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RESUMO 

Sabe-se que as empresas familiares são maioria em todo mundo, bem como tem uma 

participação importante na economia global. Desta forma, se faz necessário entender os desafios 

de gestão que esse tipo de empreendimento enfrenta no dia a dia. Desta maneira, a 

administração estratégica entra como um modelo com várias ferramentas que ajudam no 

combate desses desafios, principalmente, o empirismo que há nesse tipo de negócio. Assim, 

essa pesquisa busca identificar, por meio de um estudo de caso, em uma empresa do setor 

alimentício, os principais desafios enfrentados pela família empresária na condução dos 

negócios e como a gestão estratégica pode combater as práticas informais rumo a uma 

profissionalização da organização. Para isto foi construído um referencial teórico que embasa 

os desafios, bem como a gestão estratégica e suas ferramentas como um modelo de administrar 

a empresa de forma prática para a obtenção de resultados traçados. Logo, essa pesquisa tem 

como caráter um relato de experiência, qualitativo e descritivo. A coleta de dados foi por meio 

de um roteiro de entrevista semiestruturada com os membros atuantes na empresa em estudo. 

Por meio da entrevista foi possível evidenciar a informalidade na administração da empresa que 

era conduzida pelas experiências passadas dos fundadores com conceitos vagos de 

administração.  

 

Palavras-chave: Empresa familiar, Gestão estratégica, Desafios de Gestão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

It is known that family businesses are the majority in the world, as well as having an important 

participation in the global economy. So, it is necessary to understand the management 

challenges faced by this type of enterprise on a daily basis. In this way, strategic management 

comes as a model with various tools that can help to combat these challenges, especially the 

empiricism that exists in this type of business. Thus, this research seeks to identify, through a 

case study, in a food company, the main challenges faced by the business family in conducting 

business and how strategic management can combat informal practices towards a 

professionalization of the organization. For this, a theoretical framework was built that supports 

the challenges, as well as the strategic management and its tools as a model of managing the 

company in a practical way to obtain outlined results. Therefore, this research has as character 

an experience report, qualitative and descriptive. Data collection was through a semi-structured 

interview script with the members acting in the company under study. Through the interview it 

was possible to highlight the informality in the management of the company that was driven by 

the founders' past experiences with vague concepts of management.  

 

Keywords: Family business, Strategic Management, Issues, Challenges Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas familiares existem há muito tempo, nascendo de ideias 

empreendedoras e constituindo boa parte da economia global. Muitas vezes a empresa familiar 

é vista como sinônimo de “bagunça”, isto é, má gestão e conflitos internos entre seus membros 

(RICCA, 2007). Pesquisas feitas pela Family Firm Institute (2016) indicam também que as 

empresas familiares contribuem com a geração de emprego de 50% a 80%, da mesma maneira 

que representam de 70% a 90% das empresas globais.   

 

Tendo em vista, essa participação da empresa familiar na economia, a sua gestão é 

importante para a perpetuação do negócio, por envolver a família e o mercado nem sempre essa 

administração caminha para o crescimento. Assim, muitos desafios são encontrados e 

enfrentados diariamente pela maioria dessas empresas, principalmente, as micro, pequenas e as 

médias, passando desde a falta de planejamento estratégico, financeiro, sucessório, bem como 

os conflitos de interesses pessoais com os empresariais (COSTA; BARBOSA; SOUZA, 2013).  

 

Entender cada um dos desafios que essas empresas enfrentam é um passo 

fundamental para traçar estratégias que possam minimizar ou evitá-los. Portanto, identificar 

como cada um desses componentes- desde a ausência de um plano estratégico até os conflitos 

empresariais versus pessoais- influenciam na gestão e no funcionamento da empresa servem 

como diagnóstico para montar uma gestão mais eficaz por meio da adoção de estratégias, que 

alinhadas aos os objetivos estabelecidos pela direção dos negócios, vão garantir a perpetuidade 

da empresa por muitos anos (MAGNUS; JAEGER, 2013). 

 

 E, por haver uma grande competitividade entre as empresas, a gestão estratégica 

tem se tornado cada vez importante como ferramenta e modelo de administração a ser seguido, 

uma vez que por meio dela é possível se planejar de forma que se tem uma avalição 360º do 

ambiente no qual a organização está inserida, pois permite uma análise das possíveis ameaças 

e oportunidades, do mesmo modo que permite analisar quais os principais pontos fortes da 

empresa (para blindá-los e fortalecê-los), como permite enxergar as falhas nos processos 

internos dela, os pontos fracos, com a finalidade de minimizar os impactos destas (COSTA; 

BARBOSA; SOUZA, 2013). 
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Por meio desse estilo de gestão é possível também mapear a força do consumidor, 

já que tem se tornado cada vez mais exigente, pode-se observar a força dos fornecedores e como 

estes impactam no andamento do negócio, obtém-se dados importantes sobre novos 

concorrentes que possam entrar no mercado no qual a empresa atua, assim como observar como 

os produtos que são concorrentes indiretos (os substitutos) afetam as vendas do negócio, por 

exemplo (COSTA; BARBOSA; SOUZA, 2013).  

 

Contudo, embora tendo esses dados em mãos, é necessário também que haja 

mecanismos de controle das estratégias montadas, isto é, um controle de como as atividades 

dos projetos estratégicos estão evoluindo e se os resultados e objetivos que foram programados 

estão sendo atingidos. Desta forma, será possível ter uma real visão se as estratégias traçadas 

para o negócio foram as melhores, se é necessário fazer ações emergenciais para que o objetivo 

traçado seja alcançado (COSTA; BARBOSA; SOUZA, 2013).  

 

Nas empresas familiares é observado que a gestão aplicada a elas são conceitos 

vagos de administração que são adaptados, bem como experiências empíricas de seus 

fundadores (MAGNUS; JAEGER, 2013). Desta forma, a gestão estratégica é uma ferramenta 

importante para a sobrevivência das empresas familiares, visto que por meio dela é possível 

evitar ou amenizar os desafios citados nos parágrafos acima, pois a gestão estratégica ajuda a 

traçar o melhor caminho para que um objetivo comum seja alcançado (ROCHA; BRAIDO; 

HABERKAMP, 2017).  

 

O estudo da administração estratégica é bem recente, no qual os seus limites são 

frágeis uma vez que ela passa por várias outras áreas da administração, por exemplo, o 

marketing, finanças, gestão de pessoas, dentre outras. No entanto, sua importância para as 

empresas é necessária e relevante (ROCHA; BRAIDO; HABERKAMP, 2017). Portanto, a 

gestão estratégica aplicada em uma empresa, seja ela familiar ou não, é uma ferramenta/estilo 

de administrar que permite que as empresas se mantenham competitivas ao longo do seu trajeto, 

pois visa o envolver todos da empresa em busca do sucesso da empresa (COSTA; BARBOSA; 

SOUZA, 2013).  
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Assim, vendo a importância que as empresas familiares representam e que elas 

enfrentam muitas dificuldades em sua administração foi definido o problema de pesquisa: 

Como a gestão estratégica pode contribuir para combater o empirismo e otimizar a 

administração das empresas familiares?  

 

Com isso, objetivo geral da pesquisa é: Analisar como a gestão estratégica pode 

contribuir na superação das práticas empíricas de administração das empresas familiares. 

E, para se alcançar o objetivo geral definido anteriormente foram colocados alguns 

Objetivos específicos:  

 

• Identificar as práticas empíricas existentes na empresa familiar 

• Descrever os principais desafios de gestão das empresas familiar  

• Analisar a aplicação das ferramentas de gestão estratégica na empresa 

familiar  

 

A justificativa para a pesquisa do tema é que maioria das empresas são de caráter 

familiar, conforme relatado pelo Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul 

(2017) e por Petroni (2018) equivalendo a 90% das empresas no Brasil. No mundo, como 

mostrado pelo FFI as empresas familiares representam de 70% a 90%, desde as mais pequenas 

até as mais desenvolvidas de grande porte. Contudo todas passaram, passam ou passarão por 

problemas e conflitos nos seus caminhos.  

 

Embora as empresas familiares tenham surgido a muitos anos atrás os estudos sobre 

esses tipos de empreendimento começaram depois dos anos 1960, da mesma maneira que 

ganharam um formalismo acadêmico quando houve a criação do Family Firm Institute (FFI) 

em 1986 e o Family Business Review em 1988 (SHARMA; CHRISMAN; GERSICK, 2012).  

 

Estudos bibliográficos feitos nos últimos anos mostram que as pesquisas sobre 

empresas familiares ainda têm um grande espaço para expansão, foram identificados 83 estudos 

científicos até 2007, no contexto brasileiro, e entre 2010 e 2015 foram 39 artigos que relacionam 
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gestão estratégica e empresas familiares (PAIVA; OLIVEIRA; MELO, 2008; ROCHA; 

BRAIDO; HABERKAMP, 2017).  

 

No contexto mundial, pesquisas feitas com o termo empresas familiares (Family 

business ou Family firms) mostram que há 1760 artigos, desses apenas 915 artigos são distintos, 

quando removidos as duplicações e os artigos que se relacionam as outras áreas. Com um 

sistema de correlação pôde se identificar 175 artigos que falam sobre problemas relacionados 

as empresas familiares, ainda assim desses, 21 artigos que faziam apenas revisão da literatura 

foram tirados, bem como houve eliminação de outros 12 artigos por falta de certeza na obtenção 

dos dados e fontes (COMBS et al, 2019).  

 

Outros artigos foram eliminados por apenas compararem empresas familiares com 

as empresas não familiares, assim como apenas falarem de temas como estratégia, sucessão 

sem ao menos mencionar empresas de caráter familiar. No final, apenas 55 artigos relacionavam 

a família e negócios sendo que a maioria mostrar como as ações tomadas pela família impactam 

diretamente nos negócios, seja por escolhas de estratégias, falta delas, seja por problemas 

financeiros da gestão, por exemplo (COMBS et al, 2019).  

 

 Assim a escolha do tema busca ajudar levando informações, explicações e 

orientações as empresas que estão passando por isso, bem como aqueles que estão começando 

agora e que vão enfrentar algum dos problemas citados na caminhada como empresário. 

  

Exposto isto, as seções seguintes tratarão do referencial teórico, seções 2 e 3, que 

irá abordar a empresa familiar desde suas características, forma de gestão e desafios, irá também 

tratar da gestão estratégica como começou e suas ferramentas para auxiliar a gestão nas 

empresas. Na seção 4, será exposto o método de pesquisa aplicado na pesquisa, desde a natureza 

da pesquisa, passando coleta de dados, assim como a forma de análise. Na penúltima seção 

trata-se na análise dos dados da pesquisa e, por fim, na última seção apresenta-se as conclusões 

e considerações finais.  
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2 EMPRESA FAMILIAR 

Oliveira (1999) afirma que as empresas familiares estão normalmente associadas 

ao fundador por meio de sua visão para um empreendimento com o auxílio de familiares nessa 

empreitada que começar um negócio e muito de suas convicções e valores são colocadas acima 

das normas empresariais. 

