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RESUMO 

Qualquer empresa possui um conjunto de práticas de gestão de pessoas, seja esta 

de grande ou pequeno porte, de qualquer tipo ou ramo de atuação. Considerando 

que empresas familiares compõem dois terços dos empregos no mundo (OLIVEIRA 

1999 apud BELMONTE e FREITAS 2013) e a gestão de pessoas em empresas 

familiares é um tema importante e pouco estudado, o objetivo deste trabalho foi 

identificar as práticas de gestão de pessoas nas empresas familiares varejistas de 

até médio porte. A pesquisa foi exploratória e descritiva, utilizou-se o método 

quantitativo. Foi levantada uma amostra de 23 empresas familiares varejistas, de 

diversos setores de atuação, na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Este 

estudo constatou-se que independente do porte, a maioria das práticas de recursos 

humanos nas empresas familiares de varejo ocorre e existe uma preocupação com o 

tratamento, reconhecimento e treinamento dos colaboradores, mesmo que menos 

evidente do que em empresas com essa área mais estruturada.  

INTRODUÇÃO  

A gestão de pessoas busca a partir da mão de obra qualificada e motivada gerar o 

bom funcionamento da empresa. Segundo Bohlander e Snell (2011), para trabalhar 

efetivamente com pessoas é necessário entender o comportamento delas por meio 

de sistemas e práticas e criar a motivação para um trabalho bem feito. 

Independente do tipo de organização, o seu sucesso está diretamente ligado ao 

desempenho humano. Mesmo no mundo da informação, onde alguns poderiam 

pensar que o comportamento humano deixaria de ser importante, Fischer (2002, p. 

12) defende que “os negócios mais próximos desse mundo são aqueles que se 

tornam mais dependentes do comportamento humano”. 

Considerando uma perspectiva tradicional, empresa familiar se trata de uma 

organização cujo controle está nas mãos de um indivíduo ou mais membros de uma 

mesma família (WESTHEAD; COWLING, 1998 apud MACHADO, 2005).  

As empresas familiares representam uma grande parcela de todas as organizações 

brasileiras e mundiais. As empresas privadas de capital brasileiro que se enquadram 

nesse segmento, configuram dois terços dos empregos quando se considera o 

contexto global (OLIVEIRA 1999 apud BELMONTE e FREITAS 2013). 
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Segundo Leone (2005 apud RAMOS, 2008), só no Brasil, 90% das empresas são 

controladas por famílias. No entanto, apesar da sua importância no cenário 

econômico nacional, possui limitações devido ao protecionismo, paternalismo vindo 

dos dirigentes aos dirigidos, além da pequena tendência a ter um negócio mais 

formal e estratégico (RAMOS, 2008). 

Este é um tipo de empreendimento predominante no mundo atual e que possui 

questões de menor nível de formalidade, como relacionadas à afetividade e a 

emoção que tem impactos na gestão de pessoas e pode comprometer o futuro do 

negócio (WAIANDT; JUNQUILHO, 2005 apud MELO, 2008).  

Na maioria das vezes, em empresas familiares de até médio porte, que são menos 

suscetíveis a produzir um negócio formal ou estratégico (SMITH, 2007 apud 

RAMOS, 2008), a gestão de pessoas não é totalmente estruturada. Nessas 

empresas os indivíduos que tenham responsabilidades por pessoas atuam como 

gestor de recursos humanos (IVANCEVICH, 2008) e, auxiliam com as funções que 

essa área envolve.  

OBJETIVOS 

Este estudo teve como objetivo geral identificar as práticas de gestão de pessoas 

nas empresas familiares de até médio porte do setor de varejo e além dele, buscou 

atender, aos seguintes objetivos específicos: identificar as práticas de gestão de 

pessoas e elucidar os aspectos facilitadores e dificultadores da gestão de pessoas 

em empresas familiares do varejo. 

