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RESUMO 

 

Este estudo veio com o objetivo de descobrir como um micro empreendimento 

consegue manter-se ativo no mercado sem deter de um planejamento 

estratégico estruturado, o qual auxilia as grandes empresas nas tomadas de 

decisões. Para tal estudo foi escolhido um dos tipos de empreendimento que 

se torna crescente a cada dia devido à procura incessante das pessoas em 

atingir um padrão de beleza ideal. O empreendimento escolhido foi um centro 

de beleza que esta no mercado Aracajuano há mais de dez anos e é 

gerenciado por uma única proprietária, tendo como base uma empresa familiar. 

A pesquisa foi desenvolvida através de estudos bibliográficos e a aplicação de 

um questionário que buscou informações sobre a trajetória desta empresa tais 

como: mudanças que se tornaram necessárias, quantidade de concorrentes 

próximos, conhecimentos técnicos sobre Planejamento Estratégico entre 

outros. Como resultado chegou-se a conclusão de que, para se manter um 

micro empreendimento ativo sem um planejamento estruturado, que consiga 

atender as necessidades de seus clientes e ainda dar lucros, é preciso que seu 

proprietário busque informações sobre o seu tipo de negócio, tais como: os 

produtos que são lançados, identificar o diferencial de seu concorrente, 

descobrir o que o consumidor espera deste tipo de negócio, ou seja, manter-se 

atendo a mudanças positivas que o seu tipo de negócio esta lançando no 

mercado e tentar adaptá-los ao tamanho e realidade de seu negócio. 

 

 

PALAVRAS CHAVE: manter-se atualizado, entender o consumidor, fazer 

adaptações.  
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1. INTRODUÇÃO 

Planejamento Estratégico é uma ferramenta que auxilia as empresa na tomada 

de decisões futuras, através de técnicas e atitudes administrativas que visa 

atingir os objetivos e metas da empresa. E pode ser mais bem entendida nesta 

definição, onde planejamento estratégico é um processo (...) desenvolvido para 

o alcance de uma situação desejada de um modo mais eficiente, eficaz e 

efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa. 

(Rebouças 2001). 

A necessidade de manter seu empreendimento ativo no mercado, fez com que 

as empresas recorressem a uma ferramenta de gestão que pudesse lhe 

auxiliar nas tomadas de decisões rumo as suas aspirações. Recorrendo assim 

a ferramenta Planejamento Estratégico, que segundo Stoner (1985), ”é 

processo de seleção dos objetivos de uma organização. É a determinação das 

políticas e dos programas estratégicos necessários para atingir objetivos (...)”. 

O surgimento dos pequenos empreendedores no Brasil se deu através de: 

Um programa estatal que visa absorver e empregar grande parte 
importante das massas desocupadas ou expulsas do mercado formal, 
(...), para agilizar o funcionamento dos pequenos organismos 
empresariais (...) com certas condições sociais e financeiras para o seu 
fomento. (VIZZTTO, BIANCA) 

 

Devido esse programa torna-se imensurável a quantidade de pequenos 

empreendedores que montam seu negócio diariamente, principalmente na 

informalidade, onde os gastos de investimentos são mínimos ficando 

concentrada apenas na adequação do espaço físico a necessidade de seu 

empreendimento.  

Grande parte destes pequenos negócios é criada por pessoas desempregadas 

que detém de renda (renda essa podendo ser até de seu próprio seguro 

desemprego), que possuem algum curso profissionalizante ou de pessoas que 

desejam ter ser próprio negocio para não precisar seguir ordem dos gestores, 

não sabendo eles que para se realizar o sonho de ter seu negócio é necessário 

antes de tudo, saber como mantê-lo e infelizmente isso só vai vim tornar 

conhecimento quando o empreendimento já esta em perigo.  
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A maioria das empresas que possuem um planejamento estratégico são as de 

médio e grande porte, por deterem de gestores e recursos disponíveis para 

fazer os levantamentos necessários para a definição dos objetivos pretendidos 

pela organização, ficando assim a micro e pequena empresa em desvantagem, 

tanto por não possuírem nenhum dos requisitos acima, como também por não 

existir um modelo de planejamento que se adéqüe a sua realidade. No entanto, 

é fundamental que esses pequenos empreendedores busquem conhecer a 

ferramenta de planejamento estratégico para dar viabilidade ao seu negócio, é 

claro que será indispensável à adequação de tal ferramenta ao seu negócio, 

mas só de haver alguma implantação bem sucedida de planejamento, já fará 

com que seu não cabe como muitos, sem condições de voltar ao mercado. 

