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Resumo

As micro e pequenas empresas são vitais para o cenário econômico brasileiro, principalmente por sua capacidade de geração de
emprego e renda, além disso, suas características são diferentes das grandes. Apesar disso, a literatura sobre planejamento estratégico
nesse contexto é escassa. Objetivando entender a real importância do Planejamento Estratégico (PE) na visão das Micro e Pequenas
Empresas (MPEs), foram analisadas MPEs e consultorias que atendem esse público através da metodologia qualitativa de caráter
indutivo, se utilizando de entrevistas em profundidade para identificar padrões e entender como é o funcionamento do PE no seu dia a
dia. Os resultados obtidos vão contra a concepção prévia de que as MPEs consideram importante o planejamento. Através da análise
das entrevistas em profundidade e da triangulação de informações com os consultores, pôde-se aferir que existe uma discrepância entre
o que as MPEs declaram e praticam. Implicações podem ser traçadas, tanto na área acadêmica, com novas dimensões sobre o que é
autodeclarado acerca da importância do PE e na área gerencial, onde é possível constatar a necessidade de novas formas de PE, que
estimulem e facilitem sua prática constante.
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:  

UM ESTUDO SOBRE A VISÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS  

 
 
Resumo 
 
Objetivando entender a real importância do PE na visão das MPEs, foram analisadas MPEs e 
consultorias que atendem esse público através da metodologia qualitativa de caráter indutivo, 
se utilizando de entrevistas em profundidade para identificar padrões e entender como é o 
funcionamento do PE no seu dia a dia. Os resultados obtidos vão contra a concepção prévia de 
que as MPEs consideram importante o planejamento. Através da análise das entrevistas em 
profundidade e da triangulação de informações com os consultores, pôde-se aferir que existe 
uma discrepância entre o que as MPEs declaram e praticam. Implicações podem ser traçadas, 
tanto na área acadêmica, com novas dimensões sobre o que é autodeclarado acerca da 
importância do PE e na área gerencial, onde é possível constatar a necessidade de novas 
formas de  PE, que estimulem e facilitem sua prática constante. 

 
 
Palavras-chave: planejamento estratégico, micro e pequena empresa, empreendedor, 
empreendedorismo. 
 
 
Abstract 
 
Aiming to understand the real importance of SP in the view of MSBs, were analyzed MSBs 
and consultancies that serve that audience through the qualitative methodology of inductive 
character, using in-depth interviews to identify patterns and to understand how works the 
Strategic Planning in its day-to-day. The results go against the preconception that MSBs 
consider the planning as something important. Through the analysis of the in-depth interviews 
and through the triangulation of informations with the consultants, we could infer that there is 
a discrepancy between what MSBs declare and practice. Implications can be drawn, both in 
the academic field, with new dimensions of what is self-declared about the importance of PE 
and the management area where you can observe the need for new forms of PE, which 
encourage and facilitate their constant practice. 
Keywords: strategic planning, micro and small business, entrepreneur, entrepreneurship. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo objetiva a análise da real importância do Planejamento Estratégico 
(PE) na visão das Micro e Pequenas Empresas (MPEs). No Brasil, existem mais de 10 
milhões de MPEs (SEBRAE, 2016) e sua importância pode ser reconhecida em diversas 
perspectivas, sobretudo na geração de emprego e renda (FILHO E NUNES, 2010). 

Há uma discussão prévia sobre os fatores que contribuem para o sucesso e a 
sobrevivência das MPEs. Um desses fatores é a adoção de práticas gerenciais diversas, 
incluindo o PE, definido como um processo de determinar a missão, os objetivos principais, 
as estratégias e as políticas que governem a aquisição e distribuição de recursos (PEARCE et 
al. 1987). Estudos mostram uma relação positiva entre PE e performance para pequenas e 
médias empresas (JOHAN BERGSTRÖM et al., 2013; GIBCUS E KEMP, 2003).  

Objetivando entender a real importância do PE na visão das MPEs, foram analisadas 
MPEs e consultorias que atendem esse público através da metodologia qualitativa de caráter 
indutivo, se utilizando de entrevistas em profundidade para identificar padrões e entender 
como é o funcionamento do PE no seu dia a dia. Todas as entrevistas foram transcritas 
integralmente e analisadas, utilizando a técnica template analysis, triangulando informações 
recolhidas de ambos os públicos. 

