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RESUMO 

 

Esse artigo tem como tema central o gerenciamento de riscos corporativos em empresas de 

pequeno porte. Como a empresa por meio de uma gestão de riscos pode se adaptar ao 

mercado cada vez mais competitivo e globalizado. Propõem se analisar o que são riscos 

corporativos e como as empresas podem melhor administrá-los. A empresa Fazenda 

Comunicação e Marketing foi o objeto de estudo dessa pesquisa ao apresentar caraterísticas 

que se enquadram no objetivo do estudo. A pesquisa realizada foi em caráter qualitativo e em 

seguida foi feita uma análise dados em profundidade do material coletado. O objetivo geral do 

estudo é analisar a importância do gerenciamento do risco em empresas de pequeno porte. E 

como a análise desses riscos pode contribuir para uma melhor tomada de decisão nos 

processos da organização. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento de risco. Mercado. Pequenas empresas, Gestão.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O cenário econômico global expôs, atualmente, a fragilidade das organizações diante 

dos novos desafios de mercado. A alta competitividade, a mudança no comportamento dos 

consumidores, o avanço tecnológico, a globalização que torna as economias extremamente 

vulneráveis são novos paradigmas que os gestores devem avaliar para realinharem o rumo das 

organizações.  

As características desse novo cenário econômico podem gerar impactos tanto 

negativos quanto positivos para as organizações. Os impactos negativos são considerados 

riscos que podem levar ao insucesso da empresa. Ao analisar os riscos, os gestores 

determinam o nível de incerteza em que estão preparados para administrar.  

O COSO (Commitee of Sponsorin Organization of the Treadway Commission), criado 

em 1992 nos Estados Unidos, é uma entidade internacional sem fins lucrativos com a 

finalidade de contribuir com as organizações no gerenciamento de riscos por meio da ética, da 

efetividade dos controles internos e da governança corporativa. Os riscos são, segundo a obra 

“InternalControl – Integrated Framework” (COSO, 2007), eventos que podem afetar a 
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organização negativamente, levando-a a repensar as práticas que a impossibilitariam de 

atingir os objetivos.   

As micro e pequenas empresas são responsáveis por relevante parcela da contratação 

de força de trabalho do país e são as mais penalizadas pelas profundas desigualdades de 

produtividade e de acesso a crédito para financiamento. Outra realidade dessas empresas 

talvez seja a falta de investimentos em projetos de inovação. Características que demonstram 

a necessidade de políticas públicas específicas para esse nicho de mercado (IPEA). 

O ICPN3 do SEBRAE4 de julho de 2015 foi o mais baixo dos últimos anos. O nível de 

atividades de pequenos negócios, bem como a expectativa de atividades sofreram quedas na 

medição, sendo a prestação de serviços o setor que mais contribuiu para essa desaceleração.  

Diante desse quadro de incertezas e desigualdades econômicas em que estão imersas, 

as micro e pequenas empresas precisam pensar uma gestão eficiente para gerenciar os riscos 

que possam afetar sua saúde econômica. Esse gerenciamento permite identificar, analisar e 

administrar riscos diante das incertezas da economia, além de integrar o processo de criação e 

preservação de valor. O objetivo desse estudo é analisar a importância do gerenciamento de 

risco em empresas de pequeno porte assim, responde-se à questão central do artigo que é: qual 

a importância do gerenciamento de riscos para as pequenas empresas? Esse estudo tem como 

objetivos específicos compreender os processos de tomadas de decisões e identificar como os 

gestores lidam com os riscos corporativos (ameaças). 

A empresa de publicidade Fazenda Comunicação e Marketing ilustra bem o universo 

de micro e pequenas empresas que tentam se manter no país com as desigualdades já 

apresentadas anteriormente. Voltada para a prestação de serviços publicitários, a empresa 

sofre com a oscilação da economia, da alta carga tributária, com a grande competitividade do 

mercado publicitário e, sobretudo, com a crise econômica instaurada.  

A metodologia utilizada foi a revisão de literatura, bem como a pesquisa descritiva e 

qualitativa, por meio de perguntas em profundidade, semiestruturadas, aplicadas aos gestores 

da empresa e posteriormente analisadas à luz da teoria consultada. A estrutura do artigo 

obedece à seguinte lógica: Introdução, Revisão de Literatura, Metodologia, e por fim, as 

Considerações Finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Organizações 

Para Bernardes (1993), o conceito de organização se baseia na associação de pessoas, 

cuja função seja a de produzir bens, prestação de serviços, além de atender os interesses de 

seus integrantes. Assim, a organização busca, sobretudo, transformar insumos em bens e 

serviços a partir de uma estrutura de colaboração das pessoas. Silva (2008) afirma, ainda, que 

as organizações são instituições dinâmicas e muito complexas, pois são formadas por pessoas, 

dividindo o trabalho entre si, em busca de um objetivo comum. 

Tanto Bernardes (1993), quanto Silva (2008) tratam as organizações como sistemas. A 

ideia de Sistemas é definida por Bernardes (1993) como um conceito que perpassa várias 

áreas do conhecimento. Para as organizações, o uso do termo “Sistemas” se encaixa no 

sentido de construção e operação. O sistema existe por que possui uma função a realizar, e 

para isso, é necessária uma estrutura formada por partes que se relacionam entre si. 

