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Resumo  

Este trabalho apresenta  uma proposta de um plano de ação para a empresa Netfiber Informática e 

Fibra de Vidro, visando minimizar as anomalias presentes na empresa e maximizar seus lucros, 

além de apresentar uma abordagem geral sobre as micro e pequenas empresas na atual conjuntura 

economica brasileira. 

 

Palavras chave: Micro e Pequena Empresa, Gestão da qualidade, Netfiber. 

 
1. Introdução 

Na atual conjuntura, podemos afirmar que às Micro e Pequenas Empresas são um dos principais 

pilares de sustentação da economia brasileira. Em termos estatísticos, esse seguimento empresarial 

representa 25% do PIB brasileiro, gera quatorze milhões de empregos (60% do emprego formal no 

país) e constitui 99% dos seis milhões de estabelecimentos formais existentes.  As Micro e 

Pequenas Empresas respondem ainda por 99,8% das empresas que são criadas a cada ano segundo 

dados do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae 2007).  

Apesar dos índices citados acima, sabemos que muitas destas empresas têm realidades bem 

diferentes. Grande parte encontra-se mal estruturada e mal organizada, sem planejamento, podem 

até estar em um mercado promissor, porém devido a vários fatores que vão desde problemas 

organizacionais, financeiros, falta de incentivos e investimento e a ausência de profissionais capazes 

de fazer um bom trabalho. Isto faz com que estas pequenas organizações fechem as portas mais 

cedo, porém esses pontos negativos variam de empresa para empresa.  

Dentro desse conjunto de micro e pequenas empresas podemos destacar a empresa Wagner A. 

Apolinário, denominada Netfiber Informática e Fibra de Vidro (nome fantasia), inscrita no CNPJ 

03.941.870/0001-53 e I.E: 15.212.924-3, localizada na Av. Dr.Freitas, 764 -  Sacramenta - Belém – 

PA, classificada por Micro Empresa de acordo com seu porte. Nasceu no dia 14 de julho de 2000. 

Atuando no mercado varejista de fibra de vidro e informática. Administrada pelos irmãos Wagner 
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Apolinário (Tecnólogo – Ciência da Comunicação) e Walber Apolinário (Economista). Atualmente 

com 05 funcionários incluindo os sócios, a empresa está atuando somente no mercado de fibra de 

vidro, devido a alguns problemas internos no segmento de informática. No presente a empresa 

apresenta alguns problemas de gestão e organização, típicos de micro empresas, o que faz com que 

ela seja alvo de nossa pesquisa, visando solucionar seus problemas internos aplicando os conceitos 

de Administração.  

O objetivo dessa pesquisa é analisar os principais problemas de gestão da empresa, estudar uma 

gestão de qualidade através de um plano de ação (PDCA) para seus processos, objetivando 

melhorias na sua gestão organizacional. 

2. Referencial Teórico 

Micro e Pequena Empresa 

As MPE – Micro e Pequenas Empresas, representam 98% do total de estabelecimentos existentes 

no setor privado brasileiro e continuam em expansão, segundo a primeira pesquisa realizada pelo 

Observatório das MPE do Sebrae – SP. “O número desse tipo de negócio aumentou 22,1% entre 

2000 e 2004, alcançando 5,02 milhões de empreendimentos”, disse Marco Aurélio Bedê, 

coordenador  do observatório (SEBRAE 2007.) 

A adoção de critérios para a definição do tamanho de uma empresa constitui importante fator de 

apoio às Micro e Pequenas Empresas, permitindo que as firmas classificadas dentro dos limites 

estabelecidos, possam usufruir os benefícios e incentivos previstos nas legislações que dispõem 

sobre o tratamento diferenciado ao seguimento, e que busca alcançar objetivos prioritários de 

políticas públicas, como o aumento das exportações, a geração de emprego e renda, a diminuição da 

informalidade dos pequenos negócios, entre outras. 

