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RESUMO 

As micro e pequenas empresas têm assumido papel cada vez mais importante na geração de 
emprego, renda e realizações no Brasil. O aumento do desemprego, as novas regras trabalhistas 
e a busca por melhores condições e qualidade de vida têm possibilitado o aumento de pessoas 
interessadas em empreender. A aplicabilidade da gestão de negócios durante a montagem do 
empreendimento, na identificação do mercado, no canal com fornecedores, concorrentes, na 
construção de rede de relacionamento, nos controles financeiros, na formação de preço e na 
implantação das estratégias de marketing entre outros, são elementos necessários para o 
planejamento, alcance de novos negócios e oportunidade de mercado. As ferramentas da gestão 
empresarial são instrumentos necessários ao desenvolvimento e ampliação do mercado das 
micro e pequenas empresas e suas adaptações às realidades MPES, se tornar um elemento 
chave de melhoria da gestão empresarial e da prosperidade dos pequenos negócios. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Negócios. Micro e Pequenas Empresas. 

Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Os cenários em tempos de crises econômicas tornam-se grandes 

desafiadores para o desenvolvimento humano e para a sobrevivência com 

dignidade. Os efeitos da recessão provocaram a redução do número de postos 

de trabalho formais e o aumento do desemprego, passou a ser um fantasma real 

para muitas famílias. 

De acordo com o IBGE1(2018), o Brasil atingiu o índice de 12,7 milhões de 

desempregados em 2018 e com a redução das vagas de emprego, o surgimento 

do empreendedorismo de necessidade tornou -se uma alternativa para a vida 

produtiva. 

O SEBRAE (2013), conceitua duas características importantes no perfil 
dos empreendedores brasileiros. O empreendedor por necessidade, 
compreendido pela opção de abrir um negócio devido a situação de 
desemprego e pela necessidade de elevar a renda familiar e o 
empreendedor de oportunidade, sendo caracterizado pela opção de 
abertura de negócio com um planejamento prévio de viabilidade 
econômica da empresa no mercado. 

As duas características de empreendedores estão presentes no universo 

das Micro e Pequenas Empresas e vale destacar que ambas características 

enfrentam dificuldades em se manter no mercado, principalmente nos três 

primeiros anos de abertura do CNPJ. 

A busca pela educação empreendedora, a legislação diferenciada para as 

MPES e as ferramentas de gestão do negócio tem contribuído para uma maior 

sobrevivência dos pequenos negócios, possibilitando também uma melhor 

adequação de instrumento da gestão empresarial voltados a realidade dos 

microempreendedores. 

Os conceitos e técnicas promovidos pelas ciências sociais aplicadas da 

administração, contabilidade e marketing vem sendo cada vez mais adaptadas 

aos cenários das pequenas empresas. Diferente das empresas de médio e 

grande porte que possuem equipes responsáveis pelos departamentos com 

formações específicas, muitos pequenos negócios são gerenciados e 

executados por poucas pessoas. 
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O porte de Microempreendedor Individual é um exemplo interessante para 

compreender uma empresa que tem as áreas da gestão, controles financeiros, 

vendas e atendimento centralizados em uma pessoa ou no máximo mais um 

funcionário. 

Neste aspecto, disseminar técnicas de estratégia empresarial, gestão de 

processos, de estoque, de controles financeiros e precificação, de marketing, de 

gerenciamento de pessoas e de atendimento aplicadas aos pequenos 

empreendimentos são de suma importância para a permanência e aumento da 

competitividade das MPES.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada no presente artigo será o desenvolvimento da 

pesquisa bibliográfica, a partir de materiais publicados em livros, artigos e teses, 

buscando colher informações e apresentar respostas as dificuldades 

enfrentadas pelas pequenas empresas.  

A revisão bibliográfica tem como objetivo buscar uma melhor compreensão 

da realidade das MPES e as características destes empreendimentos, buscando 

relacionar os conhecimentos da gestão empresarial e marketing para salientar a 

importância no desenvolvimento e sucessos das Micro e Pequenas Empresas. 

