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Compreender a importância econômica e social das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) na 

geração de emprego e renda é fundamental para que a sociedade civil organizada estude, analise 

e elabore cada vez mais políticas públicas voltadas para o fomento e desenvolvimento desse 

setor da economia. Nos últimos trinta anos, a sua participação na economia do país vem 

crescendo, especialmente em momentos de crise. No Brasil, as MPEs respondem por cerca de 

30% da produção de riqueza do País, e esse valor adicionado tem se mostrado consistente ao 

longo dos anos. O fomento às MPEs é uma medida estratégica para diminuir os efeitos de uma 

crise econômica. Por operarem com contingente baixo, possuem pouco espaço para demissões, 

desta forma elas conseguem passar por momentos de crise mantendo seu status operacional e 

mantendo sua força de trabalho empregada com pequena margem de demissões. (SEBRAE, 

2020). Para além do fomento às MPEs através de políticas públicas, outro aspecto relevante e 

que merece atenção diz respeito à própria gestão dessas organizações. Gestores mais bem 

preparados para confrontar os desafios impostos pela alta competitividade do mercado, tem 

maiores chances de manterem seus negócios ativos. Nesse contexto a informação e o 

conhecimento são temas centrais tendo em vista a quantidade de informações disponíveis e a 

multiplicidade de opções tecnológicas disponíveis para os pequenos empreendedores. Viver na 

era da informação e do conhecimento é ter a prerrogativa de acompanhar os eventos que 

ocorrem, interferem e influenciam a gestão das empresas de forma instantânea, em meio a uma 

multiplicidade de olhares baseados nas mais diferentes teorias da administração. Um Sistema 

de Gestão do Conhecimento pode ser resumido como o emprego integrado de outros sistemas 

fundamentados nas mais diversas áreas da empresa. Tais sistemas integrados contam com uma 

estrutura abalizada em solução de tecnologia da informação que, por sua vez, auxiliam na 

captação, armazenamento, criação, disseminação da informação e do conhecimento nas 

organizações para tomadas de decisões mais eficientes. (MELLO, 2017). O ambiente 

empresarial, principalmente nas micro e pequenas empresas, tem a sua disposição uma 

quantidade considerável de informações que necessitam de adequada seleção e codificação para 

serem transformadas em conhecimento. Nesse sentido, a informação e o conhecimento tem 

papel fundamental no sucesso ou fracasso organizacional que muitas vezes pode depender de 

se saber de qual deles precisamos, com qual deles contamos e o que podemos fazer com cada 

um deles. (DAVENPORT, PRUSAK, 1998). A competição entre empresas, ainda mais nesse 

contexto do mercado altamente competitivo, depende do conhecimento diferenciado. Para uma 

empresa se manter organizada e atenta a competitividade ela precisa ter como foco a mudança. 

Para tanto será necessário fazer com que o conhecimento esteja disponível para as todos os 

membros da empresa, aumentando assim o desempenhos humano e organizacional. (TELLES 
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et al 2020). Tanto as organizações, quanto os funcionários devem estar em equilíbrio para que 

tudo se mantenha em ordem; e para que isso aconteça ambos devem estar em sintonia. Vivendo 

em um cenário de extrema complexidade, é imprescindível a compreensão dos fenômenos que 

acontecem no mundo e as transformações nos campos econômicos, políticos e sociais que 

modificam constantemente o ambiente de negócios. (FERNANDES, 2019). Logo o 

conhecimento é fundamental, tanto para produzir conhecimento como para compreender os 

fenômenos que interferem no ambiente empresarial. A gestão do conhecimento tem como 

principal objetivo a competitividade, e é sob a ótica da vantagem competitiva que a implantação 

da gestão do conhecimento nas organizações deve ser avaliada. A relação entre gestão do 

conhecimento e inteligência competitiva passa por diversos aspectos: pessoas, processos, 

tecnologias e informação e deve ser trabalhada sob o ponto de vista da geração, preservação e 

disseminação do conhecimento. (TEIXEIRA FILHO, 2000). Atrelar um modelo de gestão a um 

Sistema de Gestão do Conhecimento, poderá auxiliar na disseminação e compartilhamento das 

informações e, principalmente, na geração de novas ideias e estratégias internas e externas. No 

entanto, a ausência de clareza, no que se refere à importância da correta utilização dessas 

ferramentas, pode prejudicar a manutenção e desenvolvimento da empresa de pequeno e médio 

porte no que tange à produção do conhecimento. (MELLO, 2017). Muitas empresas de pequeno 

e médio porte não dispõe de recursos para contratar uma consultoria externa que lhes possa 

fazer um diagnóstico empresarial e sugerir um processo ou modelo de gestão do conhecimento 

adequado às suas necessidades e especificidades. No entanto, essas mesmas empresas se 

deparam, no meio virtual (em muitos casos, sem qualquer custo), com uma diversidade de 

programas que corroboram a gestão da informação. Um escolha equivocada dessas ferramentas, 

não levando em conta a cultura organizacional e o grau de maturidade administrativa da 

empresa, pode levá-la, fatalmente, a duas situações: não implantar um processo/modelo por 

desconhecimento/insegurança; ou implantar um processo/modelo de forma aleatória, não 

obtendo assim um resultado satisfatório. (MELLO, 2017). Por outro lado, o uso adequado das 

informações e conhecimento na empresa, aumenta sua probabilidade de acertos na tomada de 

decisões, melhora a comunicação interna e cria um clima de responsabilidade maior entre todos 

os envolvidos. Portanto os benefícios gerados pela gestão do conhecimento nas MPEs estão 

para além de quaisquer investimentos em novas tecnologias e/ou capacitação que por ventura 

se fizerem necessários. Para tanto é necessário a colaboração não somente dos pequenos 

empreendedores, mas também da sociedade social organizada no sentido de fomentar o estudo, 

análise, elaboração e desenvolvimento de políticas públicas que auxiliem, capacitem e 

financiem as MPEs. 
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