Os resultados obtidos vão contra a concepção prévia de que as MPEs consideram 
importante o planejamento (FILHO E NUNES, 2010). Como conclusão da análise das 
entrevistas em profundidade e da triangulação de informações com os consultores, pôde-se 
aferir que existe uma discrepância entre o que as MPEs declaram e praticam. 

Dessa forma, o presente estudo contribui para o desenvolvimento dos estudos para PE 
de MPEs, sobretudo na divergência entre o que é dito e o que é praticado. A estrutura do 
relatório técnico é estruturada da seguinte forma: revisão da literatura, onde são discutidos os 
temas de planejamento estratégico (concepções teóricas e estudos empíricos), planejamento 
no âmbito das MPEs, o contexto brasileiro das MPEs, a importância do empreendedor e a 
importância do consultor; em seguida temos a justificação de escolhas metodológicas; a 
discussão dos principais resultados obtidos; a conclusão e as limitações da pesquisa. 

 
REVISÃO DA LITERATURA 
 
Planejamento no âmbito de MPEs 

As micro e pequenas empresas são vitais para o cenário econômico brasileiro, 
principalmente por sua capacidade de geração de emprego e renda (FILHO E NUNES, 2010; 
SEBRAE, 2016), além disso, suas características são diferentes das grandes (PORTER E 
LINDE, 1995; MORAES E ESCRIVÃO FILHO, 2006). Apesar disso, a literatura sobre 
planejamento estratégico nesse contexto é escassa (RIZZO E FULFORD, 2012).  

Dentro desse contexto, estudos sobre planejamento e performance nas MPEs ainda são 
pouco explorados (MINTZBERG, 2007; RIZZO E FULFORD 2012). As características das 
pequenas empresas são muito diferentes das caraterísticas das grandes. Normalmente são 
familiares, raramente contratam administração especializada, têm baixo nível de maturidade 
organizacional e não possuem economia de escala (MORAES E ESCRIVÃO FILHO, 2006). 
A relação entre PE e performance não é uma panaceia na literatura, embora grande parte dos 
estudos aponte uma relação positiva (ANSOFF et al. 1970; BERRY, 1998; BRINCKMANN, 
GRICHNIK e KAPSA, 2010), alguns estudos não encontram benefícios na performance 
(FALSHAW, 2006; O’REGAN e GHOBADIAN, 2007) e outros apontam uma correlação 
negativa (WHITHEAD e GUP, 1985). 
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As inconsistências encontradas nos estudos voltados a pequenas e médias empresas 
reforçam a necessidade de mais pesquisas nessa área, sobretudo no que diz respeito às micro e 
pequenas empresas (MPEs). Diante disso, é possível questionar a abrangência das teorias de 
PE, ou seja, se as teorias de PE são necessariamente as mais adequadas para o contexto das 
MPEs brasileiras, uma vez que experimentam diferentes realidades. Em vista disso, serão 
elucidadas questões sobre a maturidade do empreendedor e da empresa para maior 
compreensão dessa realidade e, posteriormente, melhor análise de modelos de PE existentes. 
 
Importância do empreendedor na MPE 

Em qualquer organização, a pessoa com mais autoridade na hierarquia organizacional 
exerce um papel fundamental nas decisões estratégicas (RIZZO E FULFORD, 2012) e seu 
alinhamento com a estratégia da empresa afeta diretamente a performance da companhia 
(ENTRIALGO, 2002). No caso das MPEs, essa importância se mostra mais evidente: por não 
possuírem uma estrutura organizacional rígida, o principal gestor assume o papel central na 
tomada de decisão de forma direta e seu perfil influencia o desempenho das empresas (VEIT 
E GONÇALVES FILHO, 2007). 

Buscando analisar o comportamento do empreendedor, o estudo de Bird, Sapp e Lee 
(2001) focou na ligação entre características empreendedoras, suas relações sociais, estrutura 
social e operações. O resultado do estudo mostrou que operações em setores menos 
competitivos, participação em treinamentos, horas dedicadas ao negócio, acesso ao crédito e 
diferenças de gênero afetam direta e indiretamente o sucesso da companhia. Corroborando 
com Bird, Sapp e Lee (2001), o estudo de Roy e Wheller (2006) identificou que investimentos 
em treinamentos, nível educacional dos sócios, visão de futuro e uso de técnicas de 
planejamento estão associados ao sucesso das MPEs. 

Portanto, para MPEs, as características do empreendedor e a forma como interage com 
o ambiente externo influenciam diretamente nas decisões estratégicas e na performance da 
companhia (RIZZO E FULFORD, 2012). Dessa forma, diferentes tipos de orientação 
empresarial, metodologias e ferramentas também influenciam de maneira diferente cada 
empreendedor, e, por consequência, podem levar a resultados diferentes. 
 
