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RESUMO 
 
 

Atualmente as organizações enfrentam uma grande concorrência no mercado e a busca pelo 
diferencial está crescendo cada vez mais, assim sendo os consumidores não se contentam 
somente com o que é oferecido e exigem mais informações e qualidade, dos produtos ou 
serviços que desejam. Com isso as empresas procuram meios para se tornarem mais 
competitivas e flexíveis às flutuantes demandas de mercado e preparam-se para atenderem as 
expectativas dos clientes. Porém muitas das micro e pequenas empresas ainda estão sem 
preparo para uma gestão eficaz nos processos administrativos e os aspirantes à 
empreendedores tendem a não refletir sobre o futuro. Abrir um negócio, por menor que seja, é 
necessário todo um conhecimento, e principalmente profissionais na área de atuação para que 
a empresa seja bem-sucedida. Por este motivo, habilidades de identificar e solucionar 
problemas internos, são premissas para tomadas de decisões. O objetivo deste trabalho 
consistiu em identificar a importância das ferramentas administrativas dentro da gestão dos 
processos em uma microempresa, para assim alcançar uma gestão eficaz, aprimorando as 
informações e aplicando de maneira correta as ferramentas. O propósito básico foi o de 
contribuir para o debate a respeito da importância da utilização de ferramentas administrativas, 
tais como planejamento estratégico, gestão da qualidade, layout e benchmarking, na gestão 
dos processos em uma microempresa auxiliando assim as tomadas de decisões e contribuindo 
para uma gestão eficaz e levando em consideração a importância da empresa no contexto 
socioeconômico. O embasamento adotado foi devido à falha constante das micro e pequenas 
empresas nesse quesito, tanto pela falta de informações quanto pela má aplicação destas 
ferramentas. E com isso, inúmeras destas organizações apresentam certas deficiências, e 
acabam fechando, não somente por questões financeiras, mas também por falhas nos 
processos e na utilização das ferramentas administrativas. Para que este cenário se reverta, 
contudo, é necessário que as práticas e políticas de gestão estejam adequadas para cada 
problema enfrentado pela organização e alinhadas com as estratégias organizacionais. O 
presente trabalho utilizou o método descritivo que envolve estudo bibliográfico com a coleta de 
dados de diversos meios de possíveis analises, tais como: pesquisas em livros, revistas, 
documentários, artigos e sites voltados para microempresas. Concluiu-se após os 
levantamentos que o uso de ferramentas é importante para manter sinergia, estruturação e os 
recursos existentes na empresa, destacando-se que antes de decidir qual ferramenta utilizar, a 
empresa como um todo deverá cerca-se de informações que ajudem a compreender o que 
realmente possa vir a acontecer, e assim, a decidir a utilização das mesmas em seus 
processos. 