    

Um dos conceitos que existe também para empresa familiar é de que sua origem e 

sua história estão associadas a uma família, assim como possui em sua posse o controle 

(membros da família na direção) e a propriedade da empresa (FREITAS; BARTH, 2012; 

VIEIRA et al. 2015). Além disso, cita-se o fato de sucessão dos negócios para as gerações 

futuras, ou seja, continuidade da empresa familiar (SEBRAE, 2010). 

 

Outro conceito destaca que as empresas familiares verdadeiras são aquelas que 

passam da primeira geração e se perpetuam pelas gerações seguintes (WERNER, 2004). Se 

destaca também nas empresas familiares o fato de o fundador nortear a empresa segundo suas 

crenças e valores, do mesmo modo que possui o controle financeiro, o poder da tomada de 

decisões e de estratégias para o negócio (FORTES et al. 2013). 

 

Por fim, pode-se dizer que empresas familiares tem o total controle no capital e 

tomadas de decisões, além de que cada uma das gerações possui um jeito de gerir o negócio 

com suas próprias características e peculiaridades. Assim, a primeira geração se destaca por 

iniciar ao negócio, a segunda por ser uma sociedade entre os herdeiros com mudanças na forma 

de organizar e gerenciar os negócios. Já as gerações futuras enfrentarão dificuldades mais 

complexas uma vez que o número de pessoas da família tende a aumentar na gestão dos 

negócios (ORO; BAUREN; HEIN, 2009). 

 

2.1  Empresa familiar no Brasil 

Petroni (2018), do Jornal da Universidade de São Paulo, afirma que de acordo com 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui 90% de suas empresas como empresas 
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familiares, isto é, há pelo menos um grau de parentesco nesses empreendimentos, além de 

representarem 65% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Essas empresas empregam 75% da 

mão- de-obra do mercado de trabalho (SEBRAE, 2019).  Portanto, as empresas familiares têm 

sua importância para o desenvolvimento desde o local até o nacional (FREITAS; BARTH, 

2012). 

Além disso, a cada 100 empresas familiares apenas 30 sobrevivem da primeira para 

a segunda geração, assim como apenas 5 da segunda para a terceira geração (ISAE, 2017). 

Segundo Petroni (2018), do Jornal da USP, outro dado importante das empresas familiares no 

Brasil é que 70% dessas empresas acabam fechando depois da morte do fundador.   

 

2.2  Características da gestão da empresa familiar  

No geral, o que se vê é que o fundador é o principal gestor dos negócios o que leva, 

em muitos casos, a conflitos entre os interesses da família com os interesses da empresa. Desta 

forma, o fundador e principal administrador da empresa precisa equilibrar esses interesses e 

minimizar os conflitos (FREITAS; BARTH, 2012). Assim, o gestor busca organizar esses 

interesses, bem como as relações dentro dos negócios com a finalidade de que ele seja rentável 

tanto no presente quanto no futuro, e que o negócio possa ser passado para as próximas gerações 

dando perpetuidade a este (SILVA; SUERO, 2016). 

Além disso, a cultura da família atua e interfere na gestão dos negócios, bem como 

suas ideologias que mexem com a cultura organizacional, missão, visão e valores do negócio e 

norteiam a forma de lidar e gerenciar os conflitos pessoais e empresariais (MANGUS; JAEGER, 

2013). Outra característica das gestões em empresas familiares são que, na maioria delas, as 

ferramentas administrativas como planejamento estratégico, fluxo de caixa, plano de marketing 

etc. são pouco utilizadas e/ou não utilizadas de nenhuma forma por falta de conhecimento 

aprofundado destas (ROSA, 2014).  

Com esta falta de planejamento por meio dos instrumentos citados as empresas 

familiares acabam sendo dominadas pela informalidade o que leva a ações individuais de cada 

membro da empresa, uma vez que não há definição nem padrões de modelo de gestão a ser 

seguido, ou seja, a condução da empresa se baseia nas experiências e intuições do fundador da 

empresa (COSTA; BARBOSA; SOUZA, 2013). 
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Bueno, Fernández e Sámchez (2007) escreveram que a transição sucessória entre a 

primeira e a segunda geração é um passo para a profissionalização da gestão da empresa familiar, 

uma vez que a segunda geração normalmente é mais instruída tecnicamente (tanto no âmbito 

escolar quanto profissional) do que seus pais. Contudo, vale ressaltar que se os herdeiros não 

sejam preparados ou não tenham vocação para os negócios podem a vir cometer erros mais 

graves o que levaria ao possível encerramento da empresa (MAGNUS; JAEGER, 2013).  

2.3 Problemas de gestão nas empresas familiares 

Nessa seção será apresentado as principais dificuldades que as empresas familiares 

enfrentam no seu dia a dia.  Segundo a PWC (2013) a profissionalização das empresas 

familiares é um fator que 45% tem preocupação, quanto a reorganização da empresa 

(planejamento) 27%, já a administração financeira representa 25% e, por fim, a sucessão vem 

com 14%. Nas pesquisas de 2016 mostram que 43% da empresas familiares em nível mundial 

não possui nenhum plano para sucessão, que apenas 12% delas conseguem chegar a uma 

terceira geração na administração, no Brasil 19% das empresas familiares possui um plano de 

sucessão, bem como mostram que a administração financeira, no caso, conter custos e gastos,  

84% das empresas brasileiras acham que é um desafio para os próximos 5 anos. E nas pesquisas 

de 2018 a profissionalização do negócio representa 48% da preocupação dessas empresas no 

Brasil.  

 

2.3.1 Profissionalização da empresa familiar  

A falta de profissionalismo está ligado ao desconhecimento dos gestores do negócio 

sobre como organizar seus processos de forma mais racional que não seja pela experiência 

empírica de sua vivência na empresa, bem como muitos colocam seus parentes no negócio 

movidos pelo sentimentalismo não considerando o conhecimento e capacidade profissional dos 

parentes envolvidos o que impacta diretamente no processo sucessório da empresa, pois, no 

geral, muitos futuros sucessores não têm capacidade para ser o próximo gestor do 

empreendimento (COSTA; BARBOSA; SOUZA, 2013; FIDELIS, 2015) 

 

O fator econômico influencia bastante também nessa falta de profissionalização das 

empresas familiares, principalmente, as pequenas e micro, uma vez que não havendo os 

controles de gestão financeira a família gestora não sabe quanto sobra de dinheiro, se sobra 
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dinheiro, como investir esse dinheiro e onde investi-lo. Do mesmo modo que, a contração de 

parentes se dá pelo fato de pensar em redução de custos, pois não haverá o rigor legal para 

pagamentos de salário nem aos limites de horário de trabalho (FIDELIS, 2015). 

 

Destaca-se aqui os conflitos familiares que, por meio da profissionalização, muda 

a cultura organizacional da empresa o que cria os conflitos entre os parentes, uma vez que por 

existir traços genealógicos os membros confundem a questão particular familiar com a 

profissional, pois muitos dos problemas da empresa entram no âmbito familiar e vice-versa o 

que prejudica a gestão e o andamento dos negócios (FIDELIS, 2015; DANTE; RODRIGUES; 

CREMONEZI, 2016). 

 

Ainda de acordo com os autores a profissionalização da empresa estaria completa 

quando as tomadas de decisões passassem para as mãos de outros gestores de forma estruturada 

e formalizada, isto é, a liderança não estar concentrada mais nas mãos da família. Além disso, 

destacam que a vantagem da profissionalização nas empresas familiares é que os membros da 

família teriam que se adequar as normas de trabalho, ou seja, métodos e padrões a serem 

seguidos, e caso, não se adequassem seriam substituídos por profissionais qualificados, do 

mesmo modo que o desempenho da empresa aumentaria por seguir normas mais formais.  

 

A profissionalização dentro de empresas familiares tende a ser complicado e dever 

ser feito de forma cuidadosa, pois envolve toda um relação dos membros, desta forma, está 

envolvida toda um entrelace emocional e toda um cultura organizacional, caso feito de qualquer 

forma irá resultar em conflitos dos membros, problemas de futuras sucessões, hierarquias, além 

de gerar desconfianças dentro da família gestora (FREITAS, BARTH, 2011). 

 

Ainda para os autores, a profissionalização da empresa familiar é ligada diretamente 

ao processo sucessório, uma vez que se o membro escolhido não tiver preparo para cuidar, gerir 

e resolver problemas, isto é, competências empresariais de administração, assim como ter os 

valores e cultura organizacional passado pelos fundadores, a profissionalização da empresa 

estar comprometida, pois pode acarretar em perda de competitividade do negócio e desta forma 
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prejudicando a sua perpetuidade. Desta forma, se aconselha a busca por profissionais de fora 

que possam gerir bem o empreendimento.  

 

Observa-se que a profissionalização da empresa para ser atingida passa por alguns 

fatores estratégicos como o processo de sucessão, o planejamento estratégico, bem como a 

cultura organizacional adotada (por meio do tripé: Missão, Visão e Valores), a gestão dos 

recursos humanos e os métodos de controle que visam avaliar e mensurar os processos em busca 

do objetivo comum da organização: o seu sucesso e perpetuidade (BELMONTE; FREITAS, 

2013).  

 

Assim, os autores propuseram o seguinte esquema para uma empresa familiar 

chegar a uma profissionalização completa, conforme a figura 1:  

 

 

 

 

 

  

  

 

Fonte: Belmonte e Freitas (2012). 

Belmonte e Freitas (2012) continuam sua análise afirmando que esses fatores são 

críticos para o sucesso da empresa familiar e que devem ser tratados com a importância que 

merecem, pois caso não sejam tratados com cuidado e relevância o desempenho da empresa 

pode ser prejudicado, e com isso o seu fechamento permanente, principalmente, por causa da 

cultura organizacional particular que esse tipo de organização possui.  

 

Figura 1: Profissionalização da empresa familiar 
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Os autores escrevem também que a cultura em uma empresa familiar é uma mistura 

de emoções que se refletem na forma de gerir a empresa, na maioria dos casos, assim, os valores 

transmitidos, as motivações e os aspectos de liderança podem ser uma vantagem para esse tipo 

de empreendimento em relação as que não são familiares, desde que sejam transmitidos de 

forma ordenada e cuidadosa.  

 

Ainda na visão de Belmonte e Freitas (2012) o controle é outro fator importante, 

assim os métodos criados proporcionam os membros terem como avaliar e ver se os objetivos 

traçados estão sendo alcançados e realizados, também falam que a distribuição correta de quem 

faz o quê, facilita a tomada de decisão, bem como ajuda na amenização de conflitos.  

 

Por fim, eles destacam a importância dos recursos humanos de forma estratégica, 

isto é, aloca as pessoas de acordo com suas capacidades e habilidades em cargos importantes 

da organização sejam eles membros da família ou não, assim, a boa gestão dos recursos 

humanos ajuda a empresa familiar a sair de uma informalidade dos processos para a 

profissionalização destes. 

