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RESUMO: Empresas familiares desempenham um papel importantíssimo na 

economia dos países em que atuam, mas apesar dos muitos casos de 

sucesso, existem também empresas familiares que não resistem ao tempo 

devido aos problemas de liderança e gestão. Em sua maioria, essas empresas 

estão embasadas em culturas familiares e suas características individuais, 

portanto, exercer a liderança nesse tipo de ambiente requer respeito e o 

compartilhamento de um conjunto de valores que devem estar presentes no dia 

a dia da empresa. 

Faz parte desse desafio, desenvolver a habilidade de lidar com as influências 

de familiares que, não raramente, demonstram ter uma agenda oculta, ou seja, 

cuidam de assuntos particulares durante o expediente, não dando importância 

para as atividades da empresa, interferindo de forma aberta ou velada no 

processo decisório e estratégico da empresa (Mariana Desidério, 2015).   

Mariana Desidério cita também em seu artigo para a revista Exame que 

atender aos vários egos não é uma tarefa fácil para a liderança, que não faz 

parte da estrutura familiar da empresa, portanto algumas competências são 

cruciais para a sua continuidade e bom desempenho. Dentre elas podemos 

citar: a flexibilidade e o jogo de cintura para conciliar opiniões divergentes, sem 

colocar em risco os resultados do negócio; a destreza para conquistar 

autonomia nas decisões e estar sempre em conformidade com a cultura 

vigente; a capacidade de negociação em momentos de disputas entre seus 

membros; ser diplomático, sem perder o foco em situações conflitantes, 

garantindo assim uma boa governança. Enfim, aprender a crescer em funções 

complexas e desafiadoras. 

Considerando diferentes estilos de liderança, este artigo tem por objetivo 

apresentar os que mais predominam nas empresas familiares e suas 

características.  

 

PALAVRAS CHAVE: empresa familiar, liderança, estilos de liderança. 

 



ABSTRACT: Familiar companies develop an important economy roll in 

countries that its act, but in many success cases, there are also familiar 

companies that do not last longer, due to many leadership and management 

problems. Most of time, these companies are based on families culture and its 

individual characteristics, so, leadership carry out in this type of environment 

requires respect and sharing, combined with values that must be present each 

day in the company. 

One of this challenge is to develop how to deal with families influences, that 

hardly ever show to have an under wraps agenda, that is, take care of particular 

matters during the working day, not giving importance to the company's 

activities, interfering in an open way or veiled in the decision-making and 

strategic process of the company (Mariana Desidério, 2015).   

Mariana Desidério also quotes in her article for the magazine Exame that 

meeting the various egos is not an easy task for leadership, which is not part of 

the family structure of the company, so some skills are crucial for its continuity 

and good performance. Among them we can mention: the flexibility and the 

game of waist to reconcile divergent opinions, without jeopardizing the results of 

the business; the ability to gain autonomy in decisions and always be in 

conformity with the current culture; the ability to negotiate in times of disputes 

among its members; be diplomatic, without losing focus in conflicting situations, 

thus ensuring good governance. Finally, learn to grow in complex and 

challenging functions. 

Considering different styles of leadership, this article aims to present the ones 

that predominate in family businesses and their characteristics. 

 

KEYWORDS: family business, leadership, leadership styles.   

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

             No Brasil, cerca de 90% das empresas são consideradas familiares, ou 

seja, a diretoria origina-se de uma mesma família. De todas estas empresas, 

somente 25% conseguem passar o negócio para outras gerações e apenas 

10% para a quarta geração, um dado muito triste para a economia nacional. 

(Vetor, 2015) 

             Segundo um estudo da Harvard, (Family Business: How to Spot a 

Problem Patriarch) o grande problema nas empresas familiares, é que 

geralmente o líder da empresa é extremamente centralizador, toma todas as 

principais decisões e raramente delega uma função nobre. 