O Centro de beleza Adeli Center Beauty é um salão que disponibiliza várias 

formas tratamento capilar e facial, situado no Bairro Suíssa nesta Capital, 

oferecendo ao seu público tratamento de beleza realizado por profissionais 

qualificados e com produtos de qualidade para que seu cliente sinta-se 

realizado. 

O presente trabalho teve como embasamento a abordagem do estudo de caso. 

Foi aplicado um questionário como meio de coleta de dados, contendo 

questões de múltipla escolha com espaço para justificativa da resposta. O 

questionário foi aplicado à gerente do negócio que também é proprietária e 

sendo a única responsável pelo gerenciamento do negócio.  

 

1.1 PROBLEMA 

Este projeto foi elaborado com o objetivo de descobrir como a Micro Empresa- 

situada no Bairro Suíssa na cidade de Aracaju/ SE, consegue manter-se neste 

tipo de empreendimento, que tem uma elevada taxa de crescimento tanto no 

comércio formal quanto no informal, por um bom período de tempo sem que aja 

um tipo de Planejamento Estratégico bem Estruturado. 

Ouvimos que se torna cada vez mais essencial nas empresas a criação de um 

planejamento estratégico que possa nortear as empresas a conquistar cada 
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vez mais uma grande fatia do mercado consumidor, como também para manter 

sua longevidade empresarial. Principalmente as Micros Empresas Informais 

que surgem e desaparecem na mesma intensidade. Então, como é que estes 

micros empreendedores gerem seus negócios? A ausência de um 

planejamento estratégico formal interfere de que forma na micro empresa de 

beleza? Será que existe algum outro tipo de ferramenta de fácil manipulação 

que os mesmos utilizam? Esta será a pergunta que pretendo descobrir através 

de um questionário aplicado no Centro de Beleza “Adeli Center Beauty” , 

situado no Bairro Suíssa, tendo como característica um micro empreendimento 

informal. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1-  Objetivo Geral 

Analisar como um Micro Empreendedor- ME planeja suas ações sem o auxílio 

de um Planejamento Estratégico formal, que possa orientá-lo nas adaptações 

que o ambiente externo exige. 

 

1.2.2 - Objetivos Específicos 

 

 Identificar que medidas são tomadas pelo micro empreendedor para se 

manter no mercado; 

 Verificar o tempo de vida útil da ME´s pesquisada; 

 Identificar se a empresa pesquisada conhece o que é Planejamento 

Estratégico e se consegue aplicar ao seu empreendimento; 
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 Verificar as dificuldades que a empresa tem em aderir um planejamento 

estratégico formal. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A escolha desse tema surgiu do interesse em descobrir como os micros e 

pequenos empreendedores conseguem manter seu negócio sem o auxilio de 

um planejamento estratégico formal, já que as grandes empresas que possuem 

um plano de trabalho bem elaborado para poder gerir seus negócios ainda sim 

enfrentam dificuldades, então o que fazem os MPE’s para lidar com isso. 

O presente trabalho tem como objetivo, analisar como é possível um 

empreendimento informal perdurar no seu negócio por um bom tempo e como 

fonte de pesquisa foi escolhido um centro de beleza por ser um dos segmentos 

com maior número de crescimento na informalidade por não requer de detalhes 

rigorosos e pouco recurso financeiro. 

Esse estudo é importante para a empresa, pois mostra a importância de se ter 

um planejamento estratégico formal para a viabilidade de seu negocio. 

