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RESUMO 

A atitude de um líder é decisiva para qualquer empresa, sua forma de liderar e seu 

poder frente às decisões são preponderantes para obter bons resultados e se torna 

ainda mais relevante quando se tratam de empresas familiares, que por diversas 

vezes não lhe são dadas as devidas atenções. Saber liderar e trazer o sentido de 

um empreendedor deve ser válido tanto para os fundadores, quanto para os 

sucessores da empresa. Sendo o líder o ditador da empresa, são fundamentais para 

o desenvolvimento e avanço empresarial. O artigo irá discorrer sobre a sucessão 

das empresas familiares e os seus conflitos, sendo o processo de decisão muito 

frágil e complexo. As empresas familiares estão desempenhando um papel 

proeminente na economia Brasileira, porém a falta de liderança e ingerência vem 

afetando extremamente o seu tempo de vida no mercado. É de extrema relevância 

toda a família estar em sintonia, onde cada geração deve contribuir para o sucesso 

da empresa, principalmente os sucessores, que devem aderir aos conhecimentos e 

sentidos de um empreendedor, sobretudo expor claridade em sua liderança. 

Palavras chave: Empreendedorismo; Sucessão Familiar; Liderança. 

INTRODUÇÃO 

O artigo tem o objetivo de destacar a importância de ser um bom líder 

empreendedor e sua forma de gerir a empresa, principalmente quando se tratam de 

empresas familiares, que por vezes são consideradas amadoras, no entanto muitas 

delas são exemplos de sucesso, pois a forma de vivência com a família interfere 

diretamente na gestão da empresa. 

O primeiro surgimento do empreendedorismo foi em 1947, em Havard Busines 

School, onde houve a primeira palestra sobre o tema. Após o primeiro surgimento, o 

assunto empreendedorismo se desenvolveu, sendo aplicado em diversas pesquisas 

e se expandindo mundialmente. 

No Brasil, o empreendedorismo apareceu em 1981, na Fundação Getúlio Vargas. 

Desde então só cresceu, inclusive nas universidades que agregaram esse tipo de 

conhecimento. O resultado disso foram novos profissionais capacitados no mercado 

de trabalho. 



Acredita-se que as empresas familiares surgiram no Brasil, quando Portugal 

denominou os senhores feudal, transferindo as terras aos donatários e as mesmas 

só poderiam ser transferidas para o filho mais velho, mantendo sempre em família. 

Empresas familiares são aquelas controladas por membros da família que trabalham 

na empresa. Não sendo apenas caracterizadas em pequenas e médias empresas, 

podem ser de grande porte e até mesmo multinacionais. São empresas que estão 

ligadas as famílias de forma recíproca na política, nos interesses e nos objetivos da 

família. São empresas que possuem e são sustentadas por membros da família 

(Donnelley, 1976). 

As empresas familiares estão tendo um papel relevante na contribuição social 

econômica, devido a isso, o comprometimento de cada membro podem levá-las a 

crescer e tornar-se uma grande organização. Segundo Gersick (2006) citado na 

revista Fortune 500, no Brasil 40% das empresas são familiares e corresponde a 

metade do Produto Nacional Bruto (PNB). No Brasil são responsáveis por 3/5 das 

receitas e 2/3 dos empregos (Oliveira, 1999). 

As empresas familiares são responsáveis por grande parte das gerações de 

emprego e renda, sendo fatores de grande relevância para a economia Brasileira. É 

possível ver que uma empresa familiar pode ter sucesso e crescer no mercado, seja 

qual for seu ramo ou seu capital inicial. Apresentando a mesma oportunidade de 

desenvolvimento frente às empresas não familiares. 

No Brasil, dados afirmam que a vida média das empresas que não são familiares é 

de doze anos e as que são empresas familiares é de apenas nove anos. Somente 

30% das empresas familiares passam para o comando da segunda geração e 5% 

passam para a terceira. O que são dados nada satisfatórios para empresas 

familiares que desejam crescer (Oliveira, 2010). 

OBJETIVO 

A pesquisa tem como objetivo promover o estudo da liderança empreendedora em 

empresas familiares, em específico as que são pequeno e médio porte. Dando 

ênfase para o sucessor da empresa, aquele que irá liderar e precisará desenvolver 

seu espirito empreendedor, para que seja capaz de administrar com excelência. 



METODOLOGIA 

 

Para uma análise aperfeiçoada foi utilizado o método de pesquisa quantitativa. 

Segundo Richardson (1989), este método caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, possuindo como diferencial a precisão dos trabalhos concretizados, 

diminuindo a probabilidade de distorções. 

