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RESUMO 

 

Por fazermos parte de uma empresa familiar e estudarmos administração de 
empresas, sentimos a necessidade de nos aprofundar no tema, visando contribuir 
para uma gestão mais eficiente. Inicialmente foi feita uma pesquisa sobre autores 
que discorrem sobre empresa familiar, destacando conceitos e características, 
formas de gerenciamento e, através da pesquisa de campo, feita com seis empresas 
familiares, foram levantados aspectos favoráveis e desfavoráveis. Nem todas 
demonstraram ter claro a missão da empresa, e menos ainda, o planejamento de 
sucessão. Todas, porém declararam que focam na satisfação do cliente, visando a 
manutenção da empresa no mercado. Nas considerações finais relatamos quais 
aspectos favoráveis podemos implantar na empresa da qual fazemos parte e 
apontamos aspectos negativos dela que foram aperfeiçoados graças ao estudo 
realizado.  
 

Palavras-chave: Empresa familiar; Administração; Aspectos favoráveis e 

desfavoráveis da gestão familiar. 



  

Santos, Larissa Martins Arruda dos. Analysis of family business management: 
favorable and unfavorable aspects. [Conclusion of the Bachelor's Degree in 
Administration]. Federal Institute of São Paulo. São Roque, 2017. 
 

ABSTRACT 

 

 

Because we are part of a family business and study business administration, we feel 
the need to deepen our understanding of the subject in order to contribute to a more 
efficient management. Initially, a research was done on authors that discuss family 
business, highlighting concepts and characteristics, management forms and, through 
field research, with six family companies, favorable and unfavorable aspects were 
raised. Not all have demonstrated to be clear the mission of the company, and still 
less, the planning of succession. All, however, stated that they focus on customer 
satisfaction, aiming at maintaining the company in the market. In the final 
considerations we report what favorable aspects we can implant in the company of 
which we are part and we pointed out negative aspects of it that were perfected 
thanks to the study realized. 

 

 

Keywords: Family business; Administration; Favorable and unfavorable aspects of 

family management.  
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“Um bom chefe faz com que homens comuns façam coisas incomuns.” 

Peter Drucker 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O interesse pelo tema surgiu por fazer parte de uma empresa familiar que não 

está devidamente organizada e, como estudante do Bacharelado em Administração, 

percebi a necessidade de um aprofundamento no assunto, visando colaborar com o 

aprimoramento gerencial da referida empresa, para proporcionar maior eficiência e 

eficácia nos resultados. 

Para Longenecker et. al. (2011), empresa familiar é uma empresa em que 

dois ou mais membros de uma mesma família fazem parte, seja como proprietário 

ou como gestor, respeitando uma linha de sucessão. 

Essa inquietação inspirou o problema de pesquisa: que aspectos favoráveis, 

característicos de uma empresa familiar, podem ser consolidados como processo de 

gestão desse tipo de empresa? 

O objetivo geral deste trabalho é identificar os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis da gestão destas organizações, à luz das referências mais atuais, e 

sugerir melhorias. 

Os objetivos específicos são: identificar os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis da gestão das empresas familiares pesquisadas; avaliar como os 

favoráveis podem se tornar pontos fortes de um processo consolidado de gestão 

para esse tipo de empresa, sugerindo ajustes nos modelos existentes de acordo 

com os propostos na literatura. 

Na seções 2.1 e 2.2, foi discorrido sobre o conceito de empresa familiar para 

orientar o leitor sobre o tema do trabalho ora apresentado e sobre as características 

de empresa familiar, respectivamente. Em seguida, na seção 2.3, foi feita uma 

diferenciação entre dirigir e liderar, pois de suas características resulta o sucesso ou 

insucesso da empresa. Na seção 2.4, foram apresentados as formas e os tipos de 

gestão para que o leitor possa entender a gestão das empresas que participaram do 

questionário.  

Na seção 3, foram apresentados os aspectos metodológicos desse trabalho, e 

na seção 4 são apresentados os resultados da pesquisa realizada que serão 

analisados na seção 4.1.   
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Nas considerações finais, procurou-se analisar a gestão empresarial familiar, 

para implantá-la corretamente, de modo que potencialize os seus pontos fortes na 

empresa familiar da qual a pesquisadora faz parte. 

A intenção é proporcionar um trabalho que contribua com os estudos sobre a 

gestão familiar, a partir de experiências compartilhadas pelas empresas que 

participaram dessa pesquisa. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Empresa Familiar 

 

Para Longenecker et. al. (2011), empresa familiar é uma empresa em que 

dois ou mais membros de uma mesma família fazem parte, seja sendo proprietários 

ou gerindo, respeitando uma linha de sucessão. 

Para Giglioti (2004, p.7), empresas familiares são aquelas de iniciativa 

privada, em que uma família é detentora do seu capital.  

Para Werner (2004, p.12), “a verdadeira empresa familiar é aquela que 

ultrapassou a primeira geração e convive com uma pleura de herdeiros e 

sucessores. Ou seja, uma empresa que vive com elementos que transcendem o 

espaço do empreendedor”. 

Para Adachi (2006), uma empresa familiar é qualquer organização onde a 

família centraliza o poder de decisão e o controle da sociedade. 

Para Gonçalves, 

A empresa é propriedade de uma família, detentora da totalidade ou da 
maioria das ações ou cotas, de forma a ter seu controle econômico; a 
família tem a gestão da empresa, cabendo a ela a definição dos objetivos, 
das diretrizes e das grandes políticas. A família é responsável pela 
administração do empreendimento, com a participação de um ou mais 
membros no nível executivo mais alto. (GONÇALVES, 2000, p.8) 

 

Para Longenecker et. al. (2011), uma empresa só é reconhecida como 

empresa familiar se for passada de uma geração para outra, sendo que seus 

membros devem reconhecer, admirar e zelar pelo bem familiar. O autor cita como 

exemplo a Magazine Luiza, que hoje é dirigida por Luiza Helena Trajano, sobrinha 

da fundadora. 

Ao ser criada uma empresa familiar, a expectativa é que haja sucessão de 

seus membros na administração da mesma. Porém, em alguns casos, não há 

interesse dos familiares e a administração passa a ser exercida por alguém de 

confiança, mas não pertencente à família.  

Comumente, os valores do fundador fazem parte da cultura da empresa, o 

que costuma ser assimilado por todos que nela trabalham, criando uma expressão 
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positiva na mesma. É importante alertar que alguns valores não são explicitados em 

palavras, porém a prática os demonstra.  

O sucesso da empresa familiar depende muito do atendimento ao cliente: um 

bom atendimento fideliza o cliente. O diferencial de uma empresa deve ser 

respeitado por todos os seus membros, que devem procurar estratégias para 

oferecer produção de bens e serviços de qualidade. 

 

Nos estágios iniciais de uma empresa familiar, de acordo com Dyer, a 
configuração cultural comum consiste no padrão paternalístico da empresa, 
um padrão patriarcal de família e no corpo de diretores afeitos a carimbos 
(padrão de governança). Isso simplesmente significa que os 
relacionamentos familiares são mais importantes do que as habilidades 
profissionais, que o fundador é o líder inquestionável do clã e que o comitê 
de direção apoia automaticamente as decisões do fundador. 
(LONGENECKER, et. al., 2011, p.88) 

 

Segundo Casillas, Vázquez e Diaz (2007), os conceitos de empresa familiar 

envolvem três aspectos: o controle sobre a empresa; o poder que a família exerce 

sobre a empresa; e a inclusão dos membros da família na gestão, visando a 

sucessão. 