(BERNARDES, 1993). 

Silva (2008) afirma que as organizações estão em um ambiente que pode ser a cidade, 

um Estado ou o mundo e, portanto são como sistemas abertos. As organizações são 

consideradas sistemas abertos, pois interagem com o ambiente em que estão inseridas. Isso se 

faz necessário, por que as organizações por si só não são autossuficientes. Outras 

características que segundo Silva (2008) levam as organizações serem consideradas sistemas 

abertos são a sua sinergia e a dependência econômica do mercado (SILVA, 2008). 

2.1.1 Micro e Pequenas empresas 

A partir do conceito amplo de organização, pode se discutir sobre as formas de 

propriedade privada, que segundo Kwasnicka (2014, p.295), é “um termo jurídico que 

significa o direito legal de uma coisa ou o direito de possuir ou dispor de uma coisa”. Para 

Kwasnicka (2014) as empresas são tipos de propriedade privada, as quais podem ser 

classificadas como: a individual, a associação, a organização cooperativa, sociedade anônima 

e as combinações de sociedades anônimas (KWASNICKA, 2014). 

Dentre essas várias classificações, as que mais se aproximam das características de 

micro e pequenas empresas são: a propriedade individual, que segundo Kwasnicka (2014), é 

uma empresa de pequeno porte, com a necessidade de pouco capital para sua existência e é 

dirigida por apenas uma pessoa; e a associação, empresa dirigida por duas ou mais pessoas, 

possui número maior de funcionários para o desempenho das operações e um capital mais 

alto. Ambos os tipos de empresas possuem vantagens e desvantagens próprias de cada tipo.  
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Porém, segundo Kwasnicka (2014), há uma falta de consenso na classificação das 

empresas segundo seu porte. Cada autor utiliza determinada característica para enquadrar as 

empresas em micro, pequena, média ou grande. Essa falta de adoção de um critério único 

deixa as definições por razão dos objetivos do estudo (KWASNICKA, 2014). 

Entretanto, o SEBRAE (2012) adota dois critérios para classificar as empresas em 

micro ou pequenas. Um está baseado no número de trabalhadores que a empresa possui. 

Sendo assim (restringindo se a empresas de prestação de serviço), o SEBRAE classifica como 

micro empresas aquelas que possuem até nove pessoas ocupadas e pequenas empresas aquelas 

que têm entre 10 a 49 pessoas ocupadas.  Outro critério adotado também pelo SEBRAE 

(2012) na classificação das empresas é o seu faturamento anual. Nesse critério, classifica-se 

como micro empresa aquelas que possuem um faturamento anual igual ou inferior a R$360 

mil e em pequenas empresas aquelas que anualmente apresentam um faturamento maior que 

R$360 mil e inferior a R$3,6 milhões. 

Importante ressaltar a importância econômica que esses dois tipos de empresas 

representam na economia do país. No ano de 2012, ainda segundo o SEBRAE, o crescimento 

delas foi de 25,2% e 43,1%, respectivamente. Em 2011, o número de empregos nas micro e 

pequenas empresas, representou cerca de 43,5% do total de empregos no país, o que 

significou 13,1 milhões de trabalhadores. E por fim, um aumento significativo no faturamento 

do ano de 2011 para 2012, de 27,9% para as micro e 30,7% para as pequenas empresas. Nesse 

sentido, Kwasnicka (2014) chama a atenção de se ter um planejamento estratégico que 

conduza os gestores a tomada de decisões efetivas e eficazes, possibilitando o alcance dos 

objetivos das micro e pequenas empresas (KWASNICKA, 2014). 

Para Santos, Alves e Almeida (2012), não bastam boas ideias para as micro e pequenas 

empresas alcançarem sucesso e assegurarem sua sobrevivência. O grande obstáculo dessas 

empresas, segundo esses autores, é a falta de competência para gerir todas as etapas da sua 

cadeia de valor. Além de que, economicamente, uma pequena empresa não consegue dominar 

toda sua cadeia produtiva, prejudicando sua competitividade e o seu desenvolvimento 

estratégico (SANTOS; ALVES; ALMEIDA, 2012). 

2.1.2 Da administração 

A administração de empresas é, segundo Silva (2008, p.6) “um conjunto de atividades 

dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançarem ou mais 

objetivos ou metas da organização”. Para Kwasnicka (2014), a administração de uma empresa 
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surge da necessidade de estruturar os confrontos entre as diversas variáveis da organização 

como recursos materiais e humanos, tecnologias, restrições ambientais.  

Segundo Drucker (1998), a administração das empresas está pautada no planejamento, 

que é um processo contínuo de tomar decisões que envolvam riscos, organizando as 

atividades necessárias à execução dessas decisões para que assim possa se medir os resultados 

com as expectativas alimentadas. O que Silva (2008) resumiria em planejar, organizar, dirigir 

e controlar os processos da empresa, que são funções básicas para alcançar os objetivos 

esperados pela organização.  

