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1. Introdução 

 O seguinte trabalho irá tratar do tema: Estratégias de revitalização para micro e pequenas 

empresas no cenário pós-covid 19, ou seja, após o Brasil conseguir controlar em certos níveis 

a doença que tem assolado o mundo e a vida começar a voltar ao normal. Porém não se pode 

dizer o mesmo sobre a economia brasileira, especialmente para as Micros e Pequenas Empresas 

(MPE’s) que enfrentam cada vez mais dificuldades para manter as portas abertas, ou seja, não 

falirem em meio a Pandemia como apontado pelo Sebrae (2020)3. Essas mesmas MPE’s são 

responsáveis por 99% do total de empresas constituídas, que gera inúmeros empregos e fontes 

de rendas (MIRANDA et al., 2016). 

Em abril de 2020, segundo Stefano et al., (2020), o país contabilizou 12,9 milhões de 

desempregados, e somente no primeiro trimestre de 2021 esse número passou para 14,8 milhões 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021) 4 , logo se vê a 

necessidade de desenvolver estratégias administrativas para essas MPE’s que em meio a uma 

reabertura comercial gradual e lenta, visando sempre os cuidados com saúde, passarão por 

diversas dificuldades. E para tal pretende-se através desse projeto responder a seguinte questão: 

“O que as MPE’s precisarão para revitalizar seus empreendimentos e como consegui-las?”. 

Algumas das possibilidades levantadas até o momento é o novo hábito de consumo dos clientes 

após um longo período acostumados ao isolamento, levando a uma necessidade por produtos e 

serviços diferentes, somando o medo de comprar devido à crise econômica em que o país e a 

população estarão inseridos, é possível que os comerciantes e produtores, não estejam 

preparados a atender essas novas demandas como apontado pelo Sebrae e Nielson (2020). 

Deve-se considerar ainda os novos modelos de negócios que se popularizaram em meio a 

pandemia como entregas de produtos ou serviços a domicílios ou home office que em alguns 

setores se mostram necessários sua aderência para manter o funcionamento dos negócios 

segundo Sebrae (2020)3. Assim esse trabalho tem como objetivo identificar as possíveis 

dificuldades que as MPE’s irão enfrentar numa realidade pós-covid 19 e levantar algumas 

possíveis soluções. Acreditando-se que ao revitalizar as MPE’s, a taxa de desemprego diminua 

e com uma renda estável a população volte a consumir, movimentando a economia de maneira 

 
3  SEBRAE. O Impacto da pandemia de corona vírus nos Pequenos Negócios. In: SEBRAE. O Impacto da pandemia de corona vírus nos Pequenos Negócios. 2. ed. Sebrae, 2020. Disponível em: 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Imagens%20SebraeNA/Pesquisa%20O%20impacto%20do%20Coronav%C3%ADrus%20nos%20pequenos%20neg%C3%B3cios%20-

%20Pesquisa%20completa%20%20n%C2%BA2%20(09042020.pdf. Acesso em: 24 jun. 2021 
4 IBGE. Desemprego. IBGE, 2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php. Acesso em: 24 jun. 2021. 



  

 

geral, o que possibilitará também a exploração de novos modelos de negócios mais sustentáveis 

para pequenos empreendedores que facilitam o cotidiano populacional. 

2. Referencial Teórico  

2.1 Micro e Pequenas Empresas 

Sabe-se que “a economia hoje é uma ciência dinâmica que já se desvincula de seus grandes 

dogmas do passado para poder acompanhar as transformações mundiais, causadas por 

inovações tecnológicas e grandes mudanças na esfera política” (CAVAGNOLI, 1994). Stanley 

apud. Barros (2005) afirmam que as grandes empresas representam uma característica 

fundamental do atual estágio de desenvolvimento industrial, porém um país pode apresentar 

uma estrutura industrial mais produtiva quando há uma combinação de pequenas e grandes 

unidades produtivas, onde o papel de cada um é determinado com base na eficiência econômica 

dos fatores de produção de cada setor.  