 

2.2.  Características de empresa familiar 
 

Lodi (1998), apud Lima (2009, p.85), apresenta características favoráveis e 

desfavoráveis ao tipo de organização empresarial. Sendo as desfavoráveis: conflitos 

de interesses entre família e empresa; recursos da empresa indevidamente 

utilizados pelos membros da família; falta de planejamento de ações que promovem 

a melhor gestão; dificuldade em aceitar e acompanhar a modernização da empresa, 

adequando-a ao mercado de trabalho; falta de importância de melhorar os 

treinamentos dos funcionários.  

Segundo o autor, as características favoráveis são: aproximação positiva 

entre funcionários e empresários, facilitando a lealdade dos mesmos; quando a 

empresa consegue boa reputação, o nome familiar é valorizado e respeitado; a 

continuidade da gestão entre os membros da família impede rupturas que podem 

causar a instabilidade da empresa; o bom relacionamento entre a equipe gestora 

garante o sucesso da empresa; simplicidade no nível hierárquico, garantindo maior 

rapidez nas decisões; os valores cultivados pela empresa refletem no seu potencial 
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diante do mercado de trabalho; o conhecimento de todo o funcionamento da 

empresa pelo grupo gestor facilita a eficiência da mesma.  

 

 

2.3. Dirigir e Liderar 

 

Para Uhlmann (1997), liderar é valorizar as qualidades humanas com a 

intenção de poder conduzir as pessoas com a finalidade de atingir determinados 

objetivos. À medida que se valoriza as qualidades de uma pessoa, aumenta a sua 

participação na empresa.  

Para Ralph White e Ronald Lippitt,  

 

foram identificados três tipos de liderança: autocrático: impositivo e 
dominador, não permitindo espontaneidade e participação aos liderados; 
democrático: grupo social com relacionamentos cordiais, comunicações 
fluídas e simples e compromisso de ajuda mútua; e liberal: quando o líder 
detém pouco respeito do grupo e os resultados costumam ser sofríveis. 
(WHITE; LIPPITT, apud Uhlmann, 1997, p.46) 

 

Para Lacombe, 

podemos dizer que liderar é conduzir um grupo de pessoas, influenciando 
seus comportamentos e ações, para atingir objetivos e metas de interesse 
comum desse grupo, de acordo com uma visão do futuro baseada em um 
conjunto coerente de ideias e princípios (LACOMBE, 2011, p.138).  

 

O líder empresarial deve ser capaz de alcançar objetivos por meio dos 

liderados e, para isso, conforme o tipo de liderado e a ocasião, ele age de diferentes 

maneiras: ordena, comanda, motiva, persuade, dá exemplos pessoais, compartilha 

os problemas e ações ou delega e cobra resultados, alterando a forma de agir, de 

acordo com a necessidade de cada momento e com o tipo de liderado. 

O gestor, conhecendo as necessidades dos funcionários tem condições de 

motivá-los adequadamente. 

Segundo A. Maslow e F. Herzberg, as necessidades se classificam em:  
 

Necessidades fisiológicas: necessidades básicas de sobrevivência como a 
alimentação, o sono, o abrigo, a proteção e a satisfação reprodutora; 
necessidades psicológicas: se constituem em segurança, participação em 
grupos, autoconfiança e afeição; e necessidades de autorrealização: 
realização do potencial interior de cada um.  (MASLOW; HERZBERG, apud 
UHLMANN, 1997) 
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Para Lacombe (2011), dirigir é trabalhar com pessoas buscando resultados 

para atingir os objetivos da organização. 

Segundo Uhlmann (1997) existem funções que precisam ser observadas 

pelos dirigentes: 

 previsão: pensar nas providências futuras para alcançar os objetivos; 

 organização: estruturar as coisas da empresa nos aspectos materiais e 

pessoais; 

 comando: atuar procurando o máximo retorno para a empresa; 

 coordenação: harmonizar e sincronizar as atividades da organização; 

 e controle: acompanhar a execução assegurando o cumprimento das 

metas e evitando falhas e erros.   

Dirigir é diferente de liderar, nenhum substitui o outro, pelo contrário, um 

complementa o outro.  

Warren Bennis, apud Lacombe (2011, p.142), “diz que administrar é assumir 

responsabilidade, fazer acontecer; liderar é influenciar, guiar em direção. [...] O 

gerente administra; o líder inova”. 

 

2.4. Formas e tipos de gestão 

 

Os gestores utilizam-se de determinadas normas e princípios para a escolha 

da gestão que deseja implementar na empresa, aos quais se dá o nome de modelos 

de gestão.  

Para Pereira e Santos (2001, p.47), o modelo de gestão “é compreendido 

como o conjunto de princípios, técnicas e explicações que orientam a concepção e o 

modo de funcionamento de todos os elementos constituintes de uma organização”. 

 

A. Segundo Rodrigues, Rodrigues e Ruivo (2014) existem três tipos de Gestão, 

sendo:  

 

1. Gestão Tradicional  

 

Na gestão tradicional têm-se uma visão da produção em massa, do enfoque 

na eficiência e na obediência as ordens tratando as pessoas como máquinas, 
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devendo ser submissas. Exemplo claro encontra-se no filme “Tempos Modernos” de 

Charles Chaplin.  

 

2. Gestão Moderna 

 

É o tipo de gestão preocupado em resolver os conflitos de interesses entre os 

funcionários e a organização tendo como ideia que o aumento da satisfação pessoal 

traria ganhos de produtividade e o administrador passa a ser aquele que exerce a 

liderança no sentido de obter melhores resultados de sua equipe. Exemplo: Na 

época de muito calor o administrador resolve instalar ventiladores ou ar 

condicionado para os funcionários, sendo que estes entendem o ato como melhoria 

para o seu bem-estar, porém, a intenção é manter a produção.  

 

3. Gestão Contemporânea  

 

Com as intensas mudanças ocorridas mais recentemente na sociedade, como 

expansão da Globalização, acirramento da Competição e maior presença da 

Tecnologia nos processos produtivos, houve a necessidade de maior flexibilidade e 

agilidade na gestão para se adaptar as novas exigências. Surgiram novas 

tecnologias que alteraram a gestão das empresas, para proporcionar uma estrutura 

capaz, ágil e adequada que possa garantir à contínua adaptação da empresa às 

novas situações. Exemplo: Com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

Federal nº 8.078, de 11/09/1990), o mercado passou a ser mais exigente e os 

produtos e serviços passaram a merecer mais atenção e consideração, pois, em 

muitos casos, as indenizações passaram a ser extremamente elevadas, quando 

reclamadas em juízo, e as condenações são relativamente frequentes.  

 

Segundo Maximiano (2011), os modelos de gestão foram se modificando ao 

longo do tempo e é possível associá-los às Escolas da Administração: 

 

1. Escola Clássica 

 

Os principais representantes foram Frederick Winslow Taylor, Henry Ford, 

Henri Fayol e Max Weber. Nesse modelo, os dirigentes estabeleciam metas, 
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definiam diretrizes e distribuíam responsabilidades a todos os operários, visando o 

bom funcionamento e o lucro da empresa. Os operários são simplesmente 

cumpridores de ordens e suas ações são controladas gerencialmente.  

 

2. Escola de Relações Humanas 

 

Estudos comprovaram que pagamento de salários e oferta de condições 

ambientais adequadas de trabalho eram insuficientes para aumentar a 

produtividade. Foi Elton Mayo que explicou esse fenômeno e apontou que o 

aumento da produtividade também era consequência do tratamento dado aos 

trabalhadores. As relações humanas ganharam importância, pois, boas relações 

humanas, resultam bom desempenho. Nessa escola, as pessoas e suas relações 

tornaram-se importantes na gestão das empresas e no alcance de melhores 

resultados. 

