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1. INTRODUÇÃO 

 

As grandes empresas utilizam das mais variadas estratégias para buscar a melhor forma de alcançar 
os seus objetivos, havendo um planejamento cuidadoso antes de realizar suas atividades. Entretanto, não se 

pode dizer o mesmo das micro e pequenas empresas (MPEs), que possuem a sua própria forma de gerir os 

seus negócios, tendo muito das vezes dificuldade em realizar grandes planejamentos que visem a longo 
prazo. Devido as suas especificidades, as MPEs não devem ser comparadas às grandes empresas. 

As estratégias podem ocorrer de forma deliberada (explícita) ou emergente (implícita). A estratégia 

deliberada se baseia no princípio de que as estratégias são formuladas, ou seja, devem ser previamente 

planejadas e analisadas para só depois serem executadas. As estratégias emergentes passam por um processo 
de formação, na qual elas são formadas e amadurecidas ao mesmo tempo em que as atividades são 

executadas, podendo ser percebida ou não pela empresa. Ambas também podem ocorrer ao mesmo tempo, 

balanceando os pontos fortes e fracos de cada tipo de estratégia (BERTE, RODRIGUEZ E DE ALMEIDA, 
2008). 

As micro e pequenas empresas possuem grande importância para a economia do Brasil, segundo o 

SEBRAE (2018) elas abrangem 99% dos estabelecimentos de todo o país, correspondendo a 52% dos 
empregos com carteira assinada e representam 21% do PIB nacional. 

O problema é que apesar de sua grande participação no mercado, as MPEs apresentam uma alta taxa 

de mortalidade, devido à má administração. Apenas 38,2% conseguem se manter em atividade até o quinto 

ano de existência, enquanto 61,8% acabam fechando antes desse prazo (FERREIRA, 2012). 
Tendo em vista a dificuldade das MPEs em criar estratégias, ou de perceber a estratégia em si, esta 

pesquisa tem como objetivo identificar como ocorrem o processo de formação e desenvolvimento de 

estratégia em micro e pequenas empresas no município de Rondon do Pará, no setor de confecções e 
calçados, e buscando saber se tendem a ser deliberadas ou emergentes. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

Foi utilizado o método de casos múltiplos, o que possibilitou investigar o “como” e “porquê” os 
eventos acontecem. O uso de múltiplos casos favorece ao pesquisador uma maior quantidade de informações 
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que um caso único não permite, possibilitando assim, fazer constatações, generalizações e cruzamento dos 

casos (YIN, 2010). 

O enfoque de pesquisa tomado neste projeto foi de forma subjetiva, interpretativa, em perspectiva 

qualitativa, permitindo uma análise mais profunda e abrangente nos estudos estratégicos. De acordo com 
Triviños (1987, p. 128), “a pesquisa qualitativa com apoio fenomenológico é essencialmente descritiva”, pois 

o interesse repousa em descrever um fato ou fenômeno.  

O método de procedimento utilizado foi entrevista episódica. Método esse que foi criado para 
analisar o conhecimento do cotidiano do entrevistado sobre um tema ou campo especifico, de forma que 

permita comparar o conhecimento dos entrevistados de diferentes grupos sociais (GASKEL, 2002). 

As técnicas empregadas para análise e interpretação dos dados, foi utilizada a análise de conteúdo 
(GASKEL, 2002), que permite as pessoas expressarem o seu ponto de vista, falando e escrevendo. Desse 

modo, os textos e as falas referem-se aos pensamento, sentimentos, memórias, planos e discussões das 

pessoas e, algumas vezes, dizendo mais do que seus autores imaginam. 

As entrevistas foram feitas com os gestores de cinco microempresas do comercio varejista de 
confecções e calçados de Rondon do Pará. Estas entrevistas possuem característica semiestruturada, partindo 

de um roteiro previamente construído, porém com perguntas abertas e que tomam um rumo de conversa, o 

que permite retirar o máximo de informações de uma forma mais natural. As perguntas do roteiro de 
pesquisa foram: História da empresa. Como surgiu?; A empresa possui missão, visão, valores? Se possui, 

quais são? Elas são divulgadas? De que forma?; A empresa estabelece metas de curto, médio e longo prazo? 