Além disso, cabe ressaltar que ao analisar as publicações dos principais periódicos 

e congressos nacionais nos últimos dez anos, referentes ao tema gestão de pessoas 

dentro do negócio familiar, observa-se que a maioria dos estudos acadêmicos 

nacionais tem se preocupado em compreender as políticas e práticas utilizadas 

pelas empresas de grande porte. Desta maneira, a pesquisa se justifica, inclusive ao 

se constatar que existem poucos trabalhos acadêmicos voltados a esse tema.  

MÉTODO 

Este trabalho teve como objetivo geral identificar as práticas de gestão de pessoas 

nas empresas familiares de até médio porte do setor de varejo. A coleta de dados 
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ocorreu na cidade de Itapetininga, localizada no interior do estado de São Paulo, por 

conveniência, ou seja, facilidade de acesso a informações pela pesquisadora.  

A pesquisa foi exploratória e descritiva. Exploratória, uma vez que empresa familiar 

se trata de um tema pouco estudado em trabalhos acadêmicos. E descritiva porque 

o estudo procurou “especificar as propriedades, as características e os perfis 

importantes das pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenômeno que se 

submeta a análise” (DANHKE, 1989 apud SAMPIERI, 2006, p.101). Ou seja, 

pretendeu-se descrever as práticas de gestão de pessoas nas empresas familiares 

varejistas até médio porte.  

O método norteador da pesquisa foi o quantitativo. Segundo Richardson (2007) esse 

método garante a precisão dos resultados ao evitar distorções de análise e 

interpretação.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi o questionário, ferramenta que 

possui uma série de questões sobre o tema a ser explorado, é apresentada aos 

respondentes (participantes da pesquisa), que devem entregar preenchido ao 

pesquisador (VIEIRA, 2009). Ele foi dividido em blocos, cujas perguntas eram 

dirigidas especialmente para cada tipo de práticas que fossem analisadas. O 

questionário é composto em sua maior parte, por perguntas fechadas, com 

alternativas de respostas (VIEIRA, 2009). Há um espaço no final de algumas 

questões fechadas para o respondente que quiser detalhar sua resposta e questões 

abertas deixando esse livre para responder espontaneamente. 

O objetivo dessa ferramenta foi coletar as informações a respeito de técnicas da 

gestão de pessoas. O levantamento de dados iniciou-se com a realização de um 

pré-teste com dois respondentes. Após este teste, correções foram realizadas e 

iniciou-se a aplicação dos questionários, que durou aproximadamente uma semana. 

A amostra levantada para pesquisa foi de 31 empresas respondentes, onde 74% 

eram familiares, o que resultou uma amostra efetiva de 23 empresas a serem 

analisadas. 

A amostra foi composta por empresas do varejo de diferentes segmentos de 

atuação: Alimentício/Supermercado, Agrícola e Pecuária, Artigos para festa, 

Brinquedos, Eletroeletrônico, Eletrodoméstico, Eletrodoméstico e Eletroeletrônico, 

Farmacêutico, Joalheiro, Móveis, Ótica, Têxtil, Varejo de vestuário e acessórios e 
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Outros. Considerando a amostra analisada, 78% dos respondentes são os 

proprietários ou gerentes do negócio. 

O tamanho das empresas varejistas analisadas foi definido de acordo com o número 

de colaboradores, segundo classificação do SEBRAE. Três categorias foram 

analisadas: microempresa, pequena e média. Sendo que microempresa possui até 9 

funcionários, pequena possui de 9 a 20 funcionários e média possui mais que 20.  

Dentro da amostra de 23 empresas familiares, 3 eram de médio porte, 10 eram de 

pequeno porte e 10 eram microempresas. 

