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1 RESUMO  

No universo dos pequenos negócios, o planejamento estratégico, realizado 

continuamente como forma de interação da empresa com o meio externo, é um 

importante instrumento que possibilita o estabelecimento de objetivos presentes e a 

abertura de novos horizontes, além de proporcionar uma melhor orientação do 

aproveitamento dos recursos disponíveis. Contanto, o mesmo é pouco utilizado por 

pequenos e micro empresários, seja por sua complexidade, seja pela habilidade de 

gestão ainda não adquirida. A não utilização desta ferramenta impacta de forma 

direta a gestão da produção e, por consequência, no resultado da companhia como 

um todo. O objetivo desta pesquisa é identificar as falhas no planejamento 

estratégico e seus efeitos na gestão da produção para o desenvolvimento de um 

roteiro menos complexo e formal, a níveis de execução, para pequenas e micro 

empresas. Este roteiro, por sua vez, será elaborado com base nos principais nomes 

e teorias das áreas de planejamento estratégico e administração da produção, 

considerando peculiaridades que deverão ser atribuídas para cada processo, 

proporcionando ao empreendedor o fácil entendimento e execução de modelos 

teóricos utilizados nas grandes empresas. Com o incremento desta nova ferramenta 

espera-se aumentar o aproveitamento dos recursos, evitando ao máximo os 

desperdícios, melhorar a produtividade e transformar aspectos que eram 

considerados supérfluos na gestão de produção em opções de instrumentos de 

grande auxílio na resolução de problemas do dia-a-dia, diagnosticados mediante a 

uma boa análise e formulação de um plano estratégico.  

 

2 INTRODUÇÃO 

A dinâmica da economia mundial concomitante ao crescimento econômico 

dos chamados países emergentes criam um cenário de intensas alterações em 

curtos espaços de tempo. Segundo SOBANSKI (1995), o crescente dinamismo e a 

competitividade encontrados no ambiente empresarial vêm gerando novas formas 

de organização e interação entre os diversos agentes econômicos e sociais, ao 

mesmo tempo em que induzem à criação e consolidação de instrumentos e estilos 

de gestão adaptados às novas necessidades. Por sua vez, os empreendimentos 

encontram desafios como variações de mercado, aceitação do público e limitações 

de pessoal e capital. Neste âmbito, tornou-se imprescindível a produção de mais 

produtos, bens e serviços, com menor custo, recursos e mão de obra. Dessa forma, 
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o conceito de planejamento estratégico vem se firmando como orientador decisório 

para a sobrevivência e perpetuação dos modelos de negócios. 

Por definição de Fischman e Almeida (1990) o planejamento estratégico é uma 

técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma organização, cria 

a consciência das suas oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e fracos 

para o cumprimento da sua missão e, através desta consciência, estabelece o 

propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as 

oportunidades e evitar riscos. Para obtenção de resultados satisfatórios é de 

fundamental importância a execução da estratégia em todos os níveis. Todos os 

setores, produção, marketing, finanças, pesquisa e desenvolvimento e outros 

precisarão traduzir os objetivos do negócio em termos que têm sentido para eles e 

precisam determinar a melhor forma de organizar seus recursos para apoiá-los 

(SLACK, 1997). Diante disto, observa-se que planejamento e produção caminham 

juntos, um proporcionando a realização do outro, como reforça SLACK (1997) 

quanto melhor a produção fizer essas coisas, mais apoio estará dando para a 

estratégia competitiva da empresa. Se a empresa adotasse uma estratégia 

empresarial diferente, seria necessário que sua função produção adotasse objetivos 

diferentes. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo principal desta pesquisa é identificar os impactos na gestão da 

produção causados pela falta do planejamento estratégico. Estando o empreendedor 

convencido dos fatos e tendo definido as consequências negativas na produção, 

torna-se necessário a elaboração de um roteiro, fundamentado em métodos 

propostos por autores reconhecidos das áreas envolvidas, com a finalidade de 

auxiliar o pequeno empresário na utilização das ferramentas.   

 

4 METODOLOGIA 

Como descrito inicialmente, a abordagem da pesquisa em questão é 

identificar os impactos causados pela falta do planejamento estratégico na gestão da 

produção. Neste contexto, primeiramente será levantado se há indícios de utilização 

de alguma ferramenta de planejamento, logo após, serão identificadas as 

dificuldades na gestão da produção. 
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O tipo de pesquisa utilizado será a pesquisa explicativa. De acordo com Gil 

(2002), a pesquisa explicativa pretende dizer de que modo ou por que causas o 

fenômeno é produzido. Em outras palavras, ele visa explicar relações de causa e 

efeito.  

Quanto aos procedimentos técnicos, serão realizados estudos de campos nos 

ramos industriais, comerciais e de prestação de serviço, pois procura o 

aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente realizada por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com 

informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela 

realidade (GIL, 2008). 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

O crescimento de micro, pequenas e médias empresas tornou-se tendência 

irreversível nos últimos anos, apresentando desenvolvimento significativo para 

economia brasileira. Segundo BORTOLI NETO (1980), as empresas são essenciais 

e indispensáveis nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento. Devido ao 

aumento do poder de compra do brasileiro e também a grande procura por bem-

estar e qualidade de vida, surgiram diversas oportunidades nas áreas industriais e 

comerciais, além de um crescente aumento na busca por serviços. 

Em 2009, 2010 e 2011, mais da metade das empresas de alto crescimento 

total e das empresas de alto crescimento orgânico eram empresas com 10 a 49 

pessoas ocupadas assalariadas (IBGE, 2011). A tabela a seguir retrata o quadro das 

empresas de alto crescimento no Brasil entre os anos de 2009 e 2011: 
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Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2006-2011. 

No Brasil, as micro e pequenas empresas têm consolidado uma participação 

expressiva na economia, representando 20% da parcela do PIB nacional, segundo o 

IBGE (INSTITUTO..., 2010). Conforme pesquisa do SEBRAE e DIEESE (SEBRAE; 

DEPARTAMENTO..., 2011), essas empresas respondem por quase 52% dos postos 

de trabalho do setor privado. 

Em vista da relevância dos dados apresentados, é de suma importância o 

estudo das dificuldades encontradas na gestão da produção, elaboração e 

implementação do planejamento estratégico em micro, pequenas e médias 

empresas, afim de proporcionar o crescimento próspero tanto da organização 

quanto da economia nacional como um todo. 

 

 


