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RESUMO 
 
 Objetiva-se mostrar as dificuldades que as empresas familiares de pequeno porte 
enfrentam em sua gestão, principalmente na tomada de decisões. Em relação aos 
objetivos específicos pretende-se apontar as principais decisões de nível estratégico 
que precisam ser tomadas, identificar as dificuldades em se estabelecer a hierarquia 
da empresa na tomada de decisões, identificar quais os conflitos existentes no 
comando das atividades e relação entre patrão e empregado e identificar as 
dificuldades em se estabelecer regras e processos em que todos na empresa devem 
seguir. Na atualidade, micro e pequenas empresas tem como desafio a permanência 
no mercado, que está cada vez mais exigente e competitivo. Quanto a metodologia 
foi utilizada a pesquisa bibliográfica e aplicou-se uma entrevista com o proprietário 
com perguntas pré-elaboradas para conhecer a realidade da empresa. Como 
resultados percebeu-se que a Montana Pré-Moldados possui certas falhas em 
relação à gestão, principalmente no tratamento que dá aos funcionários, que são da 
família. Na tomada de decisões de nível estratégico, a empresa está no rumo certo, 
pois estas passam pelo consentimento de toda a família, sendo que o gestor 
principal dá o aval final. A maior dificuldade para esta tomada de decisões está no 
ramo de negócio da empresa, a instabilidade do mercado que oscila 
consideravelmente em curto espaço de tempo. Ainda com relação à família, é 
importante que todos os membros que são colaboradores, saibam e tenham sempre 
o discernimento de separar a empresa da família, principalmente quanto ao 
cumprimento de regras, procedimentos e administração financeira. 
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INTRODUÇÃO 

 

As empresas familiares ainda são a maioria no mercado, e para que estas 

possam se perpetuar devem saber contornar as dificuldades de gestão no dia-a-dia 
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e saber enfrentar os desafios que este tipo de empresas encontram. Empresas 

familiares de pequeno porte, em sua maioria, possuem dificuldades de gestão. 

O tema proposto é a Gestão de Empresas Familiares, e o problema é definir 

as dificuldades que as empresas familiares de pequeno porte enfrentam durante a 

tomada de decisões de nível estratégico. 

 Tem-se por objetivo mostrar as dificuldades que as empresas familiares de 

pequeno porte enfrentam em sua gestão, principalmente durante a tomada de 

decisões de nível estratégico. Em relação aos objetivos específicos este trabalho 

pretende apontar as principais decisões de nível estratégico que precisam ser 

tomadas, identificar as dificuldades em se estabelecer a hierarquia da Empresa na 

tomada de decisões, identificar quais os conflitos existentes no comando das 

atividades e relação entre patrão e empregado e identificar as dificuldades em se 

estabelecer regras e processos em que todos na empresa, inclusive as pessoas de 

nível estratégico devem seguir. A fim de encontrar soluções para uma gestão eficaz 

e que irão garantir a continuidade da empresa, tendo como estudo de caso a 

empresa Montana Pré-Moldados Ltda. ME, que atua na área da construção civil. 

Este trabalho se justifica porque muitas empresas de pequeno porte são 

empresas familiares, e na sua maioria enfrentam as mesmas dificuldades de gestão. 

Através deste estudo pretende-se buscar maiores conhecimentos no tema, a fim de 

buscar orientações para enfrentar tais dificuldades e ter um direcionamento para 

solução destes desafios. Este trabalho ressalta a relevância de uma boa gestão 

familiar bem como saber diferenciar e dar as devidas atenções a cada entidade, 

empresa e família. Esta pesquisa é de grande importância para as empresas 

familiares de pequeno porte que buscam soluções para problemas, que muitas 

vezes parecem pequenos, mas que podem comprometer o futuro das mesmas, 

auxiliando os gestores na tomada de decisões e proporcionando uma direção para 

contornar essas dificuldades, para que desta forma, as empresas familiares 

continuem se perpetuando no atual mercado competitivo. 