Tornando-se importante também para o administrador de empresa já que é 

crescente este tipo de empreendimento no mercado necessitando de 

profissionais que lhe auxiliem nas tomadas de decisões. Pois esta ferramenta 

possui certa complexibilidade que os gestores destes pequenos 

empreendimentos não conseguem trabalhar, dando assim oportunidade aos 

administradores explorarem esta área requerendo menos recurso financeiro, 

por se tratar de negócios com espaço físico pequeno e restrito a apenas aquele 

lugar. 
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2. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Adeli Center Beauty é uma micro empresa Sergipana, nascida há onze anos no 

Centro Comercial de Aracaju, situada atualmente no Bairro Suíssa nesta 

Capital. Sua proprietária a cabeleireira Adeli Santos da Silva percebeu a 

oportunidade de abrir um negócio que lhe gerasse fonte de renda além de se 

realizar profissionalmente, já que a mesma tinha acabado de fazer um curso 

profissionalizante que a capacitava para tal função. 

É grande o número de mulheres que se preocupam com a sua aparência e um 

de seus maiores cuidados estão concentrados nos cabelos que para as 

mesmas tornou-se um cartão de visita para qualquer situação. É imensurável a 

quantidade de lojas que vende produtos cada vez mais sofisticados para o 

tratamento capilar consequentemente, é crescente o número de centro de 

beleza para atender a grande demanda. Sempre que há um evento ou um 

período festivo a demanda desses empreendimentos aumenta de tal forma que 

os atendimentos passam a ser marcados com dias de antecedência.  

A Adeli Center Beauty é uma empresa que presta serviços de beleza, 

oferecendo tratamentos sofisticados para atender bem o seu cliente que esteja 

disponível a pagar mais por esta diferenciação. Quando uma cliente chega ao 

Centro de beleza em estudo é feita uma avaliação na estética dos fios para 

saber qual é o tratamento mais indicado para aquela cabeleira, com o objetivo 

de além de melhorar o aspecto físico dos fios, mas principalmente, de 

satisfazer mais um cliente.  Disponibilizando tratamentos de pedicuro, 

manicure, sobrancelhas, maquiagem, depilação e cabeleireira. 

A empresa que inicialmente localizava-se no centro comercial de Aracaju agora 

tem suas instalações no Bairro Suíssa, nesta mesma Capital, com o objetivo de 

reduzir custos. Passando agora a ser localizada na residência da proprietária 

que teve que fazer algumas adequações nos espaços físicos de sua casa para 

que pudesse começar a atender seus clientes. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 ESTRATÉGIA 

As origens do termo estratégia encontram-se na teoria militar, de onde foi 

adotado, significando a utilização do combate para atingir a finalidade da 

guerra(BARBOSA e BRODANI, 2004, apud CHRISTENSEN E ROCHA, 1995, 

p.291). Já Wright, sitado por Wendwl e Qualharini complementa dizendo que 

“Estratégia vem do grego “strategos” e significa à arte do general, isto implica 

na habilidade voltada para o desenvolvimento da percepção, do feeling que 

cada um possui em relação ao objeto de análise. “estratégia são planos da alta 

administração para alcançar resultados consistentes com a missão e os 

objetivos da organização”. (WENDEL e QUALHARINI, 2007, apud, WRIGHT, 

2000). 

Poter fala que um planejamento de sucesso é quanto há um aumento na 

rentabilidade da empresa onde fala que “Uma estratégia sensata começa com 

um objetivo correto. E afirmo que o único objetivo capaz de respeitar uma 

estratégia sensata é o aumento da rentabilidade” (MICHAEL PORTER, 1980). 

Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de 

desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação 

entre a empresa e o seu ecossistema (ANSOFF, 1965). E Katz enfatiza o que 

Ansoff descreveu, expondo que para um planejamento estratégico ter resultado 

positivo é necessário que se faça uma relação entre a situação atual e futura 

da empresa, onde “Estratégia refere-se à relação entre a empresa e o seu meio 

envolvente: relação atual (situação estratégica) e relação futura (plano 

estratégico, que é um conjunto de objetivos e ações a tomar para atingir esses 

objetivos)”, (KATZ, 1970). 

Estratégia é um plano unificado, englobante e integrado relacionando as 

vantagens estratégicas com os desafios do meio envolvente. É elaborado para 

assegurar que os objetivos básicos da empresa são atingidos. (JAUCH E 

GLUECK, 1980). Os autores ressaltam a importância de se trabalhar as 
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vantagens estratégicas da empresa para se ter bons resultados diante das 

exigências do ambiente externo. 

