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1 RESUMO 

O presente artigo tem como tema a reflexão sobre a estratégia de empresas de 

serviços de pequeno porte no Brasil, e destaca de maneira geral, possíveis 

problemas e soluções para este grupo. O objeto de estudo é a consultoria Matias 

Consultores, que entrega soluções nas áreas de Marketing com ênfase em 

Branding, Cultura Organizacional, Estratégia Organizacional e Gestão Empresarial. 

A análise da bibliografia e do diagnóstico da empresa busca estabelecer pontos-

chave que possam facilitar o caminho para o crescimento orgânico da mesma. 

 

2 INTRODUÇÃO 

No Brasil, as empresas de serviços de pequeno porte cada vez conquistam 

mais espaço. Segundo Lovelock e Wirtz (2006, p. 4) o setor representa grande parte 

da economia e está crescendo na maioria dos países. No Brasil, o segmento de 

serviços, segundo o IBGE representou 68,5% do PIB no ano de 2012, o que 

demonstra a importância do setor para o país. 

Os dados extraídos da pesquisa Cenários 2020 do SEBRAE-SP (2012) 

definem que entre as empresas prestadoras de serviço, o segundo segmento que 

mais cresce é a fatia de 11,5% correspondente aos serviços de escritório e de apoio 

administrativo,  que registra crescimento de 6,7% anualmente. 

Considerando o cenário atual, investir em um negócio da área de serviços, de 

pequeno porte pode se tornar algo vantajoso se o empreendedor souber gerir 

adequadamente os ativos que detém e a visão dos stakeholders interessados na 

firma. 

Entretanto, muitas destes empreendimentos, devido ao seu tamanho, 

inexperiência e/ou falta de orientação de seu fundador tem dificuldades 

principalmente com a definição de sua estratégia, mas também com o 

relacionamento com clientes e dificuldade de direcionar os esforços que permita o 

crescimento da organização. Desta forma, este artigo pretende discutir esta 

problemática a partir do método do estudo de caso. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo principal do presente artigo é identificar eventuais situações 

vivenciadas por empreendedores e sugerir medidas e estratégias como solução para 

empresas de serviços de pequeno porte que queiram viabilizar o crescimento de 
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forma sustentável no mercado brasileiro.  O estudo abrangerá diversas áreas do 

conhecimento da Administração de Empresas, e será utilizada como modelo, a 

Matias Consultores, que se encaixa no perfil descrito anteriormente. 

 

4 METODOLOGIA 

Foi utilizada a vertente qualitativa, pois é o tipo de pesquisa que proporciona 

melhor percepção e compreensão do contexto do problema, e além de não ser 

estruturada, é baseada em pequenas amostras que são o suficiente para cumprir 

com seu objetivo (MALHOTRA, 2006, p.155). 

A pesquisa-ação foi utilizada, pois envolve além da pesquisa, a construção de 

um diagnóstico e a elaboração de um plano de ação que solucione os problemas 

encontrados, sendo este o resultado final do estudo (GIL, 2002, p. 143).  

A pesquisa de campo, definida como “… desenvolvida por meio da observação 

direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para 

captar suas explicações e interpretações do que ocorre no grupo” (GIL, 2002, p. 53) 

foi utilizada para coletar informações sobre a Matias Consultores, tanto com o 

fundador quanto com os colaboradores, e foi escolhida, pois não há informações 

sobre a mesma em fontes bibliográficas ou mídias disponíveis. 

A obtenção dos dados foi realizada por meio de duas técnicas de pesquisa por 

observação, a participante e a não - participante. A primeira segundo Lakatos e 

Marconi (2003, p. 194) consiste na participação real do pesquisador, em que este 

fica tão próximo que se confunde como um membro do grupo a ser estudado. Isto 

ocorre, pois a pesquisadora é também colaboradora da empresa estudada.  

Já a segunda técnica, a pesquisa por observação não-participante, segundo as 

mesmas autoras é quando o pesquisador tem contato com o grupo estudado, mas 

sem integrar-se a este, presenciando os fatos, fazendo o papel de espectador. Neste 

caso, a pesquisadora ao realizar as entrevistas com o fundador e com outros 

colaboradores, comportou-se de forma imparcial.  

Por fim, a última técnica utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que segundo Gil 

(2002, p. 44) “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Pode-se citar, por exemplo, Philip 

Kotler e Kevin Keller; Malhotra; Krajewski; Lovelock e Wirtz entre outros que serão 

apresentados no decorrer do artigo.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os empreendedores são conceituados por Dornelas (2001, p. 37) como 

pessoas que criam um negócio e assumem riscos calculados para aproveitar uma 

oportunidade detectada, sendo estes, parte importante das economias, pois 

contribuem para o crescimento das mesmas. Entretanto, o autor enfatiza que para 

que uma empresa sobreviva no mercado, seja ela nova ou em crescimento, é 

necessário planejar as ações e delinear estratégias.  