A construção desta pesquisa se deu de forma qualitativa, mostrando como é a 

gestão das empresas familiares, os problemas e as dificuldades encontradas, para 

proporcionar maior familiaridade com o tema. Para isto foram pesquisados os 

seguintes autores, Bernhoeft (1991), Casillas e Vázquez (2007), Cohn (1991), 

Drucker (1995), Freire (2010), Freitas e Barth (2011) e (2012), Freitas e Frezza 

(2005),  Freitas e Krai (2010), Lanzana e Constanzi (1999),  Leone (1992) e (2015), 



Lodi (1987) e (1993), Prodanov e Freitas (2009), Robbins (2005), Sebrae (2015) e 

Ventura (1993). 

 Foi ainda aplicado um questionário com questões pré-elaboradas para o 

gestor principal, para apontar as principais dificuldades na tomada de decisões com 

base em sua opinião. Quanto aos meios, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, é 

desenvolvida através de materiais já publicados, como livros, artigos científicos, 

revistas, monografias, entre outros. Estas pesquisas permitem conhecer diferentes 

visões e processos de gestão das empresas familiares, contribuindo para o 

desenvolvimento da análise e da interpretação dos dados. O artigo foi dividido nos 

seguintes tópicos: Introdução, Fundamentação Teórica Metodológica, Resultados e 

Discussões, Conclusão e Referências. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

As empresas familiares costumam ser objeto de estudos em virtude de sua 

grande influência na economia brasileira, além de possuir um grande potencial de 

crescimento, influenciam muito a empregabilidade e produtividade do mercado de 

trabalho. 

No Brasil 90% das empresas são familiares (SEBRAE, 2015), e nestas, é 

empregada mais de 60% da mão-de-obra que atua no mercado de trabalho e 

responsáveis por 48% da produção nacional. Desta maneira pode-se dizer que as 

empresas familiares tem grande influência econômica local, regional e nacional. 

Atualmente, existem muitos conceitos para empresa familiar, de acordo com 

Casillas, Vázquez e Díaz (2007) existe uma dificuldade para uma definição clara 

para este tema, por serem negócios multidimensionais, ou seja, baseadas em 

múltiplos fatores. No entanto estes autores afirmam que a maioria dos conceitos 

abordam três aspectos principais:  

 A propriedade ou controle sobre a empresa; 

 O poder que a família exerce sobre a empresa; 

 A transferência da empresa à futuras gerações e a inclusão de membros da família 

na própria empresa. 

De acordo com Lanzana e Constanzi (1999), para uma empresa ser 

considerada como empresa familiar é necessário que um ou mais integrantes de 



uma família ocupem um lugar na administração da empresa, por adquirirem uma 

relativa parcela da propriedade do capital. 

 

Autor e ano Conceito de Empresa Familiar 

Bernhoeft (1991) Empresa que tem origem e história vinculada a uma família. 
Aquela que mantém membros da família na administração dos negócios. 
Empresa que comporta aspectos familiares. Empresa familiar refere – se 
ao estilo com que a empresa é administrada, do que somente ao fato de 
seu capital pertencer a uma ou mais famílias. 

Leone (1992) Iniciada por um membro da família. 
Membros da família participam da propriedade ou da direção. 
Quando há valores institucionais ligados à família e à sucessão entre 
familiares. 

Lodi (1998) Empresa em que a consideração da sucessão da diretoria está ligada ao 
fator hereditário e onde os valores institucionais identificam – se com o 
sobrenome do fundador. 
O conceito nasce geralmente com a segunda geração de dirigentes. 

Chua e Christman 
(1999) 

Um indivíduo. 
Duas pessoas ligadas por laços consanguíneos. 
Duas pessoas ligadas pelo casamento. 
Família Nuclear. 
Mais de uma família Nuclear 
Família extensiva, que incluem primos, tios, cunhados, etc. 