 

3.1.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Planejamento Estratégico seria o processo de elaboração da estratégia, na 

qual se definiria a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, 

bem como os objetivos organizacionais, com a definição de estratégias 

alternativas (MAXIMIANO, 2006). O autor mostra a importância de se fazer um  

planejamento estratégico dentro da realidade da empresa , onde Wendel e 

Qualharini, sita Oliveira que explica melhor esta colocação, dizendo que “O 

planejamento estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer 

a direção a ser seguida pela organização, visando o melhor grau de interação 

com o ambiente, considerando ainda a capacitação da organização para este 

processo de adequação” (WENDEL e QUALHARINI, 2007, apud, OLIVEIRA, 

1998). 

Planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver 

e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e 

as mudanças e oportunidades de mercado (MÁRIO ANDREUZZA, apud, 

KOTLER, 1992). Novamente outra citação que ressalta a importância de se 

fazer um planejamento que esteja dentro da capacidade da empresa de 

realizá-lo e Costa citando Tiffany e Peterson moostra que é preciso explorar os 

pontos fortes da empresa. “O planejamento estratégico é uma ferramenta que 

fornece à organização uma visão do futuro, aumentando a probabilidade de 

uma empresa aproveitar as oportunidades e explorar suas potencialidades. 

(COSTA et.al., 2005, apud, TIFFANY e PETERSON, 1999). 

O Planejamento Estratégico é uma metodologia gerencial que permite 

estabelecer a direção a ser seguida pela Organização, visando maior grau de 

interação com o ambiente (ALDAY, 2000, apud, Philip KOTLER,1975). Kotler, 

Stoner e Freeman definem que para se realizar um planejamento estratégico é 
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necessário antes de qualquer coisa definir os caminhos que a empresa  

necessitará segui-los. 

O planejamento possui dois aspectos básicos, vitais para as organizações: 

determinação dos objetivos da organização e escolha dos meios para alcançar 

estes objetivos. (WENDEL e QUALHARINI, 2007, apud, STONER e 

FREEMAN, 1995). 

O planejamento estratégico pode ser desenvolvido em um processo 

estruturado e formalizada é uma ilusão, pois o planejamento estratégico não é 

por si só um gerador de estratégias, não garante o seu sucesso, a sua 

implementação e o alcance dos objetivos pré-determinados. (COSTA et al., 

2005, apud, MINTZBERG ET AL., 2000). O autor nesta definição mostra que o 

planejamento por si só não garante o sucesso da empresa, pois para que isso 

aconteça é necessário que o planejamento esteja dentro da realidade e 

possibilidades da empresa atendê-los, como já foi colocado neste trabalho por 

outros autores. 

 

 

3. 2  ESTADO DA ARTE 

 

3.2.1 O Planejamento Estratégico nas Micro e Pequenas empresas 

Artigo publicado por Wendell Souza e Eduardo Qualharini, na III Workshop 

Gestão Integrados no Centro Universitário do SENAC em São Paulo. Wendell e 

Eduardo mostra através deste estudo que as MPE’s estão começando a 

interagir com o termo Planejamento Estratégico o qual, é de uma 

complexibilidade e exigência qualificativa do gestor que as MPE’s ficam em 

desvantagem, necessitando de um modelo de planejamento flexível já que este 

tipo de empreendimento torna-se cada vez mais crescente ajudando no 

desenvolvimento do País. 

Os autores simplificaram o Planejamento Estratégico em 4 passos que pode 

ser adotado por empresas de pequeno porte. 



13 

 

1. Definir e alinhar os objetivos e os resultados esperados; 

2. Levantamento das informações; 

3. Tomada de decisões e planos de ações pertinentes a cada ato 

estratégico; 

4. Buscar total respaldo dos funcionários envolvendo-os no processo 

decisório e participando-os por uma comunicação formal. Para que 

assim as empresas possam alcançar as expectativas dos stakeholders. 

Souza e Qualharini ressaltam a importância de um planejamento estratégico 

formal para que a empresa possa alcançar a viabilidade, pois os pequenos 

empreendedores atuam em várias frentes simultaneamente, o que dificulta a 

otimização dos recursos investidos, porém enfatiza a importância das mesmas 

saírem da informalidade e começar a assimilar as técnicas e métodos de 

administração à realidade da empresa. (SOUZA: QUALHARINI, 2007). 