             A partir da década de 80, o desenvolvimento gerencial começou a 

chamar a atenção de gestores de diversas organizações, foi então que os 

antigos setores de pessoal passaram a ser chamados de recursos humanos e 

assumiram um status mais elevado. Várias das organizações que investiram 

nessa área tiveram como um dos principais focos de atuação a formação e 

treinamento de seus gerentes.  

             Grande parte dos artigos e pesquisas que tratam sobre esse tema, são 

voltados a empresas de grande porte, já as de pequeno porte raramente 

desenvolvem projetos para aprimoramento das práticas de liderança. Essa 

carência é bem maior em empresas de estrutura familiar, onde os líderes 

costumam ser escolhidos de acordo com os vínculos e não de acordo com a 

capacidade de exercer a função.  

            Tais empresas têm sido foco de diversos estudos da última década 

devido à sua importância econômica e social e suas características peculiares. 

Gersick et al (2006) afirmam que, mesmo nas estimativas mais conservadoras, 

entre 65% e 80% das empresas do mundo são empresas familiares, 

representando cerca de 30% das 500 maiores empresas do mundo (VIDIGAL, 

1996; LETHBRIDGE, 2005). 

            Um aspecto das empresas familiares é que a relação costuma ser 

estabelecida entre a vida pessoal e o trabalho, onde laços familiares e relações 



profissionais se confundem, interferindo positiva e negativamente nas decisões 

e resultados da organização. 

             A investigação sobre o estilo gerencial predominante teve como base 

as contribuições de Rensis Likert e de Patrícia Pitcher, Likert desenvolveu uma 

série de estudos sobre estilos de liderança e gerência. Para o autor, existe um 

melhor estilo de gerência, que contribui para o aumento da produtividade na 

organização.  

             Os estilos de liderança segundo Likert são: Autoritário/Explorador; 

Autoritário/Benevolente; Consultivo e Participativo. (LIKERT, 1961, p. 55)  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISÃO DE LITERATURA 

1.1.   CONCEITOS DE LIDERANÇA 

             As organizações contemporâneas são constituídas por pessoas, sendo 

elas peças fundamentais para o sucesso ou para o fracasso das organizações 

no mundo capitalista. Entretanto essas pessoas são movidas por sentimentos, 

pensamentos racionais diferentes, motivadas ou desmotivadas no ambiente 

sobre a força que influencia, sobre a liderança as quais estão submetidas, e 

entre outras relações pessoais e impessoais que motivam o comportamento 

humano e do grupo onde estão situadas.  

             São vários os conceitos atribuídos à liderança, todos os tópicos 

relacionados com gestão de pessoas comentam direta ou indiretamente sobre 

o assunto, sabendo que o líder e o seus estilos de liderança é fundamental 

para a implementação de politicas na gestão de pessoas. Alguns autores 

defende liderança como o processo de influenciar as atividades de pessoas ou 

grupos para chegar a um resultado ou objetivo. (ROUCH & BEHLING, 1984, p. 

46).  

Liderança é ‘o processo de influenciar as atividades de 

um grupo organizado na direção da realização de um 

objetivo’ (Rouch & Behling, 1984 p.46) 

Liderança é um tipo especial de relacionamento de 

poder caracterizado pela percepção dos membros do 

grupo no sentido de que outro membro do grupo tem o 

direito de prescrever padrões de comportamento na 

posição daquele que dirige, no que diz respeito à sua 

atividade na qualidade de membro do grupo’ (Janda, 

1960, p.35). 

Liderança é ‘o comportamento de um indivíduo quando 

está dirigindo as atividades de um grupo em direção a 

um objetivo comum’ (Hemphill & Coons, 1957,p.7). 

 

JAMES C. HUNTER no livro O MONGE E O EXECUTIVO, pag 25, define 

liderança como uma habilidade de influenciar pessoas para trabalharem 



entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o 

bem comum. 

Liderança é uma influência pessoal, exercida em uma 

situação e dirigida através do processo de 

comunicação, no sentido do atingimento de um objetivo 

específico ou objetivos’ (Tannenbaum, Weschler & 

Massarik, 1961, p. 24). 