Os ambientes hostis, aqueles que apresentam atividades econômicas precárias, 

acirrada competição, clima difícil e falta de oportunidades se tornam grandes desafios para as 

pequenas empresas de um modo geral. Nesse cenário, a criação de estratégias se faz 

necessária para ajudar a empresa a vencer esses obstáculos e conseguir se adaptar às 

mudanças ambientais. Dois tipos de posturas estratégicas emergem desse contexto: a 

empreendedora, que se caracteriza pela sua capacidade inovadora e competitiva, inclinada a 

correr riscos e a conservadora, postura mais cautelosa ao risco à medida que se evita as 

inovações e um apetite menos competitivo (SANTOS; ALVES; ALMEIDA, 2012). 

Para Gimenez (2009), a turbulência ou incerteza dos mercados, são os principais 

obstáculos para que as pequenas empresas mantenham suas existências. Os aspectos mais 

comuns para se definir as incertezas do mercado (ambiente) são: a)a falta de experiência em 

notar futuros eventos bons; b)falta de informações e c)falta de precisão para medir os 

resultados de uma ação. Por isso, o autor reforça a importância da estratégia como 

instrumento importante na tomada de decisões, a fim de orientar o comportamento de uma 

organização.  

Diante das incertezas do ambiente, as pequenas empresas não tem o poder de 

negociação, ficando em franca desvantagem. Por isso as definições de estratégia devem ser, 

segundo Gimenez (1993), desenvolvidas como antecipação de ações a serem executadas, para 

fazer frente à essas incertezas. Portanto, é imprescindível conhecer bem o ambiente externo às 

micro e pequenas para a tomada de decisões. A formulação de estratégias se dá pelas 

capacidades internas e externas à organização (SANTOS; ALVES; ALMEIDA, 2012). 

2.2 Mercado – forças econômicas 

Para Bauman (1999), a falta de atuação dos Estados como um poder regulador, que 

deixa de estabelecer e impor regras para ditar os rumos dos negócios, faz com que os 

mercados econômicos sejam vistos cada vez mais como um mundo globalizado de incertezas. 
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O Estado passa então, a exercer o papel apenas de proteção de grandes empresas e 

corporações. Essa ausência de interferência do Estado deu aos mercados globalizados o poder 

de legislar em causa própria, beneficiando as grandes economias em detrimento da escassez 

de leis que priorizem os pequenos mercados (BAUMAN, 1999). 

Diante desse ambiente econômico cada vez mais globalizado e incerto, Tavares (2010) 

afirma que para o sucesso da empresa, a curto ou longo prazo, é necessário compreender os 

ambientes interno e externo à organização. Pois toda atividade organizacional está sob forte 

influência de tais fatores que são revelados como oportunidades, ameaças, forças e fraquezas 

à atividade. Esses ambientes são denominados por Porter (1989) como cenários econômicos, 

que são uma projeção daquilo que o futuro poderia ser. A adoção de estratégias baseadas na 

compreensão de múltiplos cenários ajuda a organização a explorar sistematicamente possíveis 

incertezas (PORTER, 1989). 

Porter (1989) ressalta a importância das empresas planejaram estrategicamente suas 

ações, baseadas nos fatores macroeconômicos e macropolíticos, chamando-os de 

macrocenários. O autor afirma que a construção de cenários surge como uma possibilidade 

estratégica de as organizações criarem visões alternativas do meio político e econômico, 

nacional ou global, na intenção de compreender melhor as variáveis do mercado: índices de 

crescimento econômico, inflação, protecionismo, regulamentação, taxas de juros (PORTER, 

1989). 

Por fim, Tavares (2010) afirma que a definição do negócio deve orientar a 

compreensão e a análise do ambiente externo, bem como o estabelecimento de missão e visão, 

permitem analisar as oportunidades e ameaças ao posicionamento da empresa. Contudo, ainda 

segundo Tavares (2010) toda essa análise deve ser acompanhada de ação efetiva. A 

organização precisa transformar o conhecimento adquirido na análise dos cenários em 

especificações de oportunidades e ameaças que permitam direcionar a empresa (TAVARES, 

2010). 

2.2.1 Competitividade 

Para Santos (2001) a concorrência tornou-se regra devido à expansão capitalista dos 

cinco últimos séculos. A competitividade, oriunda, sobretudo da globalização tem a guerra 

como norma, onde se procura vencer a todo custo, esmagando de forma predatória, para 

ocupar o lugar do outro.  Os últimos anos do século XX são, para Santos (2001), 

emblemáticos, pois nesse período, o mundo viu crescer as grandes concentrações, grandes 

fusões, tanto no campo da produção, como no das finanças e da informação.  
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Para Santos (2001), a concorrência é uma forma saudável de mercado, pois possibilita 

a batalha entre empresas para buscar melhores resultados finais, levando-se sempre em 

consideração o respeito às regras de convivência já pré-estabelecidas. Já a competitividade 

torna-se cruel à medida que se baseia na invenção de métodos para se conquistar a melhor 

posição, numa guerra de vale tudo (SANTOS, 2001). 

