégico 

 

Durante esse nível são definidas todas as metas e os objetivos da empresa, assim 

como um prazo para o alcance dos mesmos. Consiste no planejamento da sobrevivência 

da organização, onde os objetivos atendidos são realizados a longo prazo. 

 

1.2.1.2 Tático 

 

Planejamento dos meios necessários para atingir os objetivos a médio prazo, 

abrangendo a necessidades de recursos materiais, financeiros e humanos. Neste nível 

ocorre o planejamento dos produtos. 

 

1.2.1.2 Operacional  

 

Neste período são determinados os procedimentos necessários para o alcance 

dos objetivos a curto prazo. Seria algo como construir sem desperdício dos insumos, 

empregando mão de obra e materiais de forma consciente. 
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Figura 3 – Etapas do planejamento estratégico 

 
Fonte: adaptado de GUERRA, 1999. 

 

1.3. Liderança 

 

Inicialmente, contextualizaremos a liderança. Esse termo pode ser entendido 

como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem em busca de atingir objetivos 

importantes para o bem comum (HUNTER, 2004).  

Assim, o líder surge como um meio para o alcance dos objetivos desejados pelo 

grupo. O exercício da liderança envolve dois aspectos importantes: o primeiro é a 

capacidade presumida de motivar as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito. O 

segundo é a tendência dos seguidores de seguirem aqueles que percebem como 

instrumentais para satisfazerem os seus próprios objetivos e necessidades pessoais 

(CHIAVENATO, 2007).  

Para Chiavenato (2005), o líder deve ter uma acentuada habilidade de lidar com 

pessoas, de conviver, fazer as coisas com e por meio das pessoas. E para isso, deve 

possuir instinto de comunicação, com habilidade para receber e transmitir mensagens e 

ideias, sendo empático as necessidades de seus liderados. 

Entretanto, é evidente que a liderança, exercida por pessoas, acaba sendo 

influenciada pela personalidade do líder. Para Chiavenato (2005), a complexidade 

humana acaba influenciando na existência de um padrão recorrente de comportamento 



8 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

exibido pelos líderes. Dentre os vários tipos de liderança, serão descritos os seguintes: 

autocrático, democrático, liberal e paternalista. 

O líder autocrático, primeiro a ser citado, também chamado de autoritário ou 

diretivo, é aquele centralizador, que toma decisões sem consultar seus liderados, 

inclusive no que se refere à determinação das tarefas e seu modo de realização. Neste 

tipo de liderança, também chamado de liderança autoritária ou diretiva, o líder é focado 

apenas nas tarefas e determina as providências e técnicas para a execução das tarefas, 

de modo imprevisível para o grupo. Esse tipo de gestor é dominador e pessoal nos 

elogios e nas críticas ao trabalho de cada membro (ROBBINS, 2002). 

O líder democrático, também conhecido como liderança participativa ou 

consultiva, já é o oposto da liderança autocrática e caracteriza-se pela liderança voltada 

para a participação dos liderados no processo decisório. Esse gestor envolve o grupo 

nas decisões, incentiva a participação, busca delegar autoridade e fornece orientações 

que visam o desenvolvimento do grupo. Pessoas com esse perfil são objetivas e limitam-

se aos fatos em suas críticas e elogios, utilizando o feedback como forma de treinamento 

de seus colaboradores (CHIAVENATTO, 2005). 

Na liderança liberal, segundo Robbins (2002), o líder é relapso e deixa que o 

grupo atue como desejar, não assumindo o seu papel. Neste tipo de liderança, os 

liderados têm mais liberdade na execução de projetos, o que pode gerar uma equipe 

autodirigida, que não necessita de supervisão constante. Por outro lado, também pode 

ser indício de uma gestão negligente e fraca, que ignora falhas e erros, sem corrigi-los. 