             Segundo Kets de Vries (1997), ao longo da literatura organizacional a 

respeito da liderança, surgiram varias definições e artigos, referente ao tema, 

mas todos eles concordam que um grande líder deve ter consciência, energia, 

inteligência, domínio, autocontrole, sociabilidade, abertura a experiências, 

conhecimento da relevância de tarefas e estabilidade emocional.  

             Com base nesses conceitos, liderança tem uma relação direta sobre o 

comportamento dos indivíduos, sendo necessária em todos os tipos de 

relações humanas, principalmente nas organizações, que buscam melhores 

resultados. Devido à tamanha influencia o administrador deve ser dotado de 

todos os conhecimentos relacionados à motivação humana para saber conduzi-

las, ou seja, lidera-las com sabedoria.   

 

1.2.   ESTILOS DE LIDERANÇA 

             Segundo Maximiano (2007, p. 277), “Liderança é o processo de 

conduzir as ações ou influenciar o comportamento e a mentalidade de outras 

pessoas...” 

             Para uma organização alcançar sucesso, é necessário que ela tenha 

um bom líder que saiba ministrar sua liderança conforme as necessidades da 

organização. 

             A partir disso abordaremos os seguintes estilos de Liderança: 

Autoritária, Laissez-faire, Democrática, Paternalista, e Situacional. 

 



1.3.   LIDERANÇA AUTORITÁRIA 

             Na liderança autoritária os subordinados não têm nenhuma liberdade 

de escolha, eles devem seguir exatamente o que seu líder mandar sem opinar 

em nada.  

             Este estilo de liderança enfatiza somente o líder. Nele é centralizada 

toda a autoridade e as decisões, o tornando um líder dominador e até temido 

pelo grupo. 

             Apesar de parecer um estilo antiquado e agressivo, este estilo pode 

trazer vantagens para determinados setores ou segmentos, como 

indústrias/fábricas, construção e militar, pois ela permite que o líder tome 

decisões rapidamente, sem ter a necessidade de consultar antes de 

prosseguir.  

             Ela também reduz o estresse dos subordinados, uma vez, que eles 

apenas reproduzem o que for delegado pelo líder. Consequentemente, gerando 

maior agilidade nos processos. 

             Este estilo de liderança pode alcançar bons resultados em situações 

que necessitem de controle, quando existe pouca margem de erro, em projetos 

complexos e quando existe grande rotatividade dos funcionários.  

 

1.4.   LIDERANÇA LAISSEZ - FAIRE OU LIBERAL 

             Neste modelo de liderança o grupo tem total liberdade, o líder permite 

que todos participem das decisões de forma individual ou em grupo. Podendo 

também dividir e delegar todas as tarefas entre si.  

             No entanto, este estilo de liderança pode trazer alguns malefícios, 

como a falta de confiança dos colaborados em seu líder, individualismo, 

insatisfação, falta de respeito ao líder, que pode ser ignorado pelo grupo. 

             Por estes motivos este estilo de liderança não é o mais indicado, 

porém pode ser muito útil em ocasiões em que é necessário avaliar resultado 

de processo, avaliar a maturidade dos subordinados e a capacidade de 



relacionamento interpessoal, comprometimento e até o instinto de liderança da 

equipe. 

 

1.5.   LIDERANÇA DEMOCRÁTICA 

             Neste estilo de liderança, o líder trabalha e toma decisões em conjunto 

com os subordinados, ouvindo, orientando e impulsionando sua equipe. 

             Isso faz com que haja o desenvolvimento dos subordinados em termos 

de comportamento, comprometimento e estabeleça um relacionamento 

baseado em confiança. 

             Normalmente, os grupos submetidos à liderança democrática 

apresentaram boa quantidade e melhor qualidade de trabalho, acompanhadas 

de um clima de satisfação, integração e responsabilidade das pessoas. 

             Aparentemente este estilo de liderança é o que possui maior eficácia e 

traz melhores resultados.  