Contudo existem muitos critérios utilizados para se definir uma empresa como micro, pequena, 

média ou grande. Esses critérios são de suma importância, permitindo que estabelecimentos 

dentro dos limites instituídos possam usufruir os benefícios e incentivos previstos nas 

legislações. Na LEI COMPLEMENTAR Nº 123 (2006)5, o critério para conceituar micro e 

pequena empresa é a receita bruta anual bruta, receita igual ou inferior a R$ 360.000,00 são 

consideradas Microempresas e receita superiores a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a 

R$ 4.800.000,00 são consideradas empresas de pequeno porte. Já o SEBRAE utiliza como 

critérios o número de funcionários nas empresas conforme o seguinte quadro: 

Quadro 1: Classificação de empresa com base nos números de funcionários 

  NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 

PORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA 

Microempresa Até 09 Até 19 

Empresa de Pequeno Porte De 10 a 49 De 19 a 99 

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

Empresa de Grande Porte Mais de 99 Mais de 499 

Fonte: SEBRAE (2008)6 

 
5 BRASIL. LEI COMPLEMENTAR nº Nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 

de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. [S. l.], 2006.  
6 SEBRAE. 10 anos de Monitoramento da Sobrevivência e Mortalidade de Empresas. Observatórios das MPEs do Sebrae-SP, 2008. 
Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/10_anos_mortalidade_relatorio_completo.pdf. 

Acesso em: 24 jul. 2021. 



  

 

Em especial, as Micros e Pequenas Empresas (MPE’s) são um elemento fundamental do 

desenvolvimento econômico, porque apesar de seu porte, competem com os produtos das 

grandes empresas, contribuindo com a distribuição dos produtos e na revenda deles, e 

principalmente proporcionando novos empregos, contribuindo grandemente para a economia 

do país ao admitirem empregados, majoritariamente aprendizes, que não tendo oportunidades 

num mercado de trabalho industrializado e exigente, buscam nas pequenas unidades produtivas 

uma alternativa. 

Porém mesmo com todo o apoio fornecido a elas e a sua óbvia relevância para a economia 

nacional, as MPE’s apresentam altíssimas taxas de mortalidade empresariais. Segundo a 

pesquisa realizada pela IBGE em 2012, de 464.700 empresas abertas no ano de 2007, 48% 

foram fechadas até o terceiro ano, e aproximadamente 224.000 empresas que encerraram as 

atividades antes de completar três anos de vida, tratava-se, em sua grande maioria, de MPE’s – 

Micros e Pequenas Empresas. 

E a pesquisa do Sebrae complementa esses dados através do gráfico abaixo. Nele podemos 

visualizar uma taxa de mortalidade empresarial de 40% durante seu período inicial. 

Figura 1: Taxa de mortalidade e sobrevivência de empresas 

 

Fonte: Sebrae (2016 apud. FERREIRA; ROCHA, 2019) 

Tais fatos justificam o estudo e a compreensão das MPE’s no Brasil em geral e no município 

de Indaiatuba em particular, sem desconsiderar os desafios que encontram essas organizações 

devido a sua vulnerabilidade em épocas de crise econômicas, de abertura de mercados, como 

as que o mundo e principalmente o Brasil está enfrentando. Razão pela qual se procura, nessa 



  

 

pesquisa, estudar quais estratégias ou medidas que estão sendo tomados ou podem ser tomadas 

para os diversos setores no desafio, não apenas à sobrevivência, mas também à competitividade. 

2.2 Estratégias 

Para Silva (2004) estratégia seria a determinação das metas e objetivos em longo prazo junto à 

adoção de linhas de ação e alocação de recursos para o alcance destes objetivos. Para Mintzberg 

e Quinn (2001), é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequência de 

ações de uma organização de forma coerente. Já Henderson (1998), define como a busca 

deliberada de um plano de ação para desenvolver a ajustar a vantagem competitiva de uma 

empresa. Apesar dos diversos autores definirem estratégia a partir de perspectivas e dimensões 

diferentes, eles contribuíram e têm contribuído para ampliar a visão acerca do campo científica 

da administração estratégica. Segundo Meirelles (2003), é nas décadas de 1950 e de 1960 que 

o conceito de estratégia passa a integrar de maneira definitiva ao mundo dos negócios e passa 

a compor os currículos das escolas de negócios. 

Além desses fatores que dificultam a sobrevivência de pequenas empresas, Ginsberg (1984) 

observa que na produção científica da área não há nenhuma definição universalmente aceita de 

estratégia. O termo é usado muitas vezes sem as necessárias clarificações, o que dificulta o 

desenvolvimento de abordagens integrativas no estudo de estratégia organizacional. Gimenez 

et al. (1999) prosseguem afirmando que os esforços de pesquisa no campo de administração 

estratégica em ‘têm se mostrados poucos conclusivos em muitos aspectos, um dos únicos 

pontos onde parece haver uma convergência dos estudos diz respeito à natureza do processo de 

planejamento estratégico descrito como incompleto, não estruturado, irregular, esporádico, 

reativo, informal e pouco sofisticado. 

Mas, diante das evidências de importância das MPE’s, há necessidade de maior avanço 

conceitual na qualificação de estratégias, sobretudo pois o planejamento estratégico também é 

um problema na realidade das grandes empresas. Contudo as microempresas possuem mais um 

fator complicador, devido à baixa escolaridade, falta de interesse ou tempo e/ou até mesmo por 

negligência, muitas vezes não tem capacidade intelectual necessária para fazer uso desses 

estudos de maneira positiva para o gerenciamento de seus negócios (CASCAES, 2014). 