Para a análise dos resultados obtidos, os dados foram organizados em planilhas no 

excel. As questões fechadas foram analisadas estatisticamente por meio dessa 

ferramenta, utilizando-se estatística descritiva e, as questões abertas para respostas 

e/ou comentários foram organizadas no Excel para que se tornasse possível realizar 

a análise dessas.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com objetivo de facilitar a exploração dos resultados obtidos, a seção de 

apresentação e análise dos resultados está dividida em quatro itens, sendo os três 

primeiros conforme os critérios de Dutra (2002): movimentação, desenvolvimento e 

valorização de pessoas e, o quarto considerando a teoria de Bohlander e Snell 

(2011) e Ivancevich (2008) para discorrer a respeito dos aspectos externos e a sua 

influência sobre a gestão de pessoas.  

Práticas de Movimentação 

Inicialmente, em relação ao processo de seleção de colaboradores, 52% das 

empresas pesquisadas disseram que possuem a prática de fazer divulgação de suas 

vagas disponíveis. Estas divulgações são realizadas principalmente por meio de 

placas informativas, que são colocadas em locais próximos ao estabelecimento ou 

dentro do mesmo. E divulgação pela internet, destacando-se o uso de redes sociais 

e o próprio site do negócio. Considerando a explosão tecnológica que atinge o 

Brasil, essa prática de divulgação por meio de internet confirmou a teoria da autora 

Lucena (2011). 

Além da divulgação atrair candidatos, duas formas possuem destaque na hora de 

recrutar pessoas: indicação e entrega de currículos. As indicações são exemplos da 
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influência que os valores e aspectos particulares da família causam a gestão da 

empresa familiar (NOGUEIRA 1984 apud FLORES 2001), onde se prefere pessoas 

que já possuem algum vínculo direto ou indireto com os proprietários. Esta opção 

cria uma confiança na hora de escolher os futuros colaboradores da empresa.  

As empresas foram questionadas se possuem um departamento interno responsável 

por esse processo de recrutamento e seleção de colaboradores. E os resultados 

mostraram que na maioria dos casos a contratação é realizada informalmente por 

algum colaborador cuja função principal não é essa. O que se representa a ideia de 

informalidade da gestão das empresas familiares, pela influencia do jeitinho 

brasileiro sobre a forma mais pessoal da família realizar a administração do seu 

recurso humano (BORGES DE FREITAS, 1997). 

Para levantar as características pessoais requeridas dos candidatos pelas 

empresas, os entrevistados responderam uma questão aberta, onde puderam 

expressar quais atributos frequentemente buscam para que um candidato torne-se 

colaborador. Assim como Filho (2002) apresenta, as empresas analisadas dão 

importância às características pessoais procuradas em seus futuros colaboradores e 

isso tem grande impacto na decisão final de contratação ou não do candidato. A 

análise das respostas permite um agrupamento das características em três blocos: 

relacionamento, atitude no trabalho e aspectos individuais. Relacionamento são 

características que representam um bom relacionamento no trabalho. Atitude no 

trabalho, são ações esperadas do colaborador na empresa. E aspectos individuais 

englobam as habilidades e conhecimentos, como experiências. 

Sobre o processo de integração, as empresas, em sua grande maioria, reconhecem 

a importância apresentada pelo Dutra (2002), de criar um vinculo inicial para que o 

novo funcionário se sinta acolhido pelo local de trabalho. Considerando a amostra, 

87% possuem alguma prática de integração do colaborador quando esse acaba de 

ingressar na empresa.  

Quanto a prática da transferência de colaboradores, 65% não oferecem essa 

possibilidade ao colaborador. Uma das poucas lojas respondentes que realizam 

essa prática relatou um caso, onde a gerente foi transferida para outra cidade, para 

um cargo de gerência administrativa por apresentar destaque em seu trabalho. Filho 

(2002) expõe que posições de liderança como desse caso, é muito mais 
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interessante pessoas que já possuam experiência dentro da empresa e 

conhecimento de suas práticas e gestão. 