 

1.6.   LIDERANÇA PATERNALISTA 

             Esse estilo de liderança possui uma linha tênue entre as relações 

interpessoais e profissionais. Mesmo criando vínculos fortes entre líder e 

liderado, tal postura pode ser perigosa, pois lida com o envolvimento pessoal 

entre profissionais. O líder que trata seus liderados como filhos pode ter 

dificuldades no momento de exercer sua autoridade. Confundir relações 

interpessoais e profissionais pode causar o desequilíbrio de uma equipe e, 

talvez, até de toda uma organização. 

 

1.7.   LIDERANÇA SITUACIONAL  

             Este estilo de liderança se molda conforme a situação apresentada. O 

líder precisa ter feeling, ou seja, a capacidade de analisar o que está 



acontecendo, tomar a decisão adequada para aquela ocasião. Sendo ágil e 

eficaz, delegando tarefas e ao mesmo tempo motivando seus colaboradores. 

             É preciso que o líder faça relação entre liderança, motivação e poder, 

pois ele estará freqüentemente avaliando seus colaboradores e alterando seu 

estilo de liderança, o que a torna dinâmica e flexível. A liderança situacional se 

adapta a diferentes situações encontradas. 

Contribuição dos estilos de liderança para o desempenho da organização  

 

Fig. 1 – Adaptado do artigo “Ele já me Fez Chorar” (Santos, 2012). 

 

Observa-se uma preferência pela liderança democrática na busca de 

resultados devido as suas competências correlatas, discutidas na revisão da 

literatura. 

 

2.   EMPRESA FAMILIAR 

             Como citado anteriormente, 90% das empresas do mundo são 

familiares, e no Brasil não é diferente, é o tipo de organização que predomina 

no mundo empresarial. 

             Verstraete (2000) chama a atenção para a dificuldade em definir 

empresa familiar. Numa perspectiva tradicional, a empresa familiar é 

considerada assim se o controle da propriedade está nas mãos de um 

indivíduo ou dos membros de uma mesma família. Juntamente com esses 

fatores, a gestão da empresa e a vontade do proprietário de transmitir a 

empresa para a próxima geração também podem configurar uma empresa 

como familiar. 
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             Para Leone (1992), a empresa é familiar quando foi iniciada por um 

membro da família, quando membros da família participam da propriedade ou 

direção, ou ainda quando há valores institucionais ligados à família e a 

sucessão está vinculada à família. Em geral, os estudos sobre empresas 

familiares (Westhead & Cowling, 1998) consideram que a propriedade, a 

gestão e a sucessão ou a intenção de passar o bastão definem uma empresa 

como familiar. 

             As empresas familiares existem há dois mil anos, podendo ser grandes 

ou pequenas, locais ou globalizadas, tradicionais ou inovadoras. 

             Tendem a ser mais vulneráveis devido a dois subsistemas distintos: a 

família e os negócios. 

             Família está relacionada com a emoção, e os negócios com a razão. 

Pesquisas indicam que muitas empresas familiares fracassam pelo conflito 

entre os interesses familiares e os do negócio, principalmente nas primeiras 

gerações. 

             Para ilustrar de maneira didática os conflitos nas esferas de poder e 

relacionamento que envolvem tais empresas, abaixo segue o modelo dos "três 

círculos" desenvolvido em Harvard, pelos professores Kelin E. Gersick, John 

Davis, Marion McColom Hampton e Ivan Lansberg, e publicado no livro ‘De 

Geração para geração, ciclos de vida das empresas familiares’.  

 

Figura 2: Modelo dos 3 círculos – Situar as pessoas e os seus interesses 

Fonte: John Davis e outros, FGV 



2.1.   CARACTERÍSTICAS DE UMA EMPRESA FAMILIAR 

 Muitas vezes não conseguem separar o que é intuitivo/emocional e 

racional;  

 Comando único e centralizado, o que permite tomar decisões mais 

rápidas em situações de emergência;  

 Possui uma estrutura administrativa e operacional "enxuta";  

 Exige-se muito mais dos familiares, priorizando os interesses da 

empresa;  

 Fortes laços entre empregados antigos, confiança mútua, importante 

papel exercido pelos proprietários para melhor desempenho da 

empresa;  

 Fidelidade dos empregados. 