 

A pesquisa será fundamentada no Questionário de Auto avaliação MPE 2016. Este 

questionário de auto avaliação é baseado no Modelo de Excelência da Gestão® 

(MEG)*¹ da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), adotado por inúmeras 

empresas, incluindo as já reconhecidas como “classe mundial” e as que estão 

caminhando nessa direção, que permite um diagnóstico objetivo e a medição do 

grau de maturidade da gestão com base no Modelo de Excelência da Gestão® 

(MEG). 

 

Em decorrência será empregado o método survey, que tem caráter exploratório e 

objetivo, permitindo que os entrevistados expressem suas percepções e suas 

respectivas realidades. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa foi realizada em empresas de pequeno porte, que sejam familiares. 

Foram selecionadas 05 (cinco) empresas de seguimentos diferentes, dentre região 

de Campinas, localizada no estado de São Paulo.  

Consideraremos familiar, a empresa que tenha estado ligada a uma família no 

mínimo durante duas gerações, tendo ligações familiares que exerçam influência 

sobre a empresa. 

Serão utilizados os temas: Liderança; Estratégias e Planos; Informações e 

Conhecimento; Pessoas; Práticas de Inovação.  

LIDERANÇA 

Este critério analisa como os dirigentes exercem a liderança na empresa. Verifica a 

formulação da missão e sua comunicação aos colaboradores, além do 



compartilhamento de informações da empresa e o incentivo ao comportamento 

ético. Observa o desenvolvimento gerencial dos dirigentes, a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos na gestão da empresa e a análise do desempenho do 

negócio.  

ESTRATÉGIAS E PLANOS 

Este critério analisa o processo de definição das estratégias e planos. Considera a 

formulação da Visão de Futuro e sua comunicação aos colaboradores. Observa a 

definição das estratégias para o cumprimento da visão definida, o estabelecimento 

de indicadores e metas para assegurar a implementação das estratégias, bem como 

os planos de ação para assegurar o cumprimento das metas associadas aos 

indicadores.  

INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO 

Este critério analisa as informações necessárias à execução das atividades da 

empresa e à tomada de decisão. Observa como o conhecimento adquirido pelas 

pessoas, na execução de suas atividades, é compartilhado entre os dirigentes e 

colaboradores, assegurando o domínio das técnicas no seu setor de negócios.  

PESSOAS 

Este critério analisa as práticas de gestão em relação às pessoas que trabalham na 

empresa. Observa a definição das funções na empresa e as responsabilidades 

associadas a cada uma dessas funções. Considera a seleção e a capacitação das 

pessoas para o exercício das funções e analisa os riscos e perigos associados ao 

trabalho.  

PRÁTICAS DE INOVAÇÃO 

As questões estabelecidas, a seguir, estão elaboradas para permitir a avaliação da 

capacidade e a maturidade para implementar a inovação presentes nas empresas. 

As atividades feitas para obter a inovação reforçam a imagem da empresa, 

contribuem para a melhoria do desempenho e para o aumento da sua 

competitividade.  

Por meio da pesquisa de método survey decidiu – se que: 



0 NÃO SE APLICA A empresa não conhece o método e nunca foi 

discutido. 

2 RUIM A empresa conhece o método, porém não coloca 

em prática. 

4 INSÁTISFÁTORIO A empresa conhece o método, já aplicou, porém 

não deu certo. 

6 SATISFÁTORIO A empresa conhece o método e está em fase inicial. 

8 BOM A empresa conhece o método e é aplicado com e 

eficiência na empresa. 

10 ÓTIMO A empresa conhece o método, é aplicado na 

empresa com eficiência e busca melhorar. 

 

Analisando como a empresa aplica a Liderança, estratégias e planos, informações e 

conhecimento, pessoas e práticas de inovação na empresa, foi possível avaliar sua 

capacidade de desenvolvimento, apresentando um diagnóstico objetivo e a medição 

do grau de maturidade da gestão das empresas entrevistadas. 

O que desperta interesse são as empresas entrevistadas, a maioria está a mais de 

10 anos no mercado e ainda estão se mantendo, entende – se que elas estão 

conseguindo se manter no mercado devido ao seguimento que atuam, pois são 

setores de maior demanda e que sempre estão em crescimento, porém, isso não 

quer dizer que essas empresas não possam chegar à falência um dia.  

Pelo Questionário de Auto avaliação MPE 2016, ficou simples avaliar o desempenho 

de cada empresa, sendo perceptível a falta de ingerência e liderança das 

organizações entrevistadas, o que deve ser preocupante, afinal o mercado está em 

constante mudança e crescimento. 

RESULTADOS 

Empresa 1: Mercado (ME), localizado em Jaguariúna SP, a mais de 10 anos no 

mercado. 



Empresa 2: Oficina Mecânica e Autopeças (ME), localizada em Pedreira SP, a mais 

de 10 anos no mercado. 