No desenvolvimento do artigo será feito uma discussão utilizando autores, 

instituições e dados secundários para embasar o cotidiano do pequeno negócio 

e a efetividade da gestão empresarial, finalizando com as considerações na 

perspectiva de destacar como as ferramentas da gestão contribui para o êxito e 

o diferencial competitivo dos empreendimentos. 

 

3. DESENVOLVIMENTO. 

 

As Micro e Pequenas Empresas são as principais geradoras de emprego e 

renda no país. Caracterizadas por portes empresariais compreendidos como 



Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que faturam entre R$ 81 mil a R$ 3.600.000,00 anual. 

A Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 123/20062, foi uma grande vitória 

legislativa no sentido que reconhecer a importância deste segmento para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. A Lei Geral define um tratamento 

diferenciados para as MPE e atribui responsabilidades do poder público em 

possibilitar a desburocratização e a promoção de ambientes favoráveis ao 

crescimento das pequenas empresas. 

Entre os desafios encontrados pelas MPE, a burocracia constitui um 
dos principais entraves ao seu crescimento, pois reduz sua 
competitividade e contribui com a informalidade dos pequenos 
negócios. Promover a desburocratização, estimulando os municípios a 
simplificar procedimentos e normas, facilitando e reduzindo o tempo 
gasto nos processos de abertura, alteração e baixa dos pequenos 
negócios é um dos principais eixos de desenvolvimento estabelecido 
pela Lei Geral. SEBRAE (2016). 

Reconhecer a necessidade dos estímulos as políticas públicas, fomenta 

a profissionalização dos empreendedores e possibilita um melhor desempenho 

no mercado. Porém nem todo empresário é empreendedor e nem todo 

empreendedor nasce sendo empresário.  

A arte de empreender possui ligação com a capacidade de identificar 

oportunidade e gerar riquezas a partir delas. Negócios de sucessos são 

originados de muito empreendedores que não obrigatoriamente se tornaram 

empresários. Ao passo que ser empresário, tem relação com o ato de constituir 

uma pessoa jurídica e busca prosperar com aquilo que lançou no mercado.  

Para Bonetto (2016). O Empreendedor é o indivíduo que tem a 

SACADA genial que pode fazer a diferença, ele identifica a 

oportunidade que está “escondida” e ainda não foi descoberta ou 

explorada e gera riquezas a partir dessa ideia e o Empresário por sua 

vez tem a capacidade de perpetuar essa mesma empresa e fazer com 

que a ideia amadureça, cresça e gere lucro. 

Entre os pequenos negócios nem sempre as duas características estão 

presentes nos potenciais empresários, porém, a ausência das características 
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empreendedoras não deve ser vista como uma inabilidade estática, mas sim, 

como um olhar para si, observando as dificuldades que precisam ser 

minimizadas e as potencialidade que precisam ser maximizadas. 

  Ao observamos as razões que contribuem para o aumento na taxa de 

falência de empresa nos três primeiros anos de abertura, identificamos 

elementos importantes que culminaram na pouca duração da empresa no 

mercado.   

A cada 10 pequenas empresas abertas, seis não sobrevivem após os 

cinco anos de atividades. “A probabilidade de fechamento é maior entre os 

empresários que estavam desempregados antes de abrir o negócio, que tinham 

pouca experiência no ramo, que abriram o negócio por necessidade”. 

DATASEBRAE3 (2016). 

Segundo o estudo feito pelo DATASEBRAE, são empresas que tiveram 

menos tempo para planejar, não conseguiram negociar com fornecedores, não 

conseguiram empréstimos em bancos, não aperfeiçoavam produtos ou serviços, 

não investiam na capacitação da mão-de-obra, não buscaram inovar, não faziam 

o acompanhamento rigoroso de receitas e despesas, não diferenciavam seus 

produtos e não investiam na sua própria capacitação em gestão empresarial. 