Porter (1989), também defende a ideia do aumento da competição de forma drástica 

nas últimas décadas, levando as empresas a repensarem estratégias para sua sobrevivência. A 

concorrência determina a adequação das atividades das empresas que poderão contribuir para 

o seu sucesso ou fracasso. Num cenário econômico globalizado e altamente competitivo, a 

estratégia se torna um meio de se buscar uma posição competitiva, ao estabelecer uma 

situação lucrativa e sustentável para a empresa contra as forças que determinam a 

concorrência (PORTER, 1989). 

Por fim, Porter (2010) defende que o sucesso do crescimento da organização (e da 

sobrevivência) é alcançar uma posição, por meio da criação de uma vantagem competitiva, 

que seja menos vulnerável, em relação aos seus adversários. Para o autor, o alcance dessa 

posição se dá muitas vezes pela solidificação do relacionamento com os clientes, a 

diferenciação de seus produtos, ações de marketing eficazes, e a conquista de liderança 

tecnológica.  As empresas só irão atingir uma vantagem competitiva a partir do entendimento 

dos riscos do mercado, das incertezas da economia. Por isso, Brasiliano (2003) ressalta a 

importância do conhecimento dos riscos corporativos e de como gerenciá-los a partir da 

realidade de cada empresa. 

2.3 Riscos Corporativos -  conceitos 

O entendimento do risco empresarial, segundo Brasiliano (2003), ganhou enfoque logo 

após a Segunda Guerra Mundial, quando as organizações começaram a examinar a 

possibilidade de reduzir custos e aumentar a proteção das empresas frente aos perigos reais da 

globalização.  Segundo Baraldi (2004) riscos são todos os eventos e expectativas de eventos 

que impeçam a empresa de alcançar seus objetivos. Os riscos são as incertezas que agem 

constantemente sobre os meios estratégicos, provocando desastres financeiros e morais e que, 

quando bem gerenciados podem levar a grandes oportunidades (BARALDI, 2004). 

Para o COSO (Commitee of Sponsorin Organization of the Treadway Commission) 

conceitua risco como: 

Eventos que podem gerar impacto tanto negativo quanto positivo ou ambos. Os que 

geram impacto negativo representam riscos que podem impedir a criação de valor ou 

mesmo destruir o valor existente. Os de impacto positivo podem contrabalançar os 

de impacto negativo ou podem representar oportunidades, que por sua vez 
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representam a possibilidade de um evento ocorrer e influenciar favoravelmente a 

realização dos objetivos, apoiando a criação ou a preservação de valor. A direção da 

organização canaliza as oportunidades para seus processos de elaboração de 

estratégias ou objetivos, formulando planos que visam ao aproveitamento destes. 

COSO, 2007, p.4) 

 

Brito (2007) define riscos como uma possibilidade de um evento que afete a empresa 

negativamente. Para este autor, há diferença entre risco e incerteza, sendo a incerteza uma 

ação aleatória, imprecisa, que não pode ser medida. Para Brasiliano (2003), os riscos podem 

ser negativos ou positivos, embora inerentes a qualquer atividade e associados às leis da 

probabilidade. A identificação dos riscos é importante, pois previne perdas e faz a empresa a 

manter sua vantagem competitiva (BRASILIANO, 2003).  

2.3.1 Gestão de riscos corporativos 

O estudo dos riscos corporativos no Brasil ainda é novo e pouco aplicado. Diante das 

incertezas de mercado, da competitividade e da globalização, cada vez mais gestores tem 

ficado atentos ao gerenciamento dos riscos. A gestão de riscos corporativos é um processo 

para conservar o poder de ganho e patrimônio nas organizações, contribuindo para o 

fortalecimento e a eficiência econômica da empresa (BRASILIANO, 2003). 

Para Baraldi (2004), o gerenciamento de riscos são métodos de controles internos e 

processos organizados para reduzir os prejuízos e aumentar a lucratividade. As pequenas e 

médias empresas também possuem riscos relevantes, porém, diferente dos das grandes 

corporações. Para tais empresas talvez existam maiores dificuldades de criar meios 

estratégicos para gerenciar esses riscos. Falta de estrutura de pessoas, de processos, de 

informação e comunicação dificultam um planejamento estratégico que incorpore o 

gerenciamento dos riscos (BARALDI, 2004). 

Essa falta de recursos das pequenas e médias empresas em gerenciar seus riscos, 

segundo Baraldi (2004), pode ser a causa do seu fracasso financeiro. A solução para uma 

melhor gestão dos riscos é a procura, por parte do dono do empreendimento, em buscar ajuda 

com entidades e pessoas especializadas em aplicar os conceitos necessários a um bom 

gerenciamento de riscos (BARALDI, 2004). 

Brasiliano (2003) afirma que a gestão de riscos é hoje uma questão crucial e de 

sobrevivência para as empresas, sendo um meio estratégico de proteger os recursos humanos, 

materiais e financeiros da organização. O tema central de todo planejamento estratégico é a 

otimização de recursos para evitar que os riscos venham a se concretizar, gerando perda 

financeira. O gerenciamento de riscos é uma ação estratégica multidisciplinar e por isso deve 
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abranger quatro dimensões da empresa: o risco mercado, de crédito, operacional e o legal 

(BRASILIANO, 2003). 