 

3.   CLIMA ORGANIZACIONAL 

             O Clima Organizacional está relacionado com os valores, atitudes e 

padrões de comportamento, formais e informais, existentes em uma 

organização.  

             Também está diretamente relacionado com a cultura, a qualidade do 

ambiente dentro da organização e a adequação desse ambiente para o 

trabalho. 

             O clima organizacional é um reflexo do grau de motivação dos 

colaboradores, e pode ter efeitos positivos e negativos sobre o comportamento 

das pessoas no local de trabalho. 

             O clima pode ser visto como os sentimentos que os indivíduos têm e a 

maneira como eles interagem entre si, com os clientes ou elementos externos 

(CHIAVENATO, 2010). 

 



Principais caracteristicas: 

 É uma percepção do ambiente de trabalho. 

 Trata-se de uma “atmosfera psicológica”. 

 É um retrato momentâneo da relação entre a organização e seus 

colaboradores. 

 Tem a ver com o apoio que os funcionários sentem que recebem da 

organização. 

 A estrutura da organização influencia fortemente o clima organizacional. 

             O Clima Organizacional é criado a partir de fatores internos, das 

decisões tomadas e da maneira como o pessoal é administrado pelos seus 

chefes, ou seja, a forma como a empresa é liderada influencia diretamente, no 

que diz respeito à percepção que os colaboradores tem da empresa, induzindo-

o a determinado comportamento e criando o Clima Organizacional. 

 

 3.1.   O PODER DO LÍDER NA GESTÃO DE PESSOAS 

             Segundo Chiavenato (2002), no modelo organizacional as pessoas 

ainda são vistas como maquinas com possibilidades de serem moldadas, para 

que executem as suas atividades com exatidão e eficiência total, o gestor tinha 

o controle de tudo agindo com autoridade, compreendendo que desta forma os 

erros poderiam ser controlados e reduzidos ou até mesmo instintos. Entretanto 

este modelo diminui a criatividade, pois de certa forma torna-se um inibidor do 

desempenho intelectual do indivíduo. De certa forma as mudanças sociais e 

econômica favoreceram para que as pessoas pudessem se reinventar através 

de novas respostas e soluções para as habituais referencias de liderança, os 

lideres passaram a ter uma visão mais humanitária do sentido de liderança.  

             “A liderança é um assunto importante para a administração devido ao 

papel fundamental que os líderes representam na eficácia de um grupo em 

uma organização”. (SALES; ALENCAR, 2014) 



             Segundo SALES ; ALENCAR (2014), a liderança deve ser 

compartilhada de forma que a troca de informações, conhecimentos e 

habilidades sejam constante, não de uma forma impessoal e unilateral, mas em 

um fluxo onde as aspirações e os valores sejam compartilhados gerando todo 

um comprometimento para realizar as metas impostas pelas organizações. 

Neste sentido liderança passa a ser uma arte de libertar as pessoas, ou seja, o 

líder deve deixar seus subordinados agir com liberdade, tomando suas 

decisões com exatidão e eficiência, da forma mais humana possível. (Pree, 

1989). 

             De acordo com MARTINS (2013), o líder tem como atribuição 

desenvolver suas equipes, reconhecendo os talentos e potencializando-os, 

agindo de formar servidora, o líder inspira as transformações e 

desenvolvimento da equipe. Neste sentido o a capacidade persuasiva de um 

líder é chave para despertar talentos, tornando protagonista no ambiente de 

trabalho, promovendo nos liderados as suas potencialidades e necessidades, 

transmitindo segurança e credibilidade em suas atitudes.  

 

Benefícios da Liderança               Características 

 

 

Flexibilidade 

A liderança pode ser flexibilizada de 

acordo com a equipe. A confiança faz 

com que a comunicação se torne 

amigável, porém sem que se perca a 

autoridade. 

