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RESUMO
O objetivo desse artigo é demonstrar a real natureza do problema dentro de uma empresa familiar e
apontar possíveis soluções e ideias para que a empresa possa diminuir os conflitos administrativos e
pessoais, tem também como objeto de mudança, tornar esse ambiente de trabalho saudável, e com
espírito de equipe entre a família, motivando sempre seus colaboradores, mantendo o clima
organizacional estável e suas metas atingidas através da ajuda e colaboração mutua dentro de cada
função. Através da aplicação de uma pesquisa diretamente a uma empresa familiar,serão levantados,
pontos fortes e fracos, além de questões de cotidiano vivenciados pela mesma. Na empresa familiar
nota-se a possibilidade de agrupar essas necessidades, de forma com que o trabalho torne-se mais
harmonioso e produtivo.

Palavras Chave: Empresa Familiar, Conflitos, Soluções.

ABSTRACT
The aim of this article is to demonstrate the real nature of the problem within a family business and
point out possible solutions and ideas for the company to reduce administrative and personal conflicts ,
also has the change object, make this healthy work environment , and team spirit among the family,
always motivating its employees , maintaining the stable organizational environment and goals
achieved through aid and mutual cooperation within each function. By applying a survey directly to a
family business will be raised , strengths and weaknesses , as well as everyday issues experienced by
it. In the family business note the possibility of grouping these needs , so that the work becomes more

harmonious

and

productive
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1. INTRODUÇÃO

Empresas em geral nos dias de hoje acabam por ter uma dificuldade com sua administração, agora a
empresa familiar passa a ter conflitos maiores por ser um ambiente familiar e de laços afetivos.
Os principais problemas que empresas familiares enfrentam são por não possuírem um planejamento
de
sucessão,
administração
e
liderança
empresarial
bem
posicionados.
Uma das maiores dificuldades dentro dessas empresas é repassar de pai para filho seus valores e
formas de liderança, além de manter o clima organizacional favorável. Nesse contexto entra também
uma cultura muito centralizadora que faz com que haja alguns conflitos entre idéias inovadoras por
parte dos filhos e resistência a modernidade por parte de quem já comanda a empresa.
Uma boa profissionalização e preparação do individuo para um novo comando da empresa é essencial
para o bom andamento dos negócios e para alcançar o tão desejado sucesso.
A observação da estrutura da empresa permite mostrar alguns princípios que em seguida se justificarão
de uma forma racional e posicionada de acordo com sua deficiência.
Partindo dos princípios básicos como a integração das pessoas que nela trabalham e de algumas regras
simples de boa convivência, é fundamental propor uma estrutura eficaz e uma solução ideal para
superar
as
expectativas
da
empresa
e
alcançar
bons
resultados.
Esse artigo tem como objetivo identificar e discutir os principais desafios que as organizações
familiares apresentam na condução de sua gestão e sugerir ações que possam proporcionar melhorias
para a empresa.
Tão importante quanto se administrar uma empresa, é necessário saber quem trabalha nela, ainda mais
tratando se de um espaço familiar, onde os funcionários possuem algum grau de parentesco. Esse é um
pré requisito para que a empresa possa prosperar e obter sucesso no mercado.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
As empresa familiares tiveram sua origem com historia da civilização, e com a evolução da sociedade,
e no Brasil elas sofreram grande influencia dos imigrantes (Adachi, 2006). Ao passar dos anos, vários
estudos a respeito de empresas familiares foram sendo desenvolvidos, no entanto ainda não se
encontrou um modelo especifico de definição a ser seguido, apesar de inúmeros autores já terem
conceituado empresas familiares. Dessa forma, Garcia (2008, pag 2) afirma que “o conceito de
empresa familiar tem sido abordado de diferentes formas, na visão de vários autores”.

Segundo Adachi contribui conceituando empresas familiares em quatro fatores: iniciada por um
membro da família, mebros da família participando da propriedade ou direção,valores institucionais
identificando se com o sobrenome de família ou figura de fundador, e sucessão ligada ao fator
hereditária.