Importância do Consultor 

Para analisarmos a formulação do Planejamento Estratégico feito pelas MPEs, 
analisaremos também a percepção das consultorias de micro e pequenas empresas. Buscando 
identificar a relação de importância das consultorias no mercado de MPEs, Bruhn, Karlan e 
Schoar (2012), em um estudo realizado em MPEs de um mercado emergente, mostraram que 
as MPEs que contam com auxílio de consultorias apresentaram uma performance maior e os 
empreendedores ajudados tiveram, também, uma mudança nas características 
empreendedoras. 

Segundo Fleck (1989 apud ADAMSON, 2000, p. 17, tradução nossa), “Consultores de 
gestão passaram a desempenhar um papel importante na mudança organizacional, e é 
esperado que tragam com eles conhecimentos específicos, uma ampla gama de experiências, 
que assumam uma posição transitória, e que assumam muitos papéis para além dos acordados 
no contrato”.  

A interação diária e o modelo de atendimento que busca uma grande assimilação de 
informações dificilmente acessadas com diversos empresários, também oferece aos 
consultores a confiança dos empreendedores. Dessa forma, a compreensão dos consultores em 
relação ao planejamento apresentado pelas MPEs mostra uma pluralidade de conhecimento 
única, decorrente de experiências diversas, que torna o consultor em peça fundamental no 
processo de investigação das questões de pesquisa. 
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METODOLOGIA E DESIGN DA PESQUISA 
 
Método e objetivo de Pesquisa 

O objetivo do relatório técnico – entender qual a real importância do planejamento 
estratégico para MPEs – foi identificada tanto com base na revisão da literatura, como na 
observação do dia a dia das micro e pequenas empresas brasileiras. Segundo Merriam (2009, 
p. 57), “tópicos de pesquisa, na maioria das vezes, vêm de observar e fazer perguntas sobre 
suas atividades diárias”. Como um dos autores trabalha no SEBRAE – um serviço social que 
tem como missão a assistência às MPEs – é natural que questões surjam durante a rotina 
diária de atendimento às necessidades desses empreendedores. 

Para isso, foi adotada uma pesquisa qualitativa por existir a necessidade de um estudo 
especializado, focado no levantamento profundo de informações idiossincráticas (RITCHIE et 
al., 2014). A adoção dessa metodologia também é justificada por ser a mais adequada para o 
objetivo do relatório técnico, que é o levantamento de novos aprendizados à luz da base 
conceitual acadêmica previamente apresentada na revisão da literatura.  

Foi definida a utilização do método qualitativo como estratégia de pesquisa 
independente em detrimento à escolha de métodos mistos por atender a uma série de 
características apontadas por Ritchie et al. (2014), como o fenômeno não ser bem 
compreendido, e a existência da necessidade de um conhecimento profundo sobre as 
percepções e entendimentos dos participantes à luz do fenômeno estudado. 

A natureza do estudo é exploratória, preocupada em entender como o fenômeno 
ocorreu, focando no levantamento de hipóteses e proposições relevantes. Essa natureza de 
estudo foi adotada pela necessidade de identificar padrões e comportamentos no campo das 
micro e pequenas empresas no tema de Planejamento Estratégico (HEDRICK, BICKMAN E 
ROG, 1993; YIN, 2009). Dessa forma, podem ser levantados padrões e até diretrizes para 
futuras pesquisas acadêmicas, bem como novas ideias com origem no campo, que poderá ser 
útil para aplicações práticas. 

A natureza da abordagem é indutiva, pois a partir de padrões e associações 
apresentados no estudo empírico, hipóteses e proposições emergem dos dados. Por essa 
particularidade, as proposições serão apresentadas após a análise dos dados, e não 
anteriormente à metodologia, como em estudos onde a abordagem é dedutiva (YIN, 2009). 

 
Estratégia de Pesquisa 

Foi utilizada a estratégia de pesquisa de entrevistas em profundidade. Esse modelo foi 
escolhido por combinar a captação de informações em profundidade com reflexões e opiniões 
pessoais (KVALE, 1983). Assim, foi possível extrair do entrevistado suas convicções sobre as 
metodologias utilizadas nas MPEs, sobretudo em momentos passados. As entrevistas em 
profundidade foram usadas como técnica central da coleta de dados primários. Dessa forma, 
se assegurou que as informações inerentes às questões de pesquisa fossem endereçadas. 