 

Autonomia 

A liderança admite que a equipe 

trabalhe de forma abrangente e que 

tomem as próprias decisões. 

 

Feedback 

A liderança possui liberdade para dar e 

receber feedback por parte de todos os 

envolvidos. 



 

Inovação 

A liderança utiliza-se de novas 

tecnologias e gestão de processos, a 

fim de desenvolver a melhor forma de 

agrupar todos os recursos. 

 

Empatia 

A liderança permite colocar-se no lugar 

do outro para visualizar o 

comportamento dos liderados e para a 

tomada de decisões. 

 

Desenvolver Estratégias 

A liderança permite desenvolver 

estratégias em conjunto com a equipe 

de forma a alcançar as metas 

estabelecidas. 

 

Focalizar as Pessoas  

A liderança atribui o devido valor a 

cada membro da equipe para que os 

mesmos possam desenvolver-se. Em 

culturas mais remotas essa atribuição 

se torna impossível.  

Quadro 1: Benefícios da Liderança 

Fonte: (Adaptado KOUSES e POSNER (2001, apud FERRAZ, LIMA, 2007, P.13)). 

 

3.2.   INFLUENCIA DOS LIDERES NO CLIMA ORGANIZACIONAL 

              

             Considerando que para alcançar o sucesso, a empresa depende de 

seus colaboradores, quanto mais motivados estiverem, melhor será a sua 

produtividade e desempenho da sua função.   

             O colaborador passa a maior parte do seu tempo no trabalho, por isso 

a importância de manter o clima organizacional da empresa sempre positivo e 

agradável. 



             É função do líder manter o ambiente saudável, promover a satisfação 

do colaborador, trabalhar com as pessoas, reconhecendo seus valores, sempre 

motivando e, consequentemente melhorar a produtividade, competitividade, 

qualidade dos serviços e produtos oferecidos. 

             Segundo Chiavenato (1999), o clima organizacional é determinado 

pelas pessoas que fazem parte do ciclo, ou seja, reflete o modo como às 

pessoas interagem umas com as outras, pois as atitudes das pessoas moldam 

o ambiente organizacional, tornado o clima receptivo, caloroso, agradável e 

envolvente ou desagradável, agressivo, frio e alienante.  

 

4.   FATORES MOTIVACIONAIS  

             Os fatores motivacionais são abrangentes e encontrados em diferentes 

trabalhos, mas todos com apenas um objetivo, entender qual a relevância disso 

nas organizações, dentre as teorias aceitas destaca-se a teoria de Maslow, que 

tem como ponto de partida o comportamento motivacional, baseado nas 

necessidades, usando o sentido de carência, a qual ele afirma que o homem é 

motivado por suas necessidades tendo como maior objetivo a auto realização. 

Maslow – Teoria da Hierarquia das Necessidades:

 

Figura 2 - Fonte: https://blogsferas.wordpress.com/2015/04/28/motivacao-e-a-3a-funcao-do-

lider-efetivo 

https://blogsferas.files.wordpress.com/2015/04/maslow.png


             Esta teoria baseia hierarquização de necessidades do ser humano, 

sendo as necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e auto 

realização, segundo esta abordagem ao atender satisfação em um dos níveis 

de necessidade, o processo motivacional deve ser estimulado para o próximo 

nível, ou seja, o subsequente.  

             Partindo do pressuposto que se o ser humano não tenha suas 

necessidades satisfeitas, isso afetará diretamente em seu comportamento de 

maneira negativa, deixando-o desmotivado e improdutivo. Diante disso o líder 

deve identificar em que ponto da carreira o colaborador está, e qual a sua 

necessidade, analisando desde a compensação financeira até meios que 

permitam ter criatividade e autonomia na realização de suas atividades, 

suprindo assim suas necessidades pessoais e sociais. Com investimento feito 

em motivação e realização de seus liderados, o líder garante uma equipe 

produtiva, e eficaz, com a criatividade e capacidade de solucionar problemas e 

criar novas técnicas que possibilita maior destaque no mundo coorporativo. 