A empresa familiar, cuja finalidade é a produção rentável de bens e serviços mecânicos, é constituída
basicamente de um grupo familiar cujo rendimento, satisfação e desenvolvimento pessoal, é função do
sistema de relações mutuas.
A organização destas relações é uma das principais preocupações que o responsável pela empresa tem
com o bom andamento de seu negócio, tanto no presente quanto no futuro. Uma vez que consciente
que este influencia no meio e na estrutura existente dentro da empresa, o mesmo precisa analisar e
tomar decisões quanto as necessidades de mudança.
Segundo a definição de Simeray (1977) no que diz respeito as pessoas que compõem a empresa,
afirma que os mesmos não se comportam como indivíduos isolados, e que estão reunidos no interior
de órgãos que constituem os elementos fundamentais da estrutura. E que no qual somente o chefe
possui delegação de autoridade sobre os outros indivíduos, e estes,independente de sua qualificação.
“A complexidade dos problemas de hoje, em várias áreas , é fato evidente. Tais problemas altamente
complexos exigem novo tratamento, novas soluções, novas abordagens.” ( SILVA, 1996, P. 26).
Segundo Fujioka 2003 existem três principais causas para o insucesso de um negócio familiar:
a) fraca comunicação ou assimetria de informações entre os membros da
família;
b) divergência de visão de futuro e objetivos para a empresa entre as
gerações;
c) processo sucessório não conduzido de maneira profissional e submetido a
pressões familiares diversas.
A fraca comunicação entre os membros inclui a inabilidade da família em desenvolver um bom
mecanismo para comunicação em relação a questões estratégicas. Se não há compartilhamento de
visão de futuro e objetivos empresariais, afirma o autor, começa a haver discórdia no âmbito famíliaempresa, o que se traduz na perda de qualidade da gestão, e muitas decisões são tomadas pelo viés
emocional, de cunho pessoal ou familiar. Finalmente, não há de fato um processo de
profissionalização da gestão ou mesmo um tratamento profissional no processo sucessório.
Garcia (2001) afirma que as empresas familiares com maior probabilidade de sucesso aceleraram o
processo de profissionalização da organização com a criação de um “conselho familiar”, também
denominado “protocolo familiar”, que pode assumir várias formas.
Leach (1994) aponta que a profissionalização está estreitamente associada à mudança de estilo
gerencial do proprietário, em razão das necessidades de crescimento e também como conseqüência do
mercado de que a empresa faz parte. O autor afirma que a profissionalização tende a mudar o “método
de gerenciamento instintivo” para uma “abordagem profissionalizada”, baseada em planejamento e
controle do crescimento por meio das técnicas da administração.
Leach (1994) indica ainda que as principais dificuldades em profissionalizar a empresa são:
a) delegação de responsabilidades;
b) medo de perda de controle por parte da família;
c) falta de disponibilidade de vocação alternativa para o fundador;
d) lealdade da família aos empregados.

Segundo Castells (1999, p. 169), a principal transformação que está ocorrendo na família é o fim do
patriarcalismo, que "caracteriza-se pela autoridade, imposta institucionalmente, do homem sobre
mulher e filhos no âmbito familiar". Este sistema, segundo o autor, está enraizado na civilização, em
razão da sua perpetuação histórica e cultural, determinando também relacionamentos interpessoais que
extrapolam os limites da família.

3. METODOLGIA
A pesquisa é um método através do qual se conseguem resultados mais afunilados sobre os
problemas ou situações diversas. A esse respeito à pesquisa “é o procedimento racional e sistemático
que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos (GIL, 2002, p.17).”
Em relação aos objetivos se define em exploratório por conta das informações levantadas
através de bibliografia e descritiva com objetivo principal em descrever a situação a ponto de entendêla mais profundamente.
Segundo Gil (2002), a pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho cientifico. Na maioria
dos casos, é um trabalho preliminar para outro tipo de pesquisa, ou seja, complementa o outro.
A pesquisa também possui caráter descritivo, que segundo Gil (2002), é um tipo de pesquisa
tem como objetivo principal descrever as características de uma determinada situação que se pretende
investigar, a fim de entendê-la.
Quanto à abordagem, a pesquisa é qualitativa, pois, foi aplicada em forma de entrevista, com
descrição de dados qualitativos, ou seja, sem quantificação de opiniões.
Segundo Neves (1996), a pesquisa qualitativa é um conjunto de diferentes técnicas
interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de
significados. Tendo por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social.
Os procedimentos técnicos, esta pesquisa se define como um estudo de caso. Segundo Yin (2005),
estudo de caso é um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, para seu amplo
detalhamento e conhecimento
Para este artigo, foi utilizado como instrumento para coleta de dados a entrevista livre com o
proprietário da empresa.
Sendo que “a entrevista na seleção de pessoal envolve um encontro entre um ou mais
entrevistadores.” (BANOV, 2010, p.65)