De acordo com Brasiliano (2003), os riscos de mercado podem ser definidos de acordo 

com as incertezas do retorno de algum investimento, em decorrência das oscilações do 

mercado. O risco relacionado ao crédito está diretamente relacionado ao recebimento de um 

valor, contrapartidas de contratos, bem como a recuperação e realização de garantias. O risco 

na área operacional está relacionado aos processos da empresa em não conseguirem satisfazer 

os objetivos da organização. E por fim, o risco legal, relacionado com a legislação em vigor, 

em que a empresa pode se deparar com vários imprevistos, tais como: falta de 

representatividade e documentação insuficiente (BRASILIANO, 2003). 

E por fim, de acordo com COSO (Commitee of Sponsorin Organization of the 

Treadway Commission, 2007) o gerenciamento de riscos corporativos é um processo que deve 

incluir todos da organização, desde a alta diretoria, conselho de administração e demais 

empregados. Deve ser capaz de formular estratégias que visem identificar, em toda estrutura, 

possíveis eventos que sejam capazes de afetar a organização. COSO  também defende que a 

gestão de riscos deve ser baseada na missão e visão da empresa, sendo um processo 

conduzido por pessoas, fixando estratégias em toda a organização a fim de que se cumpram os 

objetivos que são: estratégicos, operacionais, de comunicação e de conformidade (COSO). 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia estabelece, em um trabalho científico, o percurso a ser percorrido, as 

escolhas empreendidas pelo pesquisador. Nesse sentido, o presente estudo será de natureza 

qualitativa que, segundo Godoy (1995), é uma forma de se compreender o fenômeno no seu 

contexto e do qual é parte, sendo analisado sob uma perspectiva integrada. Para Godoy 

(1995), o estudo qualitativo parte de questões amplas que vão se justificando ao decorrer da 

investigação podendo ser conduzido por diferentes caminhos. 

 Godoy (1995) afirma que a pesquisa qualitativa tem a função de descobrir e 

compreender um objeto de estudo sob a ótica empírica, partindo de uma experiência ou de um 

evento nem sempre explícitos, por isso guia-se por um arcabouço já criado de pressupostos.  

Esse estudo será de natureza exploratória, uma vez que o que se pretende é buscar 

maior aproximação com o fato estudado, ou seja, uma maior familiaridade com o problema. 

Além disso, será também descritivo, pois pretende-se, ao analisar os fatos, classifica-los e 

interpretá-los como são, sem a prévia interferência do pesquisador (RODRIGUES, 2007).  
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Como o primeiro passo desse percurso, adotar-se-á a revisão de literatura, como forma 

de se dar a conhecer todo referencial teórico já produzido sobre o tema de gerenciamento de 

riscos, objeto deste trabalho e seus correlatos. Sobre a função da revisão de literatura em 

artigos científicos, Gil (2010) diz:  

O que interessa é contextualizar teoricamente o problema e apresentar o estágio 

atual de conhecimento acerca da questão. Isto implica o esclarecimento dos 

pressupostos teóricos que dão fundamentação à pesquisa, bem como das 

contribuições proporcionadas por investigações empíricas já realizadas. Cabe 

ressaltar que a revisão bibliográfica não é constituída apenas por referências ou 

sínteses do relato de estudos, mas por discussão crítica das obras citadas (Gil, 2010, 

p.171). 

 

Assim, a empresa Fazenda Comunicação e Marketing foi escolhida como cenário 

social deste estudo, entendendo-a como uma oportunidade para que se possa descobrir os 

mesmos fenômenos ou identificar construtos a partir de seu modelo de negócio. (GODOY, 

1995) 

Para tanto, adotou-se o método do estudo de caso. Segundo Yin (2005) o estudo de 

caso permite preservar as características do objeto de estudo que são significativas dos 

acontecimentos da vida real. É uma estratégia de pesquisa abrangente, pois compreende um 

método que inclui técnica de coleta de dados à análise dos mesmos (YIN, 2005). 

As técnicas aqui utilizadas foram: o levantamento documental, fazer a definição e 

também usar um autor que a apresente. Também se fez apropriado o uso da entrevista em 

profundidade, definida, segundo Marconi e Lakatos (2010), por excelência um instrumento 

utilizado na pesquisa social para coletar dados. Na entrevista não estruturada o pesquisador 

tem a liberdade de desenvolver cada situação na direção que considere mais adequada, pois as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas de forma informal (MARCONI e LAKATOS, 

2010). 

A técnica de análise de dados utilizada nesse trabalho foi a análise de conteúdo que 

segundo Bardin (1977, p.38) é “um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo de mensagens”. A 

análise de conteúdo trabalha os dados coletados objetivando a identificação do que foi dito a 

respeito de um tema. 

Ainda segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos 

metodológicos que se presta analisar diversas fontes de conteúdos, caracterizando-se como 

um estudo descritivo, e dessa forma, atende a interpretação do estudo expondo melhor as 

características do fenômeno.  
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4. OBJETO DE ESTUDO 

A Empresa Fazenda Comunicação e Marketing foi fundada em 2007 e tem por missão 

prestar serviço de publicidade e marketing para clientes públicos como Prefeituras e Câmaras 

do Estado de Minas Gerais. Atualmente possui 15 funcionários que estão distribuídos em 

quatro setores: administração, atendimento, mídia e produção e criação. A empresa possui 

uma consultoria financeira externa que presta serviços na orientação das tomadas de decisão 

mediante aos resultados mensais apresentados. 