Neste caso, a empresa analisada teve sua estratégia redesenhada, e o 

planejamento para tal ação se deu por meio da metodologia “seis sigma”, que pode 

ser definida como um meio de “… buscar a melhoria de processos e produtos […] 

por meio de projetos de melhoria embasados em um método denominado DMAIC 

(Define, Measure, Analyze, Improve, Control)” (MELLO, 2011, p. 151).  

A primeira etapa do processo, para Krajewski, Malhotra e Riztman (2009) 

compreende o momento em que são identificadas características que são críticas 

para a satisfação do cliente e as lacunas do processo. 

A mensuração, é a etapa em que se reúnem dados para validar e quantificar o 

problema ou a oportunidade, e verificar dados e fatos que oferecem pistas sobre as 

causas do mesmo, além de demonstrar os resultados esperados ao final (PANDE e 

HOLPP, 2002).  

O processo tem sua continuidade por meio da análise, na qual segundo 

Krajewski, Malhotra e Riztman (2009) faz-se uso das medidas identificadas na etapa 

anterior para executar esta. Há também, segundo os autores, o uso de ferramentas 

de análise de dados, como o Diagrama de Pareto, Diagramas de Dispersão, causa-

efeito e ferramentas de controle estatístico de processo para determinar onde as 

melhorias são necessárias.  

Neste estudo será utilizado o Diagrama de Ishikawa, que segundo Corrêa e 

Corrêa (2004) é uma ferramenta utilizada para entender quais poderiam ser as 

causas-raízes de um problema. Os pressupostos que devem ser considerados para 

a elaboração de diagramas para empresas de serviços, segundo o mesmo autor, 

são lugares, procedimentos, pessoas e políticas. 

Depois de identificadas as causas-raiz do problema, passa-se para o estágio 

de melhoria, que segundo El-Haik e Yang (2008, p. 48) consiste em remover o 

agente que impede o desempenho da empresa.  
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Para a construção da etapa anterior, alguns conceitos são necessários. Um 

destes é o de cultura organizacional definida por Schein (1985) como um padrão de 

pressupostos básicos e crenças que foram inventados, descobertos ou 

desenvolvidos por determinado grupo, a partir de uma experiência anterior, que são 

compartilhados e validados para os membros de uma organização como a forma 

correta de perceber, pensar e sentir. 

Faz parte desses pressupostos básicos expostos por Schein (1985), o 

desenvolvimento e compartilhamento da missão, visão e valores.  A missão é 

conceituada por Bornholdt (1997) como um meio de expressar o porquê a empresa 

existe e esta deve estar alinhada à prática do dia-a-dia, a visão é definida pelo autor 

como um sonho realista ou expectativa dos acionistas ou empreendedores e por fim, 

os valores são os princípios que norteiam a organização.  

Já o relacionamento das empresas seja com clientes, fornecedores, 

distribuidores, outras pessoas ou players importantes no mercado é uma ferramenta 

importante para pequenos negócios, pois consiste em estabelecer e construir 

estratégias que funcionam como alicerces para períodos turbulentos no mercado 

(Mckenna, 1993, p. 48). O autor considera o posicionamento como uma das bases 

mais importantes para a criação deste atributo. 

Sobre este tópico, Keller e Kotler (2011, p. 305) expõem que posicionamento é 

a “… ação de projetar o produto e a imagem da empresa para ocupar um lugar 

diferenciado na mente do público-alvo…” e tem como resultado uma “… criação bem 

sucedida de uma proposta de valor focada no cliente, ou seja, um motivo 

convincente pelo qual o mercado-alvo deve comprar determinado produto”. 

Além disso, o plano de ação se valerá do conceito de empowerment descrito 

por Hilsdorf (2010) como a delegação de poder dentro de uma organização, como 

forma de melhorar o capital humano. 

O último estágio é segundo os autores, o momento de documentar as 

mudanças efetuadas no processo de melhoria, a partir de uma métrica que 

acompanhará o desempenho. 

6 ESTUDO DE CASO 

A pesquisadora identificou que falta na Matias Consultores, uma gestão 

estratégica voltada para a atuação e crescimento no setor. O objetivo do plano de 

melhorias, então, será o de estruturar a empresa e fazer um desenho estratégico. 
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Figura 1 - Ferramenta Espinha de Peixe 
Fonte: Adaptado pela autora 

Os resultados do plano serão avaliados a partir da observação do aumento do 

faturamento da Matias Consultores em no mínimo 6,7% nos próximos 12 meses. 

Este valor foi mensurado a partir do crescimento do ano 2012 do segmento de 

serviços de escritório e administrativos, no qual a Matias Consultores deve no 

mínimo se igualar ao desenvolvimento aferido por seus concorrentes, e se equiparar 

à estes. 