4. ESTUDO DE CASO

Fundada em 1984, a empresa Mecanica Suero começou suas atividades na cidade de Ponta
grossa– PR, a princípio oferecendo somente serviços de automóveis,após dois anos, a empresa se
mudou para reformas e serviços a tratores e até os dias de hoje e a principal atividade da empresa.
Especializada em reforma e de tratores agrícolas e de esteira,seu público alvo está localizado
na cidade de Ponta Grossa e região.
Atualmente possui oito funcionários, divididos na área administrativa, produção e serviços.
E importante para a empresa que todos os colaboradores do setor industrial conheçam todas as
atividades do processo produtivo, a fim de evitar centralização de conhecimento e no caso de perda de
algum funcionário, para que não haja o risco dos demais não saberem executar as atividades do
mesmo.
Analisar as respostas dadas em entrevista pelo fundador e proprietário da empresa, faz com
que se tenha uma visão geral e um acompanhamento da situação da empresa. Desde seu
objetivo principal no mercado, divisão de trabalho e responsabilidades por parte dos familiares
envolvidos na atividade.
Aprimorar o nível de ética e da conduta dentro da empresa, obter qualidade nos serviços,
sustentar uma forte orientação para ter bons resultados combinado com um enfoque prudente
do negócio, ter disciplina, participação, envolvimento,comunicação e desenvolvimento de
habilidades.
Contudo, a empresa não possui atualmente, um sistema de treinamento padronizado, onde
cada colaborador é treinado sobre as atividades do processo produtivo. Por outro lado, a empresa,
trabalha sem uma gestão de recursos humanos formalizados e estruturados no que diz respeito a
contratações (requisitos e necessidades de cada cargo), avaliação de desempenho (para avaliar a
contribuição individual), e o próprio treinamento.
4.1Apresentação e analise dos dados
Foi realizada uma entrevista com o proprietário da empresa a fim de identificar dados que
subsidiem respostas aos objetivos estabelecidos para esta pesquisa.
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Assim, para responder ao primeiro objetivo específico que é identificar as competências
organizacionais da empresa em estudo, foi levantada a missão da empresa

Missão da Empresa
Buscar e oferecer serviços com padrão de qualidade, inovações e tendências para melhor
atender seu cliente, oferecendo cada vez mais serviços de qualidade.
Competências organizacionais

Qualidade, inovação, foco no cliente, excelência, atualização e competência técnica.

Os pontos fortes levantados estão relacionados ao foco da empresa em que cada individuo realiza suas
atividades satisfatoriamente. Algumas vezes ocorrem divergências entre os cargos, por serem 3 da
mesma família o comando se distorce e faz com que não seja uma liderança centralizada, os outros
colaborados acabam por ficar sem ação diante de comandos diferentes, e acabam por questões
pessoais obedecendo ou não as ordens efetuadas pelos membros da família que não sejam o
proprietário.
Entre os pontos fracos também estão levantados, o fato de o filho querer impor idéias e métodos
modernizados, como por exemplo um sistema de dados e caixa padronizados por computadores,
facilitando a contagem de clientes e faturamento, por sua vez, o proprietário e pai, não concordam,
pois tem seu controle feito por blocos de papel e afirmam que o mesmo não causa problemas.
A maioria dos estudos familiares estão focados nos conflitos entre os seus membros. Eles existem na
primeira geração, quando irmãos, irmãs, esposas e outros parentes participam da gestão das empresas.
Nesse caso, os conflitos têm um caráter horizontal, uma vez que envolvem membros de uma mesma
geração. Quando novas gerações entram no jogo da herança e do poder da organização, o conflito se
verticaliza, havendo um aumento da complexidade de situações e, consequentemente, sua
intensificação.
Nessa direção, conclui que os conflitos aumentam de forma moderada da primeira para a segunda
geração, mas aumentam de forma considerável da segunda para a terceira. Estudos indicam que a
dinâmica interpessoal é uma das grandes causas de conflitos e desavenças entre os membros da
empresa familiar, particularmente a forma como cada herdeiro trata determinado problema e como
esse herdeiro se relaciona com os outros membros da família.