Por último, a liderança paternalista é considerada uma atrofia da liderança, onde 

o Líder e sua equipe têm relações interpessoais similares às de pai e filho. Pode ser 

confortável para os liderados e evitar conflitos, mas não é o modelo adequado num 

relacionamento profissional, pois numa relação paternal, o mais importante para o pai é 

o filho, incondicionalmente; já em uma relação profissional, o equilíbrio deve preponderar 

e os resultados a serem alcançados pela equipe são mais importantes do que um 

indivíduo (ROBINS, 2002). 

Este tipo de liderança é mais comum em empresas familiares, onde o patrão, 

sucessor e colaboradores pertencem à mesma família, propiciando conflitos na esfera 

profissional e pessoal (MULLER et al., 2016). Diante dessa contextualização, pergunta-

se qual a liderança mais apropriada. 
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Okamoto (2015, p. 130), busca responder essa pergunta, o autor esclarece que 

"em determinadas situações, a liderança autocrática é a mais adequada; em certas 

situações, a liderança democrática é a melhor; sob determinadas condições, a liderança 

liberal é a melhor”.  

Esse tipo de liderança foi denominado mais tarde por Lourenço e Trevizan (2002, 

p. 49), como liderança situacional. Para os autores, a liderança situacional deve ser 

aplicada em qualquer tipo de contexto organizacional, e pode ser definida como o 

“processo de influenciar as atividades de um indivíduo ou grupo para a consecução de 

um objetivo numa dada situação” 

Portanto, o que determina o êxito da liderança é a habilidade do líder de adequar 

as suas condutas para cada situação. O segredo é o equilíbrio, saber que a liderança 

autocrática não significa ditadura; democracia não é pôr tudo a voto; liberalismo não 

significa ausência de liderança (LOURENÇO; TREVIZAN, 2002; OKAMOTO, 2015). 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa científica trata-se de revisão bibliográfica de cunho explicativo e 

exploratório. De acordo com Cervo, Bervian e Silva. (2007, p. 61), a revisão bibliográfica 

é o “procedimento básico para os estudos monográficos”, pelos quais se busca o domínio 

do tema a ser abordado.  

Gil (2002) complementa e fomenta que este tipo de pesquisa possui caráter 

exploratório, pois permite ao autor adquirir um vínculo com o problema possibilitando ao 

mesmo aprimorar sua ideia inicial, permitindo-lhe adquirir conhecimento. Já a pesquisa 

explicativa visa identificar os fatores determinantes, ou que contribuem, para o 

fenômeno. Esse objetivo pretende aprofundar o conhecimento da realidade através da 

busca da explicação do porquê e como se sucedem os fatos.  

Para aprofundar os conhecimentos, será realizada pesquisa de campo que 

consiste na observação direta do fenômeno pelo autor. Como instrumento para coleta 

será utilizado um questionário semiestruturado, composto por perguntas abertas e 

fechadas (GIL, 2002). 
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2.2 Local de Pesquisa 

 

A pesquisa foi aplicada na empresa Almeida-ME, dado inicialmente nome fictício, 

situada na cidade de Porto Velho - RO. Esta organização atua no comércio de ferragens 

para garimpo, construção civil, serviços de manutenção industrial, locação de caminhão 

munck e outros.  

 

2.3 Coleta de Dados 

 

O trabalho foi realizado através de coleta de informações em sites acadêmicos e 

literaturas sobre o assunto. Na segunda etapa foi aplicado o questionário no local de 

estudo para atingir os objetivos estabelecidos. Após a compilação de dados, as 

informações foram analisadas à luz da literatura, reunida na primeira etapa, para 

interpretar as respostas dos colaboradores, da forma mais fidedigna possível. 

 

2.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa artigos científicos; teses de mestrado e doutorado, 

e, literaturas publicadas, que abordem o tema alvo da pesquisa. Foram excluídos 

arquivos que não estavam em consonância com o tema abordado.  

 

2.5 Tratamento e Análise dos Dados 

 

As informações coletadas após a aplicação de questionários foram organizadas 

tabuladas com o auxílio do Excel Microsoft® para comparação de informações a fim de 

propiciar melhor entendimento sobre o tema. Após a comparação dos pontos unívocos, 

os dados foram analisados e demonstrados em forma de discursos e representações 

gráficas. 