O objetivo dos autores é de incentivar as MPE´s á adotarem uma metodologia 

simples que se adéqüe a realidade da empresas. E a buscarem apoio de 

Órgãos Governamentais. 

 

3.2.2 -Planejamento Estratégico em Pequenas e Médias Empresas: 

Estudo Quantitativo em Empresas Brasileiras de Tecnologia da 

Informação 

 

Artigo publicado por Patrícia Krakauer, Adalberto Fishmann e Martinho 

Almeida, no III Seminário de Administração na Universidade de São Paulo. Os 

autores mostram a importância do Planejamento Estratégico para a 

sobrevivência das pequenas empresas através de dados do SEBRAE, onde 

mostra que a mortalidade das PME´s ocorreu na maioria dos casos pela falta 

de uma correta análise do ambiente em que a mesma esta inserida. Porém, 

Krakauer; Fishmann e Almeida (2010) reconhecem que “diversas são as 
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dificuldades encontradas por estas empresas para realizar tal atividade, como a 

falta de recursos, de tempo e de conhecimento dos proprietários.” 

Os dados deste artigo foram extraídos de empresas no setor de tecnologia da 

informação, que possuem planejamento estratégico formal, levando em 

consideração o tempo de existência, crescimento e lucratividade. (Krakauer; 

Fishmann e Almeida, 2010). Os autores mostraram algumas formas de se 

definir o porte de uma empresa que irá depender da Organização que irá 

analisá-lo. 

Como por exemplo: 

O SEBRAE - Define o porte da empresa pela quantidade de colaboradores que 

nela existe. 

O BNDES – Define o porte da empresa pela renda anual bruta. 

E foi através destes critérios que as empresas foram entrevistadas pelos 

autores. O resultado da pesquisa realizada pelos autores em 81 das 200 

empresas selecionadas foram os seguintes: 

 Apenas 35% têm um planejamento estratégico estruturado 

 17% dizem não se preocupar com o futuro 

 As empresas que demonstraram ter maior lucratividade possuíam um 

planejamento estruturado 

 Quanto maior o número de colaboradores, mais estruturado é o 

planejamento da empresa. 

 

Krakauer; Fishmann e Almeida finalizam demonstrando que a muito a ser feito 

para beneficiar as pequenas empresas, mas que já é notável a preocupação 

dos novos empreendedores em desde cedo realizarem um planejamento 

estratégico de seus negócios. 
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3.2.3 - Planejamento Estratégico e Operacional na Pequena Empresa: 

Um estudo sobre a Influência no Desempenho dos 

Empreendimentos do Setor de Base Tecnológica de São Carlos/ 

SP 

 

Artigo publicado por Stefano Silva, Edmundo Filho e Ana Cláudia Terence na 

Revista de Negócios de Blumenau em 2009. 

O objetivo dos autores com este trabalho foi em descobrir a relação das 

pequenas empresas com a ferramenta planejamento estratégico, os resultados 

obtidos e suas formalidades. 

Os autores classificaram os 03 níveis de sofisticação e de formalidade do 

Planejamento. Silva; Filho e Terence (2010) apud Robson e Peace (1984). 

Onde: 

 Não existe planejamento – Não há um documento formal com prazo de  

três anos na empresa. 

 Planejamento Moderadamente Sofisticado - há um documento formal 

 com objetivos da empresa para os próximos três anos. 

 Planejamento Sofisticado - - há um documento formal com objetivos e  

análise externa para os próximos três anos. 

 

O resultado obtido com as 33 empresas pesquisadas detectou que, 21 delas, 

as que possuem as maiores taxas, são as que possuem um planejamento 

sofisticado onde à medida que esta sofisticação aumenta, elevam também a 

taxa de venda, lançamento e aperfeiçoamento de produto, evidenciando assim 

a importância de um planejamento de longo prazo, completo e formal. (SOUZA; 

FILHO E TERENCE, 2010). 
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4- DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

Por ser uma micro empresa a pesquisa foi desenvolvida com a presença única 

da proprietária. As informações foram coletadas por meio de um questionário 

de múltipla escolha com opções de justificativa.  