Há vários parâmetros para definir e classificar o porte das empresas brasileiras. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) consideram a quantidade de empregados para classificar o porte das 

empresas. 
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Porte da Empresa Nº de Funcionários no Comércio Nº de Funcionários no Serviço 

Micro Empresa De 01 a 19 empregados De 01 a 09 empregados 

Pequena Empresa De 20 a 99 empregados De 10 a 49 empregados 

Média empresa De 100 a 499 empregados De 50 a 99 empregados 

Grande Empresa Acima de 499 empregados Acima de 99 empregados 

Tabela 1 - Classificação quanto ao nº de funcionários na indústria 

No entanto, a legislação considera o faturamento das empresas para sua classificação. Quem 

regulamenta o tratamento para essas empresas é o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte, através da Lei nº 9.841, de 05 de outubro de 1999. Veremos a seguir o critério de 

classificação das empresas de acordo com a atualização deste estatuto, pelo decreto nº 5.028/2004, 

de 31 de março de 2004, que corrigiu os limites originalmente estabelecidos (R$ 244.000,00 e R$ 

1.200,000, 00, respectivamente). 

Classificação quanto a Receita Bruta, conforme o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 

Pequeno Porte. 

Porte da Empresa Receita Bruta Anual 

Micro Empresa Igual ou menor a R$ 433.755,14 

Pequena Empresa Superior a R$ 433.755,14 e inferior a R$ 2.133.222,00 

Tabela 2 -Classificação quanto Receita Bruta 

A história das micro e pequenas empresas têm sido marcada pela reação criativa à mudança e à 

desvantagem, pela busca de formas de equilíbrio competitivo diante da supremacia  dos recursos 

das grandes organizações. Caracterizam-se em sua maioria por desenvolver atividades com baixa 

intensidade de capital e com alta intensidade de mão-de-obra. O empresário da micro empresa, nos 

períodos de pouco movimento supera as dificuldades ele próprio “pegando no pesado” e muitas 

vezes resgatando a participação direta de membros da família. 

O desempenho das micro e pequenas empresas são relativamente melhor em mercados pequenos, 

isolados e despercebidos. Nicho de mercado muitas vezes regional, às vezes nacional e com menos 

intensidade internacional de produtos de alta qualidade e singulares, ou de atendimento a gosto ou 

hábitos locais, são formas das micro e pequenas empresas saírem bem sucedidas em mercado de 

baixo volume. Pequenos empresários locais que produzem para os mercados regionais, tendem a 
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alcançar êxito no caso de produtos que não podem ser eficientemente transportados, ou porque são 

perecíveis ou os preços são muito baixos, não justificando o custo do transporte. 

Uma das vantagens mais presentes nas micros e pequenas empresas são sua maior agilidade e 

flexibilidade de ação. Por sua proximidade do mercado, empresários captam os sinais de mudança 

com maior rapidez, o que lhe proporciona maior interatividade. A maioria das micro e pequenas 

empresas possuem grande visão empresarial, com iniciativa de expansão e como diria Tom Peters 

“com disposição para tiros certeiros” (Sebrae 2007).                                                                      

Administração 

Historicamente, os cursos de Administração no Brasil têm uma história muito curta, principalmente 

se compararmos com os EUA, onde os primeiros cursos na área sem iniciaram no final do século 

XIX, com a criação da Wharton School, em 1881. Em 1952, ano em que se iniciava o ensino de 

Administração no Brasil. 

O contexto para a formação do Administrador no Brasil começou a ganhar contornos mais claros na 

década de 40. A partir desse período, acentua-se a necessidade de mão de obra qualificada, e 

conseqüentemente da profissionalização do ensino de Administração. A importância da formação 

de pessoal especializado para a planificação de mudanças, assim como da criação de centros de 

investigação para dar suporte a questões econômicas e administrativas, em uma sociedade que 

passava de um estágio agrário para a industrialização. 

O ensino de Administração está relacionado ao processo de desenvolvimento do país. Este processo 

foi marcado por dois momentos históricos distintos. O primeiro, pelos governos de Getúlio Vargas, 

representativos do projeto “autônomo” de caráter nacionalista. O segundo pelo governo de 

Juscelino Kubitscheck, evidenciado pelo projeto de desenvolvimento associado e caracterizado pelo 

tipo de abertura econômica de caráter internacionalista.  Este último apresentou-se como um ensaio 

de modelo de desenvolvimento adotado após 1964. Nesse período o processo de industrialização se 

acentuou, sobretudo devido à importação de tecnologia norte-americana. 