 

2.3.2 O planejamento da gestão estratégica 

As empresas familiares, principalmente as de pequeno porte, possuem 

características que as diferenciam de outros tipos de empreendimentos, por exemplo, a 

centralização do poder na figura do proprietário, tal fato faz com que o proprietário não tenha 

tempo para montar um planejamento estratégico, uma vez que ele direciona sua atenção e suas 

forças para as atividades operacionais do negócio (SOUZA; QUALARINI, 2007).  

 

Carlock e Ward (2001) destacam que as tentativas formais ou mesmo informais de 

aplicação do planejamento estratégico não são vistas com bons olhos para os fundadores, por 

acharem que estão sendo limitados e que o negócio ira perder a sua flexibilidade, além de 

pensarem que o processo natural do envolvimento da família deve acontecer sem interferências 

ou que não veem necessidade por não ter tido experiências passadas.  
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Os autores continuam que muitos fundadores não fazem planejamento por pensar 

nas incertezas futuras ou por medo de compartilhar informações que para eles são sigilosas, 

além de poder (descentralização das tomadas de decisões). Tem o fato, também, de que os 

sucessores não sabem o que a família espera deles ou que a família quer deles, isto é, se as 

expectativas da família serão atendidas pelos sucessores na continuação dos negócios. Contudo, 

o autor diz que esse tipo de pensamento prejudica o andamento da empresa, causando 

desequilíbrio nas necessidades empresariais e familiares, do mesmo modo que gera conflitos 

familiares.   

  

Desta maneira, Carlock e Ward (2001) sugeriram as seguintes soluções para alguns 

desses problemas, conforme o quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1: Obstáculos e sugestões para o planejamento estratégico 

Participantes Problemas Sugestão 

 

 

 

 

1ª Geração 

(Fundadores) 

Dúvidas da capacidade dos sucessores. 

 

Falta de controle das operações da 

empresa. 

 

 

Resistir a mudanças dos negócios. 

 

 

Criar oportunidades de crescimento e 

capacitação. 

 

Observar melhorias nas operações que ajudem 

a empresa no futuro. 

 

Praticar o Planejamento Estratégico. 

 

 

 

2ª Geração 

(Sucessores) 

Preocupação de não atender as 

expectativas da família. 

 

Duvidar-se de si mesmo. 

 

Descentralizar o poder. 

Participar da empresa da família observando a 

visão e o comprometimento. 

 

Buscar capacitar-se mais. 

 

Criar uma governança corporativa. 

Cônjuges Impactos no relacionamento. 

 

Preocupação com patrimônio e finanças. 

Criar um plano de vida futuro. 

 

Fazer planos pessoais e financeiros. 

Acionistas Perda dos relacionamentos pessoais. 

 

Medo de instabilidade financeira. 

Se envolver menos aos poucos. 

 

Mostrar confiança no sucessor. 

 

 Fonte: Carlock e Ward (2001). Traduzido pelo autor. 

 

Há o fato também de muitas empresas familiares ignorarem a necessidade de se 

planejar estrategicamente, bem como os benefícios trazidos por esse planejamento por acharem 

que não vão colocar em prática o que está sendo proposto, assim como as dimensões das 

relações familiares entre os gestores modificam também a forma de conduzir a empresa no seu 
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dia a dia (CEZARINO; SUDO, 2011).  Além disso, há de se salientar a existência do fator 

econômico quanto aos possíveis custos quanto a contratação de profissionais para montar e 

implantar um planejamento estratégico.  

 

Outro ponto importante a se comentar é que nas empresas familiares a 

administração, muitas vezes, é reativa, isto é, dependendo de como se comporta o mercado é 

que os gestores vão pensar em uma estratégia para aquela situação, que na maioria dos casos, é 

de forma informal, por experiências vividas dos fundadores, ou seja, baseia-se no empirismo, 

tentativa e erro (CEZARINO; SUDO, 2011).  

 

 Leandro (2017) escreveu que nas empresas familiares o planejamento deve 

envolver a família e o negócio, sempre pensando no futuro na perpetuidade e continuação desta 

e na união daquela, bem como sua participação no empreendimento. Desta forma, ele destaca 

que há uma relação de dependência e comunicação entre os dois e que os benefícios desse 

planejamento são compromisso da família com a empresa, métodos e técnicas profissionais 

para gerenciar, alcance dos objetivos estabelecidos.  

 

Além disso, o autor afirma que para isso é necessário haver um equilíbrio entre as 

necessidades da empresa e família. A figura 2 mostra essa balança:  

 

Figura 2: O dilema da empresa familiar 
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Fonte: Carlock e Ward (2001), tradução do autor. 

 

Assim, o autor continua escrevendo que é necessário esse planejamento, pois trará 

vantagens aos negócios como o desempenho melhor da empresa, as expectativas da família são 

atendidas e, por fim, o clima de confiança dos membros familiares e não familiares na empresa. 

Desta maneira, o autor conclui que o objetivo do planejamento estratégico na empresa familiar 

é sustenta-la geração após geração.  

 

Carlock e Ward (2001) escreveram que normalmente as empresas familiares tem 

uma maior resistência as mudanças e estão em constante preocupação com as emoções dos 

membros participantes, assim, muitas adotam meios para sobreviver não explorando as 

mudanças ambientais do mundo empresário, perdendo, desta maneira, potenciais oportunidades 

de crescimento.  

 

Além do mais, os autores salientam que os membros familiares podem ser grandes 

potenciais seja de força ou fraqueza que podem mudar os rumos da empresa, caso não sejam 

geridos corretamente. Os autores falam que há uma disputa entre a empresa e a família 

conforme a figura 3:  

 

Figura 3: Disputa Família versus Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carlock e Ward (2001), tradução do autor. 

1. Problemas 

emocionais 

2. Necessidades 

familiares 

3. Manter a 

estabilidade 

1. Desempenho 

empresarial 

2. Demandas do 

negócio 

3. Gerenciar 

mudanças 

Sistema Familiar Sistema Empresarial 
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Por isso, nos últimos anos o planejamento estratégico vem ganhando espaço e se 

tornando cada vez mais relevante, Belmonte e Freitas (2013), dizem que o planejamento 

estratégico é uma das ferramentas mais importantes no ambiente competitivo do mundo 

empresarial, uma vez que ajuda na definição de objetivos a serem alcançados e como será 

percorrido esse caminho, e isso independe do tamanho da empresa seja ela pequena, média ou 

grande.  

 

E, é ainda mais importante para uma empresa familiar, pois permite a passagem de 

conhecimento entre as gerações no combate as mudanças globais que permitam a família 

empresária ter continuidade no seu negócio, rentabilidade deste, bem como equilíbrio entre 

negócios e família, evitando assim conflitos entre as partes (LEANDRO, 2017). 

 

Desta forma, em poucas empresas pequenas familiares encontram-se um modelo de 

planejamento estratégico definido, e na existência de um modelo a se seguir é baseada na visão 

dos fundadores sem uma estruturação e metodologia que possa garantir o futuro do 

empreendimento por anos. Assim, de um modo geral, as empresas maiores possuem mais 

informações e melhores condições para consegui-las, da mesma maneira que conseguem 

contratar profissionais que montam um modelo de gestão para anos futuros, fato que não ocorre 

nas empresas familiares menores, já que os gestores estão focados na operação e nos problemas 

do cotidiano (SOUZA; QUALARINI, 2007; CEZARINO; SUDO, 2011). 

 

2.3.3 Administração financeira 

 

Carlock e Ward (2001) descrevem que as empresas são criadas para atender as 

expectativas econômicas de seus criadores e interessados. Assim, os mesmos continuam que 

nas empresas familiares não é diferente deve haver uma política quanto as suas finanças de 

forma que a família possa ser atendida. Desta forma, é um dos planejamentos mais árduos de 

se fazer, pois requer uma atenção redobrada, já que a empresa precisa estar bem 

economicamente e se manter e a família precisa ter suas expectativas alcançadas.  
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Logo, a compreensão da administração financeira das empresas é muito importante, 

uma vez que por meio dela pode-se analisar como andam os recursos financeiros do negócio, 

do mesmo modo que pode se enxergar se as metas, estabelecidas em um planejamento prévio, 

estão sendo cumpridas nos prazos, se as fontes de renda são suficientes para manter o 

empreendimento ou futuros investimentos. Possuindo essa compreensão os gestores da empresa 

poderão ver como sua empresa está, e, assim, avaliar de forma mais precisa e qual a melhor 

decisão economizando processos ou atividades desnecessárias ou observando e investindo em 

oportunidades vindouras (OLIVEIRA, 2011). 

 

As empresas familiares tem em sua maioria problemas relacionados a 

administração financeira dos seus recursos, uma vez que muitas nasce do sonho de empreender 

do fundador, desta forma, muitas vezes, esse empreendedor(a) não possui o conhecimento 

técnico das ferramentas de administração/gestão financeira o que o leva a fazer as operações de 

suas receitas e despesas sem controle técnico e planejamento o que acarreta em confusão nos 

seus fluxos de caixas e consequentemente, em muitos casos, a empresa familiar vai à falência 

(OLIVEIRA, 2011; BITTENCOURT; PALMEIRA, 2012). 

 

Outro ponto da gestão financeira de uma empresa familiar é a junção dos 

patrimônios da empresa com o da família, isto é, não se sabe o qual o patrimônio da pessoa 

jurídica (empresa) e da pessoa física [o(a) empreendedor(a)/família] (OLIVEIRA, 2011).  

 

Há também a confusão das finanças pessoas da família com os da empresa, ou seja, 

se a família tem uma necessidade de comprar algo para casa, por exemplo, em muitos casos, 

eles vão no caixa da empresa e tiram o valor que estão precisando ou a empresa está precisando 

de dinheiro a família coloca o próprio dinheiro na empresa (OLIVEIRA, 2011). 

 

Desta forma, percebe-se que a falta de simples ferramentas da administração 

financeira como fluxo de caixa, bem como ferramentas contábeis tal como as Demonstrações 

dos Resultados do Exercício (DRE’s) acarreta, muitas vezes, em notícias e situações 

desconfortáveis sobre a real situação financeira da empresa. Assim, o uso da gestão estratégica 
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das finanças é uma forma da empresa familiar se manter competitiva no mercado atual 

globalizado. 

  

2.3.4 Planejamento sucessório 

 

A sucessão é um problema recorrente nas empresas familiares, uma vez que o 

fundador(a) do negócio acredita que o melhor(es) sucessor(es) sempre são os seu(s) herdeiro(s) 

o que muitas vezes não é verdade, pois pode ser que este(s) não tenham vocação para gerenciar 

e continuar o que já foi começado (OLIVEIRA, 2010; PEREIRA; ZABOLOTNY, 2017).  

 

Sucessão, de acordo com o dicionário Português, é o ato de vir depois, ação de 

quem assume o trabalho ou lugar de outro (DICIONARIO PORTUGUES ONLINE, 2019). A 

sucessão tem início quando o fundador pensa em passar o controle para as próximas gerações 

e é finalizada quando se concretiza essa substituição dos gestores (LANSBERG, 1999). 