Práticas de Desenvolvimento 

As empresas familiares do ramo de varejo, em sua grande maioria, disseram possuir 

um plano de carreira. Mas seus tamanhos, entre micro e média empresas, criam 

uma limitação neste. Um organograma comum a grande parte das empresas 

estudadas é demonstrado na figura 1.  

 

Figura 1 – Organograma comum entre as Empresas Familiares de Varejo 

Nesse caso, geralmente a função que o colaborador inicia na empresa é a de 

vendedor. Em seguida, ao possuir destaque entre outros vendedores, exibindo 

responsabilidade, força de vontade, comprometimento afetivo e bom desempenho, 

recebe uma promoção para gerente de vendas ou caixa. E por fim, com tempo de 

experiência na loja e boas realizações o colaborador pode se tornar um gerente de 

confiança, cargo abaixo apenas do proprietário do ponto. Pôde-se observar que o 

cargo de gerente de confiança, costuma ser ocupado por membros da família do 

proprietário, como é comumente observado em empresas familiares (WESTHEAD; 

COWLING, 1998 apud MACHADO, 2005). 

Outro aspecto questionado às empresas dentro de desenvolvimento é a 

capacitação. Sobre esse quesito, 74% das empresas afirmaram realizar algum tipo 

de treinamento. A grande parte das empresas enfatizaram seus treinamentos 

técnicos, sobre produtos, sobre vendas, sobre formas de atendimento e operação de 

caixa.  

E o último item sobre desenvolvimento analisado foi a avaliação de desempenho. 

Nesse quesito 48% das empresas varejistas responderam que possuem a prática de 

avaliar o desempenho de seus colaboradores. 
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Práticas de Valorização 

Dentre a amostra, 59% das empresas apresentam remuneração fixa. Assim como o 

autor Filho (2002), alguns gestores afirmaram manter sua remuneração nos padrões 

de mercado, para atrair e buscar manter seus colaboradores. 

Quando questionados sobre comissão individual, 65% das empresas familiares 

varejistas de até médio porte analisadas, apresentam esse tipo de remuneração na 

empresa  

Questionados sobre premiação, 57% das empresas apresentam esse tipo de prática 

a seus colaboradores. Foram citadas diferentes formas de realizar essa premiação. 

Algumas empresas premiam a partir do atingimento das metas estipuladas. O 

colaborador ganha um valor em produtos na loja, um valor em dinheiro ou produtos 

das empresas parceiras.  

E por fim, 65% das empresas familiares do varejo, dão algum tipo de benefício a 

seus colaboradores. O mais citado foi o vale transporte, 87% das empresas 

oferecem. Em menor frequência, outros benefícios foram citados como convênios, 

com farmácias, médicos, supermercados e restaurantes; vales como refeição e 

alimentação, cestas básicas e descontos na loja. 

Aspectos externos e sua influência na Gestão de Pessoas  

As empresas familiares do ramo de varejo foram questionadas sobre os fatores 

externos ao ambiente organizacional que influenciam suas práticas de Gestão de 

Pessoas, atuando como facilitadores ou dificultadores desse processo.  

Diferente do Ivancevich (2008), que afirma a existência da influência dos aspectos 

legais vigentes sobre a gestão de pessoas, as empresas familiares entrevistadas 

disseram em 74% das respostas não perceber essa influência sobre suas práticas.  

Os aspectos econômicos vigentes pareceram influenciar comumente as empresas, 

sendo citado por 61% das respostas. As empresas alegaram, por exemplo, que fica 

mais difícil oferecer bons salários e manter o nível de contratação padrão quando há 

crises na economia, que refletem em períodos de crise no rendimento do negócio. 

Assim como apresentado por Bohlander e Snell (2011). 
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É percebido que por se tratar de microempresas, pequenas e médias, essas 

alterações refletem na estratégia que precisa ser adequada para que a empresa 

“sobreviva” a momentos ruins e usufrua e aproveite os momentos bons. 