 

3. Escola Neoclássica 

 

Os principais representantes foram Peter Drucker, Harold Koontz e Cyril 

O’Donnel. Essa escola destacou a importância da mensuração de resultados e 

conceitos como o de eficiência e eficácia e o de centralização e descentralização 

influenciam o modelo de gestão. 

 

4. Abordagem Sistêmica (Estratégica) 

 

Um conjunto de partes (elementos ou componentes) que funcionam e interagem 

como um todo é um sistema. Para administrar, é preciso perceber que as empresas 

são um sistema pertencente a um ambiente. Por exemplo, para administrar uma 

empresa de transporte, a gestão vai além de gerenciar veículos e motoristas, tendo 

que considerar postos de serviços, pedágios, vias/estradas, combustível e muitos 

outros componentes que interagem e afetam o negócio. 

 

5. Abordagem Contingencial (Competitiva) 
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Trata-se da evolução da Abordagem Sistêmica, nessa escola a ênfase está 

na competência organizacional de se adaptar ao ambiente, ou seja, as mudanças, 

apoiadas na tecnologia, são necessárias e frequentes a fim de atender a dinâmica 

ambiental afetada por mercado, governo, concorrentes etc. O desenho 

organizacional apropriado depende do contexto no qual a empresa está inserida. 

 

 Segundo Peixoto e Lopes (1999), há duas Formas de Gestão:  

 

1. Empresa Autogestionária  

 

Quando um grupo de funcionários assume a gestão de uma empresa não 

havendo divisão social do trabalho, onde todos participam das decisões e 

compartilham dos rendimentos gerados. Funciona como uma associação onde todos 

têm vez e voz. 

Com as mudanças ocorridas no mercado econômico, muitas empresas 

acabaram ficando endividadas e os representantes sindicais orientaram os 

funcionários para assumirem o controle das mesmas, evitando o desemprego e 

tentando recuperar a saúde econômica delas. 

Há autogestão quando um grupo de pessoas tem um poder decisório como, 

por exemplo, nas cooperativas, condomínios, associações, república de estudantes, 

etc. 

 

2. Empresas Cogestionárias  

 

Quando os proprietários da empresa compartilham a gestão com alguns 

funcionários mais experientes, dando-lhes a oportunidade de emitir opiniões visando 

o seu comprometimento com o resultado final e abrindo-lhes a possibilidade de 

participar do capital da empresa.  

O Quadro 1 apresenta as principais características dessas duas formas. 
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Quadro 1 - Autogestão e Cogestão 

Autogestão  Cogestão  

 Um modelo onde cada um tem 
direito a 1 voto nas assembleias 
independentemente das quotas 
partes em seu poder  

 Maioria do capital com os 
trabalhadores (em geral 100%) 

 Formalizado através de empresa de 
sociedade limitada, ou S/A sob 
controle de uma associação de 
funcionários ou da formação de uma 
cooperativa de produção industrial 

 Um modelo onde os votos seguem 
critérios de proporcionalidade, com 
base nas remunerações e tempo de 
serviços prestados à empresa, pelos 
associados 

 Minoria do capital com os 
trabalhadores (49%) 

 Formalizado através de uma 
sociedade limitada ou AS onde uma 
associação de funcionários detém a 
parcela menor do capital total 

Fonte: Peixoto e Lopes, 1999. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como bibliográfica e 

descritiva. Isto porque foi feita uma análise dos conceitos de empresa familiar e suas 

características, com a finalidade de aprofundamento do assunto, para a realização 

do trabalho de campo descritivo, que a complementa. 

Quanto ao método do trabalho, fez-se a opção pelo dedutivo, que se justifica 

porque o método escolhido permite partir de questões gerais - a administração de 

empresas, para a compreensão de questões pontuais - a administração de empresa 

familiar. 

Enquanto procedimento foi elaborado um plano de trabalho valorizando: 

conceitos, características, palavras-chaves, ideias principais e o texto foi organizado 

em tópicos para compor o trabalho. 

Foram selecionadas e organizadas as fontes, buscando autores que 

discorressem sobre o tema escolhido, para exploração mais profunda, separando 

páginas que traziam citações interessantes para serem transcritas no relatório da 

pesquisa e fazendo resenhas dos autores, realizando um mosaico de diversos 

olhares. 

Como instrumento de pesquisa, foi elaborado um questionário, com questões 

abertas (Apêndice A), pois dão vazão a desdobramentos que permitem ao 

entrevistado um pouco mais de liberdade. 

Foram selecionadas nove empresas familiares, das quais se recebeu 

somente seis retornos, informando a disponibilidade de entrevista. 

 

Quadro 2 - Agenda de entrevistas 

Nome das Empresas  Data das entrevistas  

Pousada Paraty  03/10/2017 

Fazendinha do Mel  10/10/2017 

Restaurante Tia Lina 08/11/2017 

Fazendinha Santa Adélia 10/11/2017 

Marmoraria Center Pedras 11/11/2017 

Supermercado São Roque 14/11/2017 

Fonte: Autora, 2017. 
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Para ser imparcial nessa pesquisa, foi preciso lidar com a subjetividade das 

respostas e com a própria subjetividade da pesquisadora, pois, como membro de 

uma empresa com gestão familiar, houve a necessidade de afastamento das 

ligações afetivas, para se isentar de qualquer tipo de interferência, que pudesse 

prejudicar o trabalho de pesquisa.  

O material pesquisado, bem como as respectivas análises, faz parte do 

relatório de pesquisa a seguir. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Para confrontar com a teoria foi elaborado questionário e tentou-se agendar 

entrevista com nove empresas, porem só se conseguiu agendar a entrevista em seis 

empresas. Embora se tenha insistido com as outras três empresas, não houve 

resposta afirmativa para agendamento.  

Como apresentado no Quadro 2, as seis empresas que concordaram em 

participara da pesquisa foram: Fazendinha do Mel, Pousada Paraty, Marmoraria 

Center Pedras, Restaurante Tia Lina, Supermercado São Roque e Fazendinha 

Santa Adélia.  

 

4.1 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Na primeira questão, o ano em que a empresa iniciou, os seguintes 

resultados foram obtidos: 66,67% das empresas pesquisadas iniciaram suas 

atividades antes de 2000, já 33,33% depois de 2000. 

 

Quadro 3 - Ano de início 

Nome da Empresa Ano que iniciou as 

atividades 

Adquirida ou herdada 

Pousada Paraty 2010 Adquiriu 

Fazendinha do Mel 2012 Herdou  

Marmoraria  1999 Adquiriu  

Mercado São Roque 1974 Herdada 

Fazendinha Santa Adélia 1992 Adquiriu 

Restaurante Tia Lina 1995 Adquiriu  

Fonte: Autora, 2017. 

 

 Na questão 2, se a empresa foi adquirida ou herdada, os resultados indicam 

que 4 empresas, das 6 pesquisadas, foram adquiridas e apenas duas foram 

herdadas. 
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 Na questão 3, é perguntado se a empresa possui sócios: quatro empresas 

possuem sócios e duas não, sendo uma com quatro sócios, duas com dois sócios e 

uma com cinco sócios. 

 

Quadro 4 - Perfil societário 

Nome da Empresa Quantidade de sócios  Parentesco dos sócios 

Pousada Paraty 4 Pai, mãe e filho 

Fazendinha do Mel 2 Pai e filho 

Marmoraria  2 Marido e mulher 

Mercado São Roque 5 Primos e irmãos 

Fazendinha Santa Adélia Não possui sócios. - 

Restaurante Tia Lina Não possui sócios.  - 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 Na questão 4, perguntou-se qual o parentesco dos sócios, nas empresas em 

que possuem sócios. Na primeira são os pais e os dois filhos, na segunda o pai e 

filho, na terceira marido e mulher, e na última, primos e irmãos. 