Os fatores de falência devem ser observados não como elementos 

isolados e sim, como um conjunto de fatores que vão se agravando e dificultando 

a perenidade das MPES. A busca de informações sobre esses elementos 

contribuiu para um entendimento de que as pequenas empresas carecem de 

orientações técnicas em gestão que sejam adaptadas as suas realidades.   

Nem sempre os pequenos empreendedores possuem o capital necessário 

para garantir um fluxo de caixa necessário e prever uma taxa de retorno do 

investimento a médio ou longo prazo. Muitos esperam conseguir pagar suas 

contas e obter o pró-labore desde o primeiro mês e nem sempre, as vendas 

alcançadas atendem estas expectativas, gerando frustação sobre a sua ideia de 

negócio. 

                                                           
3 DATASEBRAE – Banco de dados estatísticos sobre as micro e pequenas empresas.   

http://datasebrae.com.br/credito/


O planejamento para abertura do negócio são etapas importantes para 

orientar a tomada de decisão, sendo necessário buscar informações sobre a 

ideia de negócio que se pretende abrir, identificar no mercado os potenciais 

clientes, fornecedores e concorrentes, levantando quais são os custos do 

investimento inicial e a viabilidade da empresa no mercado. 

Instrumentos como Canvas e Plano de Negócios são formas de 

planejamento que devem ser disseminados aos potenciais empresários. Ambas 

são ferramentas complementares que possibilitam uma melhor visualização do 

negócio e da viabilidade econômica da ideia.  

De acordo com (PIMENTA, 2015 citado por MOTA, 2018). “A ferramenta 

Canvas é um formato de um quadro que permite analisar o modelo de negócios 

que está sendo criado, remodelado, adaptado com o pensamento visual, que 

consiste em usar desenhos para representar situações ou ideias”  

Os 9 componentes do Canvas cobrem as 4 principais áreas de um 
negócio: clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. O que 
possibilita ver o modelo como um desenho e não como uma folha de 
texto. Ao olhar para o Quadro do Canvas é possível compreender 
rapidamente e comparar as relações entre os nove blocos e descobrir 
se existe sentido e complementação entre eles (MOTA, 2018) 

O Canvas tem grande contribuição para um melhor entendimento do 

negócio e sua visualização em quadro, permite que o empreendedor de 

necessidade ou oportunidade possa desenvolver uma sequência de etapas do 

planejamento. Já o plano de negócio faz um estudo descritivo que favorece 

inclusive, a obtenção e acesso ao crédito.  

Um Plano de Negócio descreve os objetivos e quais os passos que 
devem ser dados, diminuindo os riscos e as incertezas para o 
empreendedor, empresa ou investidores. É um processo de validação 
de uma ideia, através do qual o empreendedor obtém elementos para 
decidir se deve ou não iniciar um novo projeto. (DORNELAS, 2005) 

 

Para o autor, é um instrumento de diminuição de riscos. Ao elaborar um 

plano de negócios o empreendedor estuda a viabilidade do seu negócio, cria 

ações preventivas contra possíveis ameaças e desafios, analisa a fundo o 

mercado e os potenciais clientes, evita esforços desnecessários, investimentos 

improdutivos e gastos sem sentido. 



 

Responder as perguntas por que ter uma empresa? Quando ter uma 

empresa? E como ter uma empresa? são reflexões que devem estar presentes 

entre os empreendedores e mesmo que a empresa tenha sido iniciada, sem 

passar pelos momentos de planejamento é necessário que seja feito para 

construir objetivos e direcionamentos ao empresário. 

Ao falar de empreender estamos falando de sonho, expectativas e no 

momento que uma pequena empresa fecha as portas, os impactos são sentidos 

não apenas no empreendedor, mas também em sua família, sobre o funcionário 

e para o mercado como um todo e disseminar as ferramentas de gestão contribui 

para efetividade dos negócios com menores riscos.  