E apesar da escala global dessa pandemia dificultar a análise dos impactos mundiais nas 

diversas camadas da sociedade a longo prazo, inclusive no aspecto econômico, é evidente a 



  

 

influência negativa que tem causado e irá causar, especialmente em alguns dos setores 

econômicos nas quais o Brasil é dependente como Turismo e Commodities. 

Devido a necessidade de uma nova renda, milhares de pessoas se voltaram ao auto 

empreendimento, inserindo-se num mercado com oportunidades empregatícias limitadas 

através de lojas virtuais e participando de Market-places. Contudo esses MEI’s possuem uma 

vantagem comparados a empresas fundadas pré-pandemia, e isso se dá devido aos conceitos e 

valores focadas na realidade digital e num cenário pandêmico, além do mais acredita-se que 

essas empresas tenham acesso mais fáceis a linhas de financiamento e taxas mais acessíveis, 

por serem empresas alinhadas com a realidade da pandemia. Sabendo disso fica evidente que é 

necessário desenvolver estratégias que tornem as MPE’s pré-pandemias, em empresas 

alinhadas com a visão, necessidade e realidade não só da pandemia, mas também com a da pós-

pandemia que será altamente afetado pelos novos hábitos e costumes gerados nesse tempo de 

crise do Covid. 

2.3 Pensamento e Planejamento Estratégico 

Deve-se lembrar que grande parte dessa pesquisa é especulativa, pois se trata de estratégias 

voltadas para um futuro incerto, diferente daqueles que conhecemos, afetado pela atual crise 

pandêmica, possuindo clientes com comportamentos novos e mercado com novas necessidades. 

Para tal pouco pode-se aplicar tratando de planejamento estratégico tradicional que conhecemos.  

Entende-se nessa pesquisa planejamento como a habilidade ou a atitude de elaborar um 

processo de reflexão, ou de pensar em tempo futuro, ou seja, planejar é programar tomadas de 

decisões pensando em realizações a curto, médio ou longo prazo. Logo em um futuro cheio de 

incertezas e especulações qualquer método para tentar prever o futuro pode-se provar contra 

produtivo, considerando que não estamos lidando com um cenário previsível, mesmo que as 

metas e os objetivos a serem alcançados estejam claros. 

Contudo apesar da grande dificuldade de aplicar o planejamento em grande escala nas MPE’s 

devido às incertezas futuras, isso não quer dizer que é completamento inutilizável, muito pelo 

contrário, a aplicação junto ao pensamento estratégico é o ideal. 

Nesse trabalho o objetivo principal está em oferecer estratégias de apoio sólidas para MPE’s 

que sabemos estar sofrendo em meio à crise pandêmica e que continuarão a sofrer em um 

cenário pôs pandemia. E entendendo a condição desses negócios percebemos a dificuldades 

que elas têm em elaborar um planejamento estratégico de longo prazo sustentável, processo 



  

 

esse que segundo Boff (2003) envolve análise do ambiente interno e externo, criação de 

diretrizes como missão e visão, formulação de estratégias, implementação de estratégias e 

controle estratégico.  

Logo entende-se a complexidade da tarefa, apresentando-se demasiadamente difícil para ser 

realizado por uma microempresa cujo gestor principal é o dono/proprietário do negócio, que 

por vezes nem sequer possui formação acadêmica para assumir o papel de administrador do 

negócio, já apontado por Moraes acima. 

Logo, espera-se que ao final deste trabalho, os donos das MPE’s consigam pelo menos 

visualizar as dificuldades dos negócios, identificando os fatores problemas e se possível 

oferecer soluções práticas traduzidas em planos de ações que possam implementar para 

melhorar a situação do negócio. 

2.4 Revitalização  

Até o presente momento alinhou-se nesse trabalho o propósito das estratégias para a 

revitalização de MPE’s, porém ainda existe a necessidade de se definir o que pode ser 

considerado como uma revitalização das Micros e Pequenas Empresas. É claro que o objetivo 

final envolve a melhora do negócio, mas é importante definir aqui o que pode ser considerado 

como melhora para as MPE’s e até que ponto esperamos melhor os negócios. 

Como Oliveira Jr., Pavani e Plonski (2017) aborda, a definição do sucesso de uma empresa 

pode variar dependente do ponto de vista, logo em consideração ao trabalho, vamos definir 

revitalização como o sucesso empresarial sob a ótica dos empreendedores, que para os autores 

envolve reconhecimento no mercado, estabilidade ou segurança financeira, credibilidade etc. 