Empresa 3: Mercado (ME), localizado em Pedreira SP, a mais de 20 anos no 

mercado. 

Empresa 4: Atacado de Produtos de Limpeza (EPP), localizado em Amparo SP, a 

mais de 20 anos no mercado. 

Empresa 5: Atacado de Doces (EPP), localizado em Amparo SP, a menos de 10 

anos no mercado. 

Gráfico 1  

 

No gráfico 1 foram contabilizadas as repostas das perguntas de cada assunto, 

podemos visualizar como a oscilação de uma empresa para outra é elevada, cada 

empresa tem um tipo de prioridade diferente, mas, o que se pode observar é que 

todas tem algum tipo de falha, algumas maiores outras menores, e isso faz com que 

não consigam alcançar o modelo de excelência.  

No gráfico é perceptível que todas as empresas têm a informação e o conhecimento, 

porém não conseguem colocar em prática. Segundo Bezerra (2000), é indispensável 

à profissionalização ainda na primeira geração (fundador) sendo complementar com 

o processo de sucessão. Se não ocorre uma boa profissionalização dos lideres é 

inevitável que não consigam colocar em prática um modelo de gestão excelente. 
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De acordo com Degen (2009) para iniciar a empresa é necessário, o empreendedor 

que lidera; o empresário que financia; o executivo que gerencia; o empregado que 

executa. Esses papéis variam com o tipo de negócio e com seu desenvolvimento e 

crescimento da empresa. Quanto maior a empresa, maiores papéis devem ser 

desempenhados. 

Segundo Lodi (1989), o grande desafio de uma empresa familiar está na família no 

momento da sucessão. No momento da sucessão o fundador deve ser cuidadoso na 

escolha do sucessor e o que pode ser observado é que nem todas as empresas 

tomam esse cuidado na hora de escolher o sucessor, a maior falha dos sucessores 

é a falta de profissionalização.  

Devem ser consideradas as emoções, experiências de vida e o modo de pensar e 

executar de cada líder, o seu ambiente que exige capacidade de análise, o 

comportamento e a personalidade é único e caracterizam a dificuldade que reside 

em liderar pessoas (Garret, 2003). 

No entanto, é aparente a necessidade e vontade de inovar e realizar novos projetos, 

a liderança carece de atenção na gestão de pessoas, visando uma maior 

interatividade em seu ambiente de negócio. Se as empresas centralizarem mais 

suas forças em pessoas e liderança, serão capazes de alcançar o modelo de 

excelência e se manter no mercado e em crescimento constante. 

Gráfico 2 
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No gráfico 2 foram contabilizados todos os fatores: liderança, informação e 

conhecimento, estratégias e planos, pessoas e inovação, sendo comparados com o 

modelo de excelência proposto. O resultado é nítido, as empresas estão bem 

distantes do modelo de excelência e aparentemente não apresentam melhorias, o 

que inevitavelmente podem distanciar ainda mais de um excelente modelo de 

gestão. 

É mais complexo gerenciar uma empresa familiar, exige muito mais de seus lideres 

e colaboradores. Enfrentam maiores problemas internos, entre a ligação familiar e 

empresarial, pois o emocional e o racional entram em conflito. 

Segundo Degen (2009), o empreendedor é aquele que assume a execução de um 

projeto e tem uma visão futurística, com o objetivo de ver sua ideia realizada em seu 

negócio. É necessário investir nos sucessores, sua profissionalização e motivação 

devem ser fortalecidas diariamente e isso deve ser iniciado antes mesmo de assumir 

a sucessão. 

De acordo com Bernholf (1989), é típico da empresa familiar, o administrador ser 

membro da família e profissionaliza-lo passando de geração a geração, trabalhando 

em prol do mesmo objetivo, sustento da família, porém, sempre mantendo o 

comprometimento, harmonia e bom relacionamento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos que quando a família e a empresa estão miscigenadas, geralmente, 

sucedem algumas implicações, ocorrendo uma menor eficiência e ingerência 

empresarial, e o que torna isso ainda mais instável é a falta de um líder. Porém, a 

prática administrativa eficiente pode ser melhorada, quando há um entendimento do 

relacionamento entre pessoas, quando a hierarquia empresarial se torna clara, e o 

líder tem espaço para liderar. 

A participação da família na empresa e como ela atua é algo decisivo, para que a 

empresa alcance o sucesso ou o fracasso. Saber direcionar as pessoas e ter o 

controle é de extrema importância, para que a empresa se torne sustentável e o líder 

possa administrá-la com eficiência. 



É indispensável um modelo de gerência excelente, em especial para as empresas 

familiares, que necessitam de maior atenção, para que possam competir e crescer 

no mercado. Quanto menor for a empresa, mais ela necessita de um líder que seja 

empreendedor. 
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