No ano de 2013 a Fazenda Comunicação e Marketing teve de ser totalmente 

reestruturada devido à uma forte crise financeira interna que foi atribuída pela diretoria à falta 

de clientes, o que ocasionou uma receita financeira insuficiente para gerir o negócio. Com 

isso, a empresa entendeu a necessidade da contratação dessa consultoria financeira que ao 

longo do ano de 2014 ajudou a reequilibrar as contas, evitando assim o encerramento de suas 

atividades. 

A Fazenda Comunicação é hoje uma empresa de pequeno porte, prestadora de serviços 

de comunicação e marketing a clientes públicos, está dentro do regime tributário Lucro 

Presumido que é o que mais se adequa à realidade da empresa. Foi escolhida a ser objeto de 

investigação deste estudo por apresentar as características necessárias de observação as quais 

respondem ao objeto central da pesquisa.  

Sendo assim, para a realização desse estudo, a coleta de dados foi realizada por meio 

de entrevistas em profundidade, tendo sido utilizado instrumento contendo questões 

semiestruturadas bem como observação participante uma vez que o autor do trabalho integra o 

quadro funcional da mesma. O instrumento de coleta de dados foi aplicado a três 

colaboradores. Os encontros tiveram em média 40 minutos, foram gravados e posteriormente 

transcritos para a realização da análise. A seleção dos entrevistados obedeceu ao critério de 

proximidade com o centro decisório da empresa, por se entender que tal proximidade seria 

relevante para que observasse a gestão de riscos como um componente essencial de sua 

atuação profissional. Os entrevistados têm o seguinte perfil: são de ambos os sexos, com 

idade compreendida entre 30 e 50 anos, dirigem a empresa e possuem conhecimento a 

respeito da realidade financeira da mesma e de seus processos em geral.  

O primeiro bloco da entrevista foi relacionado com o tema “organizações”. Nesse 

bloco o objetivo foi o de conhecer se os entrevistados tinham domínio sobre os conceitos 

referentes à classificação das empresas de acordo com seu porte, sua importância e influências 

dentro do mercado econômico. Nesse sentido, ao se perguntar sobre o parâmetro que é 
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utilizado para a classificação do tamanho das empresas, a palavras mais dita foi 

“faturamento”. A relação entre tamanho da empresa e faturamento é um dos requisitos que o 

SEBRAE utiliza para também classificar o porte das empresas, como dito anteriormente na 

revisão de literatura. Porém, percebe-se que três entrevistados não apresentam uma base 

conceitual consistente a respeito do tema. E chamam atenção as respostas relativamente 

simples dadas ao quesito. 

“Bom hoje eu entendo a fazenda como uma empresa familiar de 

médio porte, num grupo familiar, dentro do que eu entendo as 

empresas de pequeno porte são as EIRELI e as de grande porte são as 

multinacionais (Entrevistado 2)”. 

 

“Acho que o principal é em relação ao faturamento, em segundo em 

quantas unidades ela tem, se é regional ou não (Entrevistado 1)”. 

 

Diante das respostas obtidas, percebe-se que os gestores da empresa não têm uma 

definição clara sobre o tamanho real da empresa o que se torna um obstáculo para o 

estabelecimento de metas, pois, identificar o tamanho da organização é fundamental para 

definir seu planejamento estratégico por meio de sua Visão. Segundo Cavalcanti (1986), a 

falta de conhecimento da estrutura organizacional gera fragilidade administrativa e 

organizacional das MPMEs5. Saber o tamanho da empresa orienta a tomada de decisão, pois 

por meio dessa característica os gestores tem ferramentas eficazes para administrar melhor o 

negócio como fontes de investimentos, enquadramento tributário que mais se adequa à 

organização, gestão de custos eficientes, etc. 

As pequenas empresas possuem uma importância relevante para a economia nacional, 

pois geram empregos e apresentam um faturamento que está em crescimento, de acordo com a 

avaliação do SEBRAE. Quando perguntados sobre a importância econômica das micro e 

pequenas empresas no cenário econômico do país, os entrevistados apresentam visões bem 

diferentes entre si sobre a questão, bem como sobre o posicionamento da empresa dentro 

desse mercado. Não se apontou nenhuma resposta que atendesse ao objetivo da pergunta, que 

era saber de fato se a Fazenda Comunicação enxergava esse potencial de crescimento 

econômico característico de empresas de pequeno porte. 

“Olha eu entendo que toda empresa é bastante responsável por uma 

parcela de empregos, você emprega uma família. A Fazenda é 

responsável por empregar essas pessoas que estão gastando o que 

tem que ser gasto e fazendo girar a economia (Entrevistado 2)”. 