 

Desta forma o plano sucessório deve ser feito por um critério analítico das 

capacidades do(s) sucessor(es), sejam ele(s) da família ou de fora (sucessão profissional), 

Oliveira (2010)  ainda fala que na sucessão profissional existe a passagem da gestão para um 

ou mais executivos que tocarão o negócio da família para frente. Contudo, esse ou esses 

profissionais de fora contratados para gerir a empresa devem estar cientes de como os membros 

da família podem interferir na sua gestão, do mesmo modo que ele deve saber a dinâmica da 

família e ter cuidado para não passar dos limites quantos a privacidade da família (ALMEIDA, 

2017). 

 

Cada um desses processos sucessórios, seja familiar ou profissional apresentam 

suas vantagens e desvantagens. Oliveira (2010), fala que na sucessão familiar podemos destacar 

as seguintes vantagens e desvantagens de acordo com o Quadro 2:  
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Quadro 2: Vantagens e Desvantagens na Sucessão Familiar 

Vantagens Desvantagens 

O comando da família na empresa tem perpetuidade Há conflitos de poder entre os membros 

O processo decisório é flexível e rápido Há divergências entre os interesses empresariais e 

pessoais 

O interesse é comum, isto é, há maior sacrifício 

para conquistar os objetivos da empresa (espírito de 

família) 

Dificuldades para demissão de membros da família 

Confiança, visão de longo prazo e maior poder 

sobre o sucessor 

- 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2010. 

 

Percebe-se que as vantagens se dão pela formação de uma cultura organizacional 

muito forte da família na empresa, baseado nos valores que os fundadores passaram ao longo 

do trajeto da empresa e que foi incorporada pelos membros que serão sucessores e, de forma 

análoga, as desvantagens se dão por um processo de uma formação de cultura organizacional 

fraca e falta de profissionalização na empresa corroborando com a visão de Freitas e Barth 

(2011), como falado no tópico 2.3.1, o que acarreta em um planejamento sucessório mal 

estruturado, levando assim aos conflitos familiares pelo poder, e, consequentemente, a prejuízos 

ao negócio quanto a sua longevidade. 

  

Quanto a sucessão profissional conforme o Quadro 3, o autor destaca:  

 

Quadro 3: Vantagens e Desvantagens na Sucessão Profissional 

Vantagens Desvantagens 

Facilidade para selecionar e recrutar um gestor com o 

perfil adequado a empresa 

Filosofias e cultura de gestão que vão de encontro aos 

da empresa familiar 

Ganho de know-how de um profissional já experiente Problemas hierárquicos 

Maior flexibilidade para trocar de gestores Possibilidade de perder gestores para concorrência 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2010 

No quadro acima a empresa familiar ganha o know-how do novo gestor, bem como 

há uma flexibilidade na hora da troca deste caso não se adeque ao perfil da família gestora como 

grandes vantagens na sucessão profissional.  

 

Já das desvantagens destaca-se os choques culturais que pode haver com a sucessão 

profissional. Pois, como está ligado diretamente ao processo de profissionalização da empresa, 

como citado anteriormente no tópico de profissionalização na visão de Fidelis (2015), o gestor 
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novo deve conhecer a cultura organizacional da empresa família, a fim de evitar conflitos que 

deslegitimem sua autoridade, bem como ter cuidado para não invadir o espaço da família.   

 

3 GESTÃO ESTRATÉGICA 

Hasfi e Martinet (2008) afirma que no começo dos estudos das empresas era difícil 

de se estabelecer o sucesso de uma empresa com suas práticas de administração, assim para 

buscar uma forma de estabelecer esse elo, os pesquisadores se inspiraram no método de 

Hipócrates que basicamente é analisar casos, que segue três passos: 1- Descrever a situação 

real; 2- Observar os acontecimentos recorrentes em uma abordagem analítica e propor uma 

discussão; 3- Construir uma teoria no qual o elemento principal é a ação (sem corrente filosófica, 

grande esforço e imaginação, nem um dogma religioso). Assim, segundo os autores nasceu em 

Harvard o núcleo da abordagem estratégica. 

  

3.1 O modelo corporativo de Harvard (Modelo de Andrews)  

Baseado no método de Hipócrates, tal estratégia ficou conhecida como estratégica 

corporativa de Harvard que se baseava em estudos nas pequenas e médias empresas. Em 

paralelo nas grandes organizações Ansoff, em 1965, observava e estudava o mesmo fenômeno, 

no qual o objetivo central era o mesmo: organizar e ordenar o processo de tomada de decisão.  

 

O primeiro caso foi divido em dois processos o de formulação que consistia em 

quatro pilares conforme Hasif e Martinet, (2008): 

• O que poderia fazer: observa-se a exigências e oportunidades do mercado; 

• O que podia fazer: considera os recursos e competências da empresa; 

• O que queriam fazer: Na visão dos diretores e colaboradores e      

• O que deveriam fazer: considera as obrigações éticas e societárias.  

 

Já o segundo processo era a implementação que tinha como o seu norte o estudo de 

Chandler, 1962, estratégia e estrutura (Strategy and structure, no original) que dizia que a 

estratégia seguia a estrutura de crescimento da organização, bem como afirmava que quanto 
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mais complexa a estrutura da organização mais estratégias básicas eram aglutinadas (SILVA, 

1985, HASIF; MARTINET, 2008). 

 

3.2 O modelo de Ansoff  

O modelo de Ansoff explica que as diversidades das atividades e dos recursos 

devem ser analisadas nas empresas. O esquema montado por ele avaliar as oportunidades de 

expansão da empresa no qual se observa o produto-mercado e demonstra a competitividade e o 

posicionamento que sustente as decisões na busca de uma vantagem competitiva. Assim, a 

organização tinha cinco elementos fundamentais para analisar: 1- Os objetivos, chamado aqui 

de fio condutor (“Common thread”), 2- o aspecto produto-mercado, 3- o vetor de crescimento, 

4- o diferencial e a vantagem competitiva e 5- a sinergia (HASIF; MARTINET, 2008). 

 

Isto é, a organização deve trabalhar com as variáveis de ambiente, definir se há 

necessidade de novas formas de diferenciação ou se utiliza as que já existem e, desta forma, as 

estratégias possam ter resultado positivo nos objetivos estabelecidos inicialmente (HASIF; 

MARTINET, 2008; MÂCEDO et al, 2011).      

 

3.3 A vantagem competitiva de Porter 

Porter (1985) caracteriza em seu livro “Competitive Advantage” que a estratégia é 

o coração de uma empresa em um mercado onde há uma grande competição pelos clientes 

(“buyers”), desta forma a estratégia competitiva, como ele afirma, é uma busca por um lugar 

no mercado no qual a empresa busca garantir seus lucros e estabilidade na sua posição de forma 

a minimizar e/ou anular as forças competitivas de seus concorrentes.  

 

Porter relata também que há cinco forças para serem analisadas para se 

compreender os concorrentes são elas: a ameaça dos novos entrantes, o poder de barganha dos 

fornecedores, o poder de barganha dos compradores (clientes), ameaça dos produtos substitutos 

e a rivalidade dos concorrentes, além disso ele fala que as decisões se baseiam em estratégias 

genéricas que combinadas melhoram a competitividade da empresa, assim como seu 



31 

 

posicionamento. Porter enfatiza as estratégias de liderança de custos, diferenciação e foco 

(PORTER, 1985; MÂCEDO et al. 2011).  

 

                   Portanto, ter o conhecimento dos seus obstáculos e quais estratégias são as melhores 

para aproveitar as oportunidades identificadas é fundamental para a implantação das ações 

estratégicas na busca de um lugar privilegiado na competição das empresas por clientes, novos 

mercados, recursos, dentre outros (MÂCEDO et al. 2011; ROCHA; BRAIDO; HABERKAMP, 

2017).  

 

3.4 A estratégia segundo Mintzberg 

Mintzberg escreveu a relação que existe entre a montagem da estratégia e o seu 

planejamento, de forma que se distinguem, no qual a montagem, criação da estratégia, é 

caracterizada por sua complexidade e dinamicidade, tal como pela mutualidade das decisões da 

empresa com os objetivos e metas almejados, que foram propostos após uma análise da 

organização, de tal forma que, as estratégias formuladas estejam de acordo com a missão da 

empresa, sua visão, bem como seus valores e sua cultura organizacional. Já o planejamento é 

um processo formal e integrado da tomada de decisão (MACÊDO; NÓBREGA; QUEIROZ; 

WHEBBER, 2012). 

 

Além disso, Mintzberg aponta que existem os “5 P’s” da estratégia conforme o 

Quadro 4 abaixo:  

 

Quadro 4: Os "5P's" da estratégia segundo Mintzberg 

Estratégia  Descrição 

Estratégia como Plano Conjunto de diretrizes, um curso de ações pretendido 

para enfrentar determinada conjuntura. 

Estratégia como Pretexto Um artifício para ultrapassar um concorrente. 

Estratégia como Padrão Ações a serem seguidas de forma 

padronizada/consistente. 

Estratégia como Posição Ação mediadora entre ambiente interno e externo que 

permite localizar a organização em seu nicho. 

Estratégia como Perspectiva Uma forma de olhar o mundo. 

Fonte: Adaptado de MINTZBERG et al, 2006.  
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Assim, percebe-se de acordo com o Mintzberg (2006) que estratégia é um conjunto 

de atividades que permite que a empresa se posicione a frente dos concorrentes, tendo assim 

uma vantagem competitiva no mercado. Logo, a estratégia é uma personalidade para empresa, 

isto é, é algo que a diferencie das outras.  

 

O autor continua escrevendo que é possível montar uma interrelação do “Ps” 

mostrando que uma estratégia pode nascer de uma perspectiva, baseado em experiências 

anteriores, que forma padrões nas ações em relação ao ambiente no qual a convivência, o que 

leva a planos e como se posicionar nas conjunturas.   

 

E conclui afirmando que a estratégia como plano é como os gestores querem colocar 

a organização em caminhos já pré-estabelecidos, como pretexto é a competição direta, a busca 

para se obter vantagem, como padrão está concentrada na ação, na convergência, como posição 

visa o ambiente externo e a defesa de onde se encontra e por último como perspectiva intenção 

da empresa em meio ao coletivo envolvido, ou seja, o comportamento da empresa.  

 

O autor fala ainda que ainda a estratégia pode ser definida em pretendida, realizada 

e emergente de acordo com o Quadro 5 abaixo: 

 

Quadro 5: Tipos de Estratégia 

 

Estratégia Descrição 

Estratégia Pretendida Estratégia que se pretende implantar na organização 

podendo se tornar realizada ou não. 

 

Estratégia Realizada 

Estratégia que de fato é implantada levando em 

consideração os contextos ambientais que a 

organização está inserida podendo ser a pretendida ou 

não. 

Estratégia Emergente Estratégias que surgem ao longo da implantação da 

estratégia pretendida.  

 Fonte: Adaptado de MINTZBERG et al, 2006.  

 



33 

 

Desta forma, o autor conclui dizendo que as estratégias precisam de objetivos claros 

e decisivos, concentração, flexibilidade, coordenação, comprometimento da liderança, 

segurança e manutenção da iniciativa.  