Contudo ciente do cenário ocasionado pela pandemia, se admitirá como sucesso da 

revitalização a sobrevivência da empresa e a obtenção de segurança financeira. 

É importante ressaltar que esse trabalho não tem como propósito trazer estratégias milagrosas 

capaz de salvar qualquer negócio em decadência, o objetivo é trazer possibilidades aos 

empreendedores de melhorar seus respectivos negócios, através uma metodologia de análise e 

estudo do próprio negócio, somado a capacidade de gerar soluções realistas para seus problemas. 

Logo, nesse trabalho objetiva-se traduzir em uma linguagem mais acessível a todos um 

conhecimento prático para solucionar problemas gerenciais frente a uma realidade imprevisível, 

para que os negócios individualmente consigam se sustentar em meio e após a pandemia. 



  

 

Portanto, quando levantado o termo “estratégias de revitalização de MPE’s”, espera-se 

visualizar um método para as pequenas empresas trabalharem suas atividades econômicas de 

maneira mais autônoma possível sem precisar recorrer a ajuda externa que possa gerar 

consequências negativas como dividias de empréstimos, dependência em contadores 

irresponsáveis, falência etc.  

 

3. Procedimentos Metodológicos 

 A presente pesquisa tem um caráter descritivo, almejando analisar parcialmente o 

conjunto de empresas composta por MPE’s do município de Indaiatuba, estudando as 

características coletadas por meio de um questionário cuidadosamente elaborado e analisar as 

respostas para entender as prioridades e os pensamentos dos administradores no processo de 

tomada de decisão e gerenciamento, verificando quais as suas maiores preocupações e quais 

são os métodos mais comuns para solucionar problemas administrativos. 

O método escolhido para conduzir a pesquisa foi o questionário. O motivo da escolha se dá 

devido as vantagens do método citadas por Chaer, Diniz e Ribeiro (2011), são elas possibilidade 

de atingir o maior número de pessoas e menos gastos e ainda. E devido ao atual cenário de 

isolamento social, esse método que permite a realização da pesquisa a distância, foi considerado 

a ferramenta ideal. Faleiros et al., (2016) adicionam taxa de retorno varia entre 12 a 25%. 

O questionário intitulado “As estratégias das micro e pequenas empresas no município de 

Indaiatuba” foi elaborado para conhecer e estudar melhor as estratégias empresárias das MPE’s 

em Indaiatuba. Possui 31 perguntas, levando cerca de 15 minutos para responder e foi separado 

em 3 seções, a primeira delas visa a coleta de dados pessoais do respondente, com enfoque em 

obter respostas de proprietários e gerentes das empresas. A segunda seção, foca em obter 

respostas relacionadas a empresa, com objetivo de entender o meio empresarial onde o 

respondente se insere, podendo assim analisar a empresa como um todo diante dos desafios do 

mercado. E por fim, a terceira seção tem como propósito descobrir e estudar as estratégias de 

negócios desses empreendedores, além de compreender como o atual cenário pandêmico tem 

afetado seus negócios, focado nas dificuldades encontradas e como têm superado esses 

empecilhos, a pesquisa também busca analisar os objetivos dessas micro e pequenas empresas 

no cenário pós-pandemia, quais serão suas prioridades é como planejam concretizar seus planos. 



  

 

Esse questionário em particular tem como público as empresas de Indaiatuba, sem distinguir o 

ramo de atuação, logo, foi coletado o maior número possível de empresas que se encaixam na 

definição MPE para permitir a taxa de retorno de no mínimo 30 respondentes qualificados, para 

a organização e desenvolvimento de uma pesquisa significativa baseado nos dados coletados.  

4. Resultados alcançados 

Das 338 para as quais foi enviado a pesquisa, 47 empresas tinham seus contatos desatualizados 

e não conseguimos contatá-los por outros canais e, portanto, foram desconsideras no processo 

da análise dos resultados. Logo o número total de potenciais respondentes foi de 291, com cerca 

de 42 respondentes, representando 14% de retorno. 

Através da pesquisa pode-se analisar alguns fatos sobre a realidade dos microempreendedores 

no município de Indaiatuba. A maioria tinha algum tipo de preparo prévio para abertura do 

negócio, seja por experiencia anterior ou formação acadêmica, o que é um fato positivo, 

contudo a maioria dessas empresas tem suas decisões tomadas majoritariamente pelos 

proprietários e gerentes, e mais da metade dessas empresas não participam ou oferecem 

qualquer tipo de treinamento, o que significa uma possível estagnação no método e estratégias 

gerenciais, considerando que a média existencial dessas empresas é de 12 anos de operação, 

tempo suficiente para mudanças significativas ocorrerem nos estudos administrativos e no 

mercado atuante, somando ao fato de que 80% das empresas sentem uma forte presença de 

competição em suas áreas. 