5. CONCLUSÂO
Com a elaboração desse trabalho concluí-se que a empresa utilizando-se do estudo de caso da
Mecânica Suero formam uma grande diversidade de problemas ,dentre eles os maiores, expondo os
pontos de divergências de pensamentos e também os possíveis conflitos de relacionamento entre os
colaboradores.
Essa pesquisa possibilitou alcançar os objetivos e com isso, novas sugestões e mudanças.
Com o estudo de caso, foi possível analisar as relações interpessoais entre os colaboradores da
organização, assim como alocação, funções, cargos e grau de parentesco com os proprietários. A
pesquisa mostrou os quesitos de maior relevância na alocação de um funcionário em um determinado
cargo. Pôde-se conhecer qual a dificuldade da mudança de paradigmas, a frequência com a qual
acontecem reuniões e saber quem são os tomadores de decisão na organização.
Baseados nessas colocações podem-se então concluir que os objetivos propostos por esse artigo foram
atingidos, pois, as respostas obtidas contemplaram satisfatoriamente os anseios e desejos expressos
através desses objetivos.

Foram apresentadas algumas sugestões para a empresa para melhorar o funcionamento, conflitos e
decisões, isso ocorrerá em ações futuras.

Sugestões para a empresa
















Fomentar reuniões entre os colaborados
Definir cargos e alocações de funções entre os membros da família para que não haja
divergências de comando.
Estabelecer métodos que facilitem e tragam benefícios para todos os meios de administração
da empresa.
Promover cursos de aprimoramento na parte tecnológica.
Criar um processo de treinamento e capacitação interna e externa dos herdeiros e sucessores,
com orientadores predefinidos, de forma com que venham para a empresa já com uma
formação básica e conceitual definida e conhecimento de funcionamento da empresa.
Criar um conselho de família para definir a entrada e saída de famílias na empresa, gestão de
recursos financeiros e materiais, e politicas em geral.
Proporcionar absorção de familiares na empresa desde que cumpridas regras definidas e
venham para somar de forma de preparar a saída daqueles que estão destruindo a gestão
familiar.
Possibilitar que os não familiares tenham oportunidade de carreira até o topo da organização.
Motivar seus colaboradores.
Não empurrar com a barriga, indefinidamente as decisões de sucessão, por medo de perder.
Criar mecanismos para garantir a continuidade da empresa através de gerações.
Em casos de decisão, ruptura, falta de acordo, brigas, procurar uma solução a curto prazo,
evitando sofrimento pessoal.
Solicitar ajudas de terceiros caso não encontre solução para o ambiente familiar.

Referencias
ADACHI, PEDRO PODBOT. Gestão de Empresa familiar e conflitos. São Paulo: Atlas, 2006.
BANOV, M.R. Recrutamento, Seleção e competências. São Paulo: Atlas, 2010.
Castells, M. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
FUJIOKA, N. H. M. Empresa familiar: fracasso ou sucesso? In: SEMINÁRIO SPEI DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 2002, Curitiba. Anais... Curitiba: Spein, 2003.
GARCIA,ÉRICA DA COSTA, MOREIRA, MICHELLE OLIVEIRA MENEZES “Somos uma
grande família: o papel do mito da grande família no controle psicossocial por vínculos”. In:
Encontro da Anpad, 32. 2008. Rio de Janeiro.
GARCIA, W. P. Desenvolvimento das famílias empresarias. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
LEACH, P. Family business. Londres: Stoy Hayward, 1994.

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de pesquisa em
administração. FEA-USP. São Paulo, v. 1. n. 3. 2º sem, 1996.
SILVA, ADELPHINO TEIXEIRA. Organização e técnica comercial. 20° Edição, revista e
atualizada. São Paulo, EditoraAtlas S.A 1996.

SIMERAY,J.P A Estruturada empresa princípios e definições: tipos de organogramas. Rio de
Janeiro, Livros técnicos e científicos editora S.A 1970.
YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2005.