3.5 A gestão estratégica como uma ferramenta   

A gestão/administração estratégica é uma ferramenta muito utilizada em várias 

organizações hoje em dia, uma vez que o ambiente de mercado se tornou mais competitivo para 

as empresas, fazendo, assim, os seus gestores pensarem em formas de sair na frente de seus 

concorrentes e ganhar vantagem competitiva, nas empresas familiares não tem sido diferente, 

pois uma vez não adaptada ao novo ambiente competitivo há uma grande chance do sonho do 

fundador acabar e a empresa vir a fechar (CEZARINO; SUDO, 2011).  

 

Kudla (1978) descreve que a gestão estratégica é importante para se lidar com os 

riscos e incertezas do ambiente no qual a empresa está inserida, pois permite avaliar o plano 

estratégico definido realocando de forma eficiente as forças e os recursos operacionais que a 

empresa possui a fim de garantir que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados.  

 

Assim, a gestão estratégica é percebida como um modo de administrar que é 

escolhido por se demonstrar simples e prático, bem como adequado, que se transmite por toda 

a empresa transformando-a ao longo de um período, que com o passar do tempo se converte no 

processo administrativo.  E, quando entendido como uma ferramenta que auxilia no modo de 

conduzir a empresa, o planejamento estratégico é desenvolvido de forma mais formal com uma 

estrutura a ser seguida e aplicada, adaptando-se a realidade da empresa ao longo do tempo 

(MINTZBERG et al, 2006; CEZARINO; SUDO, 2011). 

 

Tendo exposto isto, a estratégia é fundamental para uma empresa se manter ativa, 

atingindo suas metas e garantir sua longevidade. Desta maneira, o desafio da gestão estratégica 

está relacionado a colocar em prática o planejamento estratégico alinhando os objetivos 

organizacionais, assim como adaptando o negócio ao ambiente de forma a assegurar a 

efetividade e cumprimento das metas definidas, da mesma maneira garantir o sucesso do 

empreendimento (KUDLA, 1978).  
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3.5.1 O tripé:  Missão, Visão e Valores  

Se planejar de forma estratégica é fundamental para um empreendimento, uma vez 

que permite ela se situar no ambiente competitivo do mercado garantindo assim também sua 

existência por anos. Assim, ferramentas institucionais como a definição do propósito da 

empresa, onde ela quer chegar nos próximos anos e quais princípios morais que guiarão a 

empresa durante sua jornada são importantes para garantir a máxima eficácia do 

empreendimento, desde que seus colaboradores entendam e realize o que foi estabelecido 

(MACHADO, 2009; ZINI, 2015; CARVALHO, 2016). 

 

Uma vez constituído esse tripé, se forma uma identidade da organização que mostra 

de forma clara o porquê da existência da empresa e quais as crenças que norteiam sua 

caminhada. Assim, sempre que questionamentos como “Qual o propósito da minha empresa?”, 

“Como minha organização estará em alguns anos?” etc. esse tripé deve ajudar a responde-las 

(ZINI, 2015; CARVALHO, 2016). 

 

  As empresas necessitam ter uma razão para existir, assim, a missão tem o papel de 

determinar o motivo da empresa estar ali, ter sido criada. Logo, a missão tem de passar para as 

pessoas de forma clara sua área de atuação, seus valores, sendo formulada de forma simples, 

encorajadora e que aponte a direção/caminho que a empresa vai seguir (MACHADO, 2009; 

CARVALHO, 2016). Desta forma, pode-se dizer que a missão em seu caráter define os pontos 

importantes de sucesso, observando as oportunidades, assim como satisfaz os clientes internos 

e externos, isto é, a missão orienta o desenvolvimento da estratégia de uma organização 

(MACHADO, 2009). 

 

Visão é uma descrição do melhor cenário que a empresa deseja, ou seja, como é 

que a empresa vai está no futuro, o que a empresa quer ao longo do caminho. Compreendendo 

isto deve-se saber que a visão parte de momento presente, pois para chegar no estado desejado 

necessita de um esforço de toda a organização para atingi-lo, caso contrário será um esforço 

grande para algo que se desconecta com a realidade (CARVALHO, 2016).  
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Por fim, tem-se os valores que são as crenças, princípios morais que irão guiar a 

empresa. Esses valores devem ser observados e compreendidos pelos colaboradores, bem como 

devem estar alinhados ao propósito da empresa, pois esses valores facilitam o 

comprometimento de toda a organização seja com o mercado no qual está inserido seja com a 

sua comunidade, uma vez conhecido os valores da empresa se conhece o comportamento 

organizacional dos participantes ( MACHADO, 2009; ZINI, 2015; CARVALHO, 2016). 

 

3.5.2 Metodologia 5W2H 

É um método que organiza e materializa os pensamentos antes da implementação 

de ideias e soluções na organização que se utiliza de 7 perguntas derivadas do inglês What (O 

quê?), Why (Porque?), Where (Onde?), When (Quando?), Who (Quem?), How (Como?) How 

much (Quanto?) pode-se utilizar na sua totalidade, bem como adaptar quais as perguntas usar 

de acordo com a realidade da empresa (LIEBICH, 2013) 

Essa ferramenta permite observar atividades da empresa para desenvolve-las de 

uma melhor forma, bem como direcionar os recursos sejam financeiros sejam recursos humanos 

de maneira mais organizada estabelecendo clareza as ações tomadas. O SEBRAE (2008) diz 

que o 5W2H possibilita a identificação dos processos da empresa e quais deles são essenciais, 

possibilita a visualização de quem faz os processos e como estão sendo feitos.  

Campos (1996) e Marshal Junior et. al (2013) falam que é um método usado para 

conduzir as operações sem dúvidas tanto pelos colaboradores quanto pelos gestores, além de 

ajudar na padronização e fazer um check list das atividades desenvolvidas que podem ser 

medidas por indicadores. Abaixo o quadro 6 mostra um resumo da ferramenta 5W2H: 

Quadro 6: Metodologia 5W2H. 

Pergunta Tradução Descrição 

What? O quê? O que será feito? 

Who? Quem? Quem ficará responsável por executar? 

Where? Onde? Em qual local será executado o plano? 

When? Quando? Em que momento será aplicado? 

Why? Por que? Porque deve ser aplicado? 

How? Como? Como será desenvolvido 

How much? Quanto? Qual o valor de investimento? 
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Fonte: Autor, 2019.  

O SEBRAE (2010) fala que essa ferramenta é muito útil quando usada em conjunto 

com outras ferramentas de gestão estratégica, pois uma vez que é definido uma estratégia 

precisa-se definir de que forma será feita e colocada em pratica tal estratégia e as perguntas do 

5W2H ajudam a estabelecer um caminho a ser seguido, já que ela leva a uma reflexão de como 

executar a estratégia da melhor forma possível para que um objetivo seja alcançado.  

3.5.3 Planejamento estratégico e análise SWOT 

Planejamento Estratégico pode ser definido como um processo que vai estabelecer 

diretrizes, metas e ações em detalhes e quanto de capital será gasto para conseguir chegar as 

metas estabelecidas sendo uma prática dinâmica, contínua e que é analisada constantemente e 

deve ser adaptada as mudanças de mercado e a realidade da empresa (LOPES, 1984; 

CEZARINO; SUDO, 2011).   

Gürel e Tat (2017) falam que a o planejamento estratégico começa com a visão, isto 

é, onde a organização se ver no futuro, qual a posição que ela deseja ocupar, após essa definição 

de sua visão a organização passa a definir sua missão que é o propósito de existência do 

empreendimento, o porquê da organização existir e, por fim, segundo os autores, se deve 

construir os objetivos da organização, no qual sejam claros e que sejam alcançáveis.  

Os autores continuam falando que após essas definições básicas a 

empresa/organização deve fazer uma análise tanto do ambiente externo quanto o ambiente 

interno no qual está inserida, tal análise é denominada SWOT em que (S)trengths (Forças), 

(W)eaknesses (Fraquezas), (O)pportunities (Oportunidades) e (T)hreats (Ameaças) no qual 

consiste em analisar as Oportunidades de Ameaças do ambiente externo e as Forças e Fraquezas 

no ambiente interno, uma vez feito isso e implementado de forma correta a organização pode 

vir a ter uma vantagem competitiva sobre a concorrência. Abaixo na figura 4 segue o processo 

segundo os autores:  

 

 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Gürel e Tat, 2017 

Na visão de Fischimann (2009) o Planejamento Estratégico busca utilizar os 

recursos disponíveis que a organização dispõe de forma a atingir os objetivos já estabelecidos 

Figura 4 Processo do planejamento estratégico 
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anteriormente, bem como considera o Planejamento como uma ferramenta administrativa que 

no qual a empresa tem a possibilidade de analisar o seu ambiente para achar oportunidades e 

combater as ameaças.  

Desta forma, o Planejamento Estratégico deve ser algo prático, isto é, deve ser algo 

que se aplique no dia a dia e se adeque a realidade da organização no qual está sendo 

implementada, pois dessa maneira pode-se criar cenários futuros, no qual o ambiente/mercado 

está em constante mudança, onde a empresa faz uma análise do que ela possui de mais forte, 

bem como suas fraquezas, além de enxergar possíveis oportunidades e as ameaças que podem 

surgir (VENDRUSCOLO, HOFFMANN, FREITAS, 2012) 

 Exposto isto, a análise SWOT é uma ferramenta muito utilizada na gestão 

estratégica, tal ferramenta foi criada na Harvard Business School nas décadas de 1960 e 1970. 

Composta na forma de uma matriz, permite que os gestores tomem decisões baseadas nas 

análises dos ambientes interno e externo e formulem a melhor estratégia na busca de uma 

vantagem competitiva, alinhada com sua visão, missão e valores de forma que os objetivos 

escritos no planejamento estratégico sejam alcançados (VENDRUSCOLO, HOFFMANN, 

FREITAS, 2012; GÜREL E TAT, 2017). Abaixo na figura 5 segue o modelo da matriz 

S.W.O.T:  

 

Figura 5: Modelo da Matriz SOWT cruzada 

 

                      Fonte: Google, 2019. 
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A matriz SWOT cruza informações como as forças e oportunidades ou forças e 

ameaças, por exemplo, de tal forma que o gestor possa construir uma ou mais estratégias que 

aproveite essas forças para explorar as possíveis oportunidades, da mesma forma que possa 

anular as ameaças (VENDRUSCOLO, HOFFMANN, FREITAS, 2012; GÜREL E TAT, 2017).  

 

 

4 MÉTODO DE PESQUISA 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso foi feito através de uma pesquisa qualitativa, 

pois se utilizou de um discurso subjetivo por meios de análises semânticas e do conteúdo dos 

textos e depoimentos coletados conforme relata Neves e Domingues (2007). Fachin (2002) e 

Michel (2015), dizem que a formulação da metodologia instiga a necessidade de buscar um 

caminho que busque respostas para os problemas e questionamentos existentes por meio de 

formulações de hipóteses que permitam a realização de experiencias e interpretações dos 

resultados.  