Observa-se que a criação e a evolução do curso de Administração na sociedade brasileira, no seu 

primeiro momento, se deram no interior de instituições universitárias, fazendo parte de um 

complexo de ensino e pesquisa. Essas  escolas transformaram-se em pólos de referências para a 

organização e funcionamento desse campo. 
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No final dos anos 60, a evolução dos cursos de Administração ocorreria não mais vinculada a 

instituições universitárias, mas às Faculdades isoladas que proliferam no bojo do processo de 

expansão privatizada na sociedade brasileira. Essa expansão também está relacionada às 

transformações ocorrida no plano econômico. A partir da década de 60, o estilo de desenvolvimento 

privilegiou as grandes unidades produtivas na economia do país levando ao crescimento acentuado 

das grandes empresas (CFA – 2007). 

Ferramentas da Qualidade Total 

Conforme a Dra. Ana Maria Malik (2002), cordenadora do PGQ – Hospital das Clínicas da 

FMUSP, ferramentas da qualidade são técnicas que utilizamos com a finalidade de definir, 

mensurar, analisar e propor soluções para os problemas que interferem no bom desempenho dos 

processos de trabalho. Dentre as diversas ferramentas da qualidade, as utilizadas nesta pesquisa 

serão: 

Fluxograma: representação gráfica que mostra todos os passos de um processo, sua utilidade se dá 

na descrição e estudo de um processo (atual ou ideal) ou planejar as etapas de um novo. 

Diagrama de Causa e Efeito ou Ishikawa (espinha de peixe): é um diagrama que mostra a relação 

entre uma caracteristica de qualidade (efeito) e os fatores que a influenciam (causas), e que serve 

para identificar, explorar, ressaltar, mapear fatores que julgamos afetar um problema. 

PDCA: é uma proposta de abordagem organizada para qualquer tipo de problema. Assim podemos 

orientar de maneira eficaz e eficiente a preparação e a execução de atividades planejadas para a 

solução de um problema. 
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Figura 1- Ciclo do PDCA  

Planejar: definir objetivos/ metas e estabelecer um método de trabalho;              

Fazer: informar, treinar e executar;                                                 

Verificar: confrontar os resultados com o que foi planejado e coleta de dados que visa buscar 

evidências de que o objetivo foi atingido ou não;       

Consolidar: consolidar o resultado e levantar novos problemas (situações). 

3. Metodologia 

A metodologia aplicada na pesquisa denomina-se estudo de caso. O propósito fundamental deste 

tipo de pesquisa é analisar uma unidade social, que pode ser um indivíduo, um grupo deles, uma 

organização, uma universidade, uma instituição de pesquisa e até mesmo uma comunidade 

(Triviños, 1992; Godoy, 1995). 

 

YIN (1989, p. 23) afirma que "o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno 

e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas". Esta 

definição, apresentada como uma "definição mais técnica" por YIN (1989, p. 23), nos ajuda, 

segundo ele, a compreender e distinguir o método do estudo de caso de outras estratégias de 

pesquisa como o método histórico e a entrevista em profundidade, o método experimental e o 

survey. 
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Para cumprir o objetivo dessa pesquisa empregou-se a técnica de coleta de dados denominada 

entrevista focada. Adotou-se a entrevista para obter as informações dos processos da empresa e das 

atividades exercidas pelos seus colaboradores. 

 

De forma geral, as entrevistas são uma fonte essencial de evidências para o estudo de caso (YIN, 

1989), uma vez que os estudos de caso em pesquisa social lidam geralmente com atividades de 

pessoas e grupos. Para o presente estudo entrevistaram-se os diretores da empresas e seus 

funcionários, o qual os mesmos responderam um questionário falando sobre suas funções e cargos 

dentro da empresa. As respostas foram anotadas, optando-se por não gravar a entrevista. 

 

4. A Netfiber e sua rotina de trabalho no dia-a-dia 

 

De acordo com as pesquisas realizadas na empresa, podemos ver que as rotinas no dia-a-dia  são 

realizadas sem planejamento, as tarefas ocorrem de acordo com as urgências a serem resolvidas e 

prioridades. 