 Na questão 5, qual a responsabilidade de cada sócio, temos: 

1. 1 diretor e 4 recebem pró-labore. 

2. Um sócio cuida da área de produção, e o outro das áreas administrativa e 

comercial.  

3. Um sócio gerencia a produção, faz atendimento externo aos clientes, 

mediações. Já o outro sócio, gerencia o administrativo e vendas, contas a 

pagar e receber, orçamentos, contabilidade.  

4. São administradores e fazem parte do Conselho Gestor. 

 

Na questão 6, sobre a escolaridade dos sócios, obteve-se as seguintes 

quantidades consolidadas: 1 sócio não conclui o ensino fundamental 

(incompleto), 1 ensino médio incompleto, 2 ensino médio completo, 3 superior 

incompleto, 1 cursando superior e 5 sócios concluíram o curso superior. 
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Quadro 5 - Escolaridade dos sócios 

Pousada Paraty  1 cursando ensino superior 

 1 ensino médio completo 

 1 ensino fundamental 

incompleto 

 1 ensino médio incompleto 

Fazendinha do Mel  1 superior incompleto 

 1 ensino médio completo 

Marmoraria  2 ensino superior incompleto 

Supermercado São Roque  5 superior completo  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 7, perguntou-se sobre existir algum sócio com poder de decisão 

majoritária. Das quatro empresas que possuem sócios, 50% dizem que possuem 

sócio com poder de decisão majoritária e 50% dizem que não. 

 

Quadro 6 - Sócio com poder de decisão majoritária 

Pousada Paraty – Sim 

Fazendinha do Mel – Não  

Marmoraria – Não 

Supermercado São Roque – Sim  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 8, ramo de atividade da empresa, temos: hospedagem, apicultura, 

industrial e comercial – marmoraria, e as três últimas no setor de serviço. 

Na questão 9, tempo de funcionamento da empresa, temos 2 com até dez 

anos, 1 com 11 à 20 anos, 2 com 21 à 30 anos e 1 com 31 anos ou mais. 
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Quadro 7 - Tempo de existência da empresa 

Nome da empresa Tempo de funcionamento  

Pousada Paraty 7 anos  

Fazendinha do Mel 5 anos  

Marmoraria  18 anos  

Supermercado São Roque 43 anos  

Fazendinha Santa Adélia 25 anos  

Restaurante Tia Lina 22 anos  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 10, quantidade de colaboradores que a empresa possui. Na 

primeira empresa são dois, na segunda empresa cinco, na terceira empresa oito, 

na quarta empresa dois mil e seiscentos. Na quinta e na sexta empresas, elas 

possuem colaboradores fixos e freelancers1, sendo na quinta empresa oito fixos 

e trinta freelancers e na sexta empresa, quinze fixos e vinte freelancers. 

 

Quadro 8 - Quantidade de colaboradores 

Nome da empresa Quantidade de colaboradores 

Pousada Paraty 2 

Fazendinha do Mel 5 

Marmoraria  8 

Supermercado São Roque 2.600 

Fazendinha Santa Adélia 8 fixos e 30 freelancers. 

Restaurante Tia Lina 15 fixos e 20 freelancers.  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 11, identificou-se o perfil de faturamento anual da empresa. Foi 

utilizada a mesma classificação utilizada pelo Sebrae, na qual empresas com 

faturamento anual até R$ 60 mil são categorizadas como Microempreendedor 

Individual, até R$ 360 mil como Microempresa, até R$ 3,6 milhões como Empresas 

de Pequeno Porte (EPP) e acima de R$ 3,6 milhões como empresas que não são 

                                                           
1 Freelancer é o trabalhador temporário. 
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pequenas. Em uma das empresas, a entrevistada não informou o faturamento, mas 

disse ser uma EPP, o que indica que seu faturamento deve ser de até R$ 3,6 

milhões. Então temos, 1 empresa com faturamento de até R$ 60 mil, 2 até R$ 360 

mil, 2 até R$ 3,6 milhões e 1 acima de R$ 3,6 milhões. 

 

Quadro 9 - Faturamento das empresas 

Nome da empresa Faturamento anual  

Pousada Paraty Até R$ 60 mil  

Fazendinha do Mel Até R$ 360 mil 

Marmoraria  Até R$ 3,6 milhões 

Supermercado São Roque Acima de R$ 3,6 milhões 

Fazendinha Santa Adélia Até R$ 360 mil  

Restaurante Tia Lina Até R$ 3,6 milhões 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 12, procurou-se identificar quem é o responsável pelo 

planejamento das ações estratégicas. Uma empresa alegou ser elaboradora pelo 

diretor, outra pelo sócio, a terceira empresa disse não ter planejamento de ações 

estratégicas. Na quarta empresa o planejamento é elaborado pela diretoria em 

conjunto com departamentos de desenvolvimento. Na quinta empresa, é elaborado 

pelo filho em cujo nome está a empresa. Na última, ela disse ser elaborado pelo 

filho, que é responsável pela gerência financeira e estratégica.  

 

Quadro 10 - Responsável pela estratégia 

Pousada Paraty – Diretor 

Fazendinha do Mel – Sócio  

Marmoraria – Não há planejamento de ações estratégicas 

Supermercado São Roque - Pela diretoria em conjunto com departamentos de 

desenvolvimento 

Santa Adélia – Proprietário  

Tia Lina – Pelo filho Maurinho que é Bacharel em hotelaria e similares e 

responsável pela gerência financeira e estratégica.  

Fonte: Autora, 2017. 
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 Na questão 13, investigou-se a frequência com a qual a empresa transforma 

suas estratégias em planos de ação. Na primeira empresa 75% das vezes. Na 

segunda empresa sempre que necessário. Na terceira empresa não estabelecem 

uma frequência. Na quarta empresa, a diretoria elabora um planejamento a curto, 

médio e longo prazos e executa conforme a programação. Na quinta empresa, eles 

estabelecem uma frequência de quatro em quatro meses para transformar suas 

estratégias em planos de ação. Na sexta empresa são transformadas suas 

estratégias em planos de ação, sempre que necessário, porém é feito um estudo de 

viabilidade e dado preferência para o que é realmente relevante. 

Na questão 14, foi perguntado se a empresa possui algum controle de 

desempenho e quais são. A primeira empresa, utiliza o feedback dos hóspedes que 

são fornecidos no site. A segunda empresa utiliza o relatório de vendas e de 

produção. A terceira empresa não possui controle de desempenho. A quarta 

empresa utiliza indicadores de controle e medição operacional. A quinta empresa 

utiliza o gráfico de vendas mensal e anual. Por fim, a última analisa se obtém 

resultado positivos ou não, pelo faturamento. 

 

Quadro 11 - Controles da empresa 

Pousada Paraty – Feedback dos hóspedes, que são dados no site 

Fazendinha do Mel – Relatório de vendas e de produção  

Marmoraria – Não possui controle de desempenho  

Supermercado São Roque – Indicadores de controle e medição operacional  

Santa Adélia – Gráfico de vendas mensal e anual  

Tia Lina – Analisa se tem resultado positivos ou não – Faturamento  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 15, considerando indicadores, como o de qualidade de processos 

e serviços, financeiro, produção, com que frequência a direção analisa o 

desempenho da empresa. A primeira empresa analisa mensalmente com base nos 

feedbacks. Na segunda empresa é analisado diariamente. Na terceira empresa não 

há uma análise frequente de desempenho, apenas é visto total de vendas, gastos e 

feito um controle nessas áreas. Na quarta empresa é analisado diariamente. Na 

quinta empresa é analisado a cada seis meses. Na sexta empresa é analisado 
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semanalmente ou sempre que necessário. A cada quinze dias é feita uma reunião 

com o consultor financeiro contratado pela família.  