Para a coleta de dados necessários para a pesquisa foi utilizado os procedimentos de uma 

pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Bibliográfica por que se procura informação 

substancial em variados livros, artigos científicos, anais de eventos e trabalhos monográficos, 

que fazem alusão aos temas e subtemas da teoria geral da administração, com a finalidade de 

elaborar o referencial teórico-metodológico do projeto (MATIAS-PEREIRA, 2007). Além 

disso, busca-se o entendimento geral do problema por meio de referenciais teóricos já 

publicados, isto é, busca-se contribuições anteriores, tendo como vantagem uma boa cobertura 

dos fenômenos pesquisados (CERVO, BERVIAN, 1996; GIL, 2007) 

Qualifica-se como documental, por inserir a coleta de documentos da empresa, como, por 

exemplo, organogramas, fluxogramas, relatórios etc., os quais não passaram por um tratamento 

analítico (FONSECA, 2002; MATIAS-PEREIRA, 2007). Desta forma, nessa pesquisa foram 

utilizados o manual do colaborador da empresa, planilhas eletrônicas de controle e uma parte 

do planejamento estratégico, que foi divido em projetos a serem executados ao longo dos anos.  

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) falam que a pesquisa documental deve ser mais 

apreciada e valorizada, pois por meio dela é possível extrair várias informações que permitem 

a compreensão do(s) objeto(s) de estudo(s) que necessitam de uma contextualização, além de 
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possibilitar o acréscimo temporal que favorece a análise e observação dos processos sejam 

individuais sejam coletivos.   

Considerada de campo por que o projeto introduz visitas à empresa, com o propósito de 

coletar dados elementares em seu contexto real, utilizando-se de ferramentas, como entrevistas, 

questionários, guias de observação etc., objetivando-se conhecer a fundo a realidade do dia-a-

dia, os planos, as conquistas e os dilemas da organização (FONSECA, 2002; MATIAS-

PEREIRA, 2007).  

Além disso, é uma pesquisa de caráter auto etnográfico, uma vez que há o envolvimento 

direto do pesquisador com o objeto de pesquisa, do mesmo modo que é uma pesquisa que 

envolve as experiências pessoais do pesquisador no que diz respeito a forma de conduzir sua 

pesquisa.  

Quanto aos fins à pesquisa pode ser considerada descritiva, pois observa, registra, analisa 

e correlaciona fatos da empresa em estudo sem manipulá-los (MATIAS-PEREIRA, 2007), 

desempenhando uma descrição sistemática e objetiva do conteúdo das respostas e ainda 

buscando perceber significados, motivações e consequências dos enunciados (BARDIN, 2011). 

E, pode ser caracterizada como um estudo de caso, uma vez que se busca entender e 

detalhar o fenômeno estudado, no qual avaliasse compreender o mundo real na sua dinâmica e 

contexto envolvendo poucos objetos de estudo, porém há um detalhamento mais profundo para 

sua análise (PATTON, 2002; GIL, 2007; FREITAS; JABBOUR, 2011).  

Yin (2005), em sua visão, explica que o estudo de caso permite a compreensão do 

contexto real de um fenômeno por meio de uma investigação profunda, da mesma forma 

Martins (2008) destaca que o estudo de caso possibilita uma análise de uma realidade social, 

que em um estudo de caráter quantitativo e amostral não é possível se observar.   

Outra característica que se destaca é que um estudo de caso pode ser algo relativo ao 

passado ou algo de um contexto atual que incluem entrevistas com várias fontes, observações 

do pesquisador do objeto em estudo, documentos de caráter privado ou público. Sua sustentação 

é um referencial que tem como base evidências e dados levantados que orientem o motivo de 

se estudar o caso em questão (FREITAS; JABBOUR, 2011). 

4.1 Unidade de análise 

A unidade de pesquisa é uma empresa de pequeno porte, localizada no município de 

Caucaia/Ceará. Ela tem a estrutura composta por: Diretoria, Setor Operacional (composto pela 
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produção, atendimento e delivery) e o Setor Financeiro. A família atua nos três setores como 

gestores.     

4.2 Sujeitos da Pesquisa 

Foram entrevistados os donos da empresa: o fundador e sua esposa. Além disso, essa 

pesquisa também é uma experiência contada pelo pesquisador que é integrante da empresa que 

ingressou de fato em 2014.  

 

4.3 Coleta e tratamento dos dados  

Para a coletas de dados, foi utilizado o instrumento de entrevista estruturada que, 

de acordo com Neves e Domingos (2007), se trata de uma prática discursiva para construção de 

versões da realidade e que, embora já hajam perguntas previamente formuladas, há a 

possibilidade do pesquisador dar o sentido que quiser para questão dirigida ao entrevistado.  

Em síntese, pode-se destacar que é uma obtenção de informações de um 

entrevistado baseado em determinado assunto ou problema. Um dos fatores positivos desse 

instrumento é a interatividade proporcionada o que possibilita uma captação de atitudes e 

reações, através de gestos, risos e silêncios, que podem ser fundamentais para o resultado final.  

A vantagem de se ter o pesquisador como participante é pelo fato dele ter acesso a 

informações que normalmente são pouco acessíveis por se tratar de informações sigilosas das 

empresas, bem como a visão do negócio pela perspectiva do ambiente interno, contudo há de 

se salientar que o pesquisador precisa se manter distante e imparcial pra que não crie um viés 

na sua análise por meio de opiniões tendenciosas, conforme Ellis e Bochner (2000). 

Bochner (2000) ainda fala que por meio desse tipo de análise há uma reflexão do 

pesquisador por ser também participante do objeto de pesquisa e, dessa forma, ele compreende 

o contexto dos envolvidos, assim como o contexto da pesquisa que desenvolveu.  

4.4 Análise de dados  

Bardin (2011) explica que há três etapas na análise de dados são elas: 1- Pré-análise 

no qual se define o objeto de estudo; 2- Descrição analítica em que os dados são coletados 

orientados por um referencial teórico e 3- Interpretação referencial que se consiste na análise 

de fato (reflexão) das práticas da realidade com as conexões das ideias. 
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Gerhardt et al. (2009) apontam duas técnicas principais de análise de dados 

qualitativos: (1) análise de conteúdo e (2) análise de discurso. Na primeira ele diz que tem por 

características: a objetividade, sistematização e inferência, no qual se opera por meio da 

transcrição das entrevistas e entrevistas sendo observados e identificados elementos como 

análise de expressão, análise de expressões, análise temática, etc.  

Já na segunda técnica de análise ele diz que é mais ampla que a primeira, pois se 

observa o sentido e os significados além do conteúdo e para isso usam-se fatores como o tipo 

de discursos, analise textual, silêncio, dentre outros.   

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Esta seção vai tratar da(s) empresa(s) apresentando o(s) histórico(s) dela(s), a 

interação familiar com o negócio, os desafios que são enfrentados no dia a dia por meio de 

dados obtidos por entrevista. 

5.1 História da empresa  

A empresa estudada neste trabalho é um frigorífico/açougue de pequeno porte que 

fica situado na avenida Dom Almeida Lustosa, 1877 na cidade de Caucaia, região metropolitana 

de Fortaleza, no bairro Jurema no estado do Ceará: Cia da Carne. Foi fundado em 1998, no 

começo era apenas uma casinha que vendia alguns pedaços de carne, então o antigo dono 

vendeu para o atual dono no ano de 2001. 

Logo após aquisição, o atual dono o senhor Antônio Marcos fez uma reforma 

estrutural transformando aquela pequena casa em um frigorífico/açougue ainda pequeno, 

naquela época era apenas ele e mais um funcionário. No mesmo ano, começou uma sociedade 

com seu irmão que durou 4 anos. Durante esse tempo a empresa abriu outras filiais em bairros 

próximos, como também em fortaleza, entretanto, com o fim da sociedade, apenas a matriz 

permaneceu (CIA DA CARNE, 2018). 

No ano de 2005 houve uma segunda reforma o que ampliou o espaço do frigorífico 

e, consequentemente, o quadro de funcionários, a partir daqui a ideia de fazer delivery nasceu. 

Por fim, em 2011 houve a última reforma estrutural da empresa que se mantém atualmente (CIA 

DA CARNE, 2018). 

A empresa é dividida em 5 grandes áreas: Produção, Delivery, Salão, Hortifruti e a 

nova área criada em 2016 o Cia grill que vende carnes assadas. A marca principal da empresa 
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está na sua missão, que é entregar produtos e serviços de qualidade, prezando pelo atendimento 

de excelência, bem como respeitando o slogan: “Qualidade é o nosso compromisso.”  

5.2 A família e a empresa 

Na entrevista feita com o fundador da empresa e sua esposa foi relatado que: a 

família é constituída pelos dois e seu casal de filhos.  A família é bem atuante dentro do negócio, 

principalmente o fundador e sua esposa, além do seu filho mais velho. A irmã mais nova não é 

tão envolvida no mundo empresarial, contudo esporadicamente faz alguns processos 

operacionais relacionados a contabilidade como lançamentos de notas fiscais, apenas há esse 

contato dela com o negócio da família. A esposa é uma das mais atuantes juntamente com o 

fundador chegando na loja na sua abertura e ficando lá até a hora do almoço fazendo tanto 

processos operacionais como os processos gerenciais. A atuação do filho mais velho segue 

também a dos pais, embora haja mais foco na parte gerencial, principalmente, do setor 

financeiro no qual ele é o responsável por acompanhar todos os processos dando feedbacks de 

como anda a saúde da empresa.  

5.3 Os desafios de gestão do dia a dia da empresa familiar  

A empresa possui vários desafios na sua gestão pode-se perceber que há problemas 

relacionados a organização e definição das tarefas entre os membros da família, isto é, não há 

clareza de quem faz o quê, desta forma, há acúmulos de função dos membros da família, muitas 

vezes, mais evidente nas atividades feitas pelo filho mais velho, já que tem que cuidar do 

financeiro e atuar no operacional da empresa vendo como estão os processos, bem como, muitas 

vezes, fazendo esses processos, por exemplo, na área do delivery da empresa, no qual ele tem 

que tirar pedidos, lançar e liberar os entregadores, assim a sua demanda do financeiro fica 

acumulando o que acarreta em atrasos nos lançamentos e analises da gestão financeira da 

empresa como falado e vivenciado pelo filho.  

Além disso, ainda na visão do filho, há o problema da falta de profissionalização 

dos fundadores, pois muito do que eles sabem foram por experiências anteriores de cuidar e 

administrar o negócio. Tal problema gera muitos conflitos deste com os pais, o filho por tentar 

implantar métodos de controle e organização a administração da empresa e os pais por terem 

resistência a mudanças, bem como sobrecarrega-lo a fazer todas as mudanças sem querer 

participar do processo, tal fato fica evidenciado quando, muitas vezes, os dois fundadores 

deixam a empresa para fazerem outras coisas de caráter pessoal deixando o filho mais velho 

sozinho para atender as demandas do negócio.   
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No setor de financeiro, depois que assumiu, a responsabilidade de gerir, a empresa 

apresentou um ponto de equilíbrio, bem como foi implantado controles, como fluxo de caixa e 

acompanhamento de vendas e compras, que eram feitas de forma manual ainda pelo fundador 

e não usando um sistema de controle computacional para tal, assim, após esses controles 

adotados os números financeiros da empresa ficaram mais fáceis de serem analisados 

mostrando como anda a saúde financeira da empresa.  