Quanto aos avanços tecnológicos, assim como Bohlander e Snell (2011), os 

respondentes das empresas varejistas mostraram a importância deles para a gestão 

de pessoas, em 52% das vezes disseram utilizar algum tipo de ferramenta de 

informática e outros avanços em suas práticas de gestão de pessoas. 

Outro aspecto abordado é o conhecimento das práticas realizadas pelos 

concorrentes, que segundo Bohlander e Snell (2011), as empresas são influenciadas 

ou influenciam a estratégia de seus concorrentes para gestão de seus 

colaboradores. Na amostra 82% das empresas familiares de varejo não alteram sua 

política particular de funcionamento. Este fato evidencia a força do capital social 

familiar sobre a gestão de pessoas (ARREGLE et al 2007 apud RODRIGUÉZ e 

BASCO 2011).  

E o último aspecto externo que afeta a gestão de pessoas da empresa estudado foi 

a localização, 96% disseram que consideram sua boa localização um aspecto 

facilitador para recrutamento de colaboradores e manutenção de uma equipe de 

funcionários, confirmando a proposta de Bohlander e Snell (2011). 

CONCLUSÃO 

O trabalho realizado possibilitou identificar as práticas de gestão de pessoas nas 

empresas familiares de varejo, além de ampliar o conhecimento a respeito deste tipo 

de empresa. O estudo confirmou a informalidade na forma que realiza se a 

administração do negócio e, apesar da falta de estratégias solidificadas para a 

gestão de recursos humanos, todas as práticas questionadas à amostra foram 

compreendidas e são praticadas na rotina das empresas. 

No entanto, evidenciou-se que as características familiares interferem de maneira 

particular na condução dos processos de gestão dos colaboradores. Percebeu-se 

que, independente de dificuldades encontradas para realização dessa gestão, as 

empresas familiares varejistas desempenham consideravelmente essas práticas. 

Sobre as dificuldades e facilidades da gestão de pessoas nessas empresas, 

percebeu-se que aspectos externos como a localização em uma região de bom 
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acesso, facilitam o processo e, aspectos como economia e tecnologia influenciam as 

empresas, podendo facilitar ou dificultar de acordo com o conhecimento dos 

administradores e a forma que desenvolvem sua estratégia sobre eles.  

Como um dos fatores limitadores deste estudo, evidenciou-se a falta de 

conhecimento básico sobre as teorias de gestão de pessoas pelos respondentes de 

cada empresa, o que causou interpretações erradas do questionário. Além disso, o 

tempo escasso dos respondentes que impossibilitou total atenção às questões 

abertas e àquelas com espaço para comentário. Por fim, o receio de divulgar 

informações internas a uma pesquisa externa à organização, que impediu um 

número significativo de empresas a participarem do estudo.  

Cabe ressaltar que, este trabalho possui uma amostra pequena e limitada a uma 

localização específica, além de apresentar evidência de práticas das empresas 

familiares varejistas de micro a médio porte. Assim, não se devem generalizar os 

resultados encontrados. Sugere-se então novos estudos quantitativos com números 

mais abrangentes de empresas, inclusive de outras cidades do interior do Estado de 

São Paulo, além de estudos qualitativos para aprofundar em questões particulares 

como a cultura social da família. 

Para futuros trabalhos nessa área seriam sugestões de temas: a cultura familiar e a 

influência sobre a gestão de pessoas, a influência da cultura familiar no processo de 

seleção e definição do perfil dos colaboradores para a empresa e, a influência do 

conhecimento administrativo dos gestores e proprietários de empresas familiares na 

gestão de pessoas. 

Concluindo, essa pesquisa evidenciou a importância de conhecer as práticas de 

recursos humanos e a forma que é realizada dentro de organizações varejistas 

familiares de até médio porte, apresentando os aspectos que têm sido relevantes 

para o sucesso dessa gestão e aqueles que influenciam de alguma forma sua 

realização.  
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