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1. RESUMO 

 A pesquisa refere-se a importância da empresa familiar e sua carência na 

profissionalização, existindo funções que o administrador precisa desenvolver na 

organização, como novas estratégias de negócios para sua expansão, oportunidades 

e práticas que podem melhorar sua imagem, tornando-a assim mais competitiva. O 

trabalho apresenta uma proposta de adequação e adaptação referente a uma 

empresa familiar para o ramo de franquia no setor alimentício, situada no município 

de Fernandópolis (SP).  

2. INTRODUÇÃO 

No mundo dos negócios, não há nada que substitua uma administração eficaz. 

Uma empresa pode até se sobressair por algum tempo, mas a mesma não continua 

sem uma gestão adequada. Deve ser preservada de qualquer conflito ou confronto de 

gerações, mantendo o respeito pela experiência dos mais velhos, o bom 

relacionamento interfamiliar e a juventude, estes podem apresentar ideias inovadoras, 

para assim acrescentar melhorias a empresa (BATEMAN E SNELL 2006). 

Para uma empresa se sustentar no mercado, deve haver bom relacionamento 

e cooperação entre família e empresa, precisa ter um desempenho de forma que crie 

valor para os familiares e para a organização (MACHADO, 2005).   

Segundo Chiavenato (2003), um administrador precisa estar apto à algumas 

funções, para administrar e fazer a empresa familiar se desenvolver. Tem o papel de 

reduzir riscos, perceber e aumentar oportunidades, envolver pessoas em prol de um 

objetivo e observar sua maneira de conduzir a empresa, em aspectos de dignidade, 

profissionalismo, responsabilidades legais e éticas. 

Existem várias formas de planejar estrategicamente o negócio, uma delas é se 

tornar uma franquia, expandindo- se e posicionando sua marca. Segundo Hitt, Ireland 

e Hoskisson (2008), o franqueador deve dar suporte na instalação, divulgação e 

operação do negócio. Cabendo ao franqueado observar os padrões colocados pela 

unidade franqueadora, fazendo os investimentos iniciais para instalação de sua 

unidade. 

De acordo com Simantob e Lippi (2013), mesmo em setores tradicionais, não 

basta que a empresa incremente melhorias no processo produtivo, eficiência 



operacional e reengenharia. É preciso inovar constantemente mais que os 

concorrentes, se quiser manter-se competitivo.  

Para a garantia do sucesso de um estabelecimento alimentício é necessário 

que o mesmo possua um planejamento de marketing definido e formalizado. Um 

restaurante precisa ter aspectos como a localização, devendo ser de fácil acesso ao 

público, ter uma boa organização do ambiente, como a iluminação, inovação, 

tecnologia, temperatura, layout, decoração e mobília, agregando aspectos culturais e 

sociais ao local. O segmento alimenticio é um dos mais consolidados do sistema de 

franchising e o primeiro em número de redes também garantindo retorno mais 

imediato (CASTELLI 2003). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é analisar a estrutura existente na empresa familiar de 

acordo com estudos e uma profissionalização administrativa, propor a formação de 

uma franquia mantendo sua qualidade, agregando valor aos produtos e serviços à 

uma empresa de ramo alimentício, criando vantagem competitiva e expansão 

comercial. 

4. METODOLOGIA 

Primeiro foi feito uma pesquisa bibliográfica buscando informações sobre: empresa 

familiar, franquia e setor alimentício (restaurantes). A pesquisa bibliográfica faz com 

que o pesquisador entre em sintonia com tudo que foi estudado sobre o determinado 

assunto, permitindo ao próprio o reforço paralelo na análise de suas pesquisas 

manipulando suas informações (MARCONI E LAKATOS, 2006). Na continuidade da 

pesquisa será realizado um estudo de caso na empresa Bar e Mercearia São Pedro, 

de Fernandópolis (SP). A construção desse estudo será realizado através de uma 

entrevista com o proprietário da empresa, posteriormente na parte caracterizada como 

quantitativa será aplicado um questionário para os clientes do estabelecimento. A 

partir dos dados coletados, será realizada uma análise e interpretação para o roteiro 

de elaboração do trabalho. 

5. DESENVOLVIMENTO 



Inicialmente, foi realizado uma pesquisa bibliográfica sobre empresa familiar, 

vantagens e vulnerabilidades da franquia no setor alimentício (restaurante). Em fase 

de desenvolvimento será elaborado um estudo de caso, aplicação de entrevista ao 

proprietário; aplicação de questionário aos clientes afim de coletar dados, tais como: 

grau de satisfação, conhecimento dos mesmos sobre franquia e horário mais 

frequentado por eles; teste piloto com os instrumentos da pesquisa; tabulação dos 

dados e análise dos resultados; por fim, o desenvolvimento da proposta do trabalho. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Verifica-se que a empresa em estudo realiza práticas de vendas, porém, atualmente, 

os clientes exigem uma maior flexibilidade no atendimento, os consumidores estão 

cada vez mais interessados no uso da tecnologia por meio de programas e 

equipamentos eletrônicos, garantindo assim maior controle e agilidade no processo 

do pedido. Podendo por meio desta praticas agregar maior valor a sua marca, 

aumentando a lucratividade. 
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