Figura 2: Expectativa desejável na comparação de treinamento e concorrência 

 

Fonte: Autoria própria 

Percebe-se também que as estratégias gerencias e diferenciais competitivas dessas empresas se 

baseiam altamente em diferenciação, ou seja, o oferecimento de produtos ou serviços novos ou 

diferentes, contudo foi visualizado que grande parte das dificuldades que essas empresas sentem 
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estão focadas nas áreas gerenciais como: processos logísticos, questões financeiras, estratégias 

de divulgação e propagando, atrair clientes e mantê-los e mão de obra. 

Logo entende-se que apesar de grande parte das dificuldades apontadas estarem centralizadas 

em questões administrativas, muitos tentam contornar essas questões por meio do aumento da 

venda, oferecendo novos serviços ou produtos, tentando aumentar a carteira de clientes e 

quando absolutamente necessário realizando um corte financeiro intenso para atenuar a falta de 

vendas ou redirecionando esse dinheiro para permitir as implementações das estratégias de 

aumento de venda. 

Segundo os dados levantados na pesquisa, pode-se estabelecer uma matriz de Ansoff, nela 

posiciona-se as MPE’s conforme o entendimento individual do negócio e suas expectativas de 

crescimento para o futuro, visualizando os objetivos de crescimento da empresa de maneira 

mais clara e lógica e entendendo se de fato as estratégias assumidas condizem com a realidade 

do negócio. Cada painel dessa matriz possui um objetivo, aspectos requisitados para torná-la a 

melhor alternativa para a empresa e por fim estratégias que melhor servem para alcançar as 

metas do painel. Atualmente as MPE’s de Indaiatuba se distribuem da seguinte maneira na 

matriz: 

Quadro 2: Distribuição das MPE’s de Indaiatuba na Matriz de Ansoff 

 
Produto 

Existentes Novos 

Mercado 
Existentes Penetração de Mercado (31%) Desenvolvimento de Produto (31%) 

Novos Desenvolvimento de Mercado (21%) Diversificação (17%) 

Fonte: Autoria própria 

Portanto para a elaboração de estratégias gerencias elegemos 3 áreas que aparentam necessitar 

de maior destaque segundo os resultados do questionário, são elas: Logística, Finanças e 

Marketing. Foi escolhido esses 3, pois finanças e marketing foram frequentemente 

mencionados, em especial como técnicas para superar situações de dificuldades nos negócios, 

contudo, não podemos dizer que essas abordagens são de fatos efetivas e se não são meras 

respostas provisórias. Se tratando de logística, percebemos um baixo interesse, apesar de ser 

apontado como uma das fraquezas mais recorrentes em empresas segundo a pesquisa. 

Após extensa análise bibliográfica, foi identificado a importância das MPE’s para a economia 

nacional, especialmente na questão de geração de renda, fomentando o consumo. Também foi 

constatado as possibilidades futuras que país irá enfrentar devido à crise sanitária e sua 



  

 

consequente crise econômica. A realidade complicada que o Brasil vivenciava, especialmente 

no setor econômico, tende somente a piorar após a saída do isolamento social e a retomada do 

comércio. Visando tal cenário, esse trabalho foi projetado para tentar ajudar a economia do 

municipal, focando, em especial, nas MPE’s, pois de fato serão os mais prejudicados durante 

essa crise, devido a sua falta de amparo financeiro, governamental ou qualquer outra política 

que serviria de auxílio substancial para eles. 

Ao estabelecer estratégias gerenciais específicas para MPE’s, espera-se reverter uma das 

questões que tem limitado o desenvolvimento delas, a dificuldade de se inserir no cenário 

econômico, especialmente na economia globalizada atual, visto que um país com uma estrutura 

industrial composta de pequenas e grandes unidades, apresenta mais eficiência em seu 

desenvolvimento. Logo acredita-se que ao revitalizar as MPE’s, a taxa de desemprego diminua 

e com uma renda estável a população volte a consumir, movimentando a economia de maneira 

geral. Além do mais, pretende-se coletar conhecimento sobre estratégias voltadas para MPE’s 

da cidade de Indaiatuba, e se possível aperfeiçoar e partilhar o conhecimento obtido para que 

sejam de maior utilidade para MPE’s em outros municípios e cidades, permitindo que assim, o 

projeto apoie todos que necessitarem e buscarem socorro em pesquisas científicas. 