Uma vez definido o problema e o que se espera que ele proporcione, as 

causas do mesmo 

devem ser analisadas 

para que seja possível 

propor uma solução. O 

Diagrama de Ishikawa 

(Krajewski; Ritzman; 

Malhorta; 2009) 

representada na Figura 1 

identificou que as causas 

para a falta de postura estratégica da empresa são a falta de comunicação com o 

mercado, colaboradores, posicionamento e cultura organizacional. A falta de 

colaboradores foi considerada uma causa , pois para um negócio crescer é 

necessário capital humano o suficiente para dar conta de todos os projetos, e 

atualmente na Matias Consultores, há somente a analista e a estagiária como 

funcionárias permanentes, que dão apoio ao fundador, além de consultores 

associados que dão suporte quando há a demanda de determinado expertise para 

um projeto. 

Quanto à comunicação com o mercado, foi possível perceber que a empresa 

não mantém relacionamento com os clientes e não existe um meio para a 

divulgação de serviços, nem informações sobre a mesma nas mídias. Isto ocorre 

não só pelo fato da Matias Consultores ser relativamente nova, pois está há quatro 

anos no mercado, mas também porque não tem site próprio e dificilmente participa 

de concorrências que são de conhecimento do público geral e de outros players.  

 A cultura organizacional é uma causa para a falta de direção da empresa, 

devido ao fato de não haver definição de forma clara da visão, missão e valores, e, 

portanto não há um engajamento dos funcionários em função de um objetivo em 

comum. Os colaboradores são apenas capazes de inferir quais seriam estes, a partir 
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do dia-a-dia, e do convívio de seu fundador, bem como o que este prega e se 

identifica. 

Por fim, o ultimo ponto levantado como causa-raiz é a falta de posicionamento, 

que defina as vantagens e diferenciais perante aos concorrentes, clientes e 

prospects. Esta falta de definição faz com que a imagem da Matias Consultores 

esteja sempre ligada à imagem de seu fundador e de sua carreira, fato muito comum 

em empresas de pequeno porte, mas que faz com que se tornem totalmente 

centradas em uma pessoa, prejudicando a visão de que é um local de talentos, por 

parte do mercado. 

A proposta para que estes pontos sejam mitigados ou totalmente eliminados 

consiste em organizar ações de cultura organizacional, comunicação institucional e 

definição do posicionamento, além da contratação de novos funcionários.  

A primeira ação trata-se da construção da cultura organizacional, que se 

baseará em coletas de informações com o fundador e os atuais colaboradores, para 

tentar criar a visão, missão e valores a partir da essência da Matias Consultores. As 

opiniões serão verificadas e analisadas, para a construção de objetivos e normas 

norteadoras.  

O posicionamento será criado a partir do conceito de boutique, que segundo 

Campos (2009), são empresas pequenas, com cerca de 30 e 70 empregados, mas 

que tem uma excelente expertise nas áreas específicas em que se propõe a 

oferecer ao mercado. O autor complementa dizendo que o modelo está em alta na 

Europa, cuja adoção contabiliza mais de 400 empreendimentos, e caso se repita no 

Brasil, pode ser uma vantagem competitiva temporária para Matias Consultores, que 

apesar de já adotar tal conceito, não o divulga para clientes, prospects, e 

consultores em potencial. 

O público-alvo da consultoria será definido como empresas em geral, tanto 

Business to Business (B2B) como Business to Consumer (B2C), de diversos portes 

que necessitem de serviços de marketing, branding e estratégia, público já atendido 

pela Matias Consultores.  

Concomitantemente aos dois processos, ocorrerá a criação de um site para 

que haja a divulgação e disponibilização de dados da consultoria na internet. No 

aspecto gráfico desta ação, será contratada uma empresa que já presta serviços à 

consultoria e que deverá seguir o briefing de elaborar um site moderno, limpo, 
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dinâmico e que possa ser gerenciado pelos próprios colaboradores da Matias 

Consultores.  

O site conterá informações como a cultura organizacional criada neste plano, 

trabalhos anteriores, descrição de serviços oferecidos, histórico da organização, 

seção de conhecimentos que conterá artigos do fundador e dos funcionários, bem 

como notícias sobre marketing, branding, cultura organizacional, palestras que 

podem ser ministradas pelo fundador, e por fim, como contatar a empresa. 

A contratação de novos funcionários é fundamental para o crescimento, já que 

atualmente há apenas com uma analista, uma estagiária e consultores associados 

que trabalham de forma autônoma. A intenção é que a atual analista torne-se 

gerente, para que seja introduzido um estilo de gestão mais participativo, que dê 

autonomia e responsabilidades à gestora, sem tirar o poder de decisão do fundador, 

mas dividindo as tarefas com uma pessoa para que seja possível ter uma base de 

clientes maior no futuro.  