 

3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 
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3.1 Caracterização da Empresa 

 

A pesquisa foi aplicada na empresa Almeida-ME. Esta organização atua no 

comercio de ferragens para garimpo, construção civil, serviços de manutenção industrial, 

locação de caminhão munck e outros. A empresa, local da pesquisa, tem tradição, 

caracterizando-se como uma empresa pequena, com 10 funcionários, atuando em Porto 

Velho-RO.  

Com o início das obras da Usina Hidroelétrica de Jirau e Santo Antônio, o 

mercado da construção civil expandiu no mercado devido ao crescimento econômico e 

populacional proporcionado pelo momento. Com recursos próprios, a empresa foi 

fundada, de acordo com as legislações e normas que envolvem a abertura de 

empreendimentos e a prestação de serviços para a área da construção civil. Após a 

legalização, a sua estruturação começou a ser realizada. 

 

3.2 Entrevista com Gestor 

 

Foram entrevistados 3 gestores, sendo 1 do sexo feminino e 2 do sexo 

masculino. Um dos entrevistados é pai da gestora, conferindo a empresa algumas 

características de empresas familiares. O terceiro entrevistado é um sócio e gerente de 

manutenção industrial que foi incorporado ao negócio posterior à fundação. 

Na entrevista, ficou evidente que a empresa não possui uma missão, visão e 

valores, conforme demonstrado no gráfico 1, estabelecidos para nortear o 

comportamento dos líderes. Palavras como ética e fidelidade ao cliente fizeram parte do 

discurso dos entrevistados, entretanto sem direcionamento. 

Souza e Marinho (2014), descreve a delimitação da missão, visão e valores faz 

parte do planejamento estratégico e caracteriza-se como a primeira fase. As definições 

desses conceitos adequados à realidade da empresa são norteadores para o 

desdobramento do planejamento estratégico até o nível operacional, que são os 

processos para a execução das atividades. 
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Tabela 1. A empresa possui missão, visão e valores? 

 
 
Fonte: o autor. 

 

Outro ponto importante na gestão é a definição de tarefas, na entrevista os 

gestores afirmaram que as funções são definidas pelo fundador (discutido no gráfico 2). 

Portanto, somente a ele compete a delegação das tarefas e a tomada de decisões finais. 

O problema desta estratégia é a centralização de tarefas em uma única pessoa 

e a indefinição nas responsabilidades dos colaboradores. Esse contexto tem como 

desdobramentos falta de autonomia dos demais gestores, ingerências, insubordinações 

e conflitos devido à falta de linearidade das condutas.  

Esses problemas, são comumente identificados em empresas pequenas e são 

atribuídos, principalmente, a coexistência de interesses pessoais e profissionais. Devido 

aos conflitos de interesses, comumente, o gestor tem dificuldades em delegar tarefas e 

dar ordens (TOMEI; FERRARI, 2010). 
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Tabela 2 - De que forma as atividades são definidas entre os gestores? 

 
 
Fonte: o autor. 

 

Para solucionar a centralização de tarefas e os conflitos de interesses, uma 

ferramenta de suma importância que seria essencial, é o organograma, inexistente na 

L.C. de Almeida Eireli-ME (Gráfico 3). 

 

Tabela 3. A empresa possui um organograma? 
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Fonte: o autor. 

 

Beretta (2017), ao construir um organograma para uma pequena empresa 

também percebeu dificuldades na divisão de responsabilidade e concentração de 

atividades em poucos membros. 

Após a implantação do organograma, onde foram estabelecidas as relações 

hierárquicas e as atividades de cada membro, houve um aumento na produtividade e 

redistribuição das atividades, evitando a sobrecarga, principalmente para o proprietário 

(BERETTA, 2017). 

Retornando as considerações de Tomei e Ferrari (2014), sobre os 

desdobramentos do planejamento estratégico como ponto de partida para o nível 

operacional. A falta da aplicação de ferramentas para o nível estratégico resulta em 

falhas nos processos de execução das atividades. 