Na questão 16, procurou-se identificar se a direção da empresa é responsável 

pela definição da missão, visão e valores com intenção de promover a cultura da 

qualidade e o atendimento às necessidades das partes interessadas: cliente, sócios, 

fornecedores e comunidade. A primeira empresa não define a missão, visão e 

valores. A segunda empresa define e, na entrevista, informou 

“Nossa missão é: Contribuir para a saúde e bem-estar das pessoas, 
oferecendo um produto de altíssima qualidade, respeitando e conservando 
o meio ambiente através de nossos processos, visando sempre a satisfação 
total de todos os nossos clientes, fornecedores e parceiros. Nossa visão: 
Ser a marca de mel mais conhecida em níveis local, regional, estadual e 
futuramente nacional. Nossos valores: Honestidade, Seriedade, Qualidade, 
Amor, Paixão pelo Ofício, Fazer tudo com Carinho, Proteger o Meio 
Ambiente, Amigos da Natureza, Fazer Bem ao Próximo, Contribuir para a 
Saúde e Bem Estar das Pessoas”. (ENTREVISTADO DA SEGUNDA 
EMPRESA, 2017). 
 

Na terceira empresa também não são definidas a missão, visão e valores. Na 

quarta empresa se define e são 

“Missão: Oferecer qualidade e variedade nos produtos e serviços, gerando 
resultados e satisfação pelo trabalho bem feito. Visão: Ser preferência dos 
consumidores em todos os municípios onde estamos localizados, manter o 
investimento nas unidades existentes e na expansão de novas lojas. 
Valores: – Honestidade – Determinação – Confiança na equipe – Respeito – 
Trabalho – Comprometimento – Servir bem”. (ENTREVISTADO DA 
QUARTA EMPRESA, 2017). 
 

Na quinta empresa não é definido. Na sexta empresa não é definido, mas a 

entrevistada coloca “Não é definido, mas é claro o cuidado e respeito, e a missão de 

fazer com que o cliente saia satisfeito e feliz”.  

Na questão 17, procurou-se descobrir com que frequência a direção formula 

estratégias, considerando as necessidades das partes interessadas (clientes, 

fornecedores, empregados etc.), definindo ações para maximizar o seu 

desempenho. Também se faz uso de alguma ferramenta de suporte para essa 

formulação. A primeira empresa formula estratégias sempre que necessário, porém 

não faz uso de nenhuma ferramenta. A segunda empresa formula estratégia quando 

sente necessidade, assim cria a estratégia e implanta, seja ela voltada aos clientes, 

que ocorrem com mais frequência, ou fornecedores. A terceira empresa não 

estabelece frequência e como a primeira, também não faz uso de nenhuma 

ferramenta. A quarta empresa utiliza ferramentas desenvolvidas internamente e 

também a contratação de consultoria de terceiros, que adaptam às necessidades da 
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empresa anualmente. A quinta empresa formula estratégia a cada cinco anos e não 

faz uso de nenhuma ferramenta. A sexta empresa formula estratégia sempre que 

necessário, porém não utiliza nenhuma ferramenta.  

Na questão 18, para identificar, analisar e compreender as necessidades dos 

clientes, perguntou-se se a empresa utiliza alguma ferramenta com esse propósito. 

A primeira empresa utiliza os feedbacks e buscam melhorar os pontos negativos 

apontados. A segunda empresa utiliza o feedback dos clientes e análise constante 

de mercado. A terceira empresa não utiliza nenhuma ferramenta, apenas o contato 

com o cliente. A quarta empresa utiliza o formulário de pesquisa e satisfação, 

disponível na página da Internet e nas redes sociais da empresa. Também na caixa 

de sugestões, disponível no estabelecimento, onde os clientes podem depositar o 

registro de suas sugestões, elogios e críticas. Diariamente esses canais sãos 

checados e todos os contatos respondidos. A quinta empresa utiliza a pesquisa de 

satisfação. A sexta empresa utiliza a conversa com os clientes para escutar o 

feedback e distribuição de questionário de pesquisa. 

 

Quadro 12 - Satisfação do cliente 

Pousada Paraty - Tabelamos as os feedbacks e buscamos melhorar os pontos 

negativos apontados. 

Fazendinha do Mel - Feedback dos clientes e análise constante de mercado. 

Marmoraria - Não é utilizada nenhuma ferramenta. Apenas o contato com o 

cliente. 

Mercado São Roque - Sim, existem nossos canais digitais, que são o site da 

empresa (www.smsr.com.br) e as redes sociais, os quais fornecemos um 

formulário de pesquisa de satisfação e onde nossos clientes utilizam para 

registrar sugestões, elogios e críticas. Diariamente esses canais são checados 

e todos os contatos respondidos. 

Santa Adélia – Pesquisa de satisfação. 

Tia Lina - Sim, conversa com clientes para escutar o feedback e distribuição 

de questionário de pesquisa. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

http://www.smsr.com.br/
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Na questão 19, para auxiliar nas decisões, procurou-se identificar se as 

reclamações dos clientes são registradas. A maioria (83,33%) das empresas 

registram as reclamações dos clientes. 

 

Quadro 13 - Registra reclamações? 

Pousada Paraty – Sim 

Fazendinha do Mel – Sim  

Marmoraria – Não são registradas, porém é tentado resolver com diálogo. 
Mercado São Roque – Sim, são registradas em controle interno, 

encaminhadas para as unidades envolvidas e analisadas pela diretoria da 

empresa. 

Santa Adélia – Sim. Tem uma funcionária para isso, ela aborda os clientes e 

faz as anotações.  

Tia Lina - Sim, e levadas para as reuniões. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 20, visando prepará-los para as execuções das funções, se os 

novos colaboradores participam de algum processo de treinamento e integração. 

Descobriu-se que as empresas entrevistadas oferecem processo de treinamento e 

integração, exceto a terceira empresa. 

 

Quadro 14 - Há integração/treinamento? 

Pousada Paraty – Sim 

Fazendinha do Mel – Sim, treinamento.  

Marmoraria – Não há processo de treinamento e integração. 

Mercado São Roque - Sim, além da integração quando o candidato entra na 

empresa, todos os colaboradores recebem treinamento, desde a liderança 

(como gerentes e encarregados) até as equipes das lojas. 

Santa Adélia – Sim, treinamento.  

Tia Lina – Sim (orientação dos mais velhos) 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 21, se é adotada alguma medida pela empresa para dar 

segurança e proteger a saúde dos trabalhadores. A primeira empresa não adota 
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nenhuma medida. Na segunda empresa é adotado o uso de equipamento de 

proteção durante as colheitas. Na terceira empresa é feito a utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Na quarta empresa, eles oferecem o 

convênio da Unimed e, internamente, eles têm a Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), que orienta as equipes com relação à segurança e uso de EPI’s. 

Na quinta empresa não tem nada que seja insalubre, mas o funcionário, como por 

exemplo, da churrasqueira trabalha com equipamentos necessários de segurança. 

Na sexta empresa eles oferecem calçado especial e uniforme.  

