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Resumo 

 
Serão apresentados diversos conceitos atuais presentes nas sociedades 

empresariais, aplicados e observados sob o prisma de uma pequena empresa 

situada na cidade de Várzea Grande, Mato- Grosso. Também exemplifica, esclarece 

e define esses conceitos, de maneira a entender a sua real aplicabilidade dentro de 

um tipo de sociedade empresarial (Empreendedor Individual) tida como simples. A 

empresa abordada por nossa equipe irá responder um questionário, além de 

esclarecer eventuais procedimentos operacionais. Esperamos com isso ver de que 
maneira e intensidade essas ferramentas de gestão são empregadas e quais os 

reais ganhos na sua aplicação. 

.  
Introdução 
 

As sociedades empresariais passaram e passam por profundas 

transformações ao longo dos anos. Transformações essas que ocorreram em todos 

os campos da ciência e tornaram os processos administrativos empresariais muito 

mais complexos, dinâmicos e mutáveis. O surgimento e as evoluções que ocorreram 

com as escolas e teorias administrativas, aliadas a padronização global contábil e a 

evolução e aperfeiçoamento na análise da micro e macro economia, nos levaram a 

um patamar de desenvolvimento jamais vistos. Junto à globalização e a era da 

informação, surgiram novos termos e ideias que vieram para maximizar os 

processos administrativos e econômicos dentro um ambiente micro e macro 
empresarial. Desse modo, pretende-se apresentar aqui alguns conceitos que serão 

expostos de maneira a entender a sua aplicabilidade bem como a sua inter-relação 

dentro de um ambiente empresarial. 

 



Objetivos 
 

Medir e identificar até que ponto as ferramentas de gestão apresentadas são 
utilizadas, como são utilizadas e quais os benefícios de seu uso na gestão da empresa.  

 

Metodologia  

 

Em suma trata-se de um estudo de caso, por meio da elaboração de um 

questionário bem como da observação operacional da empresa, acredito ser a 

maneira mais eficaz e assertiva de se entender e medir tais conceitos. A pesquisa 

bibliográfica será continua se estendendo no decorrer de praticamente todo o 

projeto. 

 
Desenvolvimento 
 
 

Em um primeiro momento, durante dois dias, houve um acompanhamento 

(in loco) para que se pudesse entender a operacionalização da empresa no que 

tange aos pontos levantados pelo projeto, como: a exigibilidade dos relatórios 

contábeis, estrutura de mercado, ponto de equilíbrio, custo de produção, ambiente 
interno e externo, estilo de gestão, capital intelectual, gestão de conhecimento, entre 

outros. Transcorrido esse período foi entregue a proprietária do estabelecimento um 

questionário com a finalidade de medirmos qual o entendimento/conhecimento a 

respeito desses conceitos bem como de sua aplicabilidade. 

  
Resultados Preliminares 

 

Ressalto aqui novamente que as informações e conclusões abaixo foram 

obtidas por meio da observação in loco e por meio da análise do questionário 

preenchido pela proprietária do estabelecimento. Mesmo nos tipos societários mais 

simples, como o caso da empresa pesquisada (Empreendedor Individual), observou-

se a aplicação e a preocupação para com a efetividade no emprego dessas 

ferramentas administrativas. Existe sim um calculo de custo de produção e uma 

preocupação para com o ponto de equilíbrio de mercado. Viu-se que a preocupação 

assim como a exigibilidade legal dos relatórios contábeis praticamente não existe. O 



controle das finanças usados na empresa é feito por meio de duas planilhas de 

Fluxo de Caixa o que lhe permite planejar e controlar as finanças de um determinado 

período.  
A estrutura de mercado pode ser classificada como uma Concorrência Pura 

ou Perfeita e o estilo de gestão presente na sociedade empresarial observada é o 

centralizador. Devido talvez ao tamanho e a estrutura da empresa, a aplicabilidade 

de termos como o capital intelectual e as gestões do conhecimento e por 

competência não são praticados e nem estimulados na sociedade empresarial 

pesquisada. A aplicação dessas novas ferramentas administrativas, mesmo em 
empresas de grande porte ainda é limitada, porém exponencialmente crescente.  

Tem-se conseguido identificar quais e de que modo essas ferramentas de 

gestão estão sendo aplicadas e por que algumas não são utilizadas. Feedbacks tem 

sido dado ao pequeno empresário com o intuito de auxiliá-lo. Espera-se que com um 

melhor controle e planejamento operacional a empresa consiga alcance uma maior 
lucratividade bem como uma maior otimização no que tange a operacionalização. 
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