 

                                                           
5 Micro, pequenas e médias empresas. Toda vez que houver essa sigla no texto far-se-á referência a essa definição. 
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Talvez a resposta que mais se aproxime ao objetivo da questão seja a do entrevistado 3 

que diz:  

“A Fazenda segue a curva de marcado. Quando o mercado cresce, 

ela cresce junto. Como estamos numa crise, ela também está numa 

crise”. 

 

Ainda dentro do bloco sobre o contexto Organizações, foi perguntado se os 

entrevistados entendiam as empresas como sistemas abertos por sofrerem e exercerem 

influência no meio em que estão. Nessa pergunta, levantou-se o questionamento sobre as 

principais influências externas da Fazenda Comunicação. As respostas convergiram para as 

ameaças que a empresa sofre atualmente. As palavras mais ditas nesta resposta foram: crise 

econômica e fatores políticos. Isso reforça a fragilidade da empresa em estar presa a clientes 

unicamente públicos, característica exaltada pelos entrevistados ao longo das entrevistas. 

“Um fator externo que hoje nos prejudica é o fator político, o 

atendimento nosso é 100% prefeituras e câmaras, isso nos afetou 

muito em questão de recebimentos (Entrevistado 1)”. 

 

Observa-se, por meio das respostas dos entrevistados, que o fato de a empresa atender 

apenas clientes públicos, como Prefeituras e Câmaras afetou o fluxo de caixa da Fazenda 

Comunicação uma vez que a crise financeira do país, levou essas entidades a não cumprirem 

com os pagamentos dos serviços prestados. 

O segundo bloco procurou caracterizar o mercado publicitário atual e como a empresa 

se posiciona diante deste mercado. A análise SWOT, importante ferramenta de gestão, foi 

abordada neste bloco de perguntas. Buscou-se entender como os entrevistados enxergam a 

Fazenda Comunicação diante de suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, além de 

uma breve análise do mercado em que ela está inserida. Para dois entrevistados, existe uma 

forte concorrência no mercado publicitário: 

“Bom vamos tratar de nível estadual. Dentro de Minas conhecemos 

muitas agências. A concorrência é grande, muitas licitações, mercado 

com bastante concorrente e disputam bem acirrada pra pegar a fatia 

do bolo (Entrevistado 2)”. 

 

“Mercado acirrado onde o grande desafio é criar e comprovar valor 

para seu cliente (Entrevistado 3)”. 

 

Quando se pergunta sobre as oportunidades e ameaças do cenário os entrevistados têm 

uma clareza do que sejam oportunidades e ameaças à empresa. Talvez a resposta que mais 

atenda a esse questionamento seja a do Entrevistado 3:  
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“Oportunidade: mão de obra qualificada e disponível, readequação 

salarial para baixo, concorrentes quebrando, saída de clientes de 

grandes agências. Uma cadeia interligada. Seu meu fornecedor 

quebra perco qualidade de execução. Inadimplência forte”. 

 

E por fim, sobre o ambiente interno da empresa, no que diz respeito às suas forças e 

fraquezas, também não há uma clareza de ideias. As respostas não atendem de forma 

consistente à proposta da questão. Mais uma vez, o Entrevistado 3 é o que mais se aproxima 

do objetivo da pergunta quando responde:  

“Pontos fracos: gestão do negócio, clientes concentrados em um 

único segmento, extrema dependência desse segmento, falta de 

planejamento. Expertise em contas públicas, licitações, qualidade do 

que faz”. 

 

A análise dos ambientes interno e externo da organização é ponto fundamental para a 

tomada de decisão. Percebe-se, pelas respostas obtidas nesse bloco, que os gestores da 

empresa não conseguem, de forma clara, identificar pontos fortes e fracos e ameaças e 

oportunidades da Fazenda.  

O último bloco de perguntas é específico sobre o tema central desse estudo que 

questiona sobre a importância da gestão de riscos em pequenas empresas. Nesse bloco, os 

entrevistados foram questionados sobre o conceito e aplicabilidade da gestão de riscos. 

Ao se perguntar sobre o que seria risco corporativo, todos os entrevistados alegaram 

que já ouviram, mas não conseguiram defini-lo. Sobre a expressão risco corporativo as 

respostas foram a seguintes:  

“Queria que você me explicasse até melhor, pelo seu nível de 

entendimento, eu entendo de forma muito leiga, simplória, eu acho 

que é o risco que uma empresa corre, independente se ela é pequena, 

media ou grande, e que esse risco vem de forma agredindo de interno 

pra internos, e vou até mais longe, você tem aí um cenário era 

propicio interessante porem o risco se tornava de interno para 

externo, a gente não conseguia aproveitar o suficiente (Entrevistado 

1)”. 

 

“Hum, bom, não vou arriscar, mas já ouvi sim, esse risco corporativo 

está ligado a todo risco que você tem uma empresa, de ter 

funcionários, de abrir um CNPJ, todo risco inerente (Entrevistado 

2)”. 

 

“Não sei se já ouvi essa expressão. Vou chutar. Risco envolvendo 

uma atividade empresarial... Não sei... (Entrevistado 3)”. 
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Como já foi discutido anteriormente, na revisão de literatura, o tema gestão de risco 

ainda é muito novo no Brasil, e começou a ser desenvolvido por volta da década de 1970. 