O presente trabalho também segue a linha metodológica qualitativa, apresentada por 
Ritchie et al. (2014), tendo-se, dessa maneira, buscado aumentar sua validade interna 
(RITCHIE; LEWIS, 2003). As entrevistas foram feitas entre outubro e dezembro de 2015, 
sendo 9 empreendedores, donos de MPEs, e 4 consultorias de MPEs. Foram descartadas duas 
entrevistas de empreendedores por não seguirem os padrões de amostragem predeterminados. 

  
Técnica de Coleta de Dados  
 Com o objetivo definido, a amostragem para o presente estudo é não probabilística, e, 
como grande parte dos trabalhos qualitativos (RITCHIE et al., 2014), tem uma reduzida 
amostra, buscando extrair informações mais profundas sobre cada um dos indivíduos 
incluídos na coleta de dados. 
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A unidade de análise utilizada para o presente trabalho foram os empreendedores de 
MPEs. Captada de forma direta, e a partir da visão das consultorias, a análise confronta as 
informações desses dois públicos, o que torna a análise mais robusta, devido à triangulação de 
informação (RITCHIE et al. 2014). 

Dessa maneira, a amostra foi intencional (RITCHIE et al., 2014), tendo sido 
entrevistados empreendedores “donos” de MPEs com menos de cinco anos de existência e 
localizadas no Brasil. Foram, ainda, incluídos na amostra consultores que atendem MPEs de 
diferentes empresas brasileiras, buscando ampliar, dentro do grupo escolhido, as opiniões e 
convicções sobre as práticas de Planejamento Estratégico.  

Visando a minimização de viés, foram escolhidos empreendedores com tempo de 
existência da empresa semelhante: todas possuem de zero a cinco anos. Esse critério foi 
adotado para não que não fosse um fator que influenciasse o resultado final da análise. Além 
disso, outro fator decisório importante foram as questões referentes ao planejamento na 
abertura das empresas, que não estariam em um passado tão distante. Dessa forma, pôde ser 
transmitida uma informação mais rica e viva acerca das questões de pesquisa. Outro dado 
levado em consideração é que mais da metade das empresas fecham após quatro anos 
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2015), e, portanto, é importante a investigação sobre essa fatia do 
empresariado para selecionar as que ainda tenham um alto risco de fecharem. 

Para o segundo ponto – o nível de escolaridade – foram escolhidos apenas 
empreendedores que têm ensino superior completo, para que esse não fosse um fator que 
direcionasse o estudo sob algum viés. Por fim, buscando equalizar o nível de conhecimento da 
função, nesse caso, especificamente, da função de gestão do planejamento estratégico, foram 
escolhidos três empresários com background (tanto acadêmico como vivencial) de 
administração e quatro que não tiveram essa formação, para que possamos analisá-los de 
maneiras distintas. 

Além das MPEs, outro grupo que utilizamos para explorar as perguntas de pesquisa 
foram os consultores. Nenhum dos entrevistados trabalha na mesma instituição. A seleção 
buscou ser a mais abrangente possível no contexto de MPEs. Dessa forma, selecionamos uma 
empresa de venture capital, uma de serviço social, uma organização sem fins lucrativos e uma 
pequena consultoria. 

Outra característica que varia bastante é o perfil de MPEs que essas consultoras 
atendem. Dessa forma, os padrões encontrados se tornam mais evidentes, além de abrir a 
possibilidade de triangulação de informações com os empreendedores (RITCHIE et al., 
2014). No final do trabalho, as informações desse espectro da amostra são trianguladas, 
visando consolidar uma visão única sobre a questão de pesquisa. 

A definição por entrevistas do tipo semiestruturadas foi tomada por aumentar a 
possibilidade de novos insights, e a opção face-a-face também foi escolhida para desencadear 
o rapport com os entrevistados, o que é essencial para o surgimento de informações que 
dificilmente seriam transmitidas em uma entrevista por telefone. 

Outro ponto importante para a realização das entrevistas foi que em nove das onze, 
tivemos a possibilidade de visitar o local de trabalho desses empreendedores e, assim, deixá-
los em um ambiente mais familiar para responder as perguntas. Como alguns assuntos 
delicados para o empreendedor foram abordados, quanto menos influências fossem 
apresentadas para o entrevistado, maior seria sua liberdade em abordar os temas propostos 
(RITCHIE et al., 2014). A captação de insights provenientes dos locais de trabalho desses 
empreendedores também foi um fator decisório para a realização das entrevistas in loco. 