Se sim, elas geralmente são alcançadas?; Quais estratégias são usadas para se manter no mercado?; São 
realizadas reuniões formais para elaborações dos plano? Se sim, como é feita?; Todos os colaboradores 

podem sugerir novas formas de agir mesmo que diferente do planejado? Como funciona esse processo?; Que 

tipos de concorrentes a empresa possui? O por que os considera como concorrentes?; Qual a sua definição de 

estratégia? 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As empresas entrevistadas apresentaram alguns pontos em comum entre si, como falta de 
conhecimento sobre ferramentas administrativas e na forma em que os planejamentos ocorrem. Quando 

perguntado sobre a missão, visão e valores da empresa, quatro dos gestores desconheciam do que se tratava, 

enquanto apenas um aparentava conhecer sobre, entretanto não fazia uso. Segundo Portella et al. (2015) uma 

das primeiras etapas do planejamento estratégico se trata da definição da missão, visão e valores, que permite 
orientar os rumos que a empresa irá tomar, norteando as suas atividades. 

A estratégia deliberada parte do pressuposto de que a formulação e a implementação se tratam de 

momentos distintos, em que esta formulação passa por um processo deliberado de escolha de estratégia, 
sendo uma análise planejada e formal (BEPPLER, PEREIRA e COSTA, 2011). A estratégia emergente foi 

definida pelo autor Henry Mintzberg (1978) como sendo de fato uma “estratégia não planejada”, de maneira 

que só é percebida pela organização após um certo período.  
Após a análise das entrevistas, pôde-se perceber que os gestores não possuíam grandes 

planejamentos, que tivessem sido previamente criados, optando por decidir tomar certas decisões e 

estratégias apenas no momento ou próximo e um determinado acontecimento que exigisse tal ação. Foi 

possível notar que não havia planejamento que visasse a longo prazo, apenas a curto prazo e no máximo a 
médio prazo. Buscava-se na maioria das vezes uma estratégia voltada para um preço mais baixo e 

promoções, não fugindo muito desta tática. 

As empresas possuem uma baixa quantidade de funcionários, sendo que uma delas possui apenas 
um funcionário até o momento da realização da entrevista. Os cinco gestores apontaram que os seus 

funcionários influenciavam nas tomadas de decisões, dando opiniões sobre certos assuntos, já que eram os 

mais próximos dos clientes. Este fato sugere que a existência de estratégias emergentes em grande parte é 
contribuição dos funcionários que ao realizarem suas funções vão adquirindo certos conhecimentos 

estratégicos, passando então para os seus gestores, mesmo que de forma inconsciente. 



 
 

Para corroborar com os resultados acima apontados, abaixo serão apresentadas as falas dos 

entrevistados, com relação a missão, visão e valores e planejamento. 

 

Empresa A:  

“... assim eu não tenho ele escrito, mas na minha mente assim, a gente faz de tudo 

pra tentar melhorar ano após anos né...” 

“... a questão  da funcionária aqui, ela é uma pessoa também já bem desenrolada 

nessas parte ai, é... ela já passou por outros treinamentos em outras empresas e ela 

tem total liberdade pra fazer um ambiente, pra dar uma opinião no calçado...” 

Empresa B: 

“A gente tem, tem metas, metas mensais... e cada período festivo a gente se reúne, 

fala olha, é ... vender tantos mil nesse mês...” 

“... não traço uma meta no início do ano, talvez eu vo fazer isso, talvez eu vo 

fazer aquilo..., até porque ocorre mudanças né...” 

Empresa C: 

“... não... não buscamos muito isso aqui não... trabalhamos com o que tem, se der 

certo bom.” 

“... a gente costuma fazer... oque a cidade oferece a gente faz né...” 

Empresa D: 

“...a missão é... a gente visa é viver, é lucro...” 

“... mas pra mim não é só isso, como eu gosto, como eu so apaixonado pelo 

comercio, em ser comerciante... eu viso também o tanto de emprego que eu do... 

sabe, isso é uma das missão que eu gosto de uma loja...” 

“... o comerciante tem que antecipar, ele tem que programar direitinho aquilo que 

vai chegar...” 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que as MPEs de Rondon do Pará apresentam em sua grande maioria muitas 
semelhanças com relação a forma de gerir e desenvolver suas estratégias, possuindo um planejamento 

deliberado básico, visando a curto prazo. Suas formas de gerir o negócio, deram a entender que as ideias e 

estratégias eram tomadas enquanto as atividades já estavam em desenvolvimento, ou seja, utilizando 
estratégias com características emergentes, sendo em alguns casos o funcionário a emergir a nova ideia que 

possibilitasse ou possibilitou o uso de um determinado tipo de estratégia. 

As micro e pequenas empresas apresentam um alto índice de mortalidade, muito devido à falta de 
conhecimento e preparo para gerir e planejar de forma eficiente o negócio. Tendo em vista a importância 

econômica das MPEs, ajuda-las a se manter no mercado é ajudar a todo país. 

Por haver uma imensidade de MPEs, das mais variadas, as possibilidades de estudos futuros são 

completamente possíveis e desejáveis, para entender melhor sobre as especificidades destas empresas que 
são tão frágeis. 
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