Essa falta de conhecimento a cerca do tema é confirmada pelas respostas dos entrevistados, 

mostrando-o ainda como uma realidade distante para a empresa. 

Porém, na pergunta sobre o que pode causar um risco corporativo, palavras como 

dificuldade, ameaça e gestão financeira apareceram. Dessa forma, percebe-se que os 

entrevistados não têm uma clareza conceitual sobre o que seja risco, porém, intuitivamente, 

eles conseguem fazer essa correlação entre risco e um cenário de incertezas. Quando 

questionados sobre quais seriam os riscos da empresa, os entrevistados foram incisivos: falta 

de planejamento e dificuldade com fluxo de caixa. 

Por fim, sobre a gestão de risco nas empresas de pequeno porte, os três entrevistados 

entendem sua importância, porém colocam limitações à sua implantação devido à falta de 

conhecimento. Observou-se que nenhum entrevistado conseguiu desenhar um processo de 

gerenciamento de risco dentro da empresa. As respostas foram vagas e sem consistência sobre 

de fato como implementar um processo dessa natureza.  

Um dos entrevistados reconhece a importância de se prevenir os riscos, mas chama a 

atenção pela falta de um planejamento estratégico básico para gerir a empresa no seu 

cotidiano. Assim, gestão de risco é entendida pelo gestor como uma ferramenta secundária na 

estrutura gerencial da empresa.  

“Se já não existe gestão de nada... como então implementar a gestão 

de risco em pequenas empresas na correria do dia a dia. Deveria-se, 

primeiramente, melhorar os processos de gestão da empresa, para 

assim pode implantar o gerenciamento de risco”. 

 

 A dificuldade da empresa em traçar um plano estratégico gera uma tomada de decisão 

tardia e não preventiva, o que vai contra os princípios da gestão de riscos que seria, 

justamente, identificar previamente o risco e tomar medidas para se, não evitar, ao menos 

amenizá-lo. Por meio do que foi respondido e alinhavado com a literatura pesquisada para 

esse estudo, chegam-se às considerações finais que serão apresentadas a seguir. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho procurou abordar a importância do gerenciamento de riscos em 

empresas de pequeno porte, uma vez que a identificação e prevenção de riscos já é uma 

realidade das grandes corporações.  Assim, buscou-se entender, por meio dos gestores da 
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Fazenda Comunicação e Marketing, como a empresa enxerga e administra os riscos do 

negócio.  

Ao longo deste estudo, a literatura consultada deixa claro que o gerenciamento de 

risco tem se mostrado altamente eficaz no auxílio do planejamento estratégico das 

organizações. Assim como no planejamento estratégico, o gerenciamento de riscos deve 

envolver toda empresa no intuito de melhor identificar os riscos e adotar medidas capazes de 

impedi-los ou, pelo menos, amenizá-los. 

Por ser um estudo de um único caso, não se podem generalizar as conclusões aqui 

observadas. Ressalta-se que os resultados obtidos nessa pesquisa são restritos à empresa 

estudada. Assim, o que se percebe é que o gerenciamento de riscos do negócio em pequenas 

empresas ainda é uma realidade distante devido aos inúmeros problemas corriqueiros que 

essas empresas já enfrentam em seu dia a dia. A alta concorrência, a falta de capital humano 

capaz de construir esse planejamento, baixo fluxo de caixa, problemas primários de gestão são 

pontos que impedem as empresas de pensarem em se ter um planejamento voltado 

especificamente para os riscos do negócio. 

Os gestores entendem a gestão de riscos como uma ferramenta secundária à 

administração do negócio, reflexo da falta de estrutura administrativa básica que as empresas 

pequenas possuem. A gestão de riscos para a Fazenda Comunicação é algo ainda não muito 

consistente e próximo à sua realidade, os gestores não possuem clareza sobre o tema, bem 

como sobre os processos necessários para sua implementação.  

Ao longo do estudo, na comparação entre a literatura revisada e a análise das respostas 

dos entrevistados, percebeu-se que a Fazenda Comunicação faz o caminho inverso ao que 

propõe as diretrizes da gestão de risco. A empresa visa mais consertar ou se adaptar às 

incertezas do seu negócio do que traçar um planejamento que permita as melhores condições 

administrativas de contorná-los. Essa visão se torna um agravante para a Fazenda 

Comunicação, pois a inexistência de planejamento e gerenciamento dos riscos podem fazer 

com que se repita o momento de grave crise interna vivida pela empresa em 2013, quando 

precisou urgentemente readaptar seus processos para sobreviver.  

Esse estudo teve como um limitador a pouca literatura ainda existente sobre o tema 

gerenciamento de riscos em pequenas empresas. As teorias ainda estão muito voltadas para o 

controle de riscos em grandes corporações o que dificulta a adaptação dessas diretrizes em 

empresas de pequeno porte, que possuem uma estrutura bem mais enxuta e, muitas vezes, 

precária. Esse estudo mostra, ainda, que existem muitas perguntas sobre o gerenciamento de 
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riscos em pequenas empresas, muitas dúvidas acerca do assunto e poucas certezas sobre qual 

é de fato, a importância do tema na realidade vivida por esse grupo específico de empresas. 
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