Para facilitar a análise das onze entrevistas efetuadas, todas foram, mediante 
autorização dos entrevistados, gravadas e transcritas. Segundo Silverman (2013), essa decisão 
torna o trabalho com os dados mais fidedigno, uma vez que não depende da sintetização feita 
pela memória do pesquisador, além disso, a gravação consegue captar pausas e inspirações 
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mais profundas que, apesar de não serem transcritas, podem ajudar o pesquisador a entender a 
linguagem não verbal dos participantes.  

 
Técnica de Análise de Dados 

O conjunto de técnicas para a análise escolhida para o projeto foi a Template Analysis, 
na qual é produzida uma série de códigos representando os temas de evidência textual (KING, 
CASSELL, SYMON, 2004). A decisão foi tomada, pois, além de produzir uma lista de 
codificação que apresenta as informações de uma forma bem estruturada e transparente, ela, 
peculiarmente, se comporta bem quando o objetivo é comparar perspectivas de diferentes 
grupos dentro de um determinado contexto. 

A metodologia de Template Analysis seguida para a realização do projeto foi a 
apresentada por King et. al. (2004), na qual foi proposta uma primeira codificação de acordo 
com as perguntas e os possíveis elementos que surgissem a partir da revisão da literatura 
efetuada. Em seguida, os dados foram codificados utilizando o software Nvivo, produzido 
pela QSR. A utilização de um software para esse tipo de análise é respaldada por autores 
como King, Cassell, Symon (2004) e Silverman (2013), onde vantagens como o aumento do 
rigor, a diminuição de erros humanos e a facilidade de organização de informação o tornam 
mais interessante para o objetivo final da pesquisa. 

Durante a análise, a codificação preliminar foi se alterando, à medida que novas 
informações emergiram das entrevistas e se tornaram importantes, informações que 
inicialmente se julgavam importantes não acabam apresentando resultados consistentes. É 
através dessas mudanças que a codificação final foi desenvolvida, conforme apresenta o 
Quadro 1. O processo seguinte, para o template analysis, foi o de, para cada código, 
identificar elementos e dimensões de análise relevantes, e, em seguida, a classificação por 
categoria ou classe. 
 

Quadro 1 - Árvore de codificação final 
 

 
Árvore de códigos: 
1. Informações Pessoais 
a. Onde trabalha 
b. Função 
c. Idade 
d. Tempo de empresa 
 
2. Percepção e aplicabilidade das MPEs a respeito do Planejamento Estratégico 
a. Como as MPEs tomam decisões 
b. As MPEs acham que o PE é importante 
c. As MPEs sentem segurança ao falar sobre PE 
c. Sentimento ou percepção durante a execução 
d. Sentimento ou percepção depois da execução 
 
3. O Planejamento Estratégico nas MPEs 
a. As MPEs, alguma vez, já fizeram Planejamento Estratégico 
b. As MPEs continuam fazendo 
c. Métodos utilizados pelas MPEs 
d. métodos utilizados pelas consultorias para as MPEs 
e. Porque elas fazem o PE 
f. Porque não fazem 
g. As MPEs registram formalmente 
h. Qual o foco do método 
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i. Problemas no PE das MPEs 
j. As MPEs acompanham o planejamento 
k. Como 
l. Quem faz o Planejamento Estratégico 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2016. 

 
 

 
DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

  
Na análise dos resultados das codificações, foi verificada, junto às MPEs, a percepção 

sobre a importância do PE. Apesar de todos os participantes concordarem com a opinião de 
que o planejamento é importante, os consultores que atendem MPEs diariamente acreditam 
que os empreendedores não veem importância no Planejamento Estratégico. Isso é visível na 
seguinte afirmação:  

"E também tem uma parcela de profissionais, de empreendedores que 
são meio que incrédulos com relação a isso. ‘Ah, eu vou fazer, vou 
formatar um plano de negócios, vou formatar um Planejamento 
Estratégico, uma projeção pra 2016’, só que o mercado vem e atua de 
uma outra forma” (#Entrevistado10_Consultoria). 

Foi questionado, também, como as MPEs tomam as decisões. Essa questão é 
importante, pois é através dela que realmente podemos entender se as MPEs realizam e 
utilizam, de fato, o Planejamento Estratégico. Apesar de muitas terem dito que realizam o 
Planejamento Estratégico, esse campo é autodeclarável, ou seja, se trata de uma declaração do 
próprio empreendedor, que, por estar sendo entrevistado para a análise desse tema, tende a 
afirmar que considera o PE importante, e não necessariamente transmite a real informação 
sobre a empresa. 