Martins et al. (1999) Empresa em que um ou mais membros de uma família exercem 
considerável controle administrativo sobre a empresa, por possuir parcela 
expressiva da propriedade do capital. 
Estreita relação entre propriedade e controle. 

Oliveira (1999) Caracteriza – se pela sucessão do poder decisório de maneira hereditária 
a partir de uma ou mais famílias. 

Garcia (2001) Empresa controlada com uma ou mais famílias. Conceito de propriedade, 
onde a família por deter a maioria do capital decide os destinos dos 
negócios. 

Dyer (2003) Empresas iniciadas ou dirigidas por indivíduos ligados por 
consanguinidade ou matrimônio.  

Chua, Christman e 
Steier (2003) 

Empresa onde sobrevivência está relacionada ao vínculo estreito entre 
empresa e família. 

Quadro 1: Conceito de Empresa Familiar na visão de vários autores. 
Fonte: Adaptado de Santana et al.(2004) e Machado (2005), apud Freire et al 2010. 

 

Normalmente toda empresa começa como um empreendimento familiar, 

algumas no decorrer de sua trajetória deixam de ser empresas familiares, contratam 

gerentes, administradores, vendem ações, entre outros, mas a maioria continua 

atuando no mercado com a gestão familiar. 

Segundo Freitas e Barth (2012, p. 551), “normalmente, a empresa familiar 

surge da iniciativa de um empreendedor, seguindo um projeto, um sonho ou desafio 

de vida. Muitas dessas empresas foram edificadas por seus fundadores com o 

objetivo de criar um negócio pensando no futuro de seus filhos”. 



Muitas empresas familiares têm como principal gestor o próprio dono da 

empresa e isto pode ocasionar problemas na administração. De acordo com Robbins 

(2005), o gestor precisa saber diferenciar os interesses da família com os da 

empresa para minimizar os conflitos entre família e negócio proporcionando assim 

ao gestor um equilíbrio entre os interesses de ambas. 

A capacidade de separação das dinâmicas familiares e negócios é um fator 

chave para o sucesso da empresa, tais como, saber lidar com a família como 

funcionários dentro da empresa que devem seguir regras e saber diferenciar dinheiro 

da empresa e dinheiro da família. Como muitas empresas familiares têm como 

principal gestor seu próprio fundador, pode haver certa insegurança em delegar as 

funções de tomada de decisões para outras pessoas.  

Segundo Freire (2010), uma das maiores dificuldades das empresas 

familiares é a dificuldade de delegar poder de decisão, ainda mais quando esta é 

administrada pelo próprio fundador da empresa. Nestes casos, seu ego e sua auto-

estima ainda estão muito ligados ao negócio e por isso pode haver certa dificuldade 

em dar poder decisório a outras pessoas e renunciar ao controle. Outro fator comum 

é a empresa possuir o perfil do seu fundador, até a seleção dos colaboradores é 

feita a partir da confiança e empatia despertados por ele. Inclusive os processos 

gerenciais, normalmente, partem de diretrizes por ele criadas.  

Outro obstáculo que as empresas familiares enfrentam é a dificuldade em se 

estabelecer a hierarquia dentro da empresa. Como na maioria das empresas 

familiares de pequeno porte trabalham pais, filhos, esposas, entre outros integrantes 

da família, esta dificuldade de respeitar esta hierarquia é muito frequente devido aos 

laços familiares, tanto afetivos, quanto conflitantes. 

De acordo com Freitas e Frezza (2005), a profissionalização é o processo em 

que as empresas adotam práticas personalizadas, sejam elas empresas familiares 

ou tradicionais. Neste processo há a integração dos gerentes contratados com os 

administradores familiares, onde ambos devem adotar o mesmo código de conduta.  