 

4.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA  

Na elaboração do questionário foram levantadas as seguintes informações 

referentes á: Há algum documento formal de planejamento; Realizou alguma 

mudança para atender alguma necessidade; Quantidade de empreendimento 

no mesmo ramo próximo; Quanto tempo no mercado; Houve algum 

fechamento; Conhece o que é Planejamento Estratégico; Aplica esta 

ferramenta na sua empresa; Se não aplica, qual a dificuldade de não aderir; Se 

houvesse um Planejamento formal teria mais resultados positivos. 

 

4.1.1 Documento Formal Para Avaliações 

Ao que diz respeito à existência de algum documento formal que sirva para a 

empresa fazer suas avaliações, obteve-se uma resposta positiva. Na qual a 

proprietária informa que há sim um documento formal para medições de suas 

avaliações interna. 

Gráfico nº 1 – Representação gráfica de Documento Formal de Avaliação      
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4.1.2 Mudança para Atender Alguma Necessidade 

 

Perguntou se durante o tempo de vida da empresa foi realizada alguma 

mudança no tipo de atendimento para atender as necessidades do cliente e a 

resposta foi positiva. E em caso de resposta positiva a entrevistada deveria 

explicar qual foi a mudança adotada, na qual obteve a seguinte resposta, 

começou a atender os clientes com hora marcada, pois notou-se a 

necessidades que as clientes que trabalham os dois turnos tinham em não 

perder tempo esperando ser atendida, ganhando com isso tempo no decorrer 

do dia. 

 

Gráfico nº 2 – Representação gráfica de Mudanças no Atendimento              
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Resposta sim: Atendimento Agendado  

 

 

4.1.3 – Quantidade de Empreendimentos Próximos 

 

Por ser um dos segmentos de maior facilidade no momento de abertura, 

buscamos com esta resposta, quantificar os concorrentes que mais estão 

próximos ao Centro de Beleza em estudo numa distância de três ruas do 

Centro. De acordo com a resposta, a Adeli Center Beauty tem uma quantidade 
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de três concorrentes bem próximas ao seu empreendimento, porém enfatiza a 

proprietária, que os mesmos não afetam a quantidade de sua clientela. 

 

Gráfico nº 3 – Representação gráfica de Quantidade de Concorrentes              
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4.1.4 - Tempo de Vida Útil no Mercado 

 

Ao questionar o tempo de vida útil do empreendimento foi descoberto que o 

mesmo permanecer em função por um bom período, já que a entrevistada 

responde que o seu empreendimento esta ativo a mais de 10 anos, mesmo 

sendo um empreendimento de alto risco devido a grande quantidade de 

concorrentes. 

Gráfico nº 4 – Representação gráfica de Vida Útil 

           

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

De 1 á 3 anos De 3 á 6 anos Mais de 6 anos

De 1 á 3

De 3 á 6

Mais de 6

 



19 

 

4.1.5 – Houve Algum Fechamento    

 

Após saber o tempo de vida do empreendimento tornou-se necessário 

descobrir se durante este período houve algum fechamento do 

empreendimento e por qual motivo, porém a resposta foi negativa. Concluindo 

assim que a gestora sabe administrar bem o seu negócio. 

 

 Gráfico nº 5 – Representação gráfica de Algum Fechamento 
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4.1.6 – Conhece o que é Planejamento Estratégico 

 

Depois da resposta anterior a qual mostra que o empreendimento em estudo 

tem um ótimo histórico de vida útil e que não houve nenhum fechamento, foi 

perguntado se a gestora conhece a ferramenta de Planejamento Estratégico, 

na qual a mesma respondeu que sim. 
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 Gráfico nº 6 – Representação gráfica sobre o conhecimento da 

Ferramenta de Planejamento 
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4.1.7 – Aplica essa Ferramenta 

 

A entrevistada respondeu que aplica os conhecimentos da ferramenta de 

planejamento estratégico na sua empresa e que busca adquirir novos 

conhecimentos para melhorar a sua empresa. 

 

 Gráfico nº 7 – Representação gráfica sobre a Aplicação desta Ferramenta  
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4.1.8 – Se não aplica esta ferramenta, qual é a dificuldade de aderi-la? 