 A atual estagiária torna-se analista, e para seu cargo contrata-se outro 

universitário. As pendências administrativas que hoje estão a cargo da analista, 

passarão a ser realizadas por uma secretária que também será contratada. 

Por fim, a última ação a ser tomada será o café da manhã. Este será feito no 

Mezanino do prédio onde a empresa está sediada, para que haja uma integração 

com as pessoas chave das áreas de marketing, branding e das outras áreas as 

quais a Matias Consultores presta serviços, além dos prospects e de consultores 

potenciais. Serão convidadas 30 pessoas para que estas possam conhecer a 

empresa e tomar conhecimento do novo canal de comunicação com o mercado, o 

site institucional. 

Em relação aos custos do projeto, estes podem ser considerados tanto 

financeiros como de tempo. No primeiro, estima-se a partir de orçamentos que seja 

gasto o valor de R$ 6.400,00, sendo que R$3.400,00 para a montagem do site e 

R$3000,00 para o café da manhã. 

O tempo a ser utilizado para que as melhorias sejam colocadas em prática 

também devem ser considerados. Algumas tarefas ocorrem ao mesmo tempo, se 

sobrepondo, necessitando a divisão do tempo. A tabela 1 demonstra 

detalhadamente estes custos, de acordo com a premissa de dias úteis de trabalho 

dos colaboradores. 
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A contratação de funcionários não pôde ser estimada com rigor, pois demanda 

fatores como a quantidade de pessoas que serão convocadas para entrevistas, o 

que torna o tempo a ser dispensado nessa atividade difícil de ser determinado.  

A efetividade e o controle do plano serão identificados por diversos fatores. O 

crescimento do faturamento será aferido 12 meses após a implementação deste 

plano, pela empresa de contabilidade que presta estes serviços à consultoria. 

A cultura organizacional será acompanhada, e caso perceba-se que não é 

adequada, pode ser reelaborada. A medida que a mesma for validada, espera-se 

maior engajamento dos funcionários, no que diz respeito à identificação das metas e 

valores a serem compartilhados por estes e pelos clientes. 

O processo de aculturamento será feito com mais intensidade com os novos 

funcionários que ainda não tem ciência do funcionamento da empresa, por meio de 

manual online que conterá informações como a descrição da mesma, os clientes e 

mercados, o ambiente competitivo, o fluxograma de trabalho, e as atividades que 

estão a cargo de cada colaborador. Além disso, nesse documento conterá a Cultura 

e o posicionamento contemplados por este estudo. 

Com o público externo esse processo ocorrerá por meio do site e dos cafés da 

manhã que pretende-se que sejam realizados periodicamente com pessoas chave 

para o negócio, para manter um relacionamento próximo com estas. 

Caso o plano de melhorias seja visto com sucesso, o fundador tem a 

possibilidade de futuramente expandir o negócio criando outra gerência e, 

consequentemente criar departamentos, à medida que for de seu interesse. 

O uso de ferramentas de Customer Relationship Management (CRM) 

possibilitará a criação de um banco de dados, de fácil uso por parte dos 

funcionários, e que capture as informações das pessoas que acessarem o site da 

Ação Mês 
1 

Mês 
2 

Mês 
3 

Mês 
4  

Mês 
5 

Dias 
úteis Horas/dia Total 

Criação e implementação da 
Cultura Organizacional           32 1h 32 

Criação do posicionamento         32 1h 32 

Criação do site          22 1h 22 

Contratação de funcionários            1h  

Café da Manhã           66 2h 132 

      Total   218 

Tabela 1 – Custo do Tempo 
Fonte: A Autora 
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empresa, e principalmente aquelas que entrarem em contato por meio da seção 

específica que o site terá para isso. 

Por fim, o número de novos clientes será mensurado em um período de 12 

meses após a implementação das melhorias, por meio de uma simples comparação 

com o número de clientes conquistados no exercício anterior,  e pelo número de 

prospects que entrarem em contato com a Matias Consultores, interessados em 

adquirir os serviços da mesma. Em ambos os casos, deve-se procurar saber como a 

empresa conheceu a consultoria e um feedback sobre a escolha ou não desta para 

a condução do projeto. 

 

7 TEXTO CONCLUSIVO DO SUBCAPITULO. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para as empresas de pequeno porte a estruturação estratégica é fundamental 

para o seu sucesso, e este estudo buscou mostrar de forma genérica como os 

empreendedores podem criar a estratégia de crescimento de um negócio, 

abrangendo diversas áreas da mesma. É importante ressaltar que a Matias 

Consultores, assim como outras empresas de serviços de pequeno porte, tem 

potencial para expandir seus negócios, entretanto, é necessário dirigir esforços, e ter 

uma visão crítica e da dinâmica dos processos da mesma.  
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