 

A abordagem da venda só ocorre por iniciativa dos clientes, que procuram a loja pessoalmente ou 

por telefone, não acontece a iniciativa de venda por parte da empresa, devido não ter um setor de 

venda consolidado. As vendas são realizadas pela auxiliar de escritório, pelo técnico de informática 

e pelos sócios, causando uma deficência na empresa o que contribui com a minimização de seus 

lucros, levando em consideração que a principal atividade da empresa é a venda de seus produtos. 

 

A falta de organização dos processos e de uma rotina adequada na empresa, através de processos 

contínuos e a ausência de metas em sua organização, fazem com que os colaboradores fiquem 

sobrecarregados em suas tarefas ocasionando baixa produtividade. 

 

Abaixo, identificamos através do diagrama de Ishikawa, seguindo a regra dos 4Ps, as seguintes 

anomalias que causam problemas no baixo volume de vendas da empresa. 
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Figura 2 – Diagrama sobre as causas do bixo volume de vendas 

 
No fluxograma abaixo veremos como se processa a venda na empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De acordo com o organograma acima podemos observar que o processo de venda na empresa, só 

visa a venda em si, ou seja, se não houver o produto solicitado, o cliente vai embora e a empresa 

não utiliza de artifícios para garantir o retorno do cliente. Percebe-se que não há uma preocupação 

com o cliente, o que faz com que as vendas sejam inconstantes e, por consequência, o lucro 

oscilante, afetando diretamente no desempenho da empresa. 

 

Figura 3 - Fluxograma de venda  
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Plano de ação proposto para melhorias nas vendas 

 

Para ajudar a solucionar o problema de vendas, propromos um plano de ação inicial baseado no 5W 

1H, com metas e procedimentos a serem seguidos pelos clientes internos. Este plano visa não só o 

aumento das vendas, como também o processo gerencial da empresa  que é uma deficiência 

existente devido a falta de normas e procedimentos. 

 

Plano de ação 

� Metas a longo prazo – maximizar as vendas 

� Metas a curto prazo – melhorar o layout da empresa 

 

Levantamento e análise dos problemas  

 

� Estrutura física da empresa 

o Iluminação inadequada 

o Má visualização da empresa (Loja escondida) 

o Ambiente sem refrigeração 

o Poluição sonora 

o Higiene e limpeza 

o Qualidade de vida dos funcionários 

 

� Normas e Procedimentos 

o Falta de manual de normas e procedimentos para a empresa 

o Falta de padronização das rotinas 

o Mau atendimento 

o Falta de treinamentos 

o Falta  de uma política de vendas 
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PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DAS VENDAS (5W 1H) 

CONTRAMEDIDAS 

(WHAT) 

RESPONSÁVEL 

(WHO) 

PRAZO 

(WHEN) 

LOCAL 

(WHERE) 

JUSTIFICATIVA 

(WHY) 
PROCEDIMENTO (HOW) 

Melhoria do layout da 

empresa 
Sócios - Empresa 

Qualidade de vida para 

os funcionários e 

melhor imagem da 

empresa 

Iluminação inadequada; 

Melhorar a  visualização da empresa 

refrigerar o ambiente; 

Contratar um profissional de limpeza 

(semanalmente); 

Qualidade de vida dos funcionários. 

Normas e 

Procedimentos 

 

Sócios e 

colaboradores 
- 

Empresa  

 

Melhoria do fluxo dos 

processos 

Elaboração de um manual de normas e 

procedimentos para a empresa; 

Padronização das rotinas; 

Melhoria no atendimento; 

Melhoria nos processos internos da empresa; 

Treinamentos. 

Melhoria no volume de 

vendas 

Sócios e 

colaboradores 
- Empresa 

Atingir as metas 

propostas; 

Aumentar o lucro da 

empresa 

Criar um plano de vendas; 

Criar metas de vendas; 

Plano de bonificação (comissões); 

Conquista de novos clientes; 

Fidelização de novos clientes. 

Tabela 3 - Plano de Ação  5W 1H 
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O Plano de ação acima proposto para melhoria das vendas na empresa visa também corrigir as 

anomalias das empresas, propondo um ambiente de trabalho mais organizado, uma rotina de 

trabalho mais planejada com metas a serem atingidas, gerando uma motivação melhor em 

seus colaboradores, uma política de capacitação e um manual de normas e procedimentos para 

a empresa, que motive e gere qualidade de vida para seus clientes internos agregando valor 

para empresa. 
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