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As transformações no mundo são perceptíveis a qualquer cidadão comum, não sendo 
exclusividade dos estudiosos e dos pesquisadores. Os avanços tecnológicos, a informatização e 
os novos conhecimentos gerados pela ciência contribuem cada vez mais para que essas 
mudanças ocorram em espaço de tempo cada vez menor. Tais transformações têm introduzido 
novas formas de produção, novos processos e repercutido na competitividade das 
organizações. Elas delineiam um mercado excessivamente dinâmico e muitas vezes desigual. 
 
Estudiosos acreditam que essa competitividade crescente foi um dos fatores responsáveis pelo 
processo de globalização que presenciamos. Os benefícios deste processo são visíveis, não 
obstante, problemas sociais como o desemprego foi consideravelmente ampliado. Para Marcelo 
Cenni, esse é um dos motivos que levou um grande número de pessoas a abrir seu próprio 
negócio. Este autor ressalta que a grande maioria desses micros e pequenos empresários não 
possui características empreendedoras necessárias para o sucesso do negócio. Foram levados 
pelo panorama econômico e pela conjuntura a aventurarem-se nessa empreitada. São pessoas 
muitas vezes despreparadas para levar adiante o seu negócio. 
 
Existem pesquisas, principalmente do SEBRAE, que apontam as diversas causas da 
mortalidade de micro e pequenas empresas, dentre elas está a falta de preparo do 
empreendedor. Uma destas pesquisas, realizada em 1998, detectou que 36% das micros e 
pequenas empresas morrem com até um ano de vida e 47% com até 2 anos de atividade. Em 
2004, o SEBRAE fez novas pesquisas e o índice de mortalidade não reduziu. Apesar da pouca 
chance de sobrevivência, a cada dia surge um novo negócio [confecções, pequenas fábricas, 
escolas de computação, restaurantes de comida a quilo, lojas, padarias, dentre outras.] que 
abrem e - após pouco tempo - fecham as portas. 
 
Além das dificuldades econômicas enfrentadas para manter o seu negócio, existem também 
problemas no que se refere à liderança e ao gerenciamento de pessoas nas micros e pequenas 
empresas. O que se percebe é que a maioria é administrada pelo seu proprietário que muitas 
vezes não possui a devida qualificação no gerenciamento e habilidades de liderança. 
Normalmente, tomam decisões baseadas na experiência cotidiana e no senso comum, 
estabelecendo formas de gerenciar que coloca em risco a sobrevivência da empresa.  
 
É comum neste tipo de empresa o estabelecimento de uma relação ora autoritária, ora 
paternalista com seus funcionários, dificultando o desenvolvimento e o crescimento do seu 
pessoal. Atitudes e comportamentos que revelam falta de confiança nos subordinados, assim 
como, muita reprovação e pouca orientação são bastante freqüentes. Os gestores costumam 
também adotar posturas ora muito punitivas ora muito permissivas. Tais aspectos contribuem 
para gerar insatisfação e frustração por parte dos trabalhadores, sendo antiprodutivas e 
prejudiciais à empresa. 
 
Sabe-se hoje que sistemas mais centralizadores e autoritários tendem a gerar passividade, 
dependência e submissão às normas. Facilitam o controle das pessoas, mas também 
contribuem para que essas se tornem menos inovadoras e criativas. A submissão às normas, à 
passividade não é e nunca será sinônimo de lucratividade para nenhum tipo de empresa.  
 
Acreditamos, assim, que para o sucesso de qualquer negócio a liderança constitui-se um fator 
de fundamental importância. É primordial que o líder seja capaz de criar uma sinergia entre as 
pessoas e os grupos, estabelecendo relações saudáveis, conhecendo e promovendo o 
desenvolvimento não só da empresa, mas principalmente dos trabalhadores. 
 
Pensamos também que não basta ser um exímio "coaching", um líder carismático e "expert" 
em influenciar pessoas. Hoje em dia, um número considerável de trabalhadores percebe 
quando está sendo seduzido ou manipulado, gerando um descomprometimento em relação ao 
trabalho e um descrédito em relação ao líder. Rompe, assim, a relação de confiança necessária 
à díade "líder-subordinado". 
 



A formalização de alguns processos, bem como uma maior profissionalização das pessoas, são 
aspectos que também devem ser considerados e buscados pelos proprietários de micros e 
pequenas empresas. Tais aspectos são fundamentais para a competitividade e para o 
crescimento da empresa e do trabalhador. É, portanto, necessário extinguir as relações 
paternalistas que apelam para o emocional e reforçam comportamentos dependentes e 
submissos por parte dos trabalhadores. O comprometimento deve sempre ser buscado via 
desempenho e um clima de profissionalismo deve respaldar as ações do líder da empresa. 
 
Alguns estudiosos enfatizam que a competitividade necessária às micros e às pequenas 
empresas só será possível se houver o tão aclamado foco no cliente. Não podemos esquecer 
que este foco só será alcançado por meio dos trabalhadores. É através destes que é divulgada 
a imagem da empresa, são estes que lidam diretamente com o cliente, que produzem ou 
prestam os serviços. Portanto, ao investir no seu crescimento estará - o empresário - 
investindo no crescimento da própria empresa. 
 
É de igual importância "tirar proveito" da presença mais direta do líder [normalmente o próprio 
empresário] com o grupo de trabalhadores. Neste sentido, as palavras, os gestos, as atitudes 
e os comportamentos do mesmo servem de modelo para as outras relações e os 
comportamentos estabelecidos no contexto de trabalho.  
 
Um líder que incentiva o comportamento antiético frente aos concorrentes, aos clientes e aos 
fornecedores deve esperar um comportamento igual do colaborador frente à empresa. Vale 
reafirmar ainda o que muitos já disseram: um clima de diálogo, de comunicação, de 
participação e aprendizagem deve ser criado desde a implantação do negócio, delineando 
desde o início o perfil de uma empresa vencedora e não o contrário. 
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