4.1 Estratégia de Gerenciamento 

Para iniciar o processo de revitalização do negócio o primeiro passo é a: Reavaliação / 

readequação do negócio no novo cenário. Basicamente nesse passo, propõe-se a revisão do 

plano de negócio da empresa, revisar se os objetivos estabelecidos previamente ainda condizem 

com a realidade do mercado e do seu negócio, caso não haja um plano de negócio prévio, esse 

seria o momento para construir do zero. 

O fundamental é ter claro em mente a pergunta para qual se quer uma resposta, ser objetivo nas 

respostas e evitar ambiguidades, muitas vezes respostas fechadas ajudam a evitar incertezas. 

Por exemplo em vez de se perguntar “Qual a força do meu negócio?” ou “Quais as 

oportunidades no mercado?”, responda perguntas como “A qualidade do meu produto é uma 

força?” ou “Por que devo continuar nesse ramo?”. 

Uma vez realizado um estudo, passamos para análise do plano tático, ou seja, das áreas 

individuais de um negócio. Tratando-se de estudos amplos e completos, podemos citar diversas 

áreas que uma empresa deveria ter, contudo, levando em conta a realidade das empresas de 

pequeno porte decidimos trabalhar com uma divisão empresarial muito simplificada baseada 



  

 

em 3 áreas eleitas como prioridades com base no questionário: Marketing, Logística e 

Financeiro. 

4.2 Marketing 

Nesse passo propõe-se o diagnóstico dos planos de marketing da empresa com o propósito de 

atingir 3 objetivos: Aumentar venda, atrair clientes e fidelizar clientes. Contudo o objetivo 

inicial não é desenvolver um plano completo de marketing para atingir os 3 objetivos, mas 

entender quais deles a empresa necessita para melhorar o desempenho do negócio e revisar os 

planos operacionais. Olimpio (2016) define marketing como um conjunto de ferramentas que 

tem como objetivo criar soluções para atender de forma satisfatória o público-alvo por meio de 

produto ou serviços. Isso quer dizer que devemos saber quais necessidades dos clientes 

precisamos atender e se de fato estamos atendendo-os. Ou seja, requer um estudo de clientes. 

Obviamente em todas as etapas deve se realizar um estudo, anteriormente foi realizado um 

estudo de posicionamento da empresa no mercado, entende-se ali se o marketing é uma força 

ou uma fraqueza para empresa.  Dessa vez o foco será estudar mais afundo os clientes e o que 

eles têm buscado dentro do ramo na qual se atua, para averiguar se está oferecendo os 

produtos/serviços corretos e se é possível aprimorar ainda mais a relação com os clientes.  

Quando sabemos quem é o cliente, pode-se definir qual o método mais eficiente de atrair, atingir 

ou até mesmo contatá-los. Um aumento no fluxo de cliente somando a uma estratégia de 

fidelização eficiente, automaticamente levará, a no mínimo, um fluxo de vendas estáveis, 

quando empregado de maneira inteligente, permite até mesmo ao aumento de venda. 

Logo entende-se aqui se o marketing está empregado de maneira correta, avaliando se de fato 

conhece os clientes, não somente o público-alvo. E então avalia-se está utilizando as 

ferramentas corretas para atingi-los, verifica se está nos meios onde eles frequentam, se aparece 

nas redes sociais que usam ou se os amigos comentam com os outros sobre o negócio, se usa 

os métodos de vendas que preferem e se o produto/serviço é de fato atende o ideal deles. 

Quando se percebe que não está atendendo com excelência o cliente ideal, então se vê uma 

oportunidade de melhoria. Uma ponto memorável que deve ser citar no cenário pós pandemia 

é a presença de vendas e plataformas on line, desde já pode se visualizar uma mudança de 

comportamento quase que permanente na maneira de consumo da população, com o 

desenvolvimento de sistema de entregas e vendas online e a população percebendo as vantagens 

do método, é de se esperar que as pessoas passem a consumir menos presencialmente e que 



  

 

para alcançar essas pessoas, os estabelecimentos necessitam oferecer alternativas de entrega em 

casa, inclusive de serviços. 

Contudo diferente de atender necessidades e expectativas para atingir um cliente, a fidelização 

se trata de cuidar da satisfação e do relacionamento a longo prazo com os clientes e não somente 

de manter clientes. Segundo Moutella (2002) apesar de fidelizar custar mais que só manter 

clientes, eles trazem vantagens significativas e devem ser tratados como um investimento. 