Para isso, foi determinado que essa pergunta seria uma forma de analisarmos a 
utilização do planejamento, uma vez que, se efetivamente o realizarem, não tomam a maioria 
de suas decisões no dia a dia, e sim seguem o planejamento. Para exemplificar, pode-se 
verificar, através do testemunho dado por um entrevistado, que, apesar de ter feito o 
planejamento estratégico, não o utiliza para tomar as decisões:  

“Peguei o modelo do Sebrae de plano de negócio. Ele não é muito 
didático, ele era bem descritivo, então com base neste modelo eu fiz o 
planejamento. Eu não sabia muito como fazer, então fui preenchendo o 
modelo, mas, de certa forma, isso abriu os olhos para alguns pontos 
que eu deveria pensar na hora de tocar o negócio, e com base nisso eu 
comecei a fazer” (#Entrevistado7_Empreendedor). 

Entretanto, o mesmo entrevistado afirma:  
“Cada dia que eu vejo que uma coisa que eu imaginei não vai 
acontecer eu já mudo. Mas não tenho nenhum registro disso. É 
consciente, mas não é fundamentado” (#Entrevistado7_Empreendedor). 

Assim, o paradoxo da importância do PE para as MPEs é proposto, e é possível 
entender que, apesar das MPEs afirmarem que sabem da importância e da necessidade do PE, 
na prática, onde os consultores acompanham o dia a dia das empresas, muitas deixam para 
segundo plano. Podemos, assim, levantar a proposição de que os donos de MPEs dizem 
acreditar na importância do PE apenas por ser uma resposta politicamente correta, quando de 
fato, na validação da resposta, tanto com os consultores que atuam diariamente como quando 
questionados se tomam a decisão de forma mais imediata, podemos ver que a importância do 
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Planejamento Estratégico não é tão grande quanto é entendida em estudos prévios (FONTES 
FILHO E NUNES, 2010). 
 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mais da metade das empresas fecham após quatro anos (FOLHA DE SÃO PAULO, 
2015). Na pesquisa causa mortis do Sebrae (SEBRAE, 2014), os empreendedores que 
faliram, ao serem questionados sobre quais fatores consideravam mais importantes para seu 
fechamento, elegeram o planejamento prévio como o principal. 

Apesar dos dados apresentados, ainda são escassos na academia. Grande parte dos 
estudos existentes sobre MPEs focam apenas na sua relação com a performance (ANSOFF et 
al. 1970; WHITHEAD e GUP, 1985; BERRY, 1998; FALSHAW, 2006; O’REGAN e 
GHOBADIAN, 2007; BRINCKMANN, GRICHNIK e KAPSA, 2010).  

Dessa forma, com influência da academia, e sobretudo na vivência profissional de 
interação com MPEs, foi desenvolvido o objetivo da pesquisa: entender qual a real 
importância do planejamento estratégico para MPEs.  

Endereçando o objetivo determinado e contrariando estudos prévios, que analisavam 
as respostas autodeclaradas das MPEs (FILHO E NUNES, 2010), na presente pesquisa foi 
contatado que as MPEs não veem importância no PE e o abandonam ao surgir uma alta 
demanda operacional.  

 A partir das conclusões deste trabalho, é possível traçar implicações tanto na área 
acadêmica como na gerencial. No âmbito acadêmico, no contexto das MPEs, é notada a 
carência de estudos, pesquisas, dados e, principalmente, material sobre o planejamento 
estratégico (TERENCE, 2002; MINTZBERG, 2007; RIZZO E FULFORD, 2012), 
especialmente em culturas emergentes (Bergström et al., 2012).  

Verificou-se um desalinhamento entre o que foi autodeclarado e o que foi averiguado 
com as consultorias e na tomada de decisão, onde, não levam o PE anteriormente feito em 
consideração e são abandonados, face à necessidade operacional. Por ser autodeclarável, as 
respostas pendiam para ser politicamente corretas. Principalmente as questões: se realizam o 
PE e se acreditam em sua importância.  

Implicações gerenciais também são tomadas, pois, apesar de declararem que sabem da 
importância do PE, não o praticam. Sendo a falta de tempo e de recursos humanos os 
principais fatores para esse abandono. Dessa maneira, se prova importante novas ferramentas 
e técnicas por parte das consultorias para para evitar mais abandono, criar um maior grau de 
interação e, consequentemente, ter-se um menor índice de mortalidade. 
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