(MARQUES, 2017). 

 

Herzberg – Teoria dos Dois Fatores: 

             Baseada em necessidade, outro pensamento que deve ser levado em 

consideração é a Teoria de Herzberg, conhecida como a Teoria dos Dois 

Fatores.  

A teoria dos dois fatores segundo Herzberg (1997): Os fatores 

envolvidos na produção da satisfação (e motivação) no trabalho são 

separados e distintos dos fatores que levam à insatisfação no 

trabalho. Já que é necessário considerar fatores separados, 

dependendo do fato de estarmos examinando a satisfação ou 

insatisfação no trabalho, segue-se que esses dois sentimentos não 

são antagônicos. O oposto de satisfação no trabalho não é 

insatisfação no trabalho, mas sim a ausência de satisfação; e, da 

mesma forma, o oposto de insatisfação no trabalho não é satisfação 

no trabalho, mas sim ausência de satisfação. 



             O que realmente motiva o ser humano é a capacidade de progredir, 

aprender, desenvolver e enfrentar os desafios. A base da pesquisa feita por 

Herzberg foi apresentar elementos que pudessem influenciar as pessoas na 

descoberta de seus desejos, e com isso entender a contribuição para a 

motivação humana, sendo assim foi definido os dois grupos: 

Figura 3 – Fonte: https://blogsferas.wordpress.com/2015/04/28/motivacao-e-a-3a-funcao-do-

lider-efetivo 

             Artigo publicado em 1968, Mais uma vez: como você motiva os seus 

funcionários conhecida como a Teoria dos Dois Traços escrita por Frederick 

Herzberg, nele há dois tipos de fatores que influenciam o desemprenho e 

comportamento do colaborador. O primeiro são fatores de higiênico, que 

incluem a politica da empresa, a qualidade da supervisão, o relacionamento 

com o líder, ou seja, formado por elementos externos, os quais influenciam na 

insatisfação da pessoa, mas que não garantam a satisfação, por serem estes 

puramente fatores ambientais, não dizem respeito à tarefa desempenhada. O 

segundo grupo, promove a motivação através de fatores interno, os quais 

elevam a autoimagem acerca da capacidade de realização, que quando 

ausente, não causa insatisfação, mas quando presente contribui para que o 

colaborador trabalhe com mais eficiência e eficácia, fazendo mais e melhor 

aquilo que é esperado. 

 

 

https://blogsferas.files.wordpress.com/2015/04/herzberg.png


5.   PRINCIPAIS ERROS NA GESTÃO DE EMPRESAS FAMILIARES 

             As pequenas e microempresas ocupam grande parte de 

empreendimentos no Brasil e geram mais da metade dos empregos em carteira 

assinada. 

             Mesmo tendo uma grande participação no mercado, muitas empresas 

de pequeno porte fecham as portas nos primeiros cinco anos, por não estarem 

devidamente preparadas. 

Alguns erros cometidos são: (LAM, 2013):  

• Falta de planejamento: Falta de planejamento básico, confiando demais 

na intuição e contanto somente com uma perspectiva de curto prazo;  

•  Privilegiar parentes: Nesse caso o problema acontece quando não há 

controle na cobrança de horário ou cobrança de resultados, acarretando perda 

de autoridade e dando mau exemplo aos demais funcionários. 

• Misturar finanças: Nesse caso misturar despesas da empresa com 

finanças particulares. 

• Não ter experiência: Os empreendedores iniciantes devem 

primeiramente estudar muito bem o mercado em que desejam atuar antes de 

abrir qualquer negócio; 

• Mau atendimento: As empresas precisam dar uma enorme importância 

ao atendimento a seus clientes, para que assim consigam cativar os clientes e 

não vir a perder para a concorrência. 

 

6.   VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EMPRESA FAMILIAR 

             A empresa familiar tem sua existência vinculada a uma família e estão 

sujeitas a ameaças e transformações. Segundo uma publicação editorial 

Mundo do SEBRAE sobre como gerir uma empresa familiar as vantagens e 

desvantagens de uma empresa familiar são: 

 



Vantagens: 

• Trabalhar diretamente com pessoas que se conhece o caráter desde o       

inicio. 