Havia o fato também de as finanças pessoais estarem atreladas as finanças 

empresariais, isto é, não havia distinção do que era dinheiro da empresa e do que era dinheiro 

da família, pois na mentalidade dos fundadores todo o dinheiro que estava ali pertenciam a eles.  

Quando o filho mais velho assumiu o setor foi a primeira mudança a se fazer separar 

patrimônio pessoal do patrimônio da empresa e houve resistência dos pais, pois eles não viam 

essa distinção,  uma vez que como eles falavam “E se eu precisar de X reais não vou poder 

usar? Já fiz a venda, já paguei as compras o que sobrar é pra usar, se eu precisar vou ter que 

pegar daqui e com a venda do outro dia repõem”.  

Quanto a sucessão da empresa os fundadores já pensam em como promover a 

sucessão empresarial para próxima geração, isto é, a condução dos negócios pelo filho mais 

velho. Contudo, ainda esse processo é informal, como eles dizem: 

 

 “A base está toda montada e estruturada pra ele assumir os negócios e tocar para 

frente até onde ele quiser, estamos apenas esperando ele terminar o curso de 

administração para ter mais tempo e começar a gerir o empreendimento da forma 

como tem que ser” (Pai, fundador).  

 

5.4  A empresa familiar e a gestão estratégica    

A análise da entrevista mostra que os fundadores gostam bastante da ajuda do filho 

mais velho nas atividades, o que agora lhes proporcionam mais tempo para saírem ou poderem 

viajar algum fim de semana, pois confiam no filho para cuidar do negócio, pois segundo eles:  

 

“Nós, eu e minha esposa, dedicamos uma vida aqui para construir e dar o melhor aos 

nossos filhos. Sempre trabalhamos muitos e nunca tiramos tempo para poder viajar 

ou sair, agora que eles cresceram e temos o nosso filho mais velho para nos ajudar 

podemos pensar em viajar sem ficar preocupados com a empresa” (Pai, fundador).  
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 Quando perguntado sobre o motivo de ter montado o negócio o dono fala que desde 

criança sempre pensou em ter o seu próprio empreendimento, contudo como não tinha 

condições financeiras na época, precisou trabalhar como lavador de pratos, garçom, por muitos 

anos para conseguir construir sua vida até que chegou ao cargo de gerência do restaurante 

Colher de Pau e segundo ele já tinha atingindo o máximo de sua carreira, então pensou em 

montar seu próprio negócio, como relata:  

“Quando cheguei a gerência era o máximo de onde eu podia crescer, acima de mim 

estava apenas a dona. Foi nesse momento, que pensei em montar meu próprio negócio 

como sempre quis, então pedi minhas contas e virei um empreendedor e assim estou 

até hoje” (Pai, fundador).  

 

O seu primeiro empreendimento foi um restaurante no centro, na época, ele estava nos últimos 

meses na gerência do restaurante, como conta, e por conhecer muitas pessoas o seu restaurante 

teve um grande momento, muitos dos clientes que iam ao Colher de Pau também prestigiavam 

o restaurante. Contudo, problemas começaram a surgir, pois por não está constantemente na 

empresa, ele começou a ver que as contas não fechavam no fim do mês, mesmo com um grande 

movimento de pessoas. Não conseguindo tomar de conta da gerência do restaurante em que 

trabalhava e do próprio negócio, ele fechou.  

Quando foi no ano de 2001, ele saiu em definitivo da gerência do restaurante e, por 

acreditar na ideia do seu irmão – na época, gerente de um frigorifico – montou em parceria com 

ele o negócio atual. 

Quando perguntado sobre se houve planejamento para abrir o açougue o fundador 

responde:  

“Sai do restaurante apenas com um cheque pré-datado de R$ 1.100,00 e tinha apenas 

um carro modelo saveiro (risos). Meu irmão me falou que tinha uma casinha que 

vendia carne na Jurema-Caucaia que lá era bem movimentado e que lá era o ponto 

ideal pra montar o açougue. Chegamos lá fizemos a proposta o cheque e o meu carro, 

fechamos o acordo e estamos aqui até hoje. Não foi nada pensado, planejado, foi na 

coragem mesmo” (Pai, fundador). 

 

Assim, nasceu o açougue que já tem quase 18 anos na gestão da família. A forma 

de administrar do dono se deu sempre pela sua experiência, que adquiriu ao longo da vida e 

como gerente de restaurante, além de alguns cursos que fez pelo SEBRAE que eram pagos pelo 

restaurante que gerenciou. Logo, muito do que é praticado na empresa ainda é de forma manual 

e de forma simples, isto é, métodos vagos de administração e vivência do fundador como falado 

por Magnus e Jaeger (2013).  
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Não há um planejamento formalizado que guie a empresa por um caminho até 

atingir um objetivo, como falado pelo dono, tudo partiu de ideias dele e do irmão, no início da 

empresa, eles pensavam em algo e faziam, não planejavam um passo a passo do que fazer. Os 

irmãos confiavam um no outro, tanto pelas experiências que haviam passado quanto pelo 

conhecimento que cada um tinha, um do conhecimento do negócio e outro de gerir.  

Um exemplo da prática de gestão aplicada na empresa era no quanto a gerência das 

finanças, no qual não se sabia como a empresa estava realmente quanto aos seus recursos, pois 

não havia métodos de controle, nem objetivos traçados para o setor que pudessem mensurar a 

saúde financeira da empresa. Além disso, havia a mistura dos recursos pessoais e empresariais, 

em outras palavras quando a família precisava de algo iam no caixa da empresa e tiravam o 

necessário o que prejudicava a empresa com seus compromissos, em muitos casos, e o pai 

recorria aos bancos para pedir empréstimos.    

Até o filho mais velho pensar em ajudar na empresa, não havia um pensamento de 

se planejar formalmente. Percebe-se que em toda a trajetória da empresa que algo que se ia 

fazer, seja uma reforma na loja, seja diversificar a atuação da loja, seja crescer o negócio, não 

houve um projeto formalizado. Em outras palavras, o fundador pensava em uma melhoria ou 

inovação e aplicava, quando funcionava continuava a ideia, se não funcionasse parava ou 

mudava ou adaptava até acertar.  

Quando perguntado se pretende implantar um modelo de gestão estratégica o dono 

fala que:  

“Agora vou deixar para o meu filho. Já está terminando a faculdade, está cheio de gás, 

é novo, tem ideias novas, agora ele vai tocar o negócio e eu vou estar aqui apenas para 

dar um suporte, usar minha experiência para ajudar nas decisões” (Pai, fundador). 

 

O filho pensa em adotar um modelo de gestão estratégica para poder ampliar os 

negócios, bem como encontrar um equilíbrio entre a família e a empresa. Pensando nisso, esse 

ano no segundo semestre o filho convenceu os pais a buscar ajuda para montar um planejamento 

estratégico com a finalidade de minimizar os problemas que existem na empresa, bem como 

tentar montar uma cultura que adote a gestão estratégica como um pilar, além disso, ele busca, 

nas palavras dele:  

“Uma reflexão dos meus pais quanto ao que eles querem do negócio, que eles saíssem 

da comodidade em que se estabeleceram, que eles não achassem normal os problemas 

que tinham como era a visão deles” (Filho).  
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Assim, perguntado quanto os principais desafios enfrentados na gestão do 

empreendimento familiar, o filho diz que os desafios estão ligados a falta de um planejamento 

estratégico (que não existia, até pouco tempo), a questão da administração financeira (que na 

visão dele, ainda falta aplicar os métodos de controle que ajude a ver como está a situação da 

empresa para que os recursos sejam usados de forma direcionada), a falta de profissionalização 

do donos (Pois usam sua vivência de cuidar dos negócios para geri-lo, sem métodos que os 

ajude a ter o controle), principalmente.  

 Há também problemas quanto a organização em si, isto é, definir melhor quem faz 

o quê, entre os membros da família, bem como em algumas atividades da empresa entre os 

colaboradores, uma melhor gestão dos recursos humanos, como Belmonte e Freitas (2012) 

dizem que é importante cuidar desse fator na busca de uma gestão profissional.  

O pai questiona o filho quanto a sua forma de administrar como fala: “Se eu 

administrei errado até aqui, como conseguimos tudo isso?” Já na visão do filho não é o 

“administrar errado”, mas gerir de uma melhor forma para que vários problemas pudessem ter 

sido evitados e hoje eles estarem mais confortáveis podendo aproveitar mais a vida e não viver 

só de trabalho.  

Já perguntados sobre o ambiente de trabalho em meio aos problemas para gerir a 

resposta dada, tanto pelos fundadores quanto pelo filho, é como uma família, onde todos 

buscam se ajudar, cooperar para ter um ambiente leve e que a empresa possa crescer, contudo, 

como relata, a divergências, como em qualquer relação familiar, mas que são contornadas da 

melhor maneira possível para não quebrar o ambiente construído.  

Embora a empresa não tivesse de forma escrita seus valores, percebe-se que as 

atitudes do fundador são bem presentes na empresa quanto a questão de respeito, honestidade 

e trabalho e gera um espírito de cooperação entre todos. Como discutido por Belmonte e Freitas 

(2012), a cultura organizacional de uma empresa familiar passa pelos aspectos emocionais da 

família, bem como pelos valores que ela possui e, assim, é transmitido na forma de condução 

da empresa e fica evidenciado que os valores do fundador da empresa estão bem presentes na 

sua gestão.   

  Desta maneira, em busca de melhorar a empresa de forma a ter uma gestão mais 

eficiente e de forma estratégica a garantir a perpetuidade do negócio e atender as exigências da 

familiar empresária o filho conjuntamente com o pai buscaram uma assessoria do SEBRAE 

para os ajudar a implantar estratégias que visassem o melhor desempenho da organização desde 
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melhorias nos processos mais simples até a construção de estratégias que ajudem a atingir os 

objetivos da família e do negócio como falado por Ward (2001) ter um equilíbrio entre as duas 

partes de forma que uma não consuma a outra e ambas acabem prejudicadas.  

Com isso, houve reuniões entre consultor enviado pelo SEBRAE e a família 

empresaria para pensarem juntos quais estratégias e métodos seriam adotados para desenvolver 

a empresa e ter uma gestão mais eficiente de todos os recursos, assim, nessas reuniões foram 

montados, utilizando a gestão estratégica e suas ferramentas, nova missão, visão e valores para 

a empresa que refletissem o que a família empresaria quer para a organização. 