De acordo com Freitas e Krai (2010), a profissionalização pode ser uma boa 

estratégia para a eficiência da Empresa Familiar. A contratação de profissionais 

qualificados pelo gestor demonstra a importância que ele dá a empresa, pois 

considerar apenas os laços afetivos pode não ser a melhor escolha. Nesses casos, a 

profissionalização, para o sucesso do negócio, também se faz necessária para a 



família, pois a família são os acionistas da empresa, e ela é a maior interessada pelo 

sucesso da mesma. 

O gestor deve considerar a importância de contratar profissionais qualificados 

quando a família não possui os conhecimentos necessários para a eficiência da 

empresa. Segundo Casillas, Vásquez e Díaz (2007), quando não se encontram nos 

familiares pessoas profissionalizadas competentes para assumir o cargo, faz-se 

necessário a busca de profissionais capacitados fora da família, para que a empresa 

não perca competitividade e não tenha problemas quanto a sua perpetuidade. 

Segundo Freitas e Barth (2011), a profissionalização na Empresa Familiar 

necessita de maiores cuidados, pois nessas organizações existem fortes laços de 

relacionamento entre familiares, sócios e herdeiros, e esses traços quando não 

orientados corretamente podem ocasionar problemas na hierarquia, sucessão e até 

ocasionar a perca de confiança entre familiares. 

Desta maneira, para a eficácia da gestão e da profissionalização da empresa, 

outros aspectos também devem ser planejados para que não haja problemas futuros 

em relação à sucessão na Empresa Familiar. O sucessor deve ser um profissional 

capacitado para dar continuidade aos negócios e saber solucionar os problemas que 

ocorrem durante a gestão (FREITAS E BARTH, 2011). Segundo Leone (1992), o 

processo sucessório é o rito de transferência do poder e do capital entre a direção 

atual e a que virá a dirigir a empresa. 

De acordo com Leone (2015), o processo sucessório é dar a empresa uma 

nova perspectiva na gestão. A sucessão pode ocorrer de duas maneiras, de forma 

gradativa e planejada, ou por um processo inesperado, quando em casos de 

acidentes, doenças, afastamento do dirigente do cargo ou ainda por morte. 

Segundo o mesmo autor, quando o processo decisório é estabelecido com 

antecedência esta sucessão ocorre com mais facilidade sem grandes traumas e 

conflitos, pois o sucessor recebe os treinamentos e conhecimentos necessários para 

o negócio. No entanto, quando este processo se dá de forma inesperada, a estrutura 

organizacional pode entrar em crise, em função da perda da identidade 

organizacional criada durante anos pelo fundador da empresa, ou ainda pela falta de 

conhecimentos e preparos adequados para a execução da função de dirigente. 

Assim, Lodi (1993) afirma que, frequentemente o fundador dedica a maior parte do 

seu tempo para erguer seu império e se esquece de transmitir para os filhos todo o 



seu conhecimento, e nesta segunda geração os herdeiros podem entrar em disputa 

pelo poder e muitas vezes não conseguem crescer juntos em harmonia. 

De modo geral, autores conhecidos como Lodi (1987), Bernhoeft (1989), 

Cohn (1991), Drucker (1995) e Ventura (1993), dentre outros, quando tratam de 

processo decisório nas empresas familiares, realizam este, identificando quatro 

elementos importantes, formam o cenário onde se desdobram as ações deste 

processo: sendo assim é possível explanar esses quatro elementos ordenadamente, 

como na figura 1: 

 

A Família A Empresa A Empresa 

Familiar 

O Plano 

Sucessório 

 Unidade Social 

 Valores passados 
de geração para 
geração 

 Histórico Familiar 

 Berço do fundador 
e seus herdeiros, e 
sucessores. 

 Unidade 
econômica  

 Produtora de 
riquezas 

 Suporte 
comunitário 

 Fonte de emprego 
e renda. 

 Representativa de 
grande parcela da 
economia mundial 

 Responsável pela 
manutenção e 
estabilidade de 
grande parte do 
mercado 
econômico e de 
igual parcela da 
sociedade. 

