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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo pesquisar, levantar e discutir os fatores internos, os atos e fatos administrativos que podem interferir positivamente ou dificultar a gestão de

uma pequena empresa do varejo de vestuário feminino, refletindo diretamente nos seus resultados. O material que fomentou as discussões e permitiu chegar aos resultados, foi

obtido através de revisão bibliográfica e leituras de artigos, livros, revistas, entrevistas e sites; atualizando conceitos, definições e procedimentos, focando-se em uma nova ordem

socioeconômica, em trânsito. A decisão em pesquisar e discutir o tema, nasceu de várias dúvidas, indignações e inconsistências sobre o que já existe de resultados de estudos,

simplificando de forma temerária e apenas pela natureza jurídica das pequenas empresas, os seus processos de gestão, buscando acrescentar informações e facilitar o

entendimento do assunto aos gestores. Os principais resultados apontam para a maioria dos problemas internos enfrentados pelas empresas decorrem de excesso de

simplificação ou inexistência de processos e políticas; de duplicidade de funções diretivas pelo caráter familiar destas empresas, e; desconhecimento ou descaso da influência

dos fatores externos sobre a gestão destas organizações, fatos estes, que podem ser mudados e administrados de maneira diferente pela organização, a fim de melhorar seu

processo de gestão.  Espera-se com a edição dos resultados, despertar nas pequenas empresas uma atenção especial sobre a importância de uma gestão sistematizada de seus

processos por mais simples que possam ser teoricamente falando, assim como, orientar novos estudos a respeito do tema, a partir das convergências e/ou discrepâncias teóricas

levantadas.
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