 

O objetivo desta pergunta era saber a dificuldade do gestor em não adotar 

nenhum modelo de Planejamento na sua empresa. Porém a empresa em 

estudo respondeu anteriormente que aplica na sua empresa modelos de 

planejamento ficando assim esta questão sem resposta. 

 

Gráfico nº 8 – Representação gráfica sobre a dificuldade de não aderir à 

ferramenta de Planejamento Estratégico na empresa 
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5. REFLEXÕES FINAIS 

 

A realização do trabalho nesta empresa proporcionou o conhecimento sobre 

técnicas que a mesma utiliza para manter-se no mercado num longo período 

de tempo sem que aja um planejamento estratégico formal. 

Ao termino da análise das respostas do questionário aplicado a gestora que 

também é proprietária do micro empreendimento, acredito ter alcançados os 

objetivos iniciais descritos neste trabalho. 
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Como principal resultado do estudo pode ser citado que a gestora aplica alguns 

conhecimentos da ferramenta de Planejamento Estratégico que a mesma 

adquire num curso de Graduação em Administração de Empresas. Porém este 

trabalho de planejamento que a mesma realiza não é bem estruturado, devido 

a sua complexibilidade, restando apenas adaptá-los a realidade de seu 

empreendimento. 

Através do questionário descobrimos que o empreendimento em estudo em 

nenhum momento teve suas portas fechadas, o que nos leva a perceber que 

realmente as adaptações que a proprietária do centro de beleza faz aos seus 

conhecimentos adquiridos na graduação estão sendo útil para gerir seu 

negócio. Mas em outra questão ela responde que reconhece que se existisse 

um modelo de Planejamento menos complexo que pudesse ser implantado em 

modelos de negócios pequenos, teria ainda mais resultados positivos. 

As grandes empresas que hoje ainda estão ativas no mercado agradecem a 

seu planejamento estratégico bem estruturado, que servem de subsídio para as 

suas ações á longo prazo, porém os pequenos negócios não detêm de 

recursos nem de condições físicas para tal execução. Notando que os micros 

empreendimento estão se tornando uma das fontes que mais gera renda nas 

cidades, torna-se necessário que os novos cursos na área de administração de 

empresas tenham disciplinas que sejam voltadas para os pequenos negócios, 

não necessitando que os graduados tenham que fazer cursos após a 

graduação em outras entidades para poder adaptar seus conhecimentos á 

realidade dos micros negócios. 

Portanto fica a proposta para outros estudos de pesquisarem quais seriam as 

adaptações necessárias no planejamento estratégico para ser adaptados aos 

pequenos negócios. 
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FACULDADE SÃO LUÍS DE FRANÇA 
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

 
Professora: Andréa Ribeiro Santos 
Aluna: Elaíce Oliveira Silva 

 
 

 QUESTIONÁRIO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NUMA MICRO EMPRESA DE ARACAJU/ 

SERGIPE 

Esse questionário faz parte de meu trabalho de conclusão de graduação e teve 

como objetivo coletar informações da micro empresa Adeli Center Beauty em 

Aracaju sobre suas ações de planejamento estratégico informal. 

 

1. Há algum documento formal que sirva para a empresa fazer suas 

avaliações? 

(   ) sim                           (   ) não 

2. Foi realizada alguma mudança no empreendimento para atender alguma 

necessidade? Qual? 

(   ) sim                           (   ) não 

Resposta positiva: 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Quantos empreendimentos do mesmo segmento existem próximo ao seu?  

( Numa medição de 03 ruas por quadra do seu empreendimento) 

(   ) de 1 á 3                  (   ) de 3 á 6                   (   ) mais de 6 

 

4. Há quanto tempo existe o seu empreendimento? 
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(   ) de 1 á 2 anos         (   ) de 2 á 4 anos          (   ) mais de 4 anos 

5. Durante o tempo de vida útil do empreendimento, houve algum fechamento 

temporário do mesmo por algum motivo? Qual? 

(   ) sim                         (   ) não 

Resposta positiva: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Conhece a ferramenta de Planejamento Estratégico? 

(   ) sim                         (   ) não 

7. Se conhecer, você aplica na sua empresa? 

(   ) aplico                     (   ) não aplico 

8. Se não aplica nenhum tipo de Planejamento. Qual a dificuldade de não 

aderir esta ferramenta no seu empreendimento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