 Envolve: a família, 
a propriedade e a 
administração. 

 Possibilita a 
perpetuação da 
organização, 
quando bem 
elaborado e bem 
sucedido. 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Componentes do Processo Sucessório 

Fonte: Adaptado de LODI (1987), BERNHOEFT (1989) E COHN (1991). 

 

Conforme Bernhoeft (1989), os elementos característicos do processo de 

sucessão são: o sucedido, os potenciais sucessores, a empresa, a família, a 

comunidade e o mercado. Cada área tem seus interesses especiais em relação à 

sucessão, por fim, busca atender principalmente aquilo que lhe afeta 

particularmente. A família mostra-se preocupada ao identificar o desgaste que 

ocasiona na luta pelo poder, a empresa em seu momento crítico e o perigo para sua 

estabilidade. O mercado fica atento e apreensivo em suas aplicações e seus 

processos sabendo que um insucesso pode pôr em risco o futuro de várias pessoas. 

Bernhoeft (1991) ressalta que uma das dificuldades nas empresas familiares 

é a liderança, ou a falta dela. Portanto, para dar continuidade a empresa é preciso 

um processo contínuo de gestão de conflitos e interesses, visto que as relações na 



empresa envolvem parentesco entre pais e filho, irmão, irmã, cunhados, primos, 

entre outros, podendo ter grande impacto no futuro da empresa. 

No entanto, as empresas familiares também possuem suas vantagens. 

Segundo Freitas e Krai (2010), os gestores de empresas familiares destacam-se 

pela sua capacidade de empreender e inovar e com isso diversificando os negócios 

da família sem perder a competitividade. Obtendo facilidade de alcançar seus 

objetivos, tirando o máximo de proveito por serem persistentes, sonhadores e 

possuírem habilidades de aliar a visão à competitividade. 

As empresas familiares também levam vantagens, pois possuem menos 

burocracia para tomar decisões e costumam ser mais ágeis. A profissionalização da 

empresa e a busca pelo aperfeiçoamento dos gestores e funcionários, também 

constitui um fator importante para o crescimento da empresa. Segundo Freitas e 

Barth (2012), as empresas familiares em sua gestão ou governança, precisam 

passar por processos de profissionalização, pois, uma empresa que não possui 

gestor profissional corre o risco de insucesso. 

Para a construção do artigo usou-se uma pesquisa bibliográfica e uma 

entrevista com o proprietário da empresa. A pesquisa bibliográfica foi efetuada do 

mês de abril até setembro de 2015, procurando autores que já estudaram o tema 

para enriquecer a fundamentação do desenvolvimento do artigo. A entrevista, como 

instrumento de coleta de dados, foi efetuada com 10 perguntas pré-elaboradas e 

aplicada com abordagem direta no dia 11 de setembro de 2015 ao proprietário da 

empresa Montana Pré-Moldados ME, Sr. Leandro C. P. As questões da entrevista 

procuraram abordar assuntos referentes à tomada de decisões de nível estratégico 

em uma empresa familiar de pequeno porte, e outras relacionadas diretamente às 

empresas familiares. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

A coleta de dados oportuniza responder aos objetivos propostos. A primeira 

pergunta feita ao administrador Leandro foi sobre as vantagens e desvantagens de 

trabalhar em empresa familiar. Sabe-se que as empresas familiares têm algumas 

peculiaridades em relação às outras mais complexas em relação à unidade, lealdade 

e dedicação, isto explica a alta taxa de mortalidade de empresas familiares, ou 

então, a boa estabilidade e o crescimento econômico. O empresário enfatizou como 



uma das vantagens o fato de que a família que na empresa trabalha possui 

interesses em comum, que é a prosperidade e crescimento da empresa. Outras 

vantagens por ele citadas foram, definição das responsabilidades que cada um 

possui, busca pelo aprendizado contínuo, trabalho em harmonia, confiança mútua 

entre si, autoridade definida e reconhecida, além de facilitar os projetos em longo 

prazo e dar maior credibilidade à cultura e os valores da empresa. Em contrapartida, 

as desvantagens citadas por ele foram os conflitos entre os familiares, não respeitar 

ou ter conhecimento da hierarquia dentro da empresa e principalmente não saber 

diferenciar empresa de família na questão financeira. 