Na questão 22, se a empresa utiliza ferramenta para identificar, analisar e 

compreender as necessidades de seus colaboradores. A primeira empresa, através 

de reuniões mensais analisa a situação do trabalho e identifica o que pode ser 

melhorado para tornar o trabalho mais agradável. A segunda empresa utiliza o 

feedback pessoal de cada pessoa envolvida no processo. A terceira empresa não 

utiliza nenhuma ferramenta. A quarta empresa não utiliza nenhuma ferramenta, mas 

coloca que constantes treinamentos proporcionam essas respostas. A quinta 

empresa através de reuniões identifica, analisa e compreende as necessidades de 

seus colaboradores. A sexta empresa utiliza o feedback de cada um através de 

reuniões e da liberdade que é dado a eles. A entrevistada acredita que isso ajuda 

muito no crescimento da empresa.  

Na questão 23, se as reclamações dos colaboradores são devidamente 

registradas e transformadas em informação para subsidiar as decisões. Apenas uma 

empresa das seis entrevistadas não registra as reclamações dos colaboradores. 

 

Quadro 15 - Registro de reclamações dos colaboradores 

Pousada Paraty – Sim 

Fazendinha do Mel – Sim 

Marmoraria – Não são registradas, porém é tentado resolver com diálogo 

Mercado São Roque - Sim, são registradas através de atas nas reuniões 

internas ou treinamentos. 

Santa Adélia - Sim. Os funcionários dão o problema e a solução. Eles 

estipulam uma meta todos os meses e essa deve ser alcançada por eles.  

Tia Lina – Sim 

Fonte: Autora, 2017. 
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Na questão 24, a partir das informações oriundas dos colaboradores e 

clientes, como a empresa aproveita as informações na gestão da organização. A 

primeira utiliza os feedbacks para traçar estratégias para melhorias internas. A 

segunda empresa utiliza para afinar/melhorar os processos de produção e venda. A 

terceira empresa aproveita para ajustar o que é necessário. A quarta empresa 

informa que os colaboradores têm participação ativa nos treinamentos e reuniões, 

oportunidades nas quais trocam informações. Essas informações ou sugestões são 

registradas em ata e transmitidas aos setores responsáveis, de acordo com os 

assuntos levantados. Essa organização centraliza em um único lugar os arquivos 

com conteúdo de diferentes colaboradores (das 19 unidades e 10 municípios) para 

utilizar na resolução de problemas internos. A quinta empresa utiliza para fazer 

melhorias. A sexta empresa também utiliza para fazer melhorias, porém estudam a 

viabilidade. 

Na questão 25, para análise e tomada de decisão, as informações 

necessárias são disponibilizadas à gerência. Com exceção da terceira empresa, que 

respondeu que por muitas vezes as informações são perdidas e não chegam à 

gerência, as outras cinco empresas disponibilizam as informações para análise e 

tomada de decisão. 

 

Quadro 16 - Gerência tem acesso às informações? 

Pousada Paraty - Sim. 

Fazendinha do Mel – Sim.  

Marmoraria – Por muitas vezes certas informações são perdidas e não 
chegam à gerência. 
Mercado São Roque – Sim  

Santa Adélia – Sim  

Tia Lina – Sim  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 26, para a seleção dos fornecedores, que critérios a empresa 

utiliza. A primeira empresa utiliza o preço versus qualidade. A segunda empresa 

utiliza os critérios de idoneidade, tempo de atividade, qualidade e receptividade. Na 

terceira empresa, não existe um critério específico.  Na quarta empresa, existe o 

departamento de compras que é responsável por fazer contato e a negociação direta 
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com os fornecedores. Na quinta empresa são utilizados os critérios preço e 

qualidade. Na última empresa, qualidade, precisão de entrega e, por último, os 

preços. 

 

Quadro 17 - Critério para seleção de fornecedores 

Pousada Paraty - Utilizamos preço x qualidade. 

Fazendinha do Mel - Idoneidade, tempo de atividade, qualidade, receptividade. 

Marmoraria - Não há um critério específico. Apenas análise de currículo e uma 

simples entrevista. 

Mercado São Roque - Existe o Departamento de Compras que faz o contato e 

negociação direta com os fornecedores. 

Santa Adélia – Preço e qualidade  

Tia Lina - Qualidade, precisão de entrega, e por último, os preços.  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 27, para se diferenciar dos concorrentes, perguntou-se se a 

empresa adota alguma ação estratégica. A primeira empresa trabalha o preço e 

variação de serviços agregados. A segunda empresa adota a estratégia de 

exposição de produtos, atendimento e comunicação. A terceira empresa faz 

algumas parceiras com certos arquitetos, engenheiros e marcenarias. A quarta 

empresa possui dezenove lojas em dez munícipios diferentes, e por isso, as ações 

estratégicas são pontuais, a fim de atingir os diferentes públicos que atendem. A 

quinta empresa tem produtos diferenciados, como o pastel de alcachofra e a carne 

grelhada na churrasqueira. A sexta empresa acredita no carisma e no ambiente 

familiar que oferecem. Eles treinam os seus funcionários para que sorriam sempre e 

para que atendam os clientes de forma diferenciada. 
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Quadro 18 - Como se diferenciam dos concorrentes? 

Pousada Paraty - Trabalhamos o preço e variação de serviços agregados. 

Fazendinha do Mel - Sim. Exposição dos produtos, atendimento e 

comunicação. 

Marmoraria - Algumas parcerias com certos arquitetos, engenheiros e 
marcenarias. 
Mercado São Roque - Atualmente possuímos 19 lojas em 10 municípios 

diferentes, por isso, as ações estratégicas são pontuais, a fim de atingir os 

diferentes públicos que atendemos. 

Santa Adélia - Produtos diferenciados - Pastel de alcachofra, carne grelhada 

na churrasqueira.  

Tia Lina - Carisma, ambiente familiar. (Treina seus funcionários para que 

sorriam, para que atendam os clientes de forma diferenciada – Exemplo: por 

mais que esteja com dor, sorria). 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 Na questão 28, em relação à gestão, quais são as principais dificuldades 

identificadas e o que é feito para resolver. A primeira empresa não respondeu essa 

pergunta. A segunda empresa encontra dificuldade no fato de não existir um sistema 

feito para que atendesse às necessidades da empresa. Nenhum sistema disponível 

no mercado se enquadrou nas atividades deles. Para isso, tiveram que desenvolver 

todo o sistema financeiro, e depois foram desenvolvendo os sistemas de controle de 

produção e estoque. A terceira empresa coloca que há uma grande necessidade de 

gerenciamento financeiro e de pessoas, porém poucas ações foram realizadas e 

muitas vezes não foram continuadas. Na quarta empresa as dificuldades são 

constantes, com relação à operação, atendimento, administração de fornecedores. A 

conversa, a escuta e o consenso tem sido a chave para resolver todos os conflitos 

internos, falou a entrevistada. A quinta empresa alega que sua principal dificuldade 

tem sido funcionários, por só trabalhar em final de semana, eles não são fixos e para 

que isso seja resolvido ele tenta pagar melhor. A sexta empresa encontra dificuldade 

na decisão do que é primordial e tenta resolver através de reuniões.  

Na questão 29, em relação à participação da família no negócio, quais são as 

principais dificuldades encontradas no planejamento empresarial. A primeira 
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empresa encontra dificuldade na hora de realizar decisões de investimento. A 

segunda empresa coloca a falta de capacitação de cada um e a divergência de 

opiniões. A terceira empresa encontra dificuldade no planejamento financeiro. A 

quarta empresa encontra dificuldade porque cada um tem uma visão e assim 

havendo divergências de opiniões. A quinta empresa, ao contrário das demais 

entrevistadas, não encontra dificuldade e acredita que seja pelo planejamento prévio 

que a empresa realiza. A última empresa coloca que todos trabalham com um 

mesmo ideal, o que facilita bastante, mas que ainda existe bastante divergência de 

opiniões. 