Dessa forma, as primeiras reuniões foram para que o consultor conhecesse a família 

empresária e como eles pensavam sobre administrar o negócio, após esse contato inicial, foi 

montado um novo tripé: missão, visão e valores, como falado por Machado (2009), Zini (2015) 

e Carvalho (2016) pensar estrategicamente no mundo empresarial passa por responder as 

perguntas de qual a missão da empresa, onde ela vai estar em um tempo determinado e quais as 

crenças e convicções que a conduzirão até atingir o patamar desejado, pois para esses autores 

sem responder esses questionamentos a organização tende a não ter uma vida longa nem 

competitividade no mercado.  

Definidos o tripé missão, visão e valores a família empresária juntamente com o 

consultor passaram a pensar no planejamento estratégico como falado por Gürel e Tat (2017) 

que após definição a empresa pode pensar no caminho que quer seguir e qual estratégia adotar 

alinhada a sua visão, missão e valores, explorando suas forças e as oportunidades oferecidas 

pelo mercado, assim como minimizando suas fraquezas e as ameaças externas. 

Com isso, foram utilizadas ferramentas de apoio para construir esse planejamento 

como a análise SWOT cruzada e a ferramenta 5W2H. Com a ferramenta 5W2H um projeto foi 

montado, no qual respondendo as 7 perguntas organizam e deixam de forma mais clara o que 

está se fazendo e o responsável direto pela ação. Abaixo no quadro 7 segue um exemplo do uso 

da ferramenta na empresa:  

Quadro 7: Uso do método 5W2H 

Pergunta Tradução Descrição 

What? O quê? Melhoria do ambiente físico da empresa 

Who? Quem? Marcos 

Where? Onde? Setor de atendimento e Hortifruti 

When? Quando? Agosto/2019 até Abril/2020 

Why? Por que? Necessita reorganizar o ambiente de forma a garantir 

uma melhor percepção dos clientes e colaboradores 
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How? 

 

 

Como? 

Avaliar as necessidades da loja, por exemplo, novas 

gôndolas de frutas. 

Definir e otimizar os espaços com um novo layout para 

atendimento 

Definir e otimizar novo layout para o ambiente interno 

 

How much? Quanto? Na primeira avaliação os custos se dão em torno de 

R$ 10.000 -12.000 

Fonte: Projeto estratégico (2019). 

Percebe-se que com uso da ferramenta ficou mais claro o que fazer para realizar a ação 

que se quer desenvolver e que todas as perguntas foram atendidas sem deixar dúvidas ou 

margem para qualquer outro questionamento. Assim, as tomadas de decisão ficaram mais fáceis, 

uma vez que não confusão no que fazer em cada pergunta como já falado por Campos (1996) e 

Marshal Junior et al. (2013).  

A empresa antes, por meio do filho, adotava uma estratégia de estabilidade do 

negócio visto que passava por déficit financeiro o que impactava as outras áreas funcionais da 

empresa que precisavam de melhorias e investimento, contudo não era possível por não ter 

recursos suficientes para aplicar. Ainda assim, pensamentos estratégicos para as áreas 

funcionais da empresa foram montados, por exemplo, nas operações no qual houve uma 

reconstrução das rotinas de trabalho com mudanças de rotina nos processos, objetivando 

diminuir as horas ociosas que têm na empresa no período da tarde, bem como melhorar o 

funcionamento da produção, garantindo sempre que os estoques de produtos acabados estejam 

em níveis estáveis. 

E, atualmente, com uma estratégia definida para o crescimento da empresa, a matriz 

SWOT foi utilizada para mapear o que a empresa possui de forças e fraquezas no seu ambiente 

interno e quais as principais oportunidades oferecidas pelo ambiente externo e quais as ameaças 

que podem vir a trazer complicações a organização.  

Uma vez mapeado cada item da matriz a empresa cruzou as informações e, com ajuda do 

consultor, montar e definir as estratégias para assegurar o crescimento do negócio aproveitando 

suas forças com as oportunidades que estão no ambiente externo, bem como utilizando essas 

forças para minimizar os impactos das fraquezas e ameaças de acordo com Vendruscolo, 

Hoffmann e Freitas, (2012).  

Assim, foi feito na empresa uma análise do que ela possuía de mais forte, mais fraco e o 

que o ambiente externo a proporcionava como oportunidades e as possíveis ameaças que 

influenciariam diretamente na atividade da organização. A figura 6 abaixo mostra um dos 

planos: estratégicos ainda para o ano de 2019.  
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Fonte: Cia da carne (2019). 

E, perguntando aos donos da empresa o que se esperava com esse planejamento 

estratégico o que se ouviu foi:  

 

“Esperasse que a empresa passe a se desenvolver mais, com uma gestão melhor, de 

forma que possamos atingir nossos objetivos tanto para nossa família quanto para o 

negócio, que é de onde tiramos o nosso pão, esperamos atender as expectativas dos 

nossos colaboradores e clientes como definido na nossa nova missão” (Pai, fundador). 

 

Já o filho espera que, com esse ‘choque de realidade’ que ele trouxe por meio da 

consultoria aos seus pais, a empresa passe a ter uma nova perspectiva nos anos vindouros, que 

a gestão estratégica fique enraizado na cultura da empresa de maneira que os próximos passos 

sejam dados de forma planejada e estruturada e não apenas em achismos e vontade como eram 

antes praticados.  

Figura 6: Planejamento estratégico exemplo 
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Além disso, a ideia dele é desenvolver uma governança corporativa da família, 

contratar um profissional de fora para gerenciar os negócios e a família passar a pensar mais 

condução de estratégias e ampliação dos negócios já pensando também na sucessão para o filho 

mais velho.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A grande complexidade que envolve uma empresa familiar quantos aos desafios de gestão 

é incontestável, se observa que a família está ligada estreitamente com o negócio e que cada 

ação familiar tem um impacto na gestão da empresa. Assim, é notório o quanto a gestão 

estratégica pode auxiliar as empresas familiares no enfrentamento desses desafios diários. 

Desta maneira, o problema de pesquisa era como a gestão estratégica pode contribuir para 

combater o empirismo e otimizar a administração das empresas familiares? Percebe-se que na 

empresa em questão, a gestão estratégica contribuiu para a família empresaria, principalmente, 

os fundadores pudessem sair da sua zona de conforto e buscassem melhorar sua empresa para 

que sua perpetuidade fosse garantida, mas para isso, foi necessário que o filho sugerisse 

mudanças e as colocasse realmente em prática para que os resultados traçados possam ser 

alcançados. 

Assim, o objetivo geral de analisar a gestão estratégica pode contribuir na superação das 

práticas empíricas de administração das empresas familiares foi atendido, contudo vale ressaltar 

que tais estratégias e planejamentos formalizados em papel precisam de ações reais para se 

tornarem realidade no contexto da empresa familiar, dessa maneira, fazer um planejamento – 

que consome tempo e recursos financeiros- sem a intenção de coloca-los em prática é um 

desperdício de recursos  valiosos. 

Por meio da seção 2 foi possível caracterizar, de acordo com a literatura, como se dá a 

administração de uma empresa familiar, bem como é possível observar na seção 5, no qual os 

a família empresária tinham noções vagas de administração e muito do que foi feito era por 

intuição dos donos, por meio de suas experiencias e leitura do ambiente seja interno ou externo. 

Desta forma, o primeiro objetivo específico de apresentar as práticas empíricas de gestão na 

empresa familiar foi alcançado. 

Quanto ao segundo objetivo especifico que é: Descrever os principais desafios 

vivenciados pelas empresas familiares foi atendido da mesma forma que o primeiro, pois vê-se 
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na seção 2 os principais desafios enfrentados pelas empresas familiares na visão de vários 

autores, da mesma forma que se observa na seção de resultados quando na entrevista e na análise 

do discurso mostra-se claramente alguns dos desafios citados na seção 2.  

Por fim, o terceiro objetivo especifico também foi atingido, pois na seção 3 foi falado da 

forma como as estratégias e suas ferramentas aplicadas a gestão auxiliam e ajudam as empresas 

a atingirem seus objetivos e quando a empresa analisada mostra que com a implantação da 

gestão estratégica como uma ferramenta no desenvolvimento da empresa, ficou claro que ela 

auxiliou a empresa a encontrar os seus objetivos, montar estratégias para alcança-los, como 

fazer, mensurar e analisar os resultados do planejamento.  

Algumas limitações da pesquisa se dão pelo fato de o pesquisador ser parte integrante da 

empresa familiar em análise, assim, a visão pode ser influenciada por suas experiências quantos 

aos desafios que ele e sua família passam diariamente na gestão do negócio, além disso as 

entrevistas foram de forma mais informal no que diz respeito as respostas coletadas. Pode-se 

citar também a dificuldade de acesso as outras empresas familiares que não querem participar 

da pesquisa por falta de tempo dos donos, muitas vezes.  

Para próximas pesquisas vale destacar os desafios das empresas familiares na visão dos 

colaboradores, como eles veem a gestão da empresa, a forma de lidar com os desafios de gerir 

uma empresa com suas complexidades particulares, se a gestão estratégica mudou a 

administração da empresa, dentre outros temas.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

Objetivo específico analisado: Apresentar as práticas empíricas existente nas empresas 

familiares (buscar no discurso palavras que reforcem experiências vividas)  

 

Categoria analisada: Empirismo na empresa familiar 

 

Autores: COSTA; BARBOSA; SOUZA; ROSA. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Pergunta: Qual o motivo da criação do negócio?     

 

2. Pergunta: Houve planejamento na abertura da empresa?  

 

2.1 Caso a resposta seja: Não. Como foi o processo?  

 

2.1.1 Pretende implantar uma gestão estratégica? 

2.1.1.1 Caso reposta seja: Sim. O que você espera com esse novo modelo de gestão? 

Quais ferramentas pretende usar? Buscará ajuda externa para implantação?  

2.1.1.2 Caso a resposta seja: Não. Por que não pretende implantar?  

 

2.2 Caso a resposta seja: Sim. Como se deu esse processo? Usou alguma ferramenta 

para fazer esse planejamento? Sim, quais? Não, por quê? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo específico analisado: Descrever os principais desafios de gestão da empresa familiar. 

 

Categoria analisada: Desafios de gestão em empresas familiares 

 

Autores: OLIVEIRA; CEZARINO; SUDO. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

3. Pergunta: Quais os principais desafios enfrentados na gestão de uma empresa 

familiar?  

 

3.1 Caso a empresa não tenha planejamento estratégico:  

3.1.1 Como você(s) gestor(es) lidam com isso? Como é o ambiente de trabalho?  

3.1.2 Quais os impactos no desenvolvimento da empresa?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo específico analisado: Analisar a aplicação das ferramentas de gestão estratégica nas 

empresas familiares   

Categoria analisada: Planejamento estratégico 

Autores: MINTZBERG; ZINI; CARVALHO; CAMPOS; MARSHAL JUNIOR; GÜREL E 

TAT. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Caso a empresa tenha planejamento estratégico:  

4.1 O modelo de gestão estratégica amenizou os desafios citados na pergunta anterior?  

4.2 Trouxe bons resultados a gestão da empresa?  

4.3 Como você(s) descrevem a experiência da implantação da gestão estratégica? 

(verificar o antes e o depois)  

 

 

 

 