O discurso dos gestores entrevistados, demonstrado no gráfico 4, sobre a falta 

do estabelecimento de metas, resultados pouco satisfatórios, falta de recursos e desafios 

diários na gestão do negócio são reflexos desta falta de planejamento. É de 

conhecimento dos participantes deste estudo que os mesmos não possuem o 

conhecimento necessário para implantação e execução de ferramentas de negócio para 

modificação deste quadro.  

A falta de profissionalização (também descrito no gráfico 4) em pequenas 

empresas é o ponto de partida para a mortalidade e reflete em taxas altas de falência de 

micro e pequenos negócios, ainda nos primeiros dois anos de existência (SEBRAE, 

2016). 

 

Tabela 4. Resultados do planejamento estratégico no nível operacional 
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Fonte: o autor. 

 

Outro ponto importante é a não utilização de ferramentas para feedeback (gráfico 

5) para a avaliação das condutas. Na empresa, local deste estudo, ficou evidente que 

não são realizadas reuniões com a diretoria para discutir pontos importantes e 

alinhamento das atividades.  

 

Tabela 5. Ferramentas de feedback utilizadas pela empresa 

 
Fonte: o autor. 

 

A avaliação das estratégias faz parte do ciclo de planejamento e controle definido 

por Guerra (1999) e é essencial para que seja avaliado a eficiência e a necessidade de 

melhorias ou trocas das ferramentas de gestão implantadas na empresa. 
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Outra ferramenta para feedback são as pesquisas de satisfação para coleta de 

informações sobre opiniões e sugestões dos clientes, tanto internos quanto externos, 

que também, não são implantadas na empresa. 

Mirante et al. (2016), caracteriza a pesquisa de satisfação como “uma poderosa 

arma de apoio para os administradores/proprietários das empresas”. Para o autor, coletar 

informações sobre opiniões e sugestões dos clientes possibilita o direcionamento das 

atividades e melhoria contínua. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante das informações coletadas e os dados obtidos por meio das entrevistas, 

fica evidente que a ausência do planejamento nos níveis estratégico, tático e operacional, 

bem como as observações pontuadas no decorrer das entrevistas, apontam que a 

ausência de um modelo de gestão interfere sobremaneira e diretamente na 

profissionalização da gestão.  

Portanto, os resultados da pesquisa apontam que as práticas de gestão ainda 

são incipientes, e que contribuem pouco para que a equipe de gestores atue de forma 

harmônica e com autonomia para tomar decisões de forma mais ágil e com mais 

liberdade.   

Desta forma percebeu-se que a busca por conhecimento técnico no campo da 

gestão empresarial, poderá subsidiar na implantação de ferramentas que contemplem a 

construção e elaboração de direcionadores estratégicos, que permitam ao gestor 

fundador compartilhar em grau maior, toda sua intenção estratégica e empresarial, em 

termos da atuação da empresa no mercado, bem como as estratégias para manter e 

desenvolver o negócio, com apoio da equipe gestora e dos colaboradores. 

Conclui-se que além da falta de conhecimento técnico, as falhas na gestão, 

provavelmente podem sofrer reflexo pelo estilo de liderança exercida pelo sócio 

fundador, uma vez que ficou evidente comportamento mais autocrático, visão 

corroborada por meio das características descritas por Chiavenato e apresentada na 

fundamentação teórica deste trabalho.   

Todavia cabe salientar que esta percepção necessita de maiores 

aprofundamentos, o que inicialmente não foi o foco principal do objetivo geral deste 
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trabalho, porém chamou atenção para a aplicação de um trabalho de verificação futura, 

que traga um entendimento mais claro quanto ao comportamento do gestor fundador.   

Desta forma é importante destacar que para os demais gestores torna-se um 

desafio lidar com este estilo de liderança, bem como se sentirem confortáveis para 

sugerir novas ideias, melhorias nos processos, ou quaisquer outras questões que 

necessitem de um espaço mais aberto para uma construção coletiva para a construção 

e implantação de um modelo de gestão que torne a empresa mais competitiva no 

mercado local.  
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