 

Quadro 19 – Dificuldades de planejamento 

Pousada Paraty - Realizar decisões de investimento. 

Fazendinha do Mel – Falta de capacitação de cada um, divergência de 

opiniões. 

Marmoraria – O planejamento financeiro 

Mercado São Roque - A visão de cada um e a divergência de opiniões. 

Santa Adélia – Não encontra dificuldades, pois é feito planejamento.  

Tia Lina - Todos trabalham com um mesmo ideal, o que facilita bastante, mas 

existe divergência de opiniões. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 30, em relação à sucessão da organização, se existe algum 

planejamento e se existisse, para que descrevesse brevemente. A primeira empresa 

colocou “Não. Mas acredito que será passado de pais para filhos”. Na segunda 

empresa, não há um planejamento. Na terceira empresa não há um planejamento e, 

inclusive a sucessão tem sido algo muito analisado, porém ainda não há uma linha a 

ser seguida. Na quarta empresa, não há um planejamento. Na quinta empresa 

também não há um planejamento e o entrevistado ainda colocou que “o maior 

problema é de que normalmente é passado de geração para geração (avô, filho e 

neto – no mínimo três gerações) e nem eu e nem minha irmã não temos filhos”. Já 

na última empresa, eles estão começando a trabalhar nisso, mas ainda não tem 

nada definido. “Vamos focar e trabalhar em cima de cotas nas divisões entre meus 

filhos”.  



38 
 

Figura 1 - Organograma 

Ou seja, em nenhuma das empresas entrevistadas possui um planejamento 

em relação à sucessão da organização.  

 

Quadro 20 - Sucessão 

Pousada Paraty – Não. Mas acredito que será passado de pais para filhos. 

Fazendinha do Mel – Não. 

Marmoraria - Não há um planejamento e, inclusive a sucessão tem sido algo 

muito analisado, porém ainda não há uma linha a ser seguida. 

Supermercado São Roque – Não  

Santa Adélia – Não, e o maior problema é de que normalmente é passado de 

geração para geração (avô, filho e neto – no mínimo 3 gerações) e nem ele e 

nem a irmã não possuem filhos. 

Tia Lina - Estão começando a trabalhar nisso, mas ainda não tem nada 

definido. Vão focar e trabalhar em cima de cotas nas divisões entre os filhos. 

Fonte: Autora, 2017. 

 

 Na questão 31, das empresas entrevistadas, apenas uma empresa tem 

organograma. As outras, uma disse estar em fase final de elaboração, e as outras 

quatro não possuem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Empresa  

 

Na questão 32, se há algum tipo de capacitação para os gestores da 

empresa, onde quatro empresas têm e as outras duas não. A segunda empresa, 

além da capacitação empreendedora feita através de instituições como Sebrae, 
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Senai, Senac, participam de Simpósios e Congressos nacionais e internacionais de 

apicultura. A quarta empresa, além de reuniões e treinamentos bimestrais, participa 

de cursos para capacitação da liderança. A quinta empresa participa de cursos e 

palestras. A sexta empresa participa de cursos e palestras no Sebrae, Senac, Senai, 

IFSP-SRQ. Cursos voltados para empreendedorismo e cozinha.  

 

Quadro 21 - Capacitação de gestores 

Pousada Paraty – Não  

Fazendinha do Mel – Sim  

Marmoraria – Não 

Supermercado São Roque – Sim 

Santa Adélia – Sim 

Tia Lina – Sim  

Fonte: Autora, 2017. 

 

Na questão 33, considerando a experiência de cada entrevistado, perguntou-

se se há algo que queria acrescentar, para contribuir no desenvolvimento desse 

estudo sobre empresas familiares. A primeira empresa ressaltou a importância da 

necessidade de uma liderança e que os demais familiares entendam e respeitem 

isso, porque ele acredita que assim minimiza as dificuldades de decisão. A segunda 

empresa destacou uma das dificuldades, que é a de alinhar com os familiares a 

perspectiva, a visão, as crenças, as expectativas e projeções de produção e venda, 

a observação de comportamento do mercado, além da formação de cada um, o que 

muda o foco de cada um. A terceira empresa não quis contribuir, apenas agradeceu 

a oportunidade de poder participar desse estudo. A quarta empresa disponibilizou 

um site no qual se tem acesso a história da empresa, onde foi possível verificar 

todos os erros, acertos, oportunidades e planejamento que a família fez para chegar 

até o presente, inclusive quando, em 2003, a família sentiu que deveria sair de cena 

e transferir a administração para uma gestão menos familiar. (Disponível em 

http://www.smsr.com.br/web/nossa-historia). A quinta empresa destacou a 

importância da conversa entre os familiares, a decisão e o planejamento: “Todos da 

família têm que sonhar juntos e sonhar alto” falou o representante de uma das 

empresas entrevistadas. “Colocar os pés no chão também é muito importante”, 

acrescentou ele. A sexta empresa contribuiu dizendo sobre ter visão de futuro e 

http://www.smsr.com.br/web/nossa-historia
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passar isso aos sucessores, no caso, os filhos. Ter perseverança é também muito 

importante, para não deixar para fazer amanhã o que pode ser feito hoje. 

 

Quadro 22 - Livre contribuição dos entrevistados. 

Pousada Paraty - é importante ressaltar a necessidade de uma liderança e 

que os demais familiares entendam e respeitem o mesmo. Assim minimizando 

as dificuldades de decisão.  

Fazendinha do Mel - uma das dificuldades é alinhar com os familiares a 

perspectiva, a visão, as crenças, as expectativas e projeções de produção e 

venda, a observação de comportamento do mercado, além da formação de 

cada um, o que muda o foco de cada um. 

Marmoraria - Apenas agradeço a oportunidade de poder participar deste 

estudo. 

Supermercado São Roque – Site (http://www.smsr.com.br/web/nossa-historia/) 

Santa Adélia – 

 Conversa – Decisão – Planejamento.  

 Tudo a longo prazo. 

 Todos da família sonhar juntos e sonhar alto.  

 Colocar os pés no chão. 

Tia Lina - ter visão de futuro e passar isso aos sucessores, no caso, os filhos. 

Ter perseverança é também muito importante, não deixe para fazer amanhã o 

que pode ser feito hoje.  

Fonte: Autora, 2017. 

 

4.2  ANÁLISE: ASPECTOS FAVORÁVEIS E DESFAVORÁVEIS  

 

Por meio da análise das informações obtidas nas entrevistas, pode-se identificar 

um aspecto desfavorável nas empresas familiares, de que não há planejamento em 

relação à sucessão da empresa. Outro aspecto desfavorável que se pode notar em 

empresas familiares, é a divergência de opiniões entre os membros da família. 

Aspecto favorável é a capacitação dos gestores na maioria das empresas 

entrevistadas. 
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Observa-se na análise das entrevistas, principalmente em uma das empresas, e 

que foi abordado por Longenecker et al. (2011), o planejamento a longo prazo, que é 

afirmado por um dos entrevistados, como uma experiência favorável da empresa.  

Por meio das entrevistas, percebeu-se que a maioria das empresas existe no 

mercado há mais de dez anos, demonstrando a longevidade dessas empresas 

familiares. 

Nessas empresas, foi possível observar que não há clareza sobre sua missão, 

preocupando-se mais com a satisfação do cliente, como forma de manter-se no 

mercado. 