Contudo Moutella acrescenta que existe uma diferença entre um cliente satisfeito e um cliente 

fiel, nem todo cliente satisfeito se tornará um cliente fiel, a diferença está na presença da 

confiança. Somente através de uma relação de confiança entre clientes e empresa pode-se criar 

barreiras contra a concorrência. Logo a necessidade conhecer seus clientes, pois a única grande 

vantagem competitiva que uma empresa possui é o conhecimento de seus clientes, o que os 

concorrentes não têm, todo o resto a concorrência pode oferecer a qualquer momento. Quando 

se conhece os clientes, pode-se aprimorar o que oferece para melhor satisfazê-los, cuidando das 

necessidades deles, não somente das existentes, mas daquelas que irão surgir, captando com 

antecedência os momentos de mudanças. 

4.3 Logística 

Depois de diagnosticar o relacionamento com os clientes, passa-se a analisar os processos 

internos, com enfoque no estudo logístico da empresa. Isso quer dizer estudar sobre o produto, 

a qualidade deles, os fornecedores, e se os métodos que estão sendo empregados se tratando 

desses assuntos são de fato eficiente ou não. Na parte de marketing estudamos se o 

produto/serviço oferecido é de fato o que os clientes esperam, se a resposta foi negativa, esse é 

o momento para refazer toda a cadeia logística, caso contrário basta realizar uma revisão para 

melhorar a eficiência do processo. 

O Counsil of Supply Management Professionals (2016)7 define as atividades logísticas como: 

gestão de transporte (entrada e saída), frota, armazenagem, materiais e seu manuseios, resposta 

a encomenda, inventários, planejamento de abastecimento e procura, e por último a gestão de 

prestadores de serviços. Contudo em uma MPE, os pontos focais seriam a gestão de transporte, 

 
7 COUNCIL OF SUPPLY MANAGEMENT PROFESSIONALS. CSCMP Supply Chain Management 

Definitions and Glossary. CSCMP, 2016. Disponível em: 

https://cscmp.org/CSCMP/Academia/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Defini

tions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921. Acesso em: 22 abr. 2021. 



  

 

armazenagem, de matérias e manuseio (caso haja produção), inventário (planejamento de 

abastecimento e procura), e por fim resposta a encomenda (em caso de deliveries). 

Esse processo deve ser o mais detalhado o possível, o ideal é uma ficha detalhando cada 

processo para que seja feito de maneira padronizada, para que não haja discrepância na 

realização entre funcionários, essa padronização e descrição do método facilita ainda o 

treinamento de novos funcionários. Uma vez padronizado sistematicamente como se realiza 

cada processo, desde a compra, aceitação e armazenamento de produtos, atendimentos a 

clientes, vendas e entregas de serviços/clientes e principalmente o controle de estoque, podemos 

passar para o planejamento de cada atividade, realizar compras e conferência de estoque em 

datas marcadas, organizando uma agenda de atividades.  

Outros fatores cruciais a ser mencionado aqui é a presença de fornecedores, muitas vezes em 

pequenas empresas os processos de entregas, seja do produto para empresa ou da empresa para 

o cliente é terceirizado, outro fator de cuidado é a estrutura física que pode não ser vantajosa 

para uma armazenagem eficaz ou para um bom atendimento ao cliente e por fim até mesmo 

ferramentas tecnológicas de difícil manuseio, mas que acabam sendo essenciais para o 

funcionamento da empresa. 

Todos os fatores acima mencionados são de difíceis controle, muitas vezes requerem um 

investimento financeiro considerável para realizar melhorias significativas, dinheiro esse que 

as empresas não terão em uma situação de crise financeira. Contudo não deixam de ser fatores 

crucias no processo logístico e é por isso que o planejamento é tão importante, tirar um 

momento do dia para pensar em como contornar problemas previsíveis é a chave para trabalhar 

de maneira eficiente. 

4.4 Finanças 

Não é de se estranhar que em um cenário pós isolamento social e de fechamento do comércio, 

a situação financeira, um dos fatores de maior dificuldade das MPE’s, se torne ainda mais 

complicada. Santos, Ferreira e Faria (2009) aponta que historicamente a maior causa das 

dificuldades financeiras está na má gestão por parte dos proprietários, denotando desempenho 

inadequado e preparo insuficiente para gerenciar, falta de planejamento adequado, a 

informalidade que dificulta o mapeamento e o controle etc.  

Os autores continuam ao apontar práticas dos proprietários que geram problemas de liquidez, 

um dos maiores motivos pelas quais pequenas empresas não conseguem se desenvolver, pois 



  

 

não tem dinheiro para realizar investimentos que trarão resultados positivos para empresa. O 

primeiro item mencionado é a separação das finanças pessoais das finanças da empresa, retirar 

do caixa dinheiro para cobrir despesas pessoais, leva a diminuição direta da liquidez e muitas 

vezes prejudica o cumprimento de obrigações empresariais. 