Em seguida foi perguntado ao Sr. Leandro quais os critérios que são 

utilizados para tomar decisões que comprometem o financeiro da empresa por um 

longo período. De acordo com ele são feitas análises dos relatórios dos 

representantes comercias, se há crescimento, declínio ou estabilidade nas vendas e 

também, se há pedidos para liberação de financiamentos para clientes. Outro fator 

verificado são as informações financeiras, se há a possibilidade de comprometer 

valores altos por longos períodos ou não. Também é feita a troca de informações 

com outros empresários sobre o mercado atual, para sempre estar por dentro das 

atualidades e tendências deste ramo de negócio.  

De acordo com o empresário, uma das maiores dificuldades de tomar 

decisões de nível estratégico é a instabilidade do mercado, o que hoje é uma 

oportunidade e há muita procura, num futuro muito próximo pode já não ser mais, 

por isso a importância de estar sempre com informações atualizadas. 

Para conhecer mais sobre a tomada de decisão na empresa familiar 

questionou-se sobre as maiores dificuldades de tomar decisões de nível estratégico. 

Independente da complexidade empresarial, no mercado atual o administrador 

necessita conhecer o ambiente que interfere na empresa para tomar as decisões de 

acordo com os objetivos da empresa. Existem muitas ameaças no mercado externo, 

mas igualmente existem muitas oportunidades no mesmo mercado onde a empresa 

atua. O administrador precisa conhecer os impactos que estas variáveis podem 

causar no presente e no futuro. Foi exatamente o que o Leandro respondeu, que a 

maior dificuldade nas decisões estratégicas da empresa é a instabilidade do 

mercado e a dificuldade de prospectar um futuro provável. 

 Continuando a entrevista foi perguntado sobre os métodos utilizados para 

separar as finanças da empresa e as pessoais. A resposta foi de ter uma retirada 



mensal fixa e não variável, deixando assim no caixa da empresa o que a ela 

pertence. 

Em seguida foi questionado ao empresário se trabalhar com a família ajuda 

ou cria dificuldades, e ele respondeu que ajuda, pois como sua empresa está no 

mercado há menos de cinco anos, as pessoas da família ajudam na tomada de 

decisões, além de ter um comprometimento maior com a empresa, na atualidade é 

difícil encontrar pessoas capacitadas e comprometidas com os interesses da 

empresa. 

A falta de comprometimento dos funcionários pode gerar custos para a 

empresa, desperdiçam seu tempo e utilizam mais recursos que o necessário, 

portanto, trabalhar com a família ajuda, todos trabalham com os mesmos objetivos, 

em prol do crescimento da empresa. 

Dando sequência na entrevista foi perguntado ao Sr. Leandro se na empresa 

existe um único responsável pela tomada de decisões. A resposta foi não, como a 

empresa é familiar todas as decisões tomadas passam pelo consentimento da 

família toda. São feitas reuniões, ou até mesmo em ambiente familiar são discutidas 

tais decisões para que todos possam expressar suas opiniões a respeito para então 

se chegar em um acordo sobre as decisões que serão tomadas. 

Foi questionado ao empresário se existe uma pessoa responsável pela 

tomada de decisões na falta do gestor principal. A resposta dada por ele foi que, 

como o setor administrativo é composto por pessoas da família, as decisões de nível 

operacional são tomadas pelo responsável de cada setor, cada responsável possui 

os conhecimentos necessários e a autonomia para a tomada dessas decisões de 

menor relevância. No entanto, mesmo para a tomada de decisões de nível 

estratégico não há um único responsável, como já mencionado pelo Sr. Leandro, 

estas decisões de maior relevância são tomadas pelo consenso de todos da família, 

na falta do gestor principal, não são tomadas decisões de nível estratégico. Contudo, 

o gestor principal não costuma se afastar da empresa por períodos longos de tempo. 