Também se observa a falta de ferramenta específica para acompanhar o 

desempenho da empresa, em nível regional e estadual.  

Para Lima (2009, p.87),  

Quanto aos aspectos favoráveis da empresa familiar destacam-se: 
comprometimento; conhecimento; flexibilidade do tempo, trabalho e 
dinheiro; percepção de longo prazo; cultura estável; processo decisório 
rápido; além de confiança e orgulho. 

 

De acordo com Sousa et al. (2016), as vantagens de empresa familiar é o 

interesse em comum dos membros da família e da empresa; a confiança por fazer 

parte da família, a terceira é a permanência da cultura dos valores. As desvantagens 

encontradas é a divisão clara de tarefas entre os membros da família, desequilíbrio 

financeiro devido à instabilidade econômica; falta de adequação ao mundo 

globalizado, colocar membros da família sem a devida competência para ocupar os 

cargos; falta de planejamento na sucessão sem a preocupação de formar elemento 

familiar com as habilidades e competências para gerir o negócio e a falta de 

profissionalismo e ética. 

Segundo documentos institucionais do SEBRAE, as vantagens de uma pequena 

empresa familiar são: trabalhar com pessoas já conhecidas, de convivência familiar; 

rapidez nas decisões; comunicação mais direta; objetivos e metas compartilhadas 

com maior facilidade e a sobrevivência do negócio passa a ser responsabilidade de 

todos. As desvantagens: conflitos de interesse entre família e empresa; 

financeiramente priorizar a família e depois a empresa; membros da empresa 

familiar pensando antes no seu próprio bem estar do que no crescimento e 

fortalecimento da empresa; acomodação de alguns membros da família em relação 

a sua formação e atualização para melhorar a gestão da mesma e por último, 
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imposição de liderança em relação aos funcionários só por fazer parte da família, 

mesmo tendo consciência de sua capacidade gestora.  

 

Figura 2 - Vantagens da empresa familiar 

 

Fonte: Longenecker et al (2011, p. 86) 



43 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, buscou-se apresentar a gestão das empresas familiares, 

analisando seus conceitos, características e os aspectos favoráveis e desfavoráveis.  

Para Longenecker et. al. (2011), empresa familiar é uma empresa em que 

dois ou mais membros de uma mesma família fazem parte, seja sendo proprietários 

ou gerindo, respeitando uma linha de sucessão. 

A partir das entrevistas realizadas, alcançou-se o objetivo do trabalho, e 

identificou-se os aspectos desfavoráveis de uma empresa familiar, ou seja, a falta de 

planejamento de sucessão da empresa, a divergência de opinião entre os membros 

da família, entre outras desvantagens. E também seus aspectos favoráveis: 

interesses comuns dos membros, trabalhar com pessoas conhecidas, rapidez nas 

decisões. Nesse sentido, essa pesquisa identificou nas empresas participantes as 

mesmas vantagens e desvantagens apresentadas na literatura sobre o tema. 

Por fim, o estudo realizado, ajudou na gestão da empresa familiar na qual a 

pesquisadora faz parte, podendo sugerir alterações como: estabelecimento de um 

líder com decisão majoritária para facilitar as decisões; reuniões para o início do 

planejamento da sucessão da empresa; divisão clara de tarefas entre os 

funcionários; colocar as prioridades da empresa acima das prioridades dos membros 

da família. 

Dentre as recomendações do SEBRAE, uma maneira de superar os aspectos 

desfavoráveis de uma empresa familiar é ter a ciência de que: 

a) família e empresa são elementos que têm suas próprias particularidades e 

que precisam ocupar cada qual o seu devido lugar; 

b) cuidar das relações interpessoais é necessário para que haja harmonia; 

c) é necessário focar nos interesses da empresa antes dos interesses 

pessoais; 

d) muito se contribui com a gestão se os sócios agirem com maior 

transparência; 

e) é precípuo o comprometimento de todos; 

f) é necessário respeitar e valorizar as diferenças pessoais; 

g) é necessário estabelecer e reforçar os valores da família para garantir uma 

gestão mais adequada. 
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Esperamos que essa pesquisa inspire outras empresas familiares a se 

profissionalizar. Que essas melhorias não sejam adotadas exclusivamente na 

empresa em que a pesquisadora trabalha, mas que seja usada como referência nas 

tomadas de decisão e na melhoria do desempenho de outras empresas familiares. 
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APÊNDICES 



 
 

APÊNDICE A – Perguntas para orientar a Entrevista 

 

1. Quando a empresa iniciou? 

2. Você adquiriu ou herdou? 

3. Possui sócios? Se sim, quantos? 

4. Qual o parentesco dos sócios? 

5. Qual a responsabilidade de cada sócio? 

6. Os sócios possuem escolaridade? Qual o grau? 

7. Tem algum sócio com o poder de decisão majoritária? 

8. Qual o ramo de atividade da empresa? 

9. Qual o tempo de funcionamento da empresa? 

10. Quantos colaboradores a empresa possui? 

11. Qual o faturamento anual da empresa?  

A. ( ) Até R$ 60 mil 

B. ( ) Até 360 mil 

C. ( ) Até R$ 3,6 milhões  

D. ( ) Acima de R$ 3,6 milhões 

12. O planejamento das ações estratégicas é elaborado por quem? 

13. Com que frequência a empresa transforma suas estratégias em planos de 

ação? 

14. A empresa possui algum controle de desempenho? Quais? 

15. Considerando indicadores como o de qualidade de processos e serviços; 

financeiro; produção. Com qual frequência a direção analisa o desempenho 

da empresa? 

16. É definido pela direção a missão, visão e valores para promover a cultura da 

qualidade e o atendimento às necessidades das partes interessadas: cliente, 

sócios, fornecedores e comunidade? Se sim, quais são? 

17. Com que frequência a direção formula estratégias, considerando as 

necessidades das partes interessadas (clientes, fornecedores, empregados 

etc.), definindo ações para maximizar o seu desempenho? Faz uso de 

alguma ferramenta? 

18. Para identificar, analisar e compreender as necessidades dos clientes, a 

empresa utiliza alguma ferramenta?  

19. Para auxiliar nas decisões, as reclamações dos clientes são registradas? 



 
 

20. Visando prepará-los para as execuções das funções, os novos colaboradores 

participam de algum processo de treinamento e integração? 

21. É adotada alguma medida pela empresa para dar segurança e proteger a 

saúde dos trabalhadores? 

22. A empresa utiliza alguma ferramenta para identificar, analisar e compreender 

as necessidades de seus colaboradores? 

23. As reclamações dos colaboradores são devidamente registradas e 

transformadas em informação para subsidiar as decisões? 

24. A partir das informações oriundas dos colaboradores e clientes como você 

aproveita as informações na gestão da organização? 

25. Para análise e tomada de decisão, as informações necessárias são 

disponibilizadas à gerência? 

26. Para a seleção dos fornecedores, que critérios são utilizados? 

27. Para que se diferencie dos concorrentes, adota alguma ação estratégica? 

28. Em relação à gestão, quais são as principais dificuldades identificadas? O 

que é feito para resolver? 

29. Em relação à participação da família no negócio, quais são as principais 

dificuldades encontradas no planejamento empresarial? 

30. Em relação à sucessão da organização, existe algum planejamento? Se sim, 

descreva brevemente. 

31. A empresa tem organograma? (Se sim, por gentileza, anexar ao 

questionário). 

32. Há algum tipo de capacitação para os gestores da empresa? 

33. Devido à sua experiência há algo que queira acrescentar para contribuir no 

desenvolvimento desse estudo sobre as empresas familiares? 

 

 