A aplicabilidade da gestão empresarial durante a existência do 

empreendimento, na identificação do mercado, no canal com fornecedores, 

concorrentes, na construção de rede de relacionamento, nos controles 

financeiros, na formação de preço e na implantação das estratégias de marketing 

entre outros, são elementos necessários para o planejamento, alcance de novos 

negócios e oportunidade de mercado.  

 

 4- CONCLUSÃO 

 

Este estudo visou contribuir para melhoria contínua e a plena difusão da 

gestão empresarial para as pequenas empresas e para construção de um 

ambiente de negócio favorável a inclusão econômica e sustentável das pessoas. 

As micro e pequenas empresas têm assumido papel cada vez mais importante 

na geração de emprego, renda e realizações no Brasil.  

O aumento do desemprego, as novas regras trabalhistas e a busca por 

melhores condições e qualidade de vida têm possibilitado o aumento de pessoas 

interessadas em empreender.  

As ferramentas da gestão contribuem para o êxito e o diferencial 

competitivo dos empreendimentos e a existência de instituições de apoio as 



pequenas empresas são importantes para desenvolver estudos e técnicas a 

serem implementadas nos pequenos negócios. 

Instrumentos de planejamento, gestão competitiva, conhecimento 

tributário, estruturação do modelo de negócio, definição dos produtos e serviços 

que serão oferecidos, relacionamento com os clientes e canais de divulgação, 

controles financeiros e formação de preços são técnicas que precisam ser 

disseminadas nas pequenas empresas. 

O uso de modelos de gestão, de consultorias e assistência técnicas 

voltados as MPES existem e contribuem para elevar o desempenho no mercado 

competitivo e o exercício em divulgar e estar mais próximos aos pequenos 

negócios são missões que devem ser almejados pela academia, pelo 

profissionais que trabalham com consultorias e pelas instituições que tem em 

seu objetivo, o desenvolvimento e a promoção da sustentabilidade dos pequenos 

negócios. 

A difusão de assistência tecnológica e de gestão contribui para construção 

de um país mais justo com inclusão de formas empresariais que representam a 

maior parte dos empreendedores e dos empregos formais no Brasil.  

As maiores autonomias dos pequenos empreendedores são resultantes 

das experiências exitosas e fracassadas que muitos viveram e serviram para 

identificar como as ferramentas de gestão podem diminuir riscos e aumentar 

competitividade. 

As novas gerações de empreendedores possuem mais intimidades com 

o acesso a informação, com a era digital e com a educação empreendedora e 

muitos jovens vislumbram a possibilidade de empreender para alcançar mais 

autonomia sobre a gestão do tempo e para buscar atividades que promovam 

satisfação pessoal. 

Neste sentido, a implementação de ambientes favoráveis as pequenas 

empresas fomentam bons desenvolvimentos de negócios e transmitir 

treinamentos, capacitações e conhecimentos para os empreendedores das 

diversas gerações fortalecerá o desenvolvimento econômico. 



As soluções e ferramentas de gestão precisam ser customizadas as 

realidades dos pequenos negócios para que sejam praticados no dia-a-dia da 

empresa, alinhado com o desenvolvimento de políticas públicas que aumentem 

a escolaridade dos empreendedores, ampliando o acesso ao crédito com baixas 

taxas de juros e desburocratizando o processo de abertura de empresas.  

As ferramentas da gestão empresarial são instrumentos necessários ao 

desenvolvimento e ampliação do mercado das micro e pequenas empresas e 

suas adaptações às realidades MPES são essenciais para a prosperidade dos 

pequenos negócios. 

O tratamento diferenciado para manutenção e sobrevivência das 

pequenas empresas favorece a geração de ideias de negócios duráveis e de 

menores risco, sendo um impulsionador de novos empreendedores e inspiração 

para uma grande parcela da população brasileira que deseja se desenvolver com 

dignidade e qualidade de vida.  
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