Na sequência foi questionado ao Sr. Leandro se as regras estabelecidas 

dentro da empresa são cumpridas adequadamente por todos os funcionários, 

inclusive por ele mesmo. Ele nos respondeu que não, pois à medida que as 

cobranças vão diminuindo, os funcionários passam a não cumprir mais as regras de 

maneira adequada, e surgem sempre os mesmos problemas em relação a isto. As 

regras devem ser reavivadas com certa frequência, para que não caiam no 



esquecimento ou na rotina e deixem de ser cumpridas. O adequado cumprimento 

das regras, gera eficiência nos processos, evita problemas administrativos, além de 

dar maior credibilidade à empresa e seus serviços, e ainda pode evitar acidentes de 

trabalho. 

Em seguida foi perguntado ao empresário sobre as dificuldades em comandar 

pessoas da família como funcionários, ele respondeu que em algumas situações, 

mas não de forma generalizada, os funcionários (família) costumam resolver 

atividades particulares em horário de serviço, sendo que estas poderiam ser 

resolvidas em outros horários. Desta forma, os funcionários pedem dispensa do 

serviço em qualquer dia que for melhor para eles, independente dos compromissos e 

programações da empresa. Estas situações podem causar atrasos nos serviços da 

empresa e consequentemente trazer certos transtornos que poderiam ser evitados. 

Dentro do ambiente empresarial todos devem agir com profissionalismo, em prol dos 

interesses empresariais, indiferente de serem família ou não. 

E por último foi perguntado ao Sr. Leandro se em sua opinião os funcionários 

(família) possuem as competências necessárias para as funções exercidas. A 

resposta foi que sim, pois de acordo com ele os familiares não são contratados 

apenas por serem da família, mas por se encaixarem no referido cargo. Além do 

mais são oferecidos treinamentos para a correta execução das tarefas. Desta forma, 

a empresa estabelece os resultados que espera de cada um, caso o funcionário não 

corresponda com o desempenho esperado, este não será retido na empresa, 

podendo ser demitido. Mesmo sendo da família, no ambiente empresarial, os 

interesses da empresa devem ter prioridade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o desenvolvimento da pesquisa percebeu-se que a empresa Montana 

Pré-Moldados, assim como muitas empresas familiares, possui dificuldades na sua 

gestão, em sua maioria relacionadas com a convivência familiar, como intrigas ou 

comodismo. Esta possui ainda certas falhas em relação ao tratamento que dá aos 

funcionários familiares, pois dentro da empresa eles devem se portar como 

profissionais e dar prioridades aos objetivos da empresa. Na tomada de decisões de 

nível estratégico, a empresa está no rumo certo, pois estas passam pelo 

consentimento de toda a família, sendo que o gestor principal dá o aval final. Sendo 



então que a maior dificuldade está no ramo de negócio da empresa, a instabilidade 

do mercado. Ainda com relação à família, é importante que todos os membros que 

são colaboradores, saibam e tenham sempre o discernimento de separar a empresa 

da família, principalmente quanto ao cumprimento de regras, procedimentos e 

administração financeira. 

Quanto aos objetivos, foram apontadas as dificuldades que estas empresas 

enfrentam durante os processos decisórios, e foram identificados os conflitos 

existentes na relação patrão e empregado, dentro de um grupo familiar. Sendo 

possível assim, encontrar soluções para uma melhor gestão, e continuidade da 

empresa. Conclui-se que o questionamento encontou solução e os objetivos foram 

alcançados e pode-se afirmar que há mais pontos positivos do que negativos na 

gestão da empresa familiar em estudo e os negativos são similares em todas as 

empresas de pequeno porte.  
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