Outro fator mencionado previamente na parte de logística, é o controle de estoque, o estoque é 

de extrema importância para empresas e muitas vezes não é dado o devido valor na realização 

do processo dentro, não é incomum ver erros como compra em excesso do estoque ou falta de 

produtos em MPE’s devido falta de atenção ou processo de compra, esses acidentes quando 

acumulados criam um peso financeiro considerável. Em empresas de serviços pode parecer um 

problema inexistente, contudo deve se atentar sempre com a atualização do serviço, apesar de 

serem intangíveis, os serviços estão sempre avançando, deixar de oferecer um serviço 

retrógrado para fornecer um atualizado pode trazer gastos também requirindo investimento. 

Outro fator a ser citado é o desenvolvimento de relatórios financeiros, em sua pesquisa Santos 

apontou que 34,1% das empresas pesquisadas não elaboram relatórios, entre os motivos, estão: 

falta de necessidade de elaboração, devido ao porte, falta de interesse na elaboração, falta de 

conhecimentos contábeis, por falta de tempo e falta de controle na empresa. Contudo nenhum 

desses é um motivo bom o bastante para negligenciar a criação de relatórios financeiros. Para 

realização de um controle de capital de giro é essencial a presença de relatórios que permita 

visualizar a entrada e saída de dinheiro, custos e gastos, e principalmente da renda e do lucro. 

Somente assim os gestores poderão se programar para realização de investimentos a longo 

prazo. 

Até esse momento trabalhou-se ideias como controle e redução de gastos, contudo se tratando 

do cenário financeiro deve-se mencionar um fator chave para o sucesso empresarial de qualquer 

empresa de qualquer porte, investir para desenvolver. Apesar de não serem ideias 

revolucionários, ao separar as finanças pessoais, controlar o estoque mais rigorosamente para 

prevenir perdas e desperdícios e desenvolvendo relatórios, é possível começar a considerar 

investir em atividades ou ações que tragam retornos como aumento de venda ou facilitação da 

organização empresarial. 

O primeiro investimento crucial para as MPE’s é em mão de obra adequada ou treinamentos, 

por exemplo se o proprietário não sabe como desenvolver um relatório financeiro adequado que 

permita uma visualização que auxilie a tomada de decisões, então investir em alguém que possa 



  

 

ou buscar treinamentos para si ou para os funcionários é uma necessidade para o funcionamento 

adequado da empresa, e novamente como mencionado em logística, o desenvolvimento de um 

padrão sistemático permite o repasse com facilidade da tarefa mesmo quando o funcionário 

responsável saia.  

Considerações finais 

Neste trabalho conseguimos realizar uma breve pesquisa para entender melhor a visão 

que os microempreendedores têm sobre a realidade do mercado, contudo se tratando do 

gerenciamento, não se tem uma resposta definitiva, tudo depende do cenário onde se insere, da 

situação interna no momento e outros fatores muitos relativos à circunstância e ao individual 

de cada empresa. Porém, elaborou-se ao longo do texto, baseado nos resultados da pesquisa, o 

que pode ser definido como um ponto de partida para a revitalização das MPE’s no município 

de Indaiatuba. Focando em três pontos apontados como os de maior dificuldade nos resultados 

da pesquisa, e dissertou-se os passos iniciais que foram definidos como necessários para uma 

mudança fundamental no processo de funcionamento das empresas afim de trazer mudanças 

positivas significativas. 

É importante relembrar que as estratégias descritas é um material genérico desenvolvido 

em cima dos resultados da pesquisa feita sobre uma pequena amostra. Para a aplicação correta 

é necessário um extenso estudo de caso da empresa, entendendo as necessidades especificas do 

negócio, requerendo um processo longo e minucioso. Portanto, o objetivo aqui foi permitir que 

as empresas consigam analisar e compreender melhor o próprio negócio, obtendo as 

oportunidades necessárias para sobreviver e se reestabeleceram o suficientemente em um 

contexto de pós-pandemia, através da localização de erros fundamentais que as empresas têm 

tido dificuldade em visualizar. Porém, a maior preocupação restante após a conclusão da 

pesquisa é como preparar esses empreendedores de MPE’s para que se tornem gerentes e 

administradores independentes capazes de aplicar essas estratégias em sua plenitude adaptando-

as e lidar com crises e dificuldades inesperadas ao longo prazo, como por exemplo, a crise 

pandêmica, obstáculos esses que até mesmo gerentes experientes trabalhando em grandes 

empresas tem dificuldade de superar. Logo, sugere-se aqui uma pesquisa detalhada em 

estratégias s de treinamento e preparo de gerentes e donos de negócios para trabalharem mais 

autonomamente o possível, capacitando-os para gerencias melhor seus próprios negócios. 
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