• O sistema de decisões tende a ser mais rápido. 

• Comunicação mais facilitada e direta 

• Metas e objetivos mais facilmente compartilhados. 

• Sobrevivência do negócio é responsabilidade de todos. 

 

Desvantagens: 

• Conflitos de interesses entre família e empresa. 

• Planejamento financeiro priorizando a família e depois a empresa. 

• O objetivo de enriquecimento familiar vem antes do plano de 

crescimento da empresa. 

• Grau de parentesco muitas vezes impede a melhoria de 

profissionalização e de competências. 

• Liderança não pode ser contestada em função do respeito familiar. 

(CAPELLA, [2012]) 

 

7.   EMPRESAS FAMILIARES DE SUCESSO 

             A busca pelo sucesso é algo que todas as empresas almejam. Buscar 

a excelência direciona o foco para a superação, para o esforço, conquistas e 

realizações.  

             Sucesso não é uma questão de sorte, é esforço constante, manter o 

foco, realizar ações concretas, baseadas em conhecimento técnico e 

comprometimento pessoal. 



Muitas empresas familiares tentam, porém são poucas as que conseguem 

atingir esse sucesso. 

Segue abaixo alguns exemplos que deram certo e seu estilo de liderança: 

 

Empresa Descrição Estilo de Liderança 

 

 

Magazine Luiza 

Assim que a empresária Luiza assumiu o 

comando, promoveu ascensão maior dos 

funcionários da organização, que passaram 

a ter voz ativa em todas as decisões da 

empresa, descentralizando o comando e 

evitando que egos familiares pudessem 

atrapalhar o crescimento da organização. 

 

 

Democrático 

 

 

 

Itaú 

“Eu acredito em ter muita transparência e 

uma relação aberta e direta com meus 

companheiros. Há muita abertura para 

discutir todas as alternativas. Eu dou 

autonomia, mas estou sempre 

monitorando.” Roberto Setubal Presidente 

do Itaú 

 

 

 

Democrático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

             Os procedimentos utilizados para a pesquisa e desenvolvimento deste 

trabalho são de caráter exploratório, oportunidade em que foi possível utilizar 

um conjunto de ações para o alcance deste resultado.  

             Também foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e documental, 

buscando alinhar os fatores teóricos ao projeto, como forma de dar suporte às 

suposições e previsões de viabilidade prática. 

             De acordo com Barros e Lehfeld (2007), esse tipo de pesquisa se 

efetua tentando-se resolver um problema ou adquirir conhecimentos a partir do 

emprego predominante de informações advindas de material gráfico, sonoro e 

informatizado. 

             No presente trabalho, tomou-se como base os estudos e teorias que se 

referem a empresas familiares, gestão de pessoas e liderança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

             Como destacado na introdução, a pesquisa cujos resultados 

apresentados aqui, objetivou identificar o estilo de liderança predominante nas 

empresas familiares.  

             A partir da pesquisa foi possível identificar que cada empresa possui 

um estilo de liderança diferente da outra e que não existe uma receita para 

uma liderança ideal. Nem sempre o estilo de liderança adotado por uma 

empresa que deu certo, trará o mesmo resultado para outra.  

             Nos casos de sucessos abordados neste trabalho, Magazine Luiza e 

Itaú, ambos adotaram o estilo de liderança democrático, portanto pode ser 

considerado como um estilo de liderança satisfatório. 

             Também foi possível notar, que pode haver interação entre os estilos 

de liderança, ou seja, numa mesma empresa é possível utilizar mais de um tipo 

de liderança. 

             Deve-se ressaltar que a pesquisa não tem por objetivo chegar a uma 

conclusão definitiva, sendo assim, cada empresa deve adotar estilos de 

liderança que se adaptem ao contexto e suas necessidades e que tragam o